
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE REDES LOCAIS SEM FIO 802.11 E UMA ANÁLISE DE SUAS
VULNERABILIDADES
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ DE SANTA CATARINAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): EDUARDO HAMMESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLAUDIO PICCOLO FERNANDES, CLODOMIR CORADINIORIENTADOR(ES): 



UM ESTUDO SOBRE REDES LOCAIS SEM FIO 802.11 E UMA ANÁLISE 

DE SUAS VULNERABILIDADES  

 

1. RESUMO 

Nenhuma rede ou sistema é completamente seguro. Entretanto, as redes sem 

fio acrescentam um fator extra na questão de segurança, quando comparadas à 

rede cabeada. Por utilizarem ondas eletromagnéticas como meio de acesso, é difícil 

controlar a sua abrangência, podendo facilmente ultrapassar os limites físicos do 

local, visto que nessas redes o meio sem fio pode ser ouvido por intrusos. 

Segundo Couto, Duarte e Valadas (2013), a utilização de uma rede sem fios 

implica em alguns aspectos especiais em relação à segurança, quando defrontada 

com uma rede com fios (cabeadas). As redes que utilizam fios para interconexão 

dos computadores possuem características de segurança física inexistentes em 

redes sem fio, tais como: limites físicos definidos, meio controlável e controle de 

acesso físico. A partir da contextualização apresentada, torna-se necessário prover 

segurança para usuário de redes sem fio, bem como aumentar o uso de práticas de 

segurança.  

2. INTRODUÇÃO 

O avanço e a variedade de tecnologias de comunicação sem fio têm 

revolucionado a vida humana oferecendo maior comodidade e flexibilidade. O desejo 

de se ter uma comunicação em qualquer hora e lugar fez com que essa tecnologia 

se proliferasse. O grande número de dispositivos portáteis, tais como notebooks, 

smartphones, tablets, entre outros, e a necessidade de uma conexão entre estes 

contribuíram com esse fator. 

A fim de que possa ocorrer comunicação e interação entre esses dispositivos, é 

necessário o uso de tecnologias que permitam trocas de dados diretas entre si, 

como por exemplo, a utilização das redes móveis sem fio. Essa tendência foi 

fortalecida pelo investimento de instituições e empresas no sentido de aplicar a 

transmissão sem fio em redes de computadores.  

Neste cenário de comunicação, as redes móveis sem fio são sistemas de 

comunicação nos quais os nós móveis se comunicam por meio de enlaces de rádio. 

Em relação às possíveis arquiteturas, este tipo de rede pode ser classificado em 



duas categorias: as redes infraestruturadas e as redes ad hoc (ou sem estrutura) 

(SUN E MOLINA, 2004). 

3.  OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo descrever os mecanismos de segurança para 

as redes sem fio apresentando as suas características, peculiaridades e os 

principais tipos de ataques às quais estas estão suscetíveis. Dois cenários também 

foram implementados visando demonstrar as fragilidades das redes sem fio, e 

consequentemente a quebra de senha. 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

No desenvolvimento da pesquisa descrita neste trabalho, está sendo aplicado o 

método hipotético-dedutivo. Conforme Silva e Menezes (2005), o método hipotético-

dedutivo parte da percepção de uma lacuna no conhecimento, acerca da qual se 

formula hipóteses e, pelo processo de inferências dedutivas, testa a predição da 

ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. 

Sob o ponto de vista de sua natureza, este trabalho pode ser classificado como 

pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada tem como objetivo gerar conhecimentos 

para a aplicação prática dirigidos a solução de problemas específicos. 

Sob o ponto de vista dos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como 

exploratória. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico para definição 

e entendimento do problema proposto através de livros, teses, dissertações e artigos 

de periódicos e de conferências científicas. 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

5.1. REDE WIRELESS 
 

A rede wireless (sem fio) é constituída de um sistema de transmissão de dados 

flexível que pode ser utilizada em situações diversas como quando da necessidade 

de se criar uma infraestrutura de rede temporária; quando do desejo de estender 

uma rede já existente; ampliar ou dar uma nova dimensão às aplicações, também já 

existentes. 

Essas redes têm se tornado cada vez mais uma opção para ambientes 

corporativos, uma vez que estas podem ser implantadas rapidamente em locais que 



não possuam infraestrutura de cabeamento. Além de permitir mobilidade, um 

requisito muito importante nos dias atuais. 

Conforme Santana, et. al, 2004, como vantagens de uma rede sem fio, podem 

ser citadas como facilidade de instalação, mobilidade, redução de custo, entre 

outros. E, como desvantagens de uma rede sem fio, podem-se mencionar: 

disponibilidade de menor banda de transmissão, taxas de erros, roteamento, entre 

outros. 

 

5.2. INTRODUÇÃO A REDE SEM FIO IEEE 802.11 

Conhecida como Wi-Fi ou Wireless, a rede sem fio IEEE 802.11 é uma das 

tecnologias que mais ganhou espaço com os usuários de internet nos últimos. Prova 

desse sucesso é o fato da grande quantidade que presenciamos de dispositivos 

para pontos de acesso (Hot spots) em lugares públicos (restaurantes, faculdades, 

shopping, entre outros) e a exigência de todos dispositivos móvel saírem de fábrica 

equipados para a utilização das interfaces IEEE 802.11. 

Com esse ganho de espaço no mercado, alguns equipamentos eletrônicos de 

outros tipos de segmentos começaram a receber características de dispositivos com 

conexão wireless, como: Celulares, Rádio e TV. No entanto, a tecnologia tem 

produzido com uma escala gigantesca, diversos dispositivos capazes de armazenar, 

processar e transmitir dados (imagens, vídeo...) sendo chamados genericamente de 

dispositivos wireless. 

Neste cenário de comunicação, as redes móveis sem fio são sistemas de 

comunicação nos quais os nós móveis se comunicam por meio de enlaces de rádio. 

Em relação às possíveis arquiteturas, este tipo de rede pode ser classificado em 

duas categorias: as redes infraestruturadas e as redes ad hoc. 

5.3. AMEAÇAS 

A grande diferença critica entre rede cabeada e rede wireless é que a rede 

wireless é construída em um meio compartilhado, o ar. Para monitorar todo trafego 

de um Access Point, basta selecionar o canal utilizado, colocar a placa de rede no 

modo monitor e capturar cada dado da rede. Este tipo de informações pode ser   

muito valiosas para usuário maliciosos. 

Existem também ameaças por ataques de negação de serviço (DoS – Denial of 

Service) relativamente simples de ser realizado, na qual um sujeito mal-intencionado 



pode causar problemas significativos na rede com uma ação simples, que consiste 

ligando um Access Point mais potente que o ativo da rede, colocando um telefone 

sem fio ou qualquer equipamento que opere na 2,4GHz. Outro tipo de negação de 

serviço que torna indisponível o acesso a rede, é a sobrecarga na tabela ARP 

(Address Resolution Protocol). 

5.4. O USO DE CRIPTOGRAFIA  

Segundo Silva e Souza (2010) a criptografia é muito importante para que 

garanta uma segurança em qualquer ambiente de onde envolva tecnologia da 

informação. Técnica está que garante segurança nos meios de transmissão, 

armazenamento, codificar dados e informação (mensagem) antes de serem 

enviadas para dificultar o interceptador de decodificar a mensagem.  

 WEP (Wired Equivalent Privacy): este tipo de criptografia foi criado com 

o objetivo de proporcionar defesa para a rede sem fio. Porém, este 

padrão não suporta uma autenticação segura em relação ao objetivo de 

proteger os dados de uma possível interceptação. O algoritmo WEP 

(Wired Equivalent Privacy) tem sua base de proteção baseada em uma 

chave secreta de 64, 128 e 256 bits, que por sua vez é compartilhada 

entre os Access Point e as Stations. Esta chave é utilizada pra 

codificada toda e qualquer informação que trafegue na rede. O WEP 

utiliza um algoritmo de criptografia RC4.  

 WAP (Wi-Fi Protected Access): desenvolvida pela Wi-Fi Alliance, surgiu 

em 2003 para solucionar as fraquezas do sistema WEP. Este empenho 

para aumentar o nível de segurança do padrão IEEE 802.11 combateu 

algumas da vulnerabilidade do WEP (Wired Equivalent Privacy).  

 WAP2 (Wi-Fi Protected Access 2):  em relação as técnicas passadas, o 

WPA2 teve significativa melhoria. A utilização do algoritmo de 

criptografia AES (Advanced Encription Standard) surgiu com grande 

aceitação, devido à elevação do nível de segurança nela agregado. 

 

5.5. ATAQUE EM WLAN - WIRELESS LOCAL AREA NETWORK 

Um atacante pode tentar desabilitar ou ganhar acesso a uma WLAN de vários 

métodos. Alguns destes métodos, segundo de Souza (2014), são o Eavesdropping 



(captura de frame), Jamming (recusa de serviço), quebra de criptografa e Hijacking 

Wireless. 

No Eavesdropping, os atacantes utilizam de aplicações especificas para 

“escutarem” os frames que atravessam o segmento wireless, são usadas 

tipicamente para capturar a informações sobre a rede sem fio local. No Jamming, o 

atacante utiliza a técnica de interferência de rádio frequência para paralisar sua rede 

sem fio. No método quebra de criptografa, este consiste em encontrar meio de 

quebrar mecanismo de criptografia (ex. WEP) em uso na rede, como por exemplo 

por meio do uso de força bruta. E o Hijacking Wireless é um ataque que utiliza de 

uma situação na qual o atacante utilizando um dispositivo de jamming de Rádio 

Frequência para tornar indisponível serviços sem fio na qual o usuário estava 

conectado. 

6. RESULTADOS 

Conforme D’AMBROSIO, 2008, o WEP é um protocolo muito frágil 

independentemente do quão complexa a senha for. Assim, qualquer pessoa com 

algum conhecimento dos recursos existentes pode atacar uma rede IEEE 802.11. 

Neste momento será elaborado um cenário de ataque a um Access Point 

utilizando o protocolo WEP como forma de autenticação, com o intuito de 

demonstrar de forma real como trabalhar com um Protocolo de Criptografia não 

muito confiável. 

O modelo do equipamento utilizado neste laboratório é um Access-Point D-Link 

DSL-2730E que possuem as seguintes características relevantes: 

 Especificações: Antena: 3 dBi Fixa Omni Direcional, veVelocidade 

Wireless: 150 Mbps; 

 Funcionalidades: Conectividade de Wireless 802.11b/g/n e Ethernet, DNS 

Dinâmico (DDNS), tradução de endereço de rede (NAT), funcionalidades 

IPv6, suporte aos Protocolos de Criptografia WEP, WAP (AES/TKIP) e 

WAP2 (AES/TKIP) e suporte a autenticação 802.1x. 

 Geral: Porta DSL e 4 Portas LAN. 

O laboratório foi baseado em um ambiente controlado pelo o autor, no qual a 

Station e o Access Point estão preparadas para as eventuais intervenções Wireless. 

O Access Point alvo foi configurado para ser identificado com o SSID (Service Set 



Identifier) “Bancada”, trabalhará no Canal 5 pré-determinado e numa frequência de 

2,4 GHz. Como pode ser observado na Figura 1: 

 
     Figura 1: Print Screen da Configuração do Wireless. 

Além das definições de configuração de rede do Access Point também foi 

definida o tipo de segurança implementada. Neste caso, foi a criptografia do tipo 

WEP, como pode ser observado na Figura 2. 

 
Figura 2: Print Screem da Configuração de Segurança Wireless. 

   
A estação atacante utilizará uma ferramenta Eavesdropping (captura de frame) 

chamada CommView for WiFi. Está ferramenta, é utilizada para “escutar” os frames 

que atravessam o segmento wireless.   

Serão apresentados dois cenários de complexidade da quebra de chave de 

secreta compartilhada entre o Access Point e a estação. Sendo o Cenário 1 com 

senha considerada fraca e no Cenário 2 com a senha considerada forte. Para ambos 

as situações foram utilizadas a mesma estação atacante e o mesmo Access Point 

como alvo.  

6.1. CENARIO 1 (SENHA FRACA)  

Como pode ser observado na Figura 3, foi aplicada uma senha “12345” para 

ser a chave compartilhada entre os Access Point e as estações. 



 
     Figura 3: Print Screen da Configuração da Senha Fraca. 

   
Esta senha por sua vez, tem uma característica que a considera fraca, devido a 

ser uma sequência lógica de números. Como identificado que o alvo está 

configurado para trabalhar no canal 5 da frequência 2,4 GHz, pode-se capturar 

apenas o trafego que está associado a este canal. Assim evita-se que seja 

armazenado capturas de canais diferentes do alvo. Cabe salientar que a velocidade 

de pacotes a ser armazenado dependerá do trafego existente associado a rede alvo, 

ou seja, maior trafego mais rápido serão as capturas. 

Para a quebra da senha fraca, foi capturado algo em torno de 140 mil pacotes, 

que levou aproximadamente 30 minutos. Com o arquivo pronto, é necessário ser 

aberto para ajusta-lo com uma extensão que seja possível a leitura por outra 

ferramenta utilizada pelo o atacante, ferramenta este que se chama Aircrack. O novo 

arquivo, renomeado como “Bancada Senha Fraca.CAP”, construído neste 

procedimento será utilizado como fonte de informação para a aplicação Aircrack que 

realizará a quebra da senha WEP. Este software tem o objetivo de ler e 

descriptografar, por meios cálculos matemáticos, a senha contida nos pacotes 

capturados. 

Para quebrar a senha, deve ser aberta a ferramenta Aircrack e configurar as 

características de segurança do Access Point alvo, Bancada, como o tipo de 

Encryption (Criptografia) e a Key Size (Tamanho da Chave). Além de inserir o 

arquivo “Bancada Senha Fraca.CAP” para ser descriptografar a senha. O resultado 

adquirido neste cenário é a confirmação da quebra da senha, conforme destacado 

na Figura 4. 



 

    Figura 4: Print Screen da confirmação da quebra senha fraca. 

6.2. CENARIO 2 (SENHA FORTE) 

Como pode ser observado na Figura 5, foi aplicada uma senha “a1b2c3d4e5” 

para ser a chave compartilhada entre os Access Point Bancada e as Stations. 

 
      Figura 5: Print Screen da Configuração da Senha Forte. 

Esta senha por sua vez, tem uma caracteriza que a considera forte, devido a 

não possuir uma sequência lógica de algoritmo numérico, mas sim, uma mescla de 

letras e números.  

O procedimento para captura de pacotes, concatenação das capturas e 

exportação para alteração de extensão de arquivo se mantém para este cenário. 

Vale salientar que a quantidade de pacote foi similar aos 140 mil pacotes capturados 

para quebra da senha fraca. Porém, obtivemos um tempo de apenas 10 minutos 

para a captura destes pacotes, devido a estimulação de trafego. 



 Após inserir os dados levantados no Aircrack deve ser realizado o lançamento 

das informações para análise. O resultado adquirido neste cenário é a confirmação 

da quebra da senha, conforme destaque na Figura 6. 

 
     Figura 1: Print Screen da confirmação da quebra senha forte. 
 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de medida de segurança aplicadas com senha criptografada pelo 

protocolo de criptografia WEP, demonstramos de forma pratica que confiabilidade 

deste protocolo está corrompida. Em questão de poucos minutos comprovamos que 

a senha compartilhada entre Access Point e Station são facilmente capturadas, por 

trafegar num ambiente não controlado, e facilmente descriptografada. 

Podemos perceber que neste tipo de protocolo de criptografia, independente da 

dificuldade da senha, obtivemos o resultado de sucesso para resgate de senha. 

Com a mesma quantidade de pacotes capturado e em situação de menor tempo, a 

senha considerada forte foi quebrada. 

Contudo, este trabalho prático, além de demonstrar a fragilidade do WEP, teve 

o objetivo de instigar um administrador de rede a aperfeiçoar a metodologia de 

segurança aplicadas para a sua rede. Isto faz que o profissional busque sempre o 

aperfeiçoamento para obter sucesso em seu objetivo de manter seus dados seguros 

dentro do seu ambiente corporativo e ou residencial. Cabe ressaltar que é 

necessário sempre a incessante busca pela melhoria na metodologia de segurança, 

que está sendo constantemente atacada afim de achar suas fragilidades. 

Em trabalhos futuros, será abordado de forma teoria e pratica a utilização do 

protocolo de criptografia WAP com o intuito de tentar a quebra de senha. 
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