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1 RESUMO 

 

 

Com o objetivo identificar informações excluídas que estão ligadas a crimes 

cibernéticos e como recupera-las a fim de auxiliar na resolução dos casos, assim 

como as ferramentas para salva-las e analisar as informações recuperadas, o 

presente trabalho tem como foco aprofundar no tema proposto através de uma 

pesquisa bibliográfica com a intenção de elucidar mais a respeito desta vertente da 

Segurança da Informação, uma vez que pouca consideração ainda é dada a este 

assunto apesar do crescente avanço tecnológico nos dias atuais.  

Quanto à abordagem, ela se caracteriza como qualitativa, pois o projeto se 

embasará na análise de ferramentas utilizadas em cada etapa da perícia forense 

computacional, mais especificamente comparação entre ferramentas pagas e 

gratuitas voltadas para os sistemas operacionais Windows e Linux; com os 

resultados obtidos através dessa análise será feita uma comparação entre as 

ferramentas e apontadas as vantagens e desvantagens de cada uma em 

comparação com o sistema na qual foram executadas. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Até umas duas ou três décadas atrás, era difícil imaginarmos que 

poderíamos conversar em tempo real com uma pessoa que morasse do outro lado 

da cidade se não fosse ao vivo ou por telefone, o que dirá de conversar com alguém 

que mora do outro lado do mundo. No entanto, não só isso é hoje uma realidade 

como é apena uma das muitas possibilidades que temos disponíveis para nós, em 

meio a uma gama imensa de aparelhos digitais e aplicativos. 

Desde a Octagon, o mais antigo ancestral da televisão moderna à televisão 

dobrável – ainda em desenvolvimento (Design Culture, A Evolução dos Aparelhos de 

TV, 2015) – a tecnologia tem se tornado cada vez mais compacta e ainda assim, 

robusta, facilmente encantando seus usuários pela facilidade que é enviar 

mensagens, conversar, compartilhar arquivos ver noticias e vídeos e ouvir musica 

estando em qualquer lugar em qualquer hora, gerando uma dependência cada vez 

maior da tecnologia.  

 



 A tecnologia tornou tudo mais rápido, mais fácil e mais cômodo, bastando 

apenas alguns cliques para conseguirmos o que queremos. Hoje, se algo não é 

rápido o suficiente na hora de atender as demandas dos clientes/usuários, é 

considerado ineficiente, obsoleto e é logo deixado de lado por usuários cada vez 

mais exigentes (MARINELLI; PINHEIRO; MOMPEAN, 2016).  

 Com o aumento crescente da tecnologia diversas áreas puderam prosperar e 

como para tudo o que é bom sempre há um lado mal, os criminosos não deixaram 

de embarcar nessa onda, criando uma nova modalidade de crimes: os crimes 

digitais. 

Longe de ser usado como um facilitador de tarefas ou fonte de diversão, os 

dispositivos eletrônicos, em especial o computador doméstico mostrou-se ser uma 

ferramenta útil na hora de praticar crimes e ao contrario do que muitos podem 

pensar os dispositivos eletrônicos não são usados apenas para invasões, mas 

também como fonte de armazenamento de provas que podem ser vitais em uma 

investigação ou o meio facilitador para se ter acesso a conteúdo ilícitos. 

Tendo isso em mente, foi proposto um estudo a respeitos das ferramentas 

utilizadas em cada etapa da perícia por peritos que rodam em dois sistemas 

operacionais distintos: o Windows e o Linux, procurando compara-las e analisar 

dentre quatro quais delas seriam a mais eficiente para a tarefa designada e qual o 

sistema operacional que oferece mais vantagens na execução das ferramentas.  

É importante apontar também que conduzir uma investigação onde o 

principal suspeito é um computador, por assim dizer, não é nada fácil. Não só, como 

já foi citado os arquivos podem ter sido deletados, métodos de remoção, ocultação 

ou subversão de evidências com o objetivo de mitigar os resultados de uma análise 

forense computacional podem ter sido utilizadas o computador pode estar 

criptografado, pode haver a necessidade de se usar senhas para adentrar na área 

de serviço do aparelho ou mesmo ter sido usado wipe e esteganografia. 

Almeida (2011) apontou o fato de que a perícia forense computacional não 

consegue acompanhar o avanço tecnológico, um quadro que mesmo seis anos após 

pouco mudou; o ritmo de técnicas de coleta e análise de dados, assim como o 

desenvolvimento de ferramentas que ajudem no trabalho é menor do que o fluxo 

cada vez mais crescente de arquivos que vêm e vão pelas mídias digitais.   

Um dos exemplos mais recentes é a computação em nuvem que vem 

abrindo um novo leque de expansão de negócios, permitindo o surgimento de 



inovações tecnológicas, tais como a Internet das coisas, assim como também 

abrindo um novo leque de ameaças e problemas legais. LIMA (2013) a frisa o quão 

importante é para que legisladores, juízes e operadores do Direito estejam atentos a 

essa nova demanda para que não aconteça de, exatamente por não conseguirem 

acompanhar essa nova tecnologia, deixar um flanco aberto à prática criminosa. 

O estudo conduzido tem a intenção de, ao abordar o assunto, despertar o 

interesse do público e agregar mais valor e recursos à área e o  quão necessário se 

faz com que a mesma se mantenha sempre em constante desenvolvimento, estando 

senão a frente, pelo menos a par das novas tecnologias. A Perícia Forense 

Computacional não apenas precisa, mas deve acompanhar o avanço tecnológico 

para garantir que, em casos onde se faça necessario o seu uso não venha a 

encontrar barreiras não apenas legais, mas tambem barreiras causadas pela 

deficiência tecnológica na área. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

No passado o mundo era movido através da força humana e, com o passar 

do tempo e das novas descobertas a força humana foi substituída pela energia à 

vapor que movimentou máquinas e trens, abrindo novos caminhos para novas 

tecnologias e novas fontes de energia, tais como como a querosene e mais tarde a 

eletricidade (OLIVEIRA E SILVA, 2010). 

Tudo isso ajudou a impulsionar a nossa tecnologia e a acelerar o 

desenvolvimento humano que hoje cresce com o impulso das informações. Se no 

passado tudo era mais complicado e demorado de se saber devido ás grandes 

distâncias a serem percorridas para que uma carta chegasse à nossa casa, hoje 

tudo está à distância de uma ligação ou de um clique. 

As distâncias não mudaram, o que se mudou foi a forma como aprendemos 

a supera-las, desenvolvendo meios de transporte e de comunicação que nos 

ajudaram a transpor estes obstáculos. Se antigamente levávamos meses para 

chegarmos ao Japão de navio, hoje levamos apenas algumas horas de avião. 

Deve ser considerado que o avanço da tecnologia trouxe muitas vantagens à 

sociedade de um modo geral, porém, também veio com uma série de problemas que 

vão além da dependência do dispositivo e que em muito se assemelha aos 

problemas do mundo real. Problemas tais como: roubos, fraudes, invasões e 



falsificação são um exemplo comum do dia-a-dia e para contornar problemas como 

estes no que diz respeito ao envolvimento de tecnologias, um novo campo acabou 

por surgir e vir a se destacar cada vez mais na ultima década, conhecido como 

Segurança da Informação, um termo intimamente relacionado a um conjunto de 

informações, também conhecidos como dados (sejam eles físicos ou digitais) que 

tenham valor para alguma organização ou pessoa que precisam ser mantidos em 

um determinado nível de segurança (Buth Sandra, 2015). 

Ainda mais recente que a Segurança da Informação é a Perícia Forense 

Computacional que surgiu da necessidade de se criar delegacias especializadas e 

técnicas investigativas para a apuração de atividades ilícitas que envolvam 

aparelhos eletrônicos, tais como computadores, notebooks, pen-drives e outros tipos 

de mídia, assim como também da demanda por peritos especializados na área de 

informática. Muitas vezes um perito é chamado de perito forense digital, o que nem 

sempre é verdade, pois um perito pode ser criminal, judicial ou contratado por uma 

empresa (particular).  

Enquanto o crime digital ganha força, novos adeptos e tecnologia, muito 

sobre a Perícia Forense Computacional ainda permanece no escuro por falta de 

informações sobre está área, com uma grande escassez de livros, documentos e 

textos científicos que acabam por ser superficiais ou até mesmo incompletos em sua 

maioria, abordando apenas uma das vertentes dessa área.  

Enquanto ainda existem bons materiais sobre o assunto, a nítida deficiência 

em materiais que sejam esclarecedores foi o que levou ao desenvolvimento deste 

trabalho acadêmico que ambiciona preencher esta lacuna, fornecendo 

conhecimentos relevantes e atuais sobre todas as partes relacionadas à 

investigação digital, como a atuação do perito, as técnicas de coleta e exame dos 

dados, a análise em si e os aspectos jurídicos presentes. 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar através de um estudo e analise de 

um conjunto de ferramentas os processos executados durante a investigação, quais 

são os tipos de crimes cometidos utilizando equipamentos computacionais, quais 



são as principais técnicas envolvidas na coleta e no exame de vestígios digitais e 

relatar as principais dificuldades que podem surgir na fase de análise dos dados, 

bem como na profissão em geral sem abordar os procedimentos para a elaboração 

de um laudo pericial, mas sim tendo a intenção de apresentar um novo enfoque da 

Perícia Computacional. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

Para alcançar o objetivo geral, utilizar-se-ão os seguintes procedimentos: 

1. Levantamento bibliográfico referente ao tema para coleta de informações, 

tais como ferramentas para recuperação de dados, práticas e procedimentos 

comuns ao campo da Perícia Forense Computacional; 

2. Instalação e manuseio de softwares específicos para criar uma análise 

comparativa. 

3. Levantamento das conclusões após os testes de ferramentas mais 

eficientes para aplicar no segmento da perícia forense voltada para o ambiente 

computacional. 

 

5 METODOLOGIA  

 

A pesquisa tem caráter bibliográfico e analítico, pois terá como base o 

levantamento de informações através de livros, artigos e periódicos e a análise de 

um conjunto de ferramentas de software que possam ser utilizados como 

ferramentas auxiliares por peritos forenses computacionais; Com os resultados 

obtidos através dessa análise será feita uma comparação entre as ferramentas 

(duas de cada etapa da perícia, cada qual rodando em um sistema diferente: 

Windows e Linux) e apontar-se-á as vantagens e desvantagens de cada uma em 

comparação com as ferramentas da mesma finalidade, bem como exibido 

textualmente informações relevantes sobre as práticas e técnicas utilizadas. 

 

 

 



6 RESULTADOS PRELIMINARES  

 Este capitulo abordará a parte prática do projeto e como esclarecido 

anteriormente será testada uma série de ferramentas de auxílio à perícia forense 

computacional dos sistemas Windows e Linux, incluindo também algumas 

ferramentas comerciais. As ferramentas serão divididas em três tipos: 

• Ferramentas para Análise de Dados; 

• Ferramentas para Análise de Redes; e 

• Ferramentas para Análise de Memória (Dump) 

 

 É válido verificar que, apesar de estarem descritas como ferramentas de 

análise, as mesmas também realizarão a coleta, o exame e por fim a análise, sendo 

poucos os casos que terão a necessidade do uso de outra ferramenta para se 

realizar a análise (algo mais comum no caso de análise de memória RAM). Ao final 

de todo o processo será descrito uma comparação entre as ferramentas com os 

seguintes pareceres: a velocidade de processo de cada ferramenta, as facilidades e 

dificuldades de realizar a análise em cada sistema operacional e qual é o sistema 

mais indicado para um perito trabalhar.  

 Uma vez que os softwares aqui demonstrados podem ser utilizados por todos, 

sejam eles peritos, profissionais de quaisquer áreas da informática ou apenas 

interessados em aprender mais sobre a ferramenta descrita, trocaremos perito por 

usuário.  

 

6.1 Ferramentas para Análise de Redes 

 

 A primeira classe de ferramentas que será testada será aquela voltada para 

análise de pacotes de redes. Além da análise de pacote também será demonstrada 

como capturar senha; As ferramentas escolhidas foram quatro: Wireshark e 

NetworkMiner para sistemas Windows e TCPDump e Xplico para o sistema Linux 

versão Ubuntu, sendo que a primeira rodada de testes será uma comparação entre 

o Wireshark e o TCPDump. 

  

 

 



TCPDump (Linux) 

 

 

 Um analisador de pacotes executado sob linhas de comandos, o TCPDump 

 permite ao usuário exibir TCP / IP e outros pacotes  que estejam sendo transmitidos 

ou recebidos através de uma rede à qual o computador está conectado e funciona 

para a maioria dos sistemas operacionais semelhantes ao 

Unix : Linux , Solaris , BSD , MacOS , HP-UX , Android e AIX entre outros; nesses 

sistemas, tcpdump usa a biblioteca libpcap para capturar pacotes. Ele também tem 

uma versão para o Windows que é conhecida como WinDump.  

 Há muitas coisas que podemos fazer com o tcpdump, mas neste caso aqui 

nos ateremos apenas à captura, filtragem e análise de pacotes de redes para tornar 

a demonstra,  Para dar início à esta demonstração iremos começar capturando 

pacotes. Lembrando ao usuário que o tcpdump necessariamente não precisa de um 

parâmetro para ser executado e para ele poder ter livre acesso ao tcpdump ele deve 

entrar com privilégios de administrador. 

 No Ubuntu (que é a versão em uso para rodar as ferramentas Linux) há duas 

maneiras de se obter privilégios de administrador utilizando os seguintes comandos: 

 

 # sudo 

Ou 

# sudo su 

 

Após dar um enter o Ubuntu pode pedir ao usuário que digite a sua senha. 

Não se espante caso, ao digitar a senha, o usuário não ver nenhum símbolo 

aparecer no terminal; isso é uma característica do sistema e após digitar a senha se 

o usuário der enter ele verá que terá obtido os privilégios de administrador: 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Unix-like
https://en.wikipedia.org/wiki/Unix-like
https://en.wikipedia.org/wiki/Unix-like
https://en.wikipedia.org/wiki/Unix-like
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/BSD
https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://en.wikipedia.org/wiki/HP-UX
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/AIX_operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Libpcap


Figura 1 – Entrando com Privilégios de Super Usuário 

 

Fonte: do autor 

 

Capturando Pacotes: 

Primeiramente o usuário precisa descobrir de qual interface ele irá capturar os 

pacotes. Para isso ele precisa apenas digitar o seguinte comado: 

 

# tcpdump –D 

 

Figura 2 – Exibindo as Interfaces Disponível na Máquina 

 

Fonte: do autor 

 



Após executar este comando aparecerá no terminal todas as interfaces 

disponíveis; O usuário pode utilizar qualquer interface que ele desejar, mas neste 

exemplo será utilizada a primeira interface, a enp0s3. Para isso digite o seguinte 

comando: 

# tcpdump -i enp0s3  

 

Após alguns segundos os pacotes irão aparecendo no terminal conforme 

forem aparecendo atividade na rede. Caso o usuário deseje comprovar isso ele pode 

abrir outro terminal e emitir um comando qualquer. Neste caso aqui será um ping: 

 

# ping 8.8.8.8 

 

Figura 3 – Captura de Pacotes do Ping com Terminal exibindo os pacotes na interface enp0s3 ao 

fundo. 

 

Fonte: do autor 



 

Após a demonstração tudo o que o usuário precisa fazer para encerrar o ping 

é dar um ctrl + c. Ao dar este comando aparecerá no terminal a quantidade de 

pacotes que foram capturados, quantos foram recebidos pelo filtro e quantos foram 

descartados pelo kernel.  

 

Figura 4 – Exibição da Captura de Pacotes 

 

Fonte: do autor 

 

   Agora, com os pacotes capturados o usuário pode ter interesse em salvar a 

determinada captura para futuras análises. Basta digitar os seguintes comandos: 

 

# tcpdump -i enp0s3 – w captura.cap  

 



Com este comando o tcpdump irá capturar os pacotes. Utilizando o comando 

de ping dado anteriormente em outro terminal o usuário poderá dar um ctrl+c após 

alguns instantes no terminal em que o ping está sendo executado e logo em seguida 

no terminal da captura. A quantidade de pacotes recebidos pelo filtro, capturados e 

aqueles descartados pelo kernel aparecerá no final do terminal. 

 

Figura 5 – Gravando a Captura de Pacotes 

 

Fonte: do autor 

 

Para ver estes pacotes que foram capturados o usuário deve emitir um 

comando sem a necessidade de especificar a interface já que a leitura estará sendo 

feita a partir de um arquivo: 

 

# tcpdump -r captura.cap   

 



O que aparecerá na tela a seguir será tudo aquilo que foi capturado que se 

encontra dentro deste arquivo. Com isso a gente terá o horário em que o pacote foi 

capturado seguido do nome do próprio pacote, o IP de origem que apontará para o 

IP de destino através de um símbolo “>”, o tipo de protocolo (que neste caso é o 

ICMP), o comprimento e outras informações que variarão dependendo o tipo de 

pacote que foi capturado. 

 

Figura 6 – Exibindo Informações dentro do Pacote de Captura Gravado 

 

Fonte: do autor 

 

Caso o usuário deseje capturar um tipo de pacote especifico há diversos 

comandos para isso que irão fazer a filtragem de captura através de portas 

especificas, que usam um determinado protocolo e que tenha um destino já pré-

determinado, que tenha um determinado tamanho.   

Neste exemplo será capturado todos os pacotes que passam pela porta 53; 

após executar o comando e o usuário perceber que nada está acontecendo basta 

que ele apenas abra um navegador qualquer e os pacotes começaram a surgir. Ele 

pode dar um ctrl+c a qualquer momento para encerrar a captura. 



 

# tcpdump -i enp0s3 port 53 

 

Figura 7 – Captura de Pacotes de Rede da Porta 53 

 

Fonte: do autor 

 

De acordo com algumas pesquisas o TCPDump também pode capturar 

senhas, neste caso as senhas dos serviços de e-mail (POP3/IMAP/SMTP) e/ou de 

aplicações em HTTP, mostrando o usuário e senha em clean-text no shell do seu 

terminal. Infelizmente, porém, testes dessa natureza foram inconclusivos, uma vez 

que os resultados obtidos diferenciam-se dos exemplos demonstrados na internet. 

   Isso pode talvez ser uma característica da versão do Ubuntu instalada na 

maquina virtual ou algum erro no código que pode estar desatualizado; o que não 

impediu que resultados fossem obtidos, apenas especla-se se são de fato os dados 

certos. Segue-se abaixo o comando para a captura de senhas e os resultados 

obtidos tanto na máquina virtual quanto o resultado apresentado pelas pesquisas. 

 

tcpdump -i eth0 port smtp or port imap or port pop3 or port http -l -A | egrep -i 

'pass=|pwd=|log=|login=|user=|username=|pw=|passw=|passwd=|password=|p

ass:|user:|username:|password:|login:|pass |user' 



 

O resultado (esperado) será algo assim: 

E..?u.@........g.......n....[...P.@.w...USER xxxxx.yyyyy 

 

E..4u.@........g.......n....[...P.@..u..PASS golll123 

 

E..>..@..............M.n...7\2..P... 

 

 

Resultado Obtido: 

 

Figura 8 – Resultado da Captura de Senhas 

 

Fonte: do autor 
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Wireshark 

 

 

Desenvolvido para Windows e MAC, o Wireshark, antigamente conhecido como 

Etheral, é um software livre que analisa o trafego de rede e o organiza por 

protocolos, permitindo ao usuário que capture e navegue interativamente no tráfego de 

uma rede de computadores em tempo de execução; Além disto o programa verifica os 

pacotes transmitidos pelos dispositivos de comunicação, como placa de rede, placa de 

fax modem, entre outros que estejam conectados ao aparelho em que o software foi 

instalado [2].  

 Além de controlar o tráfego de uma rede e monitorar a entrada e saída de 

dados do computador, em diferentes protocolos ou da rede à qual o computador 

está ligado também é possível, através do Wireshark controlar o tráfego de um 

determinado dispositivo de rede numa máquina que pode ter um ou mais desses 

dispositivos. Por exemplo, é possível que caso o usuário esteja numa rede local, 

com micros ligados através de um hub ou switch, outro usuário pode usar o 

Wireshark para capturar todas as suas transmissões. 

 Apesar de ser um software gratuito ele é, segundo diversos sites 

especializados em informática e o próprio anunciante, muito recomendado 

profissionais de informática, tendo funcionalidades muito semelhantes ao TCDUMP, mas 

com uma interface semelhante ao GUI (Interface Gráfica do Utilizador). 

 O software encontra-se em inglês, mas é muito fácil de entende-lo e a seguir será 

descrito o passo-a-passo para a utilização do software, lembrando mais uma vez que ele 

pode ser baixado através do site do desenvolvedor.  

 A versão utilizada para o teste é o Winshark 2.2.7 e uma vez que o programa 

foi instalado, certificando-se que todas as opções durante a instalação estavam 

corretamente selecionadas o usuário notará que, ao executa-lo a interface seguinte 

exibida: 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo


Figura 9 – Tela Inicial do Wireshark 2.2.7 

 

Fonte: do autor 

 

 Diferente das versões mais antigas do Wireshark o usuário já consegue 

visualizar as interfaces disponíveis na tela inicial e para dar início ao processo de 

captura e análise basta que ele escolha a interface que demonstre atividade (aquela 

com a linha em movimento) clicando sobre ela ou indo em “Capture” e clicando em 

“Options” para abrir a janela de “Capture Interfaces”. 

 Uma segunda janela se abrirá e o usuário deve certificar-se de que as opções 

selecionadas na imagem abaixo (13) estejam devidamente selecionadas antes de 

abrir a guia “Output”. Nesta guia o usuário deverá clicar em “Browser” e na janela 

que se abrir escolher uma pasta para salvar o arquivo ( que deve estar no formato 

TXT) para guardar a captura (se o arquivo ainda não tiver sido criado, digite um 

nome no campo “Name”). Para finalizar, basta clicar no botão “OK”; 

 

 

 

 

 



Figura 10 – Tela de Captura de Interfaces 

 

Fonte: do autor 

 

 

Capturando e Filtrando os Pacotes 

 

 Uma vez que todas as configurações estejam configuradas basta selecionar a 

conexão desejada na janela “Imput” e clicar em “Start” paa o programa começar a 

capturar pacotes que será exibida no primeiro quadro de sua janela. A quantidade 

de pacotes vária conforme for o trafego na conexão, mas o fluxo poderá ser muito 

extenso, contendo de dezenas a centenas e mesmo alguns milhares de pacotes 

caso o usuário não decida interromper a captura. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11 – Capturando Pacotes 

 

Fonte: do autor 

  Para simplificar a pesquisa, clique no botão “Expression…” e na janela que se 

abrir procure no campo “Field Name” pelo item “IPv4 – Internet Protocol version 4″; 

clique na setinha ao seu lado e selecione a opção “ip.dst . Destination”. No campo 

“Relation” localizado no centro da tela o usuário deverá clicar na opção “==” e o 

campo “Value” se abrirá para que se digite o endereço IP do computador do usuário. 

Após essas ações basta clicar em “OK” para confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 12 – Tela de Filtragem 

 

Fonte: do autor 

 

 Depois de aplicado o filtro apenas os pacotes destinados à máquina em que o 

software está rodando aparecerão na listagem, mas ainda podem aparecem muitos 

pacotes e para diminui-los é possível os restringir a apenas solicitações de Ping. Para 

fazer isso  digite “ and ” (sem as aspas mas com os espaços) depois da expressão que 

foi criada depois do nome “Filter” na janela do programa e clique novamente no botão 

“Expression…”; 

 Procure pelo item “ICMP – Internet Control Message Protocol” no quadro 

“Field name”, clique na setinha ao seu lado e selecione a opção “icmp.type”. No 

campo “Relation” o usuário deve selecionar a opção “==” e no campo “Value” digitar 

o número 8 (que corresponde a solicitações ping). Em seguida basta clicar em “OK” 

para confirmar. A expressão completa ficará “ip.dst == 186.195.223.223 and 

icmp.type == 8″ e será exibida no campo “Filter”; 

 

 

 

 

 



Figura 13 – Tela de Filtragem com restrição para Ping 

 

Fonte: do autor 

 

Na versão atual os Pings desejados aparecerão com uma tarja preta e com 

isso é possível ao usuário saber qual ou quais máquinas estão pingando na sua. 

 Este foi um exemplo básico do uso do Wireshark que pode ir muito mais além 

disso se for utilizado por um administrador experiente e que tenha um bom 

conhecimento das características de cada protocolo de rede, para poder usar o recurso 

de filtros adequadamente. Para os que ainda não conhecem os detalhes mais obscuros 

do programa e dos protocolos, o site wiki do produtor do programa é o lugar ideal para 

começar a aprender. 

 Uma vez que o programa for fechado e usuário tem a opção de salvar o seu 

progresso (recomenda-se que salve em TXT) que pode vir a ser útil para análises 

futuras: 

 

 

 

 

http://wiki.wireshark.org/


Figura 14 – Arquivo TXT do processo capturado pelo Wireshark 

 

Fonte: do autor 

 

 

Capturando Senhas 

 

O Wireshark também é capaz de capturar senhas, mas por algum erro na 

versão atual do programa ou do computador em que o mesmo está rodando o 

software parece não conseguir realizar o comando de captura conforme deveria, 

então o teste de captura de senhas foi realizado em uma outra maquina com um 

sistema operacional Windows 7 de 32bits. Originalmente a mesma versão atual do 

software foi utilizada, mas o mesmo resultado foi obtido (o Wireshark não conseguiu 

executar o comando corretamente), de forma que foi usada uma versão mais antiga 

na mesma maquina. 

    Como é possível ver pela tela inicial está versão do Wireshark (1.10.2) é 

bem diferente, faltando um pouco da beleza gráfica da versão mais atual, mas 

igualmente fácil de se usar após um breve reconhecimento.  

 

 

 



Figura 15 – Tela de Inicialização da versão antiga do Wireshark 

 

Fonte: do autor 

 

Para capturar as senhas o usuário é preciso mais uma vez dar início a todo o 

processo de capturas de pacotes escolhendo a conexão desejada e mantendo as 

mesmas opções anteriormente selecionadas. Enquanto a captura estiver ocorrendo 

o usuário deve entrar em qualquer site que for de sua escolha onde ele possa fazer 

um login (facebook, e-mail, sites acadêmicos, etc...) e depois de logado a captura já 

pode ser encerrada. 

Com um ctrl+f ou clicando na lupa que aparece na barra de ícones uma 

segunda janela se abrirá. Clicando em String e selecionando a opção “packet 

details” o usuário deve digitar password no campo em vermelho para que seja feita 

uma varredura em busca referida palavra entre o montante de pacotes. 

 

 



Figura 16 – Tela de Procura 

 

Fonte: do autor 

 

Feito isso o usuário verá uma linha com o nome do usuário e a senha (que 

aqui será parcialmente omitida por questões de privacidade) e se ele tentar logar 

com o usuário e senha encontrados no site poderá ser comprovada a veracidade ou 

não dessas informações.    Essa informação ainda pode ser copiada para uso 

posterior. Basta o usuário selecionar a linha com as informações desejadas, ir em 

“Copy” > “Bytes”> “Hex Stream” e colar em um documento word ou txt. 

 

Relatório da Análise 

Wireshark x TCPDump 

Ambas as ferramentas servem bem aos seus propósitos, mas entre o 

Wireshark e o TCPDump que, respectivamente, rodam em Windows e Linux é 



possível sentir uma diferença que pode ser maior para aqueles mais experientes na 

área. 

   Enquanto o Wireshark não deixa de ser uma excelente ferramenta o 

TCPDump oferece uma gama maior de opções para captura (uma breve leitura no 

site do software poderá mostrar ao usuário todas as possibilidades de uso desta 

ferramenta de rede) e depois que se aprende a mexer com o Linux (algo que não é 

difícil) usar os comandos do TCPDump torna-se algo bem mais fácil. 

Devido à isso há uma diferença na velocidade de se colocar em ação os 

comandos e a realização da análise, dado que no Windows é preciso encontrar os 

caminhos corretos enquanto que no Linux basta apenas digitar, mas não chega a 

ser uma diferença tão grande de modo que venha a prejudicar a qualidade da 

análise. Ambas as ferramentas aprsentaram um ótimo desempenho e são excelente 

por seu próprio direito, orém, devido à possuir um maior leque de possibilidades o 

TCPDump pode ser mais aconselhável para a pericia computacional em se tratando 

de análise de redes.      
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