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RESUMO

Este  trabalho  apresenta  um  estudo  da  rede  da  AMAN,  analisando  suas

vulnerabilidades e propondo métodos que possam extinguir ou tornar menores as

chances de exploração dessas. Buscou-se levantar aspectos técnicos das redes WI-

FI,  escopo  definido  para  a  realização  do  trabalho,  por  meio  de  uma  pesquisa

bibliográfica para nivelar  conhecimentos sobre características das redes sem fio.

Visando integrar o estudo à realidade da AMAN, foi realizada uma entrevista com um

dos  membros  responsáveis  pela  gerência  da  rede,  que  levantou  algumas  das

características únicas da mesma. No decorrer da pesquisa, percebeu-se a existência

de características desta rede que se manifestavam como vulnerabilidades descritas

no  levantamento  técnico  do  trabalho.  Concluiu-se  que  existem  métodos,  como

WPA2-enterprise,  WEP  e  outros  citados  no  decorrer  do  trabalho,  que  podem

extinguir ou tornar menores as chances de exploração da rede da academia.

Palavras-Chave: Redes. Segurança da Informação. WI-FI. AMAN.



ABSTRACT

This work presents a study of the AMAN network, analyzing its vulnerabilities and

proposing methods that may extinguish or make it less likely to exploit them. The aim

was to raise technical aspects of the WI-FI networks, defined scope for the work, by

means of a bibliographical research to level knowledge about the characteristics of

the wireless networks. Aiming to integrate the study to the AMAN reality, an interview

was conducted with one of the members responsible for network management, which

raised  some  of  its  unique  characteristics.  During  the  research,  we  noticed  the

existence  of  characteristics  of  this  network  that  manifested  themselves  as

vulnerabilities described in the technical survey of the work. It was concluded that

there are methods,  such as WPA2-enterprise,  WEP and others mentioned in the

course of the work, that can extinguish or make smaller the chances of exploring the

academy network.

Keywords: Networks, Information Security, WI-FI, AMAN.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho visou analisar da rede sem fio da Academia Militar das Agulhas

Negras  (AMAN).  Através  dessa  análise,  procurou-se  identificar  vulnerabilidades

existentes na mesma e propor linhas de ação que reduzam tais vulnerabilidades.

O  objetivo  geral  deste  estudo  foi  apresentar  uma  proposta  não  só  de

modificação da estrutura de rede, mas de adequação da política de segurança de

rede  da  AMAN  à  política  de  segurança  de  rede  do  Exército  Brasileiro  (EB),

observando também o cenário nacional e internacional. Para atingir esse objetivo,

realizou-se uma pesquisa bibliográfica a respeito do tema, complementada por uma

entrevista a um dos elementos gerentes da rede da AMAN, visando a coleta de

dados característicos da rede da academia.

Observando-se  notícias  do  cenário  político  internacional  percebe-se  a

recorrência de assuntos relacionados à segurança da informação. Casos como o do

vírus  WannaCry,  ocorrido  no  primeiro  semestre  de  2017  e  tendo  atingido

computadores de hospitais, empresas e até órgãos governamentais em mais de 90

países (LARSON, 2017),  são exemplos da atualidade e abrangência do assunto

segurança da informação. O envolvimento da National Security Agency (NSA) dos

Estados Unidos da América (EUA) (NAKASHIMA e TIMBERG, 2017) serve ainda

para ressaltar a importância do tema.

O Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança

no Brasil (CERT.BR) traz em seu portal uma estatística dos incidentes que foram

reportados anualmente mostrando um aumento de mais de 300% de 2010 a 2016

com pico de mais de um milhão de incidentes em 2014 (CERT.BR, 2017). Dessa

forma observa-se que, assim como no ambiente internacional, no Brasil a segurança

da informação deve ser tomada como um assunto de importância, preocupação que

está manifestada no Plano Nacional de Defesa (PND) e na Estratégia Nacional de

Defesa  (END)  que  trazem  em  seu  texto,  o  ambiente  cibernético  como  setor

estratégico para a nação.

O protocolo de rede  WI-FI,  desenvolvido pela  WI-FI Alliance, com base nas

especificações  do  padrão  802.11  do  Instituto  de  Engenheiros  Eletricistas  e

Eletrônicos (IEEE) tem como objetivo definido “[…] fornecer conectividade sem fio
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para estações fixas, portáteis e móveis dentro de uma área local.” (IEEE, 2016). A

porção da rede da AMAN que utiliza esse protocolo para fornecer o acesso aos

usuários será o foco de estudo do presente trabalho.

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA

O  tema  proposto  para  o  trabalho  é,  de  maneira  ampla,  um  estudo  das

vulnerabilidades da rede da Academia Militar das Agulhas Negras e uma análise das

possíveis soluções, que possam minimizá-las. Um estudo tão amplo entretanto se

torna impraticável por questões de tempo, de logística e de pessoal disponíveis para

essa pesquisa.

Diante da necessidade de delimitar o tema de estudo, buscou-se trazer o foco

do trabalho para assuntos de maior destaque para a AMAN e de maior proximidade

ao cadete,  população  de  maior  interesse  para  o  autor  e  além disso,  buscou-se

abordagens que possam chegar a soluções possíveis,  não só do ponto de vista

técnico,  mas  também  do  ponto  de  vista  logístico,  considerando  o  pessoal  e  o

material  que  a  seção  responsável  da  Academia  teve  a  disposição,  até  o  último

semestre de 2017, para o tratamento das vulnerabilidades.

O  trabalho  estará  contido  na  Grande  Área  “Defesa  /  Sistema  Ciências

Militares” na Área 3 “Cibernética”, Subárea 3.2 “ Segurança de Redes” abordando o

tema 3.2.4  “hardening”  conforme previsto  no  Anexo “F”  (  Temário  das  Áreas de

Concentração  da  AMAN)  às  Diretrizes  Gerais  para  a  Governança  da  Pesquisa

Acadêmica e da Doutrina na AMAN (AMAN, 2017).

1.2 ANTECEDENTES DO PROBLEMA

O aumento do uso da informática e da computação em organizações, sejam

de  caráter  público  ou  privado,  ampliou  a  difusão  do  conceito  de  segurança  da

informação  baseado  em três  pilares:  confiabilidade,  integridade e  disponibilidade

(BEAL, 2005).
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O trabalho visou propor uma adequação entre o conceito de segurança e a

estrutura da rede da AMAN, tendo em vista que ameaças à segurança cibernética

tem se tornado cada vez mais comuns. Casos como o do vírus Stuxnet, de junho de

2010,  que  atacou  refinarias  de  urânio  iranianas  (REUTERS,  2010)  e  o  caso

Snowden,  de  julho  de  2013,  relacionado  ao  vazamento  de  informações  de

espionagem  realizadas  pelos  EUA  (G1,  2017),  serviram  para  colocar  o  tema

segurança da informação na agenda de discussões internacionais e militares.

O trabalho se iniciou então do interesse de, ciente do exposto acima, propor

medidas de adequação da política de segurança da informação adotada na AMAN

com a adotada em nível nacional e internacional.

1.3 PROBLEMA

A AMAN, escola  de formação do oficial  de carreira  da linha militar  bélica,

possui  como  instituição  características  diversas  da  maioria.  A academia  é  uma

instituição  de ensino superior  e  portanto  deve permitir  acesso à  internet  a  seus

docentes  e  discentes,  fator  quase  essencial  para  um ensino  condizente  com  o

contexto do mundo globalizado que se vivencia hoje do mesmo moda a AMAN ainda

é uma organização militar e muitos de seus documentos e processos são de caráter

sigiloso e não podem estar expostos de maneira ostensiva, devem ser controlados e

somente pessoal autorizado deve ter acesso aos mesmos.

O acesso à rede disponibilizado aos militares e servidores civis da AMAN que

convivem nas áreas do Conjunto Principal (CP) I e II é disponibilizado, em parte,

através  de  equipamentos  do  tipo  “ponto  de  acesso”.  O  funcionamento  desses

equipamentos  segue  o  protocolo  WI-FI,  um  protocolo  de  comunicação  sem  fio,

entretanto  como dito  por  Rufino  (2015,  p.  16)  “[…]  os  riscos  das redes sem fio

precisam ser conhecidos para, então, serem minimizados [...]”.

Diante de tal situação o trabalho buscou reunir conhecimento sobre a parte

técnica do funcionamento das redes sem fio e sobre as características específicas

da estrutura de rede da AMAN para então apresentar uma proposta para resolver a

quase incompatibilidade entre tão variadas características com uma problemática
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que pode ser resumida no seguinte questionamento:  “Quais  métodos podem ser

utilizados para  trazer  maior  segurança à  rede  sem fio  da  AMAN com base  nos

conceitos de confiabilidade, disponibilidade e integridade?”

1.3.1 Alcances e limites do problema

Todo estudo relacionado à cibernética pode ser abordado de uma infinidade

de pontos de vista diferentes e portanto não só o tema deve ser delimitado como

também cada questão que será estudada dentro do tema. O trabalho fará uso de

uma  classificação  apresentada  por  Adachi  (2004)  que  estudou  a  segurança  da

informação  aplicada  ao  serviço  de  Internet  Banking  dividindo  a  segurança  da

informação em três camadas: física, lógica e humana. Ainda segundo Adachi (2004,

p.  72),  é  na  camada  lógica  que  estão  “regras,  normas,  protocolos  de

comunicação[...]”. Somente esta camada foi interesse deste trabalho, portanto será o

limite para abordagem no mesmo.

Ainda  visando  definir  o  alcance  do  trabalho  foram  tomados  o  segundo

semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018 como limites temporais inferior e

superior,  respectivamente,  para  o  estudo.  Tais  limites  foram definidos  devido  ao

tempo disponível para a execução da pesquisa.

1.4 QUESTÕES DE ESTUDO

A segurança da informação é definida pela interação de diversos fatores como

visto acima. Mesmo quando tomada somente a camada lógica da segurança da

informação, ainda existe um campo muito amplo para estudo, que inclui protocolos e

regras contidos nos mais diversos tipos e setores de rede.

Entretanto,  seria  praticamente  impossível,  considerando  a  velocidade  do

surgimento de novas tecnologias e protocolos, que todas as possibilides para atribuir

segurança a uma rede  WI-FI  fossem abordadas.  Portanto, foram formuladas as
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seguintes  questões  de  estudo,  que  serviram  para  direcionar  a  execução  dessa

pesquisa:

A) quais  são  os  protocolos  que  podem  aumentar  a  segurança  da

informação da rede sem fio da Academia Militar das Agulhas Negras?;

B) como funcionam os protocolos que podem aumentar  a  segurança da

informação da rede sem fio da Academia Militar das Agulhas Negras?;

C) quais são as vantagens e desvantagens da aplicação dos protocolos que

podem aumentar a segurança da informação da rede sem fio da Academia Militar

das Agulhas Negras?.

1.5 OBJETIVOS

O  trabalho  foi  realizado  buscando-se  a  resolução,  dentro  do  escopo

delimitado,  do  problema  apresentado  anteriormente.  Para  isso,  as  questões  de

estudo  formuladas  tinham  por  finalidade  direcionar  a  pesquisa  para  atingir  os

objetivos a seguir.

1.5.1 Objetivo geral

O  objetivo  geral  deste  trabalho  foi  apontar  possíveis  soluções  para  as

vulnerabilidades de segurança da rede WI-FI da AMAN, sendo que foram tomadas

para estudo as vulnerabilidades de software ou hardware e não as vulnerabilidades

advindas de falhas do usuário. Tal objetivo poderá constituir futuramente proposta

para adequar parte da rede da AMAN às mudanças ocorridas com a evolução das

redes de computadores.
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1.5.2 Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral do trabalho, alguns objetivos específicos foram

elencados,  configurando-se  nos  marcadores  das etapas  de  realização  desta

pesquisa. Os objetivos específicos deste estudos foram:

A) apresentar os protocolos de rede que poderiam aumentar a segurança

da rede sem fio da Academia Militar das Agulhas Negras;

B) explicar sucintamente o funcionamento de cada um dos protocolos que

foram citados como relevantes para a segurança da rede sem fio da AMAN;

C) analisar as vantagens e vulnerabilidades da aplicação dos protocolos

citados como relevantes para a segurança da rede sem fio da AMAN.
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a execução da pesquisa e, consequentemente, para atingir o objetivo

geral  da  mesma foi  necessário  a adoção de um método,  que pode ser  definido

como:

[...]o  conjunto  das  atividades  sistemáticas  e  racionais  que,  com
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos
válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros
e auxiliando as decisões do cientista.(LAKATOS; MARCONI, 2003, p.83)

O método empregado foi o método Indutivo baseado no que define Karl R.

Popper (1977 apud LAKATOS; MARCONI, 2003, p.95) partir de um problema, ao

qual se oferece uma espécie de solução provisória, denominada por ele de teoria-

tentativa, e no decorrer do trabalho critica-se esta solução visando a eliminação do

erro através de testes de falseamento.

2.1 TIPOS DE PESQUISAS REALIZADOS

A pesquisa  realizada  foi  principalmente  bibliográfica  buscando-se  diversos

artigos e livros que abordassem o tema da segurança de redes visando acúmulo de

conhecimento técnico para desenvolvimento das teorias-tentativas da metodologia

adotada. Complementando a pesquisa bibliográfica realizou-se uma entrevista com

um elemento gestor da rede da AMAN que forneceu informações mais específicas

das características da rede WI-FI desta Academia.

Foi realizada, de maneira concomitante à pesquisa bibliográfica, uma breve

pesquisa  documental  com  objetivo  de  buscar  em  portarias,  normas  e  diretrizes

internas à Academia Militar das Agulhas Negras e ao Exército Brasileiro orientações

quanto ao uso e implantação de redes de computadores. 
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2.1.1 Técnicas de Pesquisa

A pesquisa não foi realizada através de uma técnica única durante todo  o seu

decorrer. Ao longo dela, diversas técnicas foram utilizadas de maneira sucessivas.

Inicialmente, foi realizada uma revisão de literatura com objetivo de selecionar as

fontes que poderiam ser utilizadas no decorrer da execução do trabalho. Em seguida

foi  utilizada  a  técnica  de  pesquisa  exploratória  para  que  fossem  levantadas  as

variáveis que mais influenciam a segurança da rede WI-FI dos CP I e II da AMAN e

formular  uma  linha  de  ação  eficiente  a  ser  adotada  no  tratamento  das

vulnerabilidades da rede WI-FI da AMAN.

2.1.1.1 Instrumentos de Pesquisa

O instrumento de pesquisa utilizado para realização da pesquisa exploratória

foi  a  entrevista.  Esse  instrumento  foi  utilizado  para  evitar  inconsistências  que

poderiam existir entre a realidade e a documentação que descreve a rede da AMAN

buscando coletar as informações diretamente da equipe de trabalho que realizou a

inplantação da estrutura de dados.
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3 PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DE REDE WI-FI

Ainda que somente a camada lógica da segurança de redes,  definida por

Adachi (2004), seja o foco do estudo, ainda há diversos métodos diferentes, com

suas respectivas vantagens e desvantagens, que visam trazer segurança à rede WI-

FI,  dentre  eles  abordaremos:  controle  de  acesso  por  endereços  media  access

control (MAC),  Wired Equivalent Privacy  (WEP),  WI-FI Protected Access  (WPA) e

WI-FI Protected Access 2 (WPA2), todos esses abordados por Rufino (2015).

3.1 CONTROLE DE ACESSOS POR ENDEREÇAMENTO MAC

Em redes WI-FI, assim como em redes Ethernet, cada dispositivo que acessa

a rede deve possuir um número que o identifica, chamado de endereço de Hardware

ou  endereço  MAC,  conforme  padronização  do  workgroup  802  do  Instituto  de

Engenheiros  Eletricistas  e  Eletrônicos  (IEEE).  Ao  tratar  das  possibilidades do

endereço MAC, verifica-se que: 

Esse  número  permitiria,  teoricamente,  identificar  de  forma
inequívoca um equipamento em relação a qualquer outro fabricado
mundialmente,  do mesmo ou de outro  fornecedor.(RUFINO, 2015,
p.39)

3.1.1 Funcionamento

O controle de acesso MAC de um cliente a uma rede pode ser controlado de

maneira  muito  simples.  Inicialmente  é  feito  um  cadastramento  prévio  dos

dispositivos  de  usuários  que  serão  utilizados  na  rede  e  então  o  dispositivo  de

controle que permite a “entrada” na rede verifica o endereço de hardware antes de

autorizar o acesso permitindo a conexão.
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3.1.2 Vantagens e Vulnerabilidades

O controle de MAC é vantajoso por ser um processo bastante simples e muito

difundido,  todos  os  equipamentos  do  tipo  access  point  verificados  na  execução

desse  trabalho  possuiam  opções  de  controle  através  desse  método,  entre  eles

dispositivos dos fabricantes D-Link, TP-link, Aruba networks e CISCO systems. Outra

vantagem desse processo é que sua aplicação não interfere na aplicação dos outros

que serão vistos a frente.

Esse método  possui,  entretanto,  três  vulnerabilidades:  Rufino  (2015,  p.39)

deixa  claro  ao  tratar  desse  processo  que  a  autenticação  desse  tipo  identifica  o

dispositivo e não o usuário, por exemplo, um usuário não autorizado que utilize o

computador de um usuário autorizado não terá problemas em acessar a rede. Outro

fator abordado por Rufino (2015, p.38) é que o endereço MAC, apesar de ter sido

idealizado para ser único e imutável por dispositivo, pode ser alterado, permitindo

que um usuário não autorizado a acessar a rede possa, após descobrir o MAC do

dispositivo de um usuário que possua acesso a rede, se utilizar deste e burlar o

sistema  de  autenticação. Outra  desvantagem  intrinseca  desse  método  é  o

cadastramento,  ou  seja,  cada  equipamento  de  acesso  à  rede  de  cada  usuário

autorizado  deve  ter  seu  MAC  registrado  nos  equipamentos  “ponto  de  acesso”,

portanto  quanto  mais  usuários  uma rede  possuir  mais  equipamentos  devem ser

cadastrados, inviabilizando tal  método para redes com muitos usuários e poucos

membros gerentes.

3.2 WIRED EQUIVALENT PRIVACY (WEP)

Quando o padrão IEEE 802.11 foi criando possibilitando a criação de redes

sem  fio  surgiu  de  imediato  uma  preocupação  com  a  segurança  dos  dados

trafegados nessa rede:

Diferentemente  das  redes  cabeadas,  em  que  o  acesso às

informações requer  comunicação  física  ou remota  a  um componente  da

rede, em redes sem fio basta ter um meio de receber o sinal, ou seja, a
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captura  da  informação  pode  ser  feita  de  forma  completamente  passiva.

(RUFINO, 2015, p.39).

Diante  da  necessidade  de  fornecer  segurança  ao  novo  tipo  de  rede  que

surgia, voluntários dentre os membros do IEEE desenvolveram o WEP, para que as

comunicações sem fio estivessem apoiadas nos pilares da segurança da informação

(VERÍSSIMO, 2003).

3.2.1 Funcionamento

O protocolo WEP aplica dois processos simultâneos sobre o texto puro. Um

dos processos encripta o texto tornando o texto puro em uma sequência pseudo-

aleatória, impedindo a leitura e o outro protege quanto a alteração não autorizada do

texto (VERÍSSIMO, 2002).

O processo de encriptação do protocolo WEP é baseado no algoritmo Ron’s

Cypher 4 (RC4) definido por seu próprio desenvovedor como: “Gerador de números

pseudo-aleatórios  excepcionalmente  simples  e  extremamente  eficiente.”(RIVEST,

2002, p. 02, tradução do autor). O RC4 consegue gerar um texto pseudo-aleatório

com base em um texto em claro e uma chave simétrica (a mesma será usada no

processo  de  criptografia  e  decriptografia)  (VERÍSSIMO,  2002).  Rufino  (2015)

descreve que essa chave utilizada é  composta  de duas partes:  Uma parte  fixa,

baseada na senha fornecida pelos usuários no momento da conexão a rede e com o

tamanho  de  40  a  104  bits  e;  por  uma  parte  gerada  através  uma  função

pseudoaleatória de 24 bits,  que passa em claro pela rede chamada de vetor de

incialização (IV, sigla em inglês).

O outro processo que ocorre no protocolo WEP cria um valor de conferência

de integridade (ICV, do inglês: integrity check value) com base no protocolo CRC32,

um protocolo linear  (VERÍSSIMO, 2002).  Esse processo envia juntamente com o

texto da mensagem um ICV que é obtido com base no texto da mensagem e é

utilizado para  verificar  se  não houve alterações nesta  durante  a  transmissão do

remetente  para  o  destinatário.  O  funcionamento  do  CRC32  é  conhecido  como

função resumo ou hash.
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A imagem a seguir apresenta um esquema do funcionamento do protocolo

WEP:

Figura 1 – Resumo de funcionamento do protocolo WEP

Fonte: (VERÍSSiMO, 2002, p. 53)

3.2.2 Vantagens e Vulnerabilidades

O WEP foi um dos primeiros métodos que visavam trazer segurança a redes

sem fio. Poucas de suas características iniciais ainda são consideradas vantagens

do protocolo. Rufino (2015, p. 40) cita os critérios levados em conta para a criação

do protocolo: ser suficientemente forte, embora Veríssimo (2002, p. 56) cita que, em

julho de 2001, o protocolo WEP se tornou totalmente inseguro com a exposição de

diversas  vulnerabilidades  em sua  composição;  autossincronismo,  uma  vantagem

que facilita a conexão entre o equipamento usuário e o  access point,  e; requerer

poucos recursos computacionais, outra vantagem que permanece desde a criação

do protocolo, permitindo uma economia de meios computacionais.

 Uma série de desvantagens do protocolo WEP entretanto podem ser citadas.

Carvalho (2004, p.41) traz em seu trabalho as seguintes:

3.2.2.1 Reutilização do integrity value

A chave criptográfica do protocolo WEP é composta de duas partes,  uma

parte fixa que é conhecida pelos dois dispositivos e uma parte que varia de pacote

em pacote, o IV. O IV é transmitido em claro e como tem somente 24 bits seu valor

varia de 0 a 16777215, com a transmissão dos pacotes invariavelmente seu valor se
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repetirá algumas vezes durante o transcorrer de um certo tempo, em especial em

redes com transmissão intensa de pacotes. 

Quando ocorre a repetição de IVs a chave criptográfica como um todo se

repete, essa repetição fornece a um suposto elemento atacante da rede dois textos

diferentes criptografados com a mesma chave, a partir de certos cálculos pode se

obter  qual  foram  os  textos  em  claro  usados  no  processo  de  criptografia.  Essa

vulnerabilidade é muito  utilizada para ataques a redes protegidas pelo protocolo

WEP

3.2.2.2 CRC32 Linear

Outra vulnerabilidade do protocolo WEP é o CRC32, utilizado para o cálculo

do ICV. Esse protocolo é linear, ou seja, a operação feita no texto como um todo

oferece resultado igual  à  operação feita  em partes separadas do texto e depois

concatenadas.  Dessa  característica  percebe-se  a  possibilidade  de  modificar  o

pacote de dados de maneira controlada e,  simultaneamente,  modificar  o  ICV de

maneira  que  nem  os  transmissores  nem  os  receptores  percebam  essas

modificações.

3.2.2.3 Gerenciamento de chaves

O protocolo WEP não especifíca como devem ser distribuídas as chaves. Os

desenvolvedores assumiram um mecanismo externo de distribuição global da chave,

sendo  que  a  maioria  das  instalações  utiliza  a  mesma  chave  para  todos  os

dispositivos.

Essa transmissão global de uma chave em grande quantidade traz consigo

problemas  profundos  à  segurança  dessas  instalações,  pois  com  a  difusão  das

chaves para muitos usuários fica difícil manter o sigilo destas chaves. 

A  reutilização  da  mesma  chave  por  muitos  usuários  também  aumenta  a

chance  de  colisão  de  IVs.  O  aumento  do  número  de  usuários  agrava
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proporcionalmente  a  chance  de  colisão  aleatória,  além  de  tornar  mais  lentas  e

passíveis de erro as mudanças na rede.

3.2.2.4 Não autenticação o ponto de acesso

A interface de rede pode se autenticar no ponto de acesso, conforme previsão

do  protocolo  WEP, ele  não exige  que  o  ponto  de  acesso  se  autentique  para  a

interface de rede  do  equipamento  do  usuário.  Essa característica  implica  que é

possível  realizar  uma exploração de vulnerabilidade conhecida como  Man in the

Middle permitindo  que  um usúario  não  autorizado  possa  desviar  os  dados  que

deveriam ir para o ponto de acesso real da rede para um terceiro ponto de acesso,

fazendo um caminho alternativo.

3.3 WI-FI PROTECTED ACCESS (WPA)

Em respostas às vulnerabilidades que foram divulgadas do protocolo WEP a

WI-FI Alliance desenvoleu e apresentou um novo protocolo de segurança de redes

WI-FI.  Esse  protocolo  foi  denominado  WI-FI  Protected  Access  (WPA),  também

chamado algumas vezes de WEP 2, e pretende a substituição total da cifragem do

WEP bem como a implementação de autenticação do usuário.(RUFINO, CANSIAN

et al ; apud FERREIRA, 2013, p.21). 

3.3.1 Funcionamento

O WPA substituiu o sistema de atenticação do WEP visando mais eficiência

no processo de fornecer segurança à conexão sem fio. SILVA (2003, p. 1) afirma

que:

“O  WPA padronizou  o  uso  do  Michael,  também  conhecido  como  MIC
(Message  Integrity  Check),  em  substituição  ao  CRC-32,  melhorando  a
garantia da integridade dos dados em trânsito”.
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O MIC possui um número indexador para cada pacote enviado, se o número

indicador do pacote não for recebido na ordem correta no usuário os pacotes são

descartados.

Com relação ao compartilhamento da chave no qual o protocolo WEP não

fazia considerações, o WPA aprensentou dois tipos: Chave pré-compartilhada (PSK,

sigla  em inglês),  mais simples e visando ser  usado em ambientes domésticos e

outro tipo chamado de enterprise, que é mais seguro apesar de mais complexo pois

requer pelo menos um servidor de autenticação. Em relação ao método de cifragem

o WPA, assim como o WEP,  utiliza o RC4 pois, em argumento do próprio Ron Rivest

(2002, p.2, tradução do autor): 

O  "coração"  do  RC4  é  seu  gerador  pseudo-aleatório
excepcionalmente simples e extremamente eficiente. Os ataques recentes
referem-se apenas ao algoritmo de escalonamento de chaves,  e não ao
gerador.  Atualmente,  não  há  ataques  práticos  conhecidos  contra  este
gerador  quando  inicializados  com  um  estado  inicial  escolhido
aleatoriamente. Por essa razão, o RC4 provavelmente continuará sendo o
algoritmo de escolha para muitos aplicativos e sistemas embarcados.

O WPA realiza a autenticação tanto da interface de rede do equipamento do

usuário  quanto  do  ponto  de  acesso  através  do  processo  batizado  de  4-Way

Handshake. Essa autenticação ocorre da seguinte maneira conforme explicado por

Benton (2010): 

1. A chave básica para a comunicação é chamada pairwise transient key (PTK).

Essa chave é calculada com base em funções pseudo aleatórias conhecidas

tanto  pela  interface  de  rede  quanto  pelo  ponto  de  acesso  com base  em

diversos fatores (A PSK em sistemas WPA-PSK, A Master Sytem Key (MSK)

em sistemas WPA-interprise,  O endereço MAC da interface de rede e  do

ponto de acesso, e um numero gerado aleatoriamente pelo usuário e outro

pelo ponto de acesso), conforme Paim (2011) essa chave é composta por 512

bits e divida em 4 chaves de 128 bits – KCK, KEK, TEK e TMK- cada uma

usada em um processo diferente pelo protocolo.

2. O ponto de acesso envia o numero gerado aleatoriamente por ele para o

usuário. [1º passo do 4-Way Handshake]
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3. Nesse momento o usuário já consegue calcular a PTK.

4. O cliente envia o número gerado aleatoriamente por ele em claro mais o MIC

cifrado pela PTK. [2º passo do 4-Way HandshakeI]

5. Nesse momento o ponto de acesso consegue calcular também a PTK

6. O ponto de acesso envia uma mensagem e o MIC cifrados para o cliente. [3º

passo do 4-Way Handshake]

7. O cliente confirma que o ponto de acesso possui a PTK correta e envia uma

mensagem em resposta ao ponto de acesso. [4º passo do 4-Way Handshake]

8. O ponto de acesso tem agora a confirmação que o cliente possui a chave

PTK correta.

Após  esse  processo  o  tráfego  de  mensagens  ocorrerá  normalmente  de

maneira encriptada pelo Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). A imagem a seguir

explica de maneira sucinta como ocorre o processo descrito:
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Figura 2 – Esquema ilustrativo de funcionamento do 4-Way Handshake

Fonte: (BENTON, 2010, p. 35)

3.3.2 Vantagens e Vulnerabilidades

A vantagem mais destacada do protocolo WPA é a troca dinâmica de chaves.

A chave usada para criptografia do texto é gerenciada pelo protocolo TKIP e trocada

constantemente mitigando as chances de descoberta da chave. Outra vantagem é a

implementação da autenticação de usuário.

O  WPA  apresentou  solução  para  boa  parte  das  vulnerabilidades  do

WEP( LINHARES, GONÇALVES, apud FERREIRA, 2013,  p.29).  Surgiram porém
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outras vulnerabilidades decorrentes de fatores ligados à sua implementação Ferreira

(2013, p. 29) cita:

3.3.2.1 Fraqueza no algoritmo de combinação de chave

Um usuário que tenha conhecimento de algumas chaves RC4 geradas por

IVs,  cujos 32 bits  mais significativos sejam os mesmos,  pode achar  a chave de

criptografia de dados e a chave de integridade. Esse método não permite que o

atacante  decifre  a  mensagem  instantaneamente  entretanto  diminui  o  tempo  de

maneira significante para ataques de força bruta por exemplo.

3.3.2.2 Negação de serviço

O MIC possui um mecanismo de proteção para evitar ataques de força bruta,

porém esse mecanismo acarreta um ataque de negação de serviço (DoS). Quando

dois erros de MIC são detectados em menos de um minuto o AP cancela a conexão

por 60 segundos e altera a chave de integridade. Portanto, com uma simples injeção

de pacotes mal formados é possível fazer um ataque de negação de serviço. Além

disso, o WPA continua sofrendo dos mesmos ataques de negação de serviço que o

WEP  já  sofria,  visto  que  esses  ataques  são  baseados  em  quadros  de

gerenciamento.

3.3.2.3 Ataques de dicionário

O  método  de  compartilhar  as  chaves  de  maneira  prévia  e  externa  aos

protocolos  WI-FI  é  chamado  de  Pre  Shared  Key  (PSK),  por  isso  é  comum  a

nomeclatura WPA-PSK, esse método é susceptível a ataques de dicionários, que

diferente dos ataques de força bruta utilizam variações de palavras existentes num

dicionário  previamente  construído.  Esse ataque só é  efetivo  se  a  senha possuir
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menos de 20 caracteres, acima desse limite o tempo para realizar o ataque o torna

pouco efetivo.

3.4 WI-FI PROTECTED ACCESS 2 (WPA2)

O  WPA  foi  lançado  antes  do  padrão  IEEE  802.11i  que  deveria  trazer

informações  necessárias  a  implementação  do  protocolo,  entretanto,  com  a

exposiçao das vulnerabilidades do WEP, o mercado demandou uma solução rápida

da  WI-FI Alliance.  Assim quando, em 2005, o IEEE finalmente publicou o padrão

802.11i foi desenvolvido o WPA2 com base neste corrigindo as divergências entre o

padrão recém lançado e o WPA(FILIPETTI; 2008, p.87).

3.4.1 Funcionamento

A mecânica de funcionamento do WPA2 é muito semelhante à mecânica do

WPA porém se baseia na criptografia  Advanced Encryption Standard  (AES) mais

segura que a TKIP, é usada no protocolo de segurança WI-FI anterior, mas usa mais

processamento  e  incompatível  com  hardwares  mais  antigos  (SILVA,  2012).  O

protocolo WPA2 manteve a utilização do 4-Way Handshake e, assim como o WPA,

possui duas versões: WPA2-PSK e WPA2-enterprise.

O WPA2 utiliza o protocolo CCMP para realizar a encriptação das mensagens

transmitidas. A PTK, diferente do protocolo WPA, possui apenas 384 bits por excluir

o TMK e utilizar o TEK tanto para a encriptação quanto para o cálculo do MIC. O

vetor  de  inicialização  existente  em outros  protocolos  passou  a  ser  chamado  de

número de pacote e existe um vetor, chamado Nonce, que é incrementado toda vez

que passa pelo bloco AES (PAIM, 2011). A figura a seguir mostra de maneira sucinta

o processo de encriptação e da conferência de intregridade no protocolo WPA2.
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Figura 3 - Resumo de funcionamento do protocolo WPA2

Fonte: (PAIM, 2011)

3.4.2 Vantagens e Vulnerabilidades

As próprias características do protocolo WPA2 resumem suas vantagens em

relação  aos  demais  protocolos  apresentados  até  agora.  O  processo  do  4-Way

Handshake garante a autenticação tanto do ponto de acesso quando do cliente da

rede  trazendo  segurança  maior  na  comunicação.  A criptografia  AES  torna  mais

seguro o processo de cifragem das mensagens, devido à maior complexidade do

processo quando comparado ao RC4. 

O protocolo WPA2 possui, apesar de poucas quando comparadas com outros

protocolos,  algumas  vulnerabilidades,  que  ainda  afetam  o  seu  funcionamento  e

comprometem a segurança da informação na rede. A seguir serão citadas algumas

dessas vulnerabilidades.

3.4.2.1 Hole196

Souza (2010, apud FERREIRA, 2013, p. 30) cita a decoberta por funcionários

da AirTight Networks de uma falha de segurança do protocolo WPA2. O ataque Hole

196 (nome dado em referência à página 196 do padrão da IEEE onde se encontra a

explicação da diferença entre as chaves PTK e GTK, sendo que a GTK (Group
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Temporal  Key) é utilizada da mesma maneira que a PTK porém em mensagens

Broadcast).

Por  possuir  informações  do  endereço  MAC,  a  PTK tem a  capacidade  de

detectar falsificações de mensagens com base no endereço dos interlocutores. A

GTK, entretanto, não possui essa funcionalidade. Os especialistas que decobriram

essa vulnerabilidades dizem ser esta a questão central da falha de segurança.

Explorando  essa  falha,  clientes  mal  intencionados  podem  gerar  e  enviar

pacotes broadcast arbitrários para que os outros clientes enviem informações sobre

suas PTKs secretas, que podem ser decodificadas posteriormente pelos atacantes.

Essa característica pode ser usada ainda em ataques de negação de serviço (DoS,

sigla em inglês). O único porém é que os atacantes precisam estar autenticados na

rede WI-FI para explorarem essa vulnerabilidade.

3.4.2.2 KRACK

Fonseca  (2017)  traz  em  seu  artigo  algumas  informações  com  relação  à

vulnerabilidade divulgada em 16 de outubro de 2017 pelo pós doutor em segurança

da informação Mathy Vanhoef e batizada de Keys Reinstallation Attacks (KRACK).

A exploraçao dessa vulnerabilidade ocorre durante o processo de ingresso de

um  dispositivo  a  uma  rede  protegida,  durante  o  4-Way  Handshake.  Após  a  3ª

mensagem do 4-Way Handshake o cliente recebe e instala a PTK, entretanto para

garantir  que essa mensagem chegue no cliente,  o  ponto  de  acesso  envia  essa

mensagem diversas vezes, até que recebe a 4ª mensagem do 4-Way Handshake,

que é uma mensagem de confirmação ( ACK/Acknowledgement). O cliente, por sua

vez, recebe e reinstala a chave criptografica sempre que recebe a mensagem 3 e é

nesse ponto que o ataque é iniciado.

O ataque é de maneira sucinta uma injeção de uma mensagem 3 falsa no

momento da conexão do cliente à rede, fazendo com que seja instalada uma PTK

falsa no dispositivo do usuário. A dificuldade desse ataque é a necessidade deste

ser realizado no momento inicial da conexão do dispositivo à rede, quando ocorre o

4-Way  Handshake,  entretanto,  existem  métodos  de  forçar  os  clientes  a  se
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desconectarem do ponto de acesso e reiniciar o processo de conexão fornecendo

uma  nova  oportunidade  de  realizar  o  ataque.  Uma  lista  de  fornecedores  que

possuem equipamentos que estavam vulneráveis a esse ataque no último semestre

de 2017 irá em anexo a este trabalho (Anexo A). 

3.5 EXTENSIBLE AUTHENTICATION PROTOCOL (EAP)

O EAP foi um modelo de autenticação definido tanto para o protocolo WPA e

WPA2, que permite integrar soluções de autenticação já conhecidas e testadas ao

protocolo de redes WI-FI, utilizando o padrão 802.11x do IEEE ( RUFINO, 2015). O

protocolo  EAP, portanto,  não  é  um  protocolo  de  segurança  de  redes  sem  fio

diretamente,  mas um protocolo  que permite compatibilizar os protocolos de rede

sem-fio a protocolos de autenticação diversos. Este protocolo já havia sido citado

anteriormente de maneira indireta no trabalho, sendo o WPA-enterprise e o WPA2-

enterprise protocolos que estão com o EAP implementado.

3.5.1 Funcionamento

O funcionamento do EAP é uma evolução do protocolo PSK onde o padrão

802.1x da IEEE, que padroniza métodos de autenticação, foram integrados de forma

a permitir que um servidor externo de autenticação fosse integrado ao método 4-way

Handshake. A imagem a seguir apresenta um esquema gráfico do protocolo EAP em

funcionamento.
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Figura 4 - Esquema ilustrativo de funcionamento do 4-Way Handshake com servidor de

autenticação

Fonte: (BENTON, 2010, P.37)

3.5.2 Vantagens e Vulnerabilidades

Conforme Benton ( 2010, p 35) o protocolo EAP apesar de mais complicado

oferece como resultado PMK únicas para cada cliente, diferentemente do protocolo

PSK, o que aumenta a segurança da rede por impedir que um pacote de dados

enviado  para  um  cliente  seja  lido  por  outros  clientes  conectados  à  rede.  A

metodologia  de  conexão  enterprise,  como também é chamado o  protocolo  EAP,

facilitou  também o  controle  de  clientes  sem-fio  em grandes  quantidades  com o

gerenciamento  de  chaves  e  controlo  de  acesso  realizado  pelo  servidor  de

autenticação ( BENTON, 2010, p.36).

Os argumentos contra o uso do protocolo EAP costumam citar a centralização

da  administração  como  uma  vulnerabildade,  pois  a  rede  por  completo  se  torna

dependente de um ponto único, por haver maior necessidade de equipamentos e

complexidade  maior  para  a  configuração  destes  pode  também  se  tornar  uma
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vulnerabilidade, em  especial  para  redes  com  contigenciamento  de  verba  ou  de

pessoal especializado. 

Um ponto importante levantado por Rufino (2015) é o fato do risco associado

ao protocolo EAP ser equivalente ao protocolo de autenticação, independente de

qual seja, incorporado à rede sem-fio através do servidor de autenticação, ou seja,

uma quantidade maior ou menor de vulnerabilidades de rede irá surgir conforme o

método que o servidor esteja utilizando para autenticar o cliente.

3.6 CONCLUSÃO PARCIAL

Analisando-se apenas questões técnicas percebe-se uma evolução clara dos

protocolos  em  termos  de  nível  de  segurança,  uma  vez  que  o  desenvolvimento

histórico  de  cada  um foi  visando  a  correção  de  vulnerabilidade  percebidas  nos

anteriores. Entretanto, não é apenas o fator técnico que deve ser levado em conta

na decisão do protocolo a ser utilizado. No próximo capítulo serão analisado outros

fatores que influenciam na busca por segurança de uma rede sem-fio.
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4 ESTUDO DA REDE DA AMAN

Buscando  entender  melhor  o  ambiente  em que  o  estudo  foi  realizado,  o

presente capítulo baseia-se na entrevista feita com um dos elementos gerentes da

rede  da  AMAN (Anexo  B).  A entrevista  foi  elaborada  visando  obter  informações

sobre as características exclusivas à rede da Academia  para que,  após análise,

pudessem ser apresentadas propostas condizentes com a realidade academica em

termos de:

4.1 SEGURANÇA DA REDE

Conforme resposta da 5ª questão da entrevista, o acesso a rede WI-FI é livre,

ou seja, nenhum protocolo de segurança ao acesso à rede está em uso. Tal situação

não  impede  que  elementos  não  registrados  e  não  autorizados  acessem a  rede

através dos pontos de acesso sem fio.

Uma  estrutura  sem  protocolo  de  segurança  como  a  atual  não  está  em

concordância com as preocupações expressas no PND e na END, e não parece

levar em conta as estatísticas de ataques cibernéticos ocorridos no Brasil e relatos

de ataques a nível mundial, ambos citados na introdução deste trabalho.

Não utilizar protocolo de segurança para o acesso à rede se manifesta como

uma vulnerabilidade ainda maior que qualquer outra citada no terceiro capítulo do

presente trabalho, pois, mediante tal ausência, um elemento mal-intencionado não

precisa realizar nenhuma ação para burlar a segurança e ter acesso franqueado à

rede.

4.2 CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS

Conforme a resposta à questão 3 da entrevista a rede  Wi-FI  da AMAN foi

estruturada para aproximadamente 2000 usúarios pois contemplava somente a ala

dos cadetes com cobertura  WI-FI  e considerava que oficiais, praças e servidores
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civis teriam acesso cabeado à rede. O elemento gestor da rede ainda informou que,

a estimativa de usuários da rede, seja de 4800 usuários cadastrados.

Analisando-se  o  número  de  usuários,  sejam  2000  ou  4800,  pode-se

considerar  que  a  rede  é  grande  e  em  virtude  dessa  característica  certas

vulnerabilidades se tornam mais aparentes. A grande quantidade de usuários torna

difícil  a  utilização  do  cadastramento  por  endereço  MAC,  o  tempo  para

cadastramento  e  para  as  manutenções  e  recadastramentos  subsequentes  seria

muito  extenso  e/ou  a  quantidade  de  membros  gestores  da  rede  deveria  ser

aumentado drasticamente.

4.3 DIFUSÃO DA SENHA

Carvalho (2004, p. 41) ao abordar vulnerabilidades do protocolo WEP cita que

quanto maior o número de usuários de uma rede mais difícil fica manter o sigilo da

senha com a difusão da senha entre os usuários cadstrados. Cabe ressaltar que,

apesar de ter sido citado o protocolo WEP, qualquer outro protocolo cuja senha seja

difundida diretamente entre os usuários e que seja a mesma para todos (WPA-PSK

e WPA2-PSK por exemplo) apresentam a mesma vulnerabilidade.

Conforme as respostas da iª e 3ª questões da entrevista isto implica que em

um ambiente com grande quantidades de usuários, e com grande rotatividade dos

mesmos,  caso  da  AMAN,  se  torne  recomendável  a  adoção  de  protocolos  com

método padronizado para a difusão das senhas, diferente da difusão direta entre

usuários.  Um protocolo  que pode ser  utilizado para satisfazer  a  necessidade de

outro método de difusão das senhas é o protocolo EAP, por permitir mecanismos de

autenticação  como  senhas  dinâmicas  (one  time  password),  RFIDs,  certificados

digitais e outros. (RUFINO, 2015, p.44).
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4.4 CAPACIDADES DOS EQUIPAMENTOS PONTO DE ACESSO

Respondendo à questão 4 da entrevista, o elemento gestor da rede afirmou

que  o  modelo  do  equipamento  utilizado  nas  alas  do  CPI  e  CPII  é  o  AP-61  da

empresa  americana  Aruba  Networks.  Esse  equipamento  possui  capacidade  de

encriptação  dos  dados  conformes  os  protocolos  WEP, WPA e  WPA2  (ARUBA

NETWORKS,  2005,  p.55)  e  possibilidade  de  conectar-se  com  servidores  de

autenticação através do protocolo EAP conforme o padrão 802.1x da IEEE (ARUBA

NETWORKS, 2015).

As características citadas acimas são importantes pois indicam que qualquer

protocolo listado no capítulo anterior deste trabalho pode ser utilizado pela rede. O

próximo capítulo,  levará  em consideração,  como concluído  acima,  que  todos  os

protocolos podem ser utilizados na rede entretanto as características técnicas e as

características particulares da AMAN podem levar a uma priorização dos protocolos

para a implantação.
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5 CONCLUSÃO

Os objetivos desse trabalho incluíam citar os protocolos de rede que poderiam

trazer segurança a rede da AMAN bem como explicar o funcionamento de cada um 

O presente  capítulo  apresentará  opções  de  implantação de segurança  na

rede  WI-FI   da  AMAN  combinando  características  da  rede  e  dos  protocolos

apresentados buscando tornar a rede mais segura. Como citado por Beal (2004) a

segurança  da  informação  é  baseada  nos  pilares  confiabilidade,  integridade  e

disponibilidade que serão abordados para cada proposta.

5.1 MANUTENÇÃO DA CONFIGURAÇÃO ATUAL

O primeiro ponto a ser observado é a necessidade de mudança da situação

atual em que nenhum protocolo de segurança sem fio está sendo utilizado. Está

situação não garante a confiabilidade por não autenticar o ponto de acesso com o

usuário, vulnerabilidade citada por Carvalho (2004, p.41) para o protocolo WEP que

é cabível também para a situação de não uso de protocolos.

Não  usar  protocolos  de  segurança  também  gera  ônus  à  integridade  dos

dados pois não há protocolos de verificação de integridade, como o CRC-32 e MIC

citados no terceiro capítulo, em uso. Consequentemente à falta de confiabilidade e

de integridade a disponibilidade da informação passa a ser comprometida, pois a

informação real,pode ser substituída por informações não íntegras e de fontes não

confiáveis, antes de ser entregue ao usuário final.

5.2 CONTROLE DE ACESSO POR MAC

Realizar o controle de acesso por endereço MAC é uma possibilidade para

aumentar a segurança da rede WI-FI. Essa possibilidade de controle é o suficiente

para suprir a vulnerabilidade descrita na seção “segurança da rede” deste trabalho,

pois realiza uma divisão entre usuários autorizados e não autorizados. 
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O  controle  por  MAC,  entretanto,  se  torna  tanto  mais  difícil  quanto  mais

usuários  existirem  na  rede.  Portanto,  conforme  apresentado  anteriormente  e

conforme a resposta à 3ª questão da entrevista realizada, a rede da AMAN não é

propícia para utilização deste método de autenticação. Outras vulnerabilidades deste

método como não autenticar o ponto de acesso e a possibilidade de falsificação

contribuem para tornar este protocolo menos recomendável para uso na rede da

Academia. 

5.3 USO DO PROTOCOLO WEP

A seção 4.4 deste trabalho afirma a capacidade dos equipamentos tipo ponto

de acesso à rede utilizados na AMAN de utilizarem o protocolo WEP para controle

de  acesso.  Esse  protocolo  consegue,  através  do  protocolo  CRC-32,  fornecer  a

conferência  da  integridade  aos  dados  na  rede  e,  com  a  cifragem  RC4,  a

confiabilidade dos dados suprindo os pilares da segurança da informação citados

como ausentes na configuração atual.

A seção  “Vantagens  e  Vulnerabilidades  do  WEP”  traz  entretanto  diversas

vulnerabilidades que podem ser  exploradas para que as vantagens do protocolo

WEP sejam eliminadas. O protocolo WEP apresenta uma solução melhor em termos

de  segurança  que  a  atual  entretanto  há  fatores  que  podem  ser  utilizados  por

elementos mal intencionados para diminuir a eficiência desse método de segurança

da rede.

5.4 USO DOS PROTOCOLOS WPA-PSK E WPA2-PSK

Os protocolos WPA e WPA2 em suas versões PSK apresentam soluções para

boa  parte  das  vulnerabilidades  dos  protocolos  citados  anteriormente,  cada  uma

destas soluções foram apresentadas nas seções do trabalho que apresentaram os

protocolos,  3.3  e  3.4  respectivamente.  A análise  desses  protocolos  é  feita  de

maneira conjunta pois, apesar de possuírem protocolos para encriptação de dados e
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verificação de integridade diferentes, apresentam funcionamento semelhante, ambos

estruturados sobre o 4 Way-Handshake.

Por apresentarem funcionamento semelhante, é natural que a versão mais

atual  (WPA2),  seja  prioridade  na  utilização,  principalmente  por  possuir

vulnerabilidades mais difíceis de serem exploradas que o protocolo WPA. Como não

há  impeditivo  para  sua  utilização,  conforme  demonstrado  na  seção  4.4  deste

trabalho, é uma solução bastante produtiva para aumento da segurança de rede na

academia. Sua vulnerabilidade de maior destaque pode ser sanada usando-se o

Protocolo EAP.

5.5 O PROTOCOLO EAP

O protocolo  EAP, como apresentado na  seção  3.5  deste  trabalho,  é  uma

extensão  para  os  protocolos  WPA  e  WPA2  visando  solucionar  a  principal

vulnerabilidade  desses  protocolos,  quando  implementados  em  ambientes  com

grande número de usuários, que é a difusão da senha. Esse protocolo é eficiente por

realizar toda a autenticação em um ponto central, que pode ser a DTSIC no caso da

AMAN,  e  que  pode  combinar  diversos  métodos  de  autenticação  para  levar  a

segurança de rede a níveis bastante elevados, condizentes com a situação atual e a

preocupação dada a segurança da rede pelo Exército Brasileiro, pelo Brasil e pelo

sistema internacional como um todo.

A possibilidade de fornecer uma senha e uma conta a cada usuário na rede

fornecida  por  este  protocolo  elimina a vulnerablidade da difusão da senha entre

muitos usuários.  A existência de um servidor  proxy, que já  possui  um banco de

dados de contas de usuários e senhas, citado na 5ª resposta da entrevista realizada,

pode diminuir a dificuldade de cadastramento.

O protocolo EAP ainda permite utilização de outros métodos de autenticação,

senhas dinâmicas, RFIDs, certificados digitais e outros como citados na seção 4.3

do  trabalho.  Esses  métodos  dificultariam  a  implantação  porém  aumentariam

bastante  a  segurança  da  rede  e  podem  ser  reservados  como  oportunidade  de

melhoria para o futuro da rede da AMAN.
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Tendo em vista todas as características apresentadas, tanto técnicas quanto

das peculiaridades da AMAN, o protocolo WPA2-EAP é o mais recomendável para

implantação na porção WI-FI da rede da Academia Militar das Agulhas Negras. Esse

protocolo é o mais recomendável por garantir a integridade dos dados através de

mecanismos de conferência de integridade,  garantir  a confiabilidade por fornecer

meios de autenticação de usuários e ponto de acesso confiáveis e a disponibilidade

por possuir menos vulnerabilidades que os outros protocolos estudados assim, o uso

desse protocolo pode impedir que elementos mal intencionados se infiltrem na rede

e modifiquem, eliminem ou substituam as informações que devem chegar ao usuário

da rede.
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ANEXO A – LISTA DE EQUIPAMENTOS VULNERÁVEIS

A lista a seguir cita os equipamentos nos quais era, até o segundo semestre

de 2017, possível manipular o 4-Way Handshake para induzir o reuso do nonce e da

chave  de  sessão,  condições  necessárias  para  o  ataque  KRACK.  Conforme

publicado pelo Software Engineering Institute (2018):

Vendor                                   Status               DateNotified                   DateUpdated
9front Affected –––––––––– 19 Oct 2017

Actiontec Affected 30 Aug 2017 20 Oct 2017
ADTRAN Affected –––––––––– 19 Oct 2017

Aerohive Affected 30 Aug 2017 17 Oct 2017
Alcatel-Lucent Enterprise Affected 28 Aug 2017 08 Nov 2017

Android Open Source Project Affected 28 Aug 2017 08 Nov 2017
Apple Affected 28 Aug 2017 01 Nov 2017

Arch Linux Affected 28 Aug 2017 17 Oct 2017
Aruba Networks Affected 28 Aug 2017 09 Oct 2017

AsusTek Computer Inc. Affected 28 Aug 2017 19 Oct 2017
AVM GmbH Affected –––––––––– 24 Oct 2017

Barracuda Networks Affected 28 Aug 2017 24 Oct 2017
Broadcom Affected 30 Aug 2017 17 Oct 2017

Cambium Networks Affected –––––––––– 26 Oct 2017
CentOS Affected 28 Aug 2017 23 Oct 2017

Cisco Affected 28 Aug 2017 16 Oct 2017
Cradlepoint Affected –––––––––– 19 Oct 2017

Cypress Semiconductor Affected 30 Aug 2017 23 Oct 2017
D-Link Systems, Inc. Affected 28 Aug 2017 20 Oct 2017

dd-wrt Affected –––––––––– 23 Oct 2017
Debian GNU/Linux Affected 28 Aug 2017 17 Oct 2017

Dell Affected 28 Aug 2017 24 Oct 2017
Digi International Affected –––––––––– 16 Nov 2017

DrayTek Corporation Affected –––––––––– 19 Oct 2017
Edimax Computer Company Affected –––––––––– 23 Oct 2017

eero Affected –––––––––– 01 Nov 2017
Endian Affected –––––––––– 01 Nov 2017

EnGenius Affected –––––––––– 19 Oct 2017
Espressif Systems Affected 22 Sep 2017 13 Oct 2017

Extreme Networks Affected 28 Aug 2017 17 Oct 2017
F-Secure Corporation Affected –––––––––– 24 Oct 2017

Fedora Project Affected 28 Aug 2017 17 Oct 2017
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Fortinet, Inc. Affected 28 Aug 2017 17 Oct 2017
Vendor                                   Status               DateNotified                   DateUpdated

FreeBSD Project Affected 28 Aug 2017 17 Oct 2017
Gentoo Linux Affected 28 Aug 2017 23 Oct 2017

Google Affected 28 Aug 2017 08 Nov 2017
Hewlett Packard Enterprise Affected 28 Aug 2017 23 Oct 2017

HostAP Affected 30 Aug 2017 16 Oct 2017
Intel Corporation Affected 28 Aug 2017 10 Oct 2017

IPFire Project Affected –––––––––– 23 Oct 2017
Juniper Networks Affected 28 Aug 2017 17 Oct 2017

LANCOM Systems GmbH Affected –––––––––– 23 Oct 2017
LEDE Project Affected –––––––––– 19 Oct 2017

Lenovo Affected 28 Aug 2017 08 Nov 2017
LIFX Affected –––––––––– 23 Oct 2017

Microchip Technology Affected 28 Aug 2017 17 Oct 2017
Microsoft Corporation Affected 28 Aug 2017 16 Oct 2017

Mojo Networks Affected –––––––––– 19 Oct 2017
Nest Affected –––––––––– 23 Oct 2017

NetBSD Affected 28 Aug 2017 17 Oct 2017
Netgear, Inc. Affected 28 Aug 2017 17 Oct 2017

OmniROM Affected –––––––––– 23 Oct 2017
Open Mesh Affected –––––––––– 19 Oct 2017

OpenBSD Affected 28 Aug 2017 16 Oct 2017
OPNsense Affected –––––––––– 23 Oct 2017

Peplink Affected 28 Aug 2017 16 Oct 2017
pfSENSE Affected –––––––––– 23 Oct 2017

Red Hat, Inc. Affected 28 Aug 2017 17 Oct 2017
Riverbed Technologies Affected –––––––––– 17 Oct 2017

Rockwell Automation Affected –––––––––– 25 Oct 2017
Ruckus Wireless Affected 30 Aug 2017 18 Oct 2017

Samsung Mobile Affected 28 Aug 2017 12 Oct 2017
Sierra Wireless Affected 22 Sep 2017 16 Oct 2017

Slackware Linux Inc. Affected 28 Aug 2017 20 Oct 2017
Sonos Affected –––––––––– 25 Oct 2017

Sony Corporation Affected –––––––––– 08 Nov 2017
Sophos, Inc. Affected 06 Sep 2017 23 Oct 2017

SUSE Linux Affected 28 Aug 2017 17 Oct 2017
Synology Affected –––––––––– 17 Oct 2017

Technicolor Affected –––––––––– 19 Oct 2017
Texas Instruments Affected –––––––––– 08 Nov 2017
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Toshiba Commerce Solutions Affected 15 Sep 2017 13 Oct 2017
Toshiba Electronic Devices

 & Storage Corporation Affected 28 Aug 2017 16 Oct 2017
Vendor                                   Status               DateNotified                   DateUpdated

Toshiba Memory Corporation Affected 28 Aug 2017 16 Oct 2017
TP-LINK Affected –––––––––– 18 Oct 2017

Turris Omnia Affected –––––––––– 23 Oct 2017
Ubiquiti Networks Affected 28 Aug 2017 16 Oct 2017

Ubuntu Affected 28 Aug 2017 16 Oct 2017
Volumio Affected –––––––––– 23 Oct 2017

Watchguard Technologies
, Inc. Affected –––––––––– 16 Oct 2017

Xiaomi Affected 28 Aug 2017 23 Oct 2017
Xirrus Affected –––––––––– 23 Oct 2017

Zebra Technologies Affected 01 Sep 2017 30 Oct 2017
ZyXEL Affected 28 Aug 2017 13 Oct 2017
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ANEXO B – ENTREVISTA

Frederico Trindade Dutra

TRATAMENTO DAS VULNERABILIDADES DA REDE WI-FI DA ACADEMIA

MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN)

Proposta de entrevista integrante 
ao trabalho de Conclusão de curso
apresentado à Academia Militar 
das Agulhas Negras como 
requisito do Curso de Bacharel em
Ciências Militares, sob a 
orientação do Capitão de 
Comunicações Eurésio Macedo 
Ferreira Júnior.
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1 INTRODUÇÃO

A presente entrevista é parte integrante do trabalho de conclusão de curso do

cadete  Frederico  Trindade  Dutra,  visando  reunir  informações  sobre  as

características  únicas  da  rede  da  Academia  Militar  das  Agulhas  Negras

(AMAN) com um do responsáveis pelo gerenciamento desta rede.

O autor do trabalho acredita que o conhecimento dos membros gerentes da

rede  da  AMAN  será  produtivo  para  uma  análise  mais  precisa  das

vulnerabilidades  que  possam existir  e,  futuramente,  facilitar  o  trabalho  de

fornecer segurança da informação à rede.

Desde  já  o  autor  do  trabalho  se  compromete  a:  não  expor  informações

pessoais do entrevistado de maneira alguma; realizar perguntas com objetivo

único  de  contribuir  com  o  andamento  trabalho  que  contém  a  entrevista

garantindo que estas não serão utilizadas por ou transmitadas a outrem que

não o autor; e, utilizar a entrevista somente com autorização expressa por

escrito do entrevistado depois que este leia tudo aquilo transcrito durante a

entrevista.

Ressalta-se que o entrevistado tem o direito de: encerrar a qualquer momento

a  entrevista  por  vontade  própria,  sem  a  necessidade  de  informar  seus

motivos;  não responder a questionamentos por  falta  de pertinência com o

assunto, por falta de conhecimento e ainda por falta de autorização para tal.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Questão 1

Qual a função o senhor desempenha na gerência da rede da Academia

Militar das Agulhas Negras ( AMAN)?

Resposta:  Auxiliar  da  seção  de  redes  da  Divisão  de  Tecnologia  e

Segurança da Informação e Comunicação.

2.2 Questão 2



47

Qual é a estimativa de usuários da rede WI-FI da AMAN?

Resposta: 4800 usuários cadastrados.

2.3 Questão 3

Para quantos usuários foi dimensionada a rede no momento de sua última

reforma estrutural? Há quanto tempo foi essa reforma?

Resposta:  2000  usuários  aproximadamente,  a  última  reforma

contemplava  somente  as  alas  dos  cadetes  com  acesso  WI-FI

considerando  que  as  diversas  divisões  e  seções  da  AMAN  utilizariam

conexão cabeada para acesso a rede. A última reforma da rede ocorreu no

ano de 2009.

2.4 Questão 4

Qual é o modelo do equipamento “ponto de acesso” da rede WI-FI?

Resposta: Aruba AP-61 da empresa americana Aruba networks.

2.5 Questão 5

Quais são os métodos que impedem o acesso de usuários não desejados

à rede WI-FI da AMAN? Por que foi escolhido tal método?

Resposta:  O acesso à rede  WI-FI  é livre,  sendo a segurança da rede

fornecida por um proxy. Houve em certo momento um captive portal.

2.6 Questão 6

Já  foram  observadas  tentativas  de  exploração  de  vulnerabilidades

relacionada a rede WI-FI da AMAN? Essas tentativas foram eficazes?

Resposta:  A  tentativa  de  exploração  de  vulnerabilidade  mais  recente

observada  foi  realizada  por  cadetes  do  curso  de  comunicações  que

realizavam  seu  TCC.  A tentativa  não  foi  eficaz,  a  seção  responsável

identificou e interrompeu a tentativa antes que os cadetes cumprissem seu

objetivo.

2.7 Questão 7
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Na visão do senhor, como um dos responsáveis pela rede da AMAN, é

dada atenção equivalente ao grau de importância à segurança da rede

pelo comando da AMAN?

Resposta:  Sim, o comando da AMAN realiza investimentos constantes,

condizentes com a situação financeira  disponível,  visando aquisição de

equipamento, melhora na estrutura de proxy e no momento disponibiliza o

projeto “TI móvel” que visa fornecer uma rede WI-FI  a todos os usuários

integrando todas as áreas dos Conjuntos Principais (CP) I e II,inclusive

salas de aula.
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3 CONCLUSÃO

O autor  agradece  a  contribuição  dos  militares  que  contribuíram com esta

entrevista e reafirma o compromisso expresso na porção introdutória deste

documento.

AUTORIZAÇÃO DE USO

Eu _____________________________ autorizo,  após ter  visto  transcrito  o

texto desta entrevista, o cadete Frederico Trindade Dutra utilizar, em seu trabalho de

conclusão de curso, as respostas por mim dadas, e ratifico a ausência de influência

externa que me impedissem de falar a verdade.

_______________________________________

entrevistado


