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Resumo: Este trabalho estuda o processo de spoofing 

de identidade, utilizando o analisador de protocolos 

Wireshark na captura de cookies de usuário em um site 

vulnerável, e a utilização destas informações para se 

passar por ele acessando sua conta. 

1.Introdução 

Os cookies são pequenos fragmentos de 

informação armazenados no computador de um usuário 

enquanto o mesmo navega na internet, normalmente 

utilizados para persistência de informações em uma 

sessão. [4] 

O spoofing de identidade consiste em capturar 

informações de usuários armazenadas em cookies e 

utilizá-las para acessar as contas destes usuários, 

explorando a vulnerabilidade do armazenamento 

descuidado destas informações, sem criptografia. 

Para obter esses cookies, é necessário a utilização 

de ferramentas que tornem possível a sua captura e 

visualização. No primeiro momento, a ferramenta 

escolhida foi o firesheep[3]. No entanto, a falta de 

atualizações dessa ferramenta a tornou obsoleta, e não 

mais útil à finalidade proposta por este trabalho. A 

solução encontrada para substituí-la foi o Wireshark[2], 

um analisador de protocolos recomendado no programa 

de treinamento em Segurança de informação da Open 

Web Application Security Project (OWASP) chamado 

de WebGoat [1]. A figura 1 apresenta a tela inicial do 

Wireshark. 

 
Figura 1 – Wireshark 

 

Através desta ferramenta é possível observar todas 

as mensagens os protocolos que passam pela rede local, 

inclusive o header Cookie do protocolo http[4].  

2.Metodologia 

Foi criada uma página simples na Internet, de 

endereço “laninanu.appspot.com/login” utilizando-se 

do framework “Google App Engine”, na qual o objetivo 

era que somente usuários autorizados tivessem acesso, e 

quando logados, suas informações de login pudessem 

ser armazenadas em cookies. A figura 2 apresenta a 

página de login desenvolvida, e a figura 3, o conteúdo 

do cookie armazenado no computador do usuário, 

destacando as informações de login. 

 
Figura 2-Página de Login 

Com esta página desenvolvida, testes puderam ser 

feitos com o objetivo de capturar o cookie armazenado 

em um computador alheio, e tentar observar de fato o 

problema do spoofing de identidade. 

 
Figura 3-Conteúdo do cookie armazenada no cliente 

3.Resultados e Conclusões 

O protocolo http pôde ser capturado com o 

Wireshark quando uma máquina alheia acessou a conta 

de nosso Site com sucesso. A partir dos dados desse 

protocolo o header Cookie com informações de usuário 

e senha foram lidos e a identidade do usuário 

comprometida, o que resultou no desejado spoofing de 

identidade. 

Por esse motivo, é importante que quando o 

desenvolvedor da aplicação web armazenar cookies, este 

deve usar alguma forma de criptografia. 
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