
Session Hijacking,
Senha pra quê ?!



# whoami
● João José R Neto

○ Analista de Segurança da Informação

○ Pós Graduado em Redes de Computadores e Segurança de 

Sistemas - UFG

○ Tecnólogo em Segurança da Informação - Senac

○ Certificado ISO 27002 Foundation

[Off-Topic]

■ Adepto da ideologia “Open Source”

■ Curto “brincar” com IoT



Estudando um pouco de...



Assuntos abordados...
● Engenharia social

-> Explorando o elo mais fraco;
- -> Phishing;
- - -> Injetando executável dentro de outro; 
- -> Rubber ducky;
- - -> Shell Reverso com NETCAT;

● ARPSpoof
-> EU SOU O TOM CRUISE!!!!!!!!

● SSLStrip
-> Cuidado onde você acessa;
- -> Certificado fake;

● Session Hijacking
-> Senha??? Pra quê ?!



Engenharia Social

Engenharia social é termo utilizado para 
descrever um método de ataque, onde 
alguém faz uso da persuasão, muitas vezes 
abusando da ingenuidade ou confiança do 
usuário, para obter informações que podem 
ser utilizadas para ter acesso não 
autorizado a computadores ou informações.



Phishing...

Phishing é uma maneira desonesta 
que cibercriminosos usam para 
enganar você a revelar informações 
pessoais, como senhas ou cartão de 
crédito, CPF e número de contas 
bancárias. Eles fazem isso enviando 
e-mails falsos ou direcionando você 
a websites falsos.



Rubber Ducky

O Rubber Ducky é um pequeno 
dispositivo USB semelhante a um 
Pen Drive utilizado para Teste de 
Intrusão. O aparelho emula o 
funcionamento de dispositivos (Ex. 
teclado, mouse) e executa uma 
sequência de ações no dispositivo 
de forma automática.



ARPSpoof

● “Quem controla os dados de saída, controla o tráfego” - Elliot Alderson

○ 1º Episódio - 1ª Temporada



“ EU SOU O 

TOM CRUISE!!!”
           O ARP spoofing é uma
           técnica em que um atacante
           envia mensagens ARP com 
o intuito de associar seu endereço 
MAC ao endereço IP de outro host, 
como por exemplo, o endereço IP 
do gateway padrão, fazendo com 
que todo o tráfego seja enviado 
para o endereço IP do atacante ao 
invés do endereço IP do gateway.



SSLStrip com Fake certificate

● Ataque do tipo “man-in-the-middle”;



Como infectar a vítima??



Interceptando o tráfego https



Mas como isso funciona?



Session Hijacking
● Outro ataque do tipo “man-in-the-middle”;

● Roubando os “cookies”.



Mas como isso funciona?



Capturei o “Cookie”, e agora??

É necessário remontar a sessão...



Modo RAÍZ… 



Modo NUTELLA… 



Como se proteger??



Dúvidas



Obrigado!!

João José R. Neto

joaoneto.ti

@j040n3t0

                         joaojose.ti@gmail.com


