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Método 1 de 12: Usando o Windows Vista, 7, ou 8 

1.  

1- Conecte-se a uma rede. Este método só é aplicável se você já estiver 

conectado. Certifique-se de fazer a conexão através da interface para a qual você 

precisa do endereço MAC (Wi-Fi se você precisa o endereço MAC da placa de 

rede sem fio, ou usando o cabo se você precisa do endereço MAC da sua placa 

com fio). 
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2.  

2 - Clique no ícone de conexão na bandeja do sistema. Ele pode parecer 

um pequeno gráfico (veja a imagem), ou um pequeno monitor. Depois de clicar 

nele, escolha "Abrir Central de Rede e Compartilhamento". 

No Windows 8, abra a Área de Trabalho através da tela Iniciar. Assim que 

você estiver na área de trabalho, clique com o botão direito no ícone de conexão 

na bandeja do sistema. Escolha "Central de Rede e Compartilhamento". 
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3.  

3 - Encontre o nome da sua conexão de rede e clique nele. Ela estará 

localizada a direita depois da palavra Conexãoes. Isso abrirá uma janelinha. 
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4.  

4 - Clique em Detalhes. Isso abrirá uma lista de informações de 

configuração sobre a conexão, similar ao que aparece quando você usa a 

ferramenta IPConfig no Prompt de Comando. 
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5.  

5 - Procure pelo Endereço Físico. Este é o seu endereço MAC. 
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Método 2 de 12: Usando Qualquer Versão do Windows 

1.  

1 - Abra o prompt de comando. Pressione as teclas ⌘ Win + R  e 

digite cmd  no campo Executar. Pressione ⌅ Enter  para iniciar o Prompt de 

Comando. 

No Windows 8, pressione ⌘ Win + X  e escolha Prompt de Comando a partir 

do menu. 

 

 

 

2 - Execute o programa IPConfig. No prompt de comando, digiteipconfig 

/all  e pressione ⌅ Enter . Isso irá exibir as informações de configuração de todas 

as suas conexões de rede. 
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2.  

3 - Procure pelo Endereço Físico. Esta é outra maneira de descrever seu 

endereço MAC. Certifique-se de pegar o endereço físico do adaptador de rede 

correto - geralmente há vários desses listados. Por exemplo, sua conexão wireless 

terá um endereço MAC diferente da conexão por cabo. 

Método 3 de 12: Usando o Windows XP, Vista, 7, 8 ou 8.1 

1 - Abra o prompt de comando. Pressione as teclas ⌘ Win + R  e 

digite cmd  no campo Executar. Pressione ⌅ Enter  para iniciar o Prompt de 

Comando. 

No Windows 8, pressione ⌘ Win + X  e escolha Prompt de Comando a partir 

do menu. 
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2 - Execute o programa GetMAC. No prompt de comando, digitegetmac /v 

/fo list  e pressione ⌅ Enter . Isso irá exibir as informações de configuração de todas 

as suas conexões de rede. 

3 - Procure pelo Endereço Físico. Esta é outra maneira de descrever seu 

endereço MAC. Certifique-se de pegar o endereço físico do adaptador de rede correto 

- geralmente há vários desses listados. Por exemplo, sua conexão wireless terá um 

endereço MAC diferente da conexão por cabo. 

Método 4 de 12: Usando o Windows 98 e o XP 

1.  
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1 - Conecte-se a uma rede. Este método só é aplicável se você já estiver 

conectado. Certifique-se de fazer a conexão através da interface para a qual você 

precisa do endereço MAC (Wi-Fi se você precisa o endereço MAC da placa de 

rede sem fio, ou usando o cabo se você precisa do endereço MAC da sua placa 

com fio). 

2.  

2 - Abra as Conexões de Rede. Se você não tiver um ícone na área de 

trabalho para isso, encontre o ícone de conexão na barra de tarefas (na parte 

inferior direita da barra de tarefas do Windows) e clique nele para abrir a conexão 

atual, ou uma lista de redes disponíveis.  
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Você também pode acessar as Conexões de Rede a partir do Painel de 

Controle, localizado no menu Iniciar. 

3.  

3 - Clique com o botão direito em sua conexão e escolha Status. 
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4.  

4 - Clique em Detalhes. Perceba que, em algumas versões do Windows, 

essa opção pode estar na aba Suporte. Isso abrirá uma lista de informações de 

configuração sobre a conexão, similar ao que aparece quando você usa a 

ferramenta IPConfig no Prompt de Comando. 
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5.  

5 - Procure pelo Endereço Físico. Este é o seu endereço MAC. 
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Método 5 de 12: Usando o Mac OS X 10.5 (Leopard) e Versões 

Superiores 

1.  

1 - Abra as Preferências do Sistema. Você pode encontrar esta opção 

clicando no ícone da apple no canto superior esquerdo da tela. Certifique-se de 

que você está atualmente conectado usando a conexão da qual você precisa o 

endereço MAC. 
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2.  

2 -Escolha sua conexão. Escolha Rede e escolha ou AirPort ou a Ethernet 

comum, dependendo de como você acessa a rede. As conexões estarão listadas 

no quadro à esquerda. 

Para a rede com fio (Ethernet), clique em Avançado e vá para a aba 

Ethernet. Na parte superior, você verá o campo ID Ethernet, que é o endereço 

MAC. 
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Para a rede sem fio (AirPort), clique em Avançado e vá para a aba AirPort. Lá 

você verá o campo ID AirPort, que é o seu endereço MAC. 
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Método 6 de 12: Usando o Mac OS X 10.4 (Tiger) e Versões 

Anteriores 

1.  

1 - Abra as Preferências do Sistema. Você pode encontrar esta opção 

clicando no ícone da apple no canto superior esquerdo da tela. Certifique-se de 

que você está atualmente conectado usando a conexão da qual você precisa o 

endereço MAC. 
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2.  

2 - Escolha a opção Rede. 

3 - Escolha a conexão a partir do menu Exibir. Esse menu listará todos os 

dispositivos de rede conectados. Escolha ou a conexão com fio (Ethernet), ou a 

conexão sem fio (AirPort). 

4 - Encontre sua ID AirPort ou ID Ethernet. Assim que você tiver selecionado 

a conexão no menu Exibir, clique na aba respectiva (Ethernet ou AirPort). Esta página 

mostrará o seu endereço MAC como ID Ethernet ou ID AirPort. 
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Método 7 de 12: Usando o Linux 

1.  

1 - Abra o terminal. Dependendo do seu sistema, ele pode se chamar 

Terminal, Xterm, Shell, Command Prompt, ou algo parecido. Ele pode ser 

encontrado geralmente na pasta Acessórios em seus Aplicativos (ou algo 

equivalente). 
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2.  

2 - Abra a interface de configuração. Digite ifconfig -a  e 

pressione ⌅ Enter . Se você tiver seu acesso negado, digite sudo ifconfig -a  e 

insira a sua senha quando for requisitado. 
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3.  

3 - Encontre seu endereço MAC. Role a tela até encontrar a conexão de 

rede (a porta Ethernet principal é chamada de eth0). Procure pela 

entrada HWaddr. Este será seu endereço MAC. 

 

 

Método 8 de 12: Usando o iOS 

1 - Abra suas Configurações. Você pode encontrar esse aplicativo na tela 

principal. Aperte na categoria Geral. 
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2 - Aperte em Sobre. Isso listará as informações sobre o seu dispositivo em 

específico. Role a tela até ver o Endereço Wi-Fi. Este é o endereço MAC do seu 

iDevice. 

Isso funciona bem para todos os dispositivos iOS: iPhone, iPod, and iPad. 

3 - Encontre o endereço MAC do Bluetooth. Se você precisar do endereço do 

Bluetooth, ele fica logo abaixo do endereço Wi-Fi. 

Método 9 de 12: Usando o Android OS 

1 - Abra suas Configurações. Na tela inicial, pressione o botão Menu e 

escolha Configurações. Você também pode abri-las apertando no aplicativo na 

bandeja de aplicativos. 

2 - Navegue até a opção Sobre o Dispositivo. Ela fica normalmente localizada 

no fundo do menu Configurações. No menu Sobre o Dispositivo, escolha Status. 

3 - Encontre seu endereço MAC. Navegue até encontrar a entrada endereço 

MAC Wi-Fi. Esse é o endereço MAC do seu dispositivo. 

4 - Encontre o endereço MAC do Bluetooth. Esse endereço está localizado 

logo abaixo do endereço MAC do Wi-FI. O Bluetooth precisa estar ligado para que 

você veja seu endereço. 
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Método 10 de 12: Usando o Windows Phone 7 ou Superior 

1 - Abra as Configurações. Você pode acessar as configurações indo para a 

tela principal e deslizando para a esquerda. Navegue até encontrar a opção 

Configurações. 

2 - Encontre a opção Sobre. Nas Configurações, role a tela para baixo e aperte 

em Sobre. Nesta tela, aperte o botão Mais Informações. Seu endereço MAC 

aparecerá no fundo da tela. 

Método 11 de 12: Usando o Chrome OS 

1 - Clique no ícone Rede. Ele fica localizado no canto inferior direito da área de 

trabalho e parece com 4 barrinhas em forma de pizza. 

2 - Abra a opção Status da Rede. Neste menu, clique no ícone "i", localizado 

no canto inferior direito. Uma mensagem aparecerá listando o seu endereço MAC.[6] 

Método 12 de 12: Usando Consoles de Vídeo Game 

1 - Encontre o endereço MAC de um PlayStation 3. No menu principal do 

sistema, navegue para a esquerda até encontrar a opção Configurações. Navegue 

para baixo até encontrar a opção Configurações do Sistema. 

Role a tela para baixo e escolha Informações do Sistema. O endereço MAC estará 

listado abaixo do endereço IP. [7] 

http://pt.wikihow.com/Encontrar-o-Endere%C3%A7o-MAC-do-seu-Computador#_note-6
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2 - Encontre o endereço MAC de um Xbox 360. Abra as Configurações do 

Sistema a partir da Dashboard. Abra as Configurações de Rede e depois escolha 

Configurar Rede. 

Escolha a aba Configurações Adicionais e depois Configurações Avançadas. Escolha 

a opção Alterar Endereço MAC. 

O endereço MAC estará listado nesta tela. Ele pode não estar separado por dois-

pontos. 

3 - Encontre o endereço MAC em um Wii. Clique no botão do Wii, no canto 

inferior esquerdo do menu principal Channel. Navegue para a página 2 do menu 

Configurações e escolha Internet. Clique em Informações do Console e o endereço 

MAC será exibido. 

Dicas 

 Um endereço MAC é uma série de 6 grupos de pares de caracteres separados por 

dois-pontos ou hífens. 

 Para o Mac OS X, você também pode tentar o método do Linux usando o 

aplicativo Terminal. Isso só vai funcionar porque o MacOS X usa o kernel Darwin 

(baseado no BSD). 

 Seu endereço MAC também pode ser encontrado usando programas de terceiros, 

ou verificando as propriedades do seu adaptador de rede em Gerenciador de 

Dispositivos. 

Avisos 

 É possível mudar temporariamente o seu endereço MAC usando um programa 

específico, se seu hardware permitir (hardwares mais antigos têm o MAC 
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impresso permanentemente neles). Isso é conhecido como "Spoof de endereço 

MAC" e geralmente não é recomendado, a menos que você realmente precise. Já 

que o endereço MAC é preciso para encontrar seu computador a nível local, 

mudá-lo costuma confundir o roteador. Isso só é útil para fingir para um roteador 

que você está usando um computador diferente. 
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