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1. Introdução
Desde o início dos tempos o homem descobriu a necessidade de guardar segredos. Sejam eles, segredos 
religiosos, segredos pessoais, segredos sentimentais, segredos familiares ou segredos militares e 
governamentais. 

Mas ao mesmo tempo que a espécie humana adquiriu essa necessidade de guardar segredos de 
determinados assuntos, ela despertou a vontade de desvendar segredos. Assim com o decorrer dos anos 
surgiu uma batalha entre aqueles que guardam segredos e aqueles que buscam desvendar esses segredos. 
Batalhas originada por dinheiro, vingança, poder, arrogância ou por qualquer outro sentimento que leva o 
homem a guerrilhar-se uns contra os outros.

Com o avanço da área tecnológicas de Redes de Computadores, o mundo tende a ficar menor, diminuir 
distâncias e ainda perder fronteiras.

Nos dias de hoje, com apenas um apertar de teclas, é possível intercambiar informações através de cinco 
continentes em questão de minutos ou até segundos. Este avanço faz com que a  informação e o controle 
sobre ela sejam estratégicos para os governos e para as empresas. 



Sendo assim, quanto maior o fluxo de informação em redes de telecomunicação, ou maior o número de 
informações guardadas em meios computacionais, maior é a necessidade de empresas, governos e até 
pessoas físicas de se protegerem contra a grande iminência  que está se proliferando harmoniosamente no 
desenvolvimento da informática. 

Trata-se da fraude de informação sigilosa e estratégica, armazenada em meios computacionais, ou da 
falsificação de transações através do poder das telecomunicações.

Diante destes problemas surgiu a necessidade de criar ferramentas capazes de proteger a informação e de 
prover segurança aos dados armazenados e transmitidos pelas organizações através do mundo, apartir daí 
surgiu então a criptografia, que é o assunto principal dessa monografia.

A presente monografia versa sobre necessidade de segurança no mundo tecnológico, onde a segurança 
está baseada em sistema criptográficos. O objetivo geral dessa pesquisa, será o de conhecer e de expor os 
conceitos técnicos e tecnológicos, aos quais são fundamentais para a compreensão da segurança em 
criptografia.

Dentro do escopo e das particularidades descritas, esta monografia está dividida em mais cinco capítulos 
distintos. 

O segundo capítulo faz uma abordagem de alguns aspectos contextuais – histórico, importância e 
aplicações, ainda que periféricos em relação ao tema central, é de suma importância para sua boa 
compreensão.

 O terceiro capítulo já aprofunda, mais especificamente, no tema da presente pesquisa, onde  abordará os 
conceitos básicos sobre a criptografia e um estudo detalhado sobre as teorias e técnicas mais usadas. 

O quarto capítulo trata um estudo comparativo das principais técnicas,  detalhando as diferenças entre as 
mesmas. 

No quinto capítulo é apresentado um estudo de caso de uma empresa, onde é abordado suas principais 
ferramentas, como é feita a comunicação entre os dados e ainda como é garantida a segurança das 
informações.

Por fim no sexto capítulo uma conclusão genérica do tema principal “Criptografia”.

2. História da Criptografia 
Antes da disseminação dos computadores em todas as atividades, ouvia-se referências a mensagens 
cifradas em filmes de guerra ou de espionagem. Para os mortais comuns, tudo não passava de ficção ou, 
no máximo, de uma realidade restrita a pesquisadores ou pessoas que lidavam com altos segredos de 
estado. 

Este capítulo se destina a apresentar claramente as necessidades operacionais colocadas pela criptografia 
em termos de segurança, simplicidade e rapidez. É citado como surgiu a criptografia nas decorrentes 
necessidades criadas pelo homem, e também algumas técnicas  de aplicações que eram usadas na 
antigüidade.  

2.1 Surgimento da Criptografia
A criptografia esteve presente desde o sistema de escrita hieroglífica dos egípcios. É tão antiga quanto a 
própria escrita. Existem evidências, por exemplo, de que os espartanos, na Grécia, já usavam mecanismos 
primitivos de codificação, que permitiam que mensagens secretas fossem trocadas para comunicar seus 



planos de guerra, os romanos também utilizavam códigos secretos para comunicar planos de batalha [1].

O exercício da criptografia alcançou  a atual credibilidade graças, às vitórias  no campo científico  e a um 
processo histórico milenar, em que diversas mentes sucederam-se no esboço de técnicas e modelos  de 
codificação.

O registro mais remoto de um esquema criptográfico data da Antigüidade. Nessa época, os estadistas 
codificavam seus documentos mais confidenciais trocando a ordem das letras do alfabeto(modelo 
monoalfabético). Dessa forma  funcionava o criptograma de César, usado pelos imperadores romanos 
para enviar mensagens aos generais. Esse criptograma era usado elaborando uma tabela de referência com 
as letras do alfabeto, junto ao significado real das letras do alfabeto a partir da regra pule três: as letras 
eram substituídas pela terceira letra seguinte.

Outras variações do criptograma de César nasceriam alguns anos depois. Uma delas, o Atbash, de origem 
galiléia, fazia a substituição da letra por outra localizada na posição exatamente inversa do alfabeto. Por 
exemplo, a primeira letra era substituída pela última, a segunda pela penúltima e assim por diante. 

Posteriormente, um matemático grego chamado Polybius criou um sistema de conversão de letras para 
números[2]. 

Já no século XIX, na Inglaterra, Sir Charles Wheatstone criou um sistema chamado Playfair, usado 
posteriormente pelos exércitos de Sua Majestade. O método era menos vulnerável que seus predecessores 
e também consistia no uso de uma tabela de valores 5x5. Cada palavra codificada deveria ser repartida em 
grupamentos  de duas letras.

O criptograma de Vigenère funcionava num esquema parecido. Apenas a tabela de referência é maior: 
26x26, onde cada linha e coluna contém todas as letras do alfabetos. Os métodos monoalfabéticos, 
mesmo que engenhosos, tornaram-se absoletos e facilmente decodificáveis pelos sistemas de inteligência 
da Europa e EUA. Então, começaram novas experiências usando máquinas especiais. Um dos primeiros 
experimentos dignos de nota foi o cilindro de madeira de Thomas Jefferson. Era um tubo de 15cm 
dividido em diversas rodelas, cada qual com 26 letras. Uma vez a mensagem preparada, as rodelas eram 
embaralhadas e só quem tivesse a combinação correta do posicionamento delas poderia ler o texto 
original. Hoje, essa técnica é empregada como tranca de cadeados e cofres. 

Depois de Jefferson, os cypherpunks ( hackers que se dividem em dois grupos basicamente: aqueles que 
criam métodos de criptografia e aqueles que quebram) da época descobriram que somente suas 
habilidades naturais seriam pouco úteis para criar sistemas de criptografia complexos. A saída foi buscar 
auxílio em máquinas: primeiro a Enigma nazista, depois os computadores modernos.

Dos princípios de Kerckhoffs às máquinas codificadoras passaram apenas algumas décadas, ritmadas 
pelos progressos da técnica. As máquinas eletromecânicas, como a Hagelin ou a Enigma, surgiram entre 
as duas guerras para quebrar mensagens militares que tinham sido escritas em caracteres secretos pelos 
alemães, durante a guerra. Elas realizavam substituições mais complexas do que as até então permitidas 
pelos métodos artesanais.  O inimigo estava diante de centenas de milhões de combinações possíveis, e os 
Estados-maiores acreditavam que suas correspondências estratégicas estivessem protegidas. Enganavam-
se: em 1939, o governo britânico reuniu uma equipe de especialistas que desvendou os códigos alemães. 
A partir de 1941 os aliados puderam ler as mensagens cifradas da Alemanha. 

Sendo assim durante a guerra, os ingleses ficaram conhecidos por seus esforços para a decifração de 
códigos[1].

Dessa forma,  segundo Jacques Stern a criptologia esbarrou na era da informática antes mesmo de seu 
início: a decriptação do Enigma exigiu a construção de máquinas especiais, e foi Turing quem sugeriu a 
construção do Colossus, dotado de eletrônica, que quase no final da guerra atacou com sucesso as 
máquinas de código de Exército alemão. 



2.2 Enigma: a máquina de códigos
Como foi dito, durante a Segunda Guerra, a criptografia dava um grande salto em direção ao estágio 
atual, com uma engenhoca nazista usada para camuflar as estratégias dos generais de Furher e mantê-las 
intocadas pelos aliados. Essa máquina, batizada de Enigma, propunha um rico sistema de criptografia. Da 
era pré-computador, é a engenhoca que mais se assemelha ao que tomamos por criptografia hoje. 
Posteriormente, a Enigma caiu na mão dos poloneses e depois das forças armadas britânicas, onde foi 
dissecada e teve seu mistério desvendado.

A Enigma tinha o desenho semelhante ao de uma máquina de escrever antiga, sobretudo na disposição 
das teclas para entrada de dados. Abaixo do teclado, há uma série de pequenas lâmpadas(leds) que 
emitem sinais para o operador indicando a letra resultante da encriptação. São necessários dois operadores 
numa Enigma. Um para digitar a mensagem e um outro para ler as letras indicadas pelas luzes e anotá-las. 
O processo serve tanto para codificar como para decifrar mensagens.

Por trás das luzes, existe um conjunto de rotores e um refletor ativados por impulsos elétricos, que 
garantem saídas de dados diferentes a cada operação, com uma margem de combinações de 4x10 26. 

2.3 Criptografia do Inexplicável
A criptografia  como  se  sabe  é  usada  de  muitas  formas  na nossa   história,  mudando costumes. Os 
egípcios mantinham o povo sob controle e os inimigos confusos com sua escrita. Os maias usavam sua 
escrita indecifrável para tentar dominar a sede de sangue dos colonizadores espanhóis. Além de proteger 
povos, a criptografia protegeu costumes e obras intelectuais.

As artes místicas da Europa sofreram profundas mudanças na Idade Média, pois com a perseguição da 
Igreja, bruxas e magos tiveram que adaptar seus costumes para manterem-se incógnitos. As adagas e 
mantos das bruxas deram lugar à vassoura e colher de pau e o cetro dos magos foram substituídos pelo 
cajado do pastor. Agindo assim, podia-se continuar com as crenças sem despertar a ira fanática da igreja 
da época. Nostradamus escreveu ao contrário suas profecias para evitar ser morto pela inquisição. 
Existem até mesmo correntes místicas que pregam o uso de palavras embaralhadas como chaves 
harmônicas que liberam energias metafísicas contra os oponentes. Seja protegendo ou atacando, a 
criptografia teve vários papéis na história humana[3].

É analisando esses fatos que se percebe que o aparecimento da criptografia surgiu através das decorrentes 
necessidades criadas pelo homem.

2.4 A importância da criptografia 
A criptografia computacional como se conhece protege o sistema quanto a ameaça de perda de 
confiabilidade, integridade , é utilizada para garantir:

  Sigilo : Somente os usuários autorizados tem acesso à informação. 

  Integridade :  Garantia que o usuário tem de que a informação correta, original, não foi alterada, 
nem intencionalmente, nem acidentalmente. 

•          Autenticação do usuário : Processo que permite ao sistema verificar se a pessoa com quem está 
se comunicando é de fato a pessoa que se alega ser.

•         Autenticação do remetente: Processo que permite a um usuário certificar-se que a mensagem 
recebida foi de fato enviada pelo remetente, podendo-se inclusive provar perante um juiz, que o 
remetente  enviou aquela mensagem.



 Autenticação do destinatário : Consiste em se ter uma prova de que a mensagem enviada foi como 
tal recebida pelo destinatário. 

 Autenticação de atualidade :  Consiste em provar que a mensagem é atual, não se tratando de 
mensagens antigas reenviadas. 

2.5 Termos da Criptografia
Existem três tipos de termos muito utilizados: 

 Criptografia (kriptós = escondido, oculto; grápho = grafia) : é a arte ou ciência de escrever em 
cifra ou em códigos, de forma a permitir que somente o destinatário a decifre e a compreenda. 

 Criptoanálise (kriptós = escondido, oculto; análysis = decomposição) : é a arte ou ciência de 
determinar a chave ou decifrar mensagens sem conhecer a chave. Uma tentativa de criptoanálise é 
chamada ataque. 

 Criptologia (kriptós = escondido, oculto; logo = estudo, ciência) : é a ciência que reúne a 
criptografia e a criptoanálise. 

 A criptoanálise está repartida em diversas categorias, considerando os modo de taque:

•        Ataque ao ciphertext: somente compreende a técnica de decifrar o criptograma através da 
comparação de vários códigos produzidos pelo mesmo sistema até se encontrar o esquema adotado. 
Pode ser útil na criptografia usual, mas é inútil em códigos gerados por um computador. O  
PGP(Pretty Good Privacy – Ótima Privacidade) , por exemplo, usa um esquema matemático 
randômico a cada encriptação.

•      Interceptação: método clássico usado antigamente pelos espiões para descobrir a senha. Consiste 
em controlar os canais de comunicação do indivíduo, na expectativa de que em algum momento 
ele divulgue a senha de decodificação.

•      Rastreamento de Falhas: os algorítmos de encriptação são bombardeados de código até que 
alguma função má programada revele uma brecha no sistema. Os aficionados na técnicas de 
quebrar códigos prevêem o uso da criptanálise quântica, aliança entre a técnica de tentativa e erro 
e a computação quântica, infinitamente mais veloz que o processamento serial, e portanto, capaz 
de calcular mais rápido combinações e seqüência de código. 

Sendo assim o único método disponível para oferecer proteção contra essas categorias durante o 
armazenamento quando em trânsito, é a criptografia, onde: 

Cifrar : é o ato de transformar dados em alguma forma ilegível. A intenção é de garantir a privacidade, 
conservando a informação escondida de qualquer pessoa não autorizada, mesmo que esta consiga 
visualizar os dados criptografados.

Decifrar : é o processo inverso, ou seja, transforma os dados criptografados na sua forma original, 
inteligível.  

 Para cifrar ou decifrar uma mensagem, é preciso obter informações confidenciais geralmente 
denominadas chaves ou senhas. Dependendo do método de criptografia que foi usado, a mesma chave 
pode ser utilizada tanto para criptografar como para decriptografar mensagens, enquanto outros 
mecanismos utilizam senhas diferentes.

2.6 Conclusão
Sendo assim desde a Segunda Guerra Mundial a criptografia não apresentou uma evolução significativa 



de suas teorias até meados deste século, mas com a invenção do  computador a área expandiu 
rapidamente. 

Na realidade, a criptografia formou a base para a Ciência da Computação moderna. Com o crescimento 
da Internet e o aparecimento do comércio eletrônico há uma necessidade de criação de novas técnicas de 
criptografia, para suprimir algumas das vulnerabilidades existentes no mundo tecnológico. 

3. Segurança nas Mensagens e Transações
Hoje, na era da comunicação, as mensagens codificadas e as tecnologias usadas para produzi-las estão 
muito próximas do cidadão comum. Exemplo do uso das técnicas de criptografia estão incorporadas nas 
transações comerciais via Web, em sistemas de identificação, controle de acesso, pagamento eletrônico, 
segurança de empresas e em várias outras situações do dia-a-dia.

Naturalmente, um cartão de crédito pessoal ou o número de uma conta bancária não envolvem nenhum 
segredo de estado. Mesmo assim, é necessário protegê-los para que não caiam nas mãos de aventureiros e 
criminosos eletrônicos.

 Quanto maior o número de transações online, maior a necessidade do uso da criptografia. Um dos 
objetivos básicos é garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso a informações reservadas. 
Para enviar uma mensagem com informações estratégicas a uma pessoa de outra unidade é preciso cifrar 
a mensagem e torná-la ilegível para qualquer pessoa interceptar. Na outra unidade, a pessoa para quem se 
enviou, munido do mesmo sistema, decodificaria o texto para poder lê-lo.

3.1  Cifragem e Decifragem
Tratando de criptografia, pode-se afirmar que os dados podem se apresentar sob dois estados ou formas 
distintos: dados normais e dados cifrados. 

No primeiro estado (dados normais), têm-se dados no modo original em que comumente se apresentam, 
conforme suas espécies. Assim, em se tratando de um texto, por exemplo, será ele legível quando for 
aberto através de um software editor de textos compatível. O mesmo se dará com uma fotografia, um 
som, um trecho de vídeo ou uma planilha eletrônica, que deverão ser manipulados com o auxílio do 
respectivo software apropriado.

No segundo estado (dados cifrados), têm-se os dados normais do estado anterior vertidos (por um 
software criptográfico) em seqüências de caracteres e símbolos aparentemente sem nenhum sentido 
lógico. No caso de um texto após a cifragem, por exemplo, ao ser ele aberto por qualquer editor de textos 
compatível com aquele que o tenha gerado (criação do texto sob a forma de dados normais), apresentar-
se-á absolutamente ilegível. Em tal estado, torna-se impossível até mesmo saber-se que espécie de dados 
normais originaram tais dados cifrados. Ou seja, à vista dos dados cifrados não se pode dizer se os dados 
normais de origem pertenciam, por exemplo, a um texto, a uma fotografia ou a um som quaisquer. 

O processo de passagem dos dados normais para o estado de dados cifrados chama-se cifragem, ao passo 
que o processo de recomposição dos dados normais a partir dos dados cifrados é chamado de decifragem. 
Ambos os processos são efetuados mediante a aplicação de operações matemáticas sobre os dados objeto 
da cifragem ou decifragem, conforme o caso. 

Pode-se utilizar, respectivamente, os verbos "criptografar" e "descriptografar", porém "cifrar" e "decifrar" 
aparecem como de uso mais corrente. Importante observar-se que o uso de termos como "encriptação" e 
"decriptação", como sinônimos, respectivamente, de cifragem e decifragem, não é adequado. No caso de 
"encriptação" (um aportuguesamento do inglês encryption), tem-se que a palavra, aparentemente, ainda 
não foi registrada pelos dicionaristas. No caso de "decriptação", contudo, a impropriedade resulta mais 



grave, uma vez que "decriptar" refere-se à situação de decifragem de um criptograma sem o regular uso 
da chave. Ou seja, quem decripta é aquele que não possui a chave . 

Portanto, o uso do termo "encriptação" deve ser evitado não só pela razão de não constar dos dicionários 
mas, principalmente, por induzir a uma associação incorreta com o termo decriptação" (entendendo-se 
esse, erroneamente, como sendo referente à atividade de decifragem). Nesse mesmo sentido se manifesta 
Corrado Giustozzi [5]: "A operação inversa da cifragem se chama 'decifragem' e, atenção, não é a mesma 
coisa que 'decriptação'. Entre 'decifrar' e 'decriptar' existe, de fato, uma diferença substancial; quem 
decifra é aquele que está legitimamente de posse da chave criptográfica, e a aplica segundo as corretas 
regras para tornar claro um texto cifrado para ele regularmente destinado; quem decripta, em vez disso, é 
um estranho que não está de posse da chave, mas tenta fraudulentamente tomar conhecimento do 
conteúdo de um texto cifrado a ele não destinado, utilizando um sistema indireto ."

Podendo então, registrar-se que não deve causar estranheza o fato de ser possível utilizar-se uma operação 
matemática sobre quaisquer espécies de dados digitais. Um texto, por exemplo, apesar de ser apresentado 
aos sentidos humanos "traduzido" em letras e sinais correlatos, é perfeitamente passível de ser objeto das 
operações matemáticas envolvidas nos processos de cifragem e decifragem. Isso porque, os textos, e tudo 
mais que é manipulado pelo computador, nada mais são do que seqüências de bits, as quais, por sua vez, 
nada mais são do números expressos em sistema binário. As letras, quando apresentadas na tela do 
monitor ou  impressas em papel, por exemplo, somente são representações de tais números 
binários(efetuadas pelo software editor de textos, baseado nas convenções da tabela ASCII – American 
Standart Code For Information Interchange).

Esse sistema binário de representação de números (composto por dois símbolos), pode ser entendido 
como uma modalidade de representação numérica similar à do familiar sistema decimal (composto por 
dez símbolos). O que muda é somente a base, em função do número de símbolos disponíveis no sistema, 
sendo por isso dito que o sistema decimal é base 10 e o sistema binário é base 2. Desse modo, seguindo-
se princípios idênticos aos seguidos pelo sistema decimal, também podem ser feitas, no sistema binário, 
quaisquer operações matemáticas. Ou seja, é possível efetuar-se adições, subtrações, divisões, 
multiplicações ou outras operações matemáticas quaisquer utilizando-se tais seqüências de bits (números 
binários), de forma similar ao que é feito utilizando-se os números do sistema decimal. No sistema 
decimal, base 10, os números de zero a nove são representados pelos símbolos "0", "1", "2", "3", "4", "5", 
"6", "7", "8" e "9" e, a partir daí, os demais números são representados por combinações desses 10 
símbolos básicos. No sistema binário, base 2, os números zero e um são representados pelos símbolos "0" 
e "1" e, a partir daí, os demais números são representados por combinações desses 2 símbolos básicos 
(por exemplo: 2 é "10", 3 é "11", 4 é "100", 5 é "101", 6 é "110", 7 é "111", 8 é "1000", 9 é "1001", 10 é 
"1010" e assim por diante). As operações matemáticas são efetuadas normalmente, em ambos os sistemas. 
No sistema decimal, "4" + "2" = "6".

No sistema binário, a mesma adição seria representada por "100" + "10" = "110". Aliás, a título de 
complementação, no sistema binário, "1" + "1" = "10" porque não há símbolo para representar o número 
2, devendo este ser representado por uma combinação dos símbolos básicos, da mesma forma como no 
sistema decimal tem-se que “9” + “1” = “10”, onde o número 10 não possui símbolo próprio e também é 
representado por combinações de símbolos básicos.

Portanto, a razão de se poder efetuar operações matemáticas sobre quaisquer dados expressos na 
linguagem binária utilizada pelos computadores. Em virtude de tal característica é que resulta ser possível 
a cifragem e decifragem dos mais diversos tipos de dados, sejam eles pertencentes a um texto comum, a 
uma fotografia, a um som, a um trecho de vídeo ou outro qualquer.

3.2 Algoritmos

Os processos de cifragem e de decifragem estão definidos em algoritmos, que vêm a ser a especificação 
de um procedimento padronizado, expresso por uma seqüência finita e lógica de regras formais, 



destinadas à obtenção de um determinado fim. Tais regras, na espécie de algoritmo criptográfico em tela, 
visam disciplinar a aplicação de um conjunto de complexas fórmulas ou operações matemáticas sobre 
determinados dados normais, a fim de vertê-los em dados cifrados (essa é a finalidade do algoritmo de 
cifragem). Do mesmo modo, deve haver também um algoritmo inverso, capaz de reconverter os dados 
cifrados nos respectivos dados normais originais anteriores (essa é a finalidade do algoritmo de 
decifragem).

Existem vários algoritmos criptográficos desenvolvidos por diferentes autores.

Cada um deles define uma determinada técnica de criptografia, portadora de peculiaridades próprias, 
aspectos esses que não são pertinentes ao âmbito deste trabalho. A divisão mais importante entre as 
técnicas de criptografia atualmente existentes, tendo-se em vista o objetivo do estudo que se desenvolve, é 
aquela que as separa em: criptografia simétrica e criptografia assimétrica. Tal classificação será objeto da 
abordagem apropriada mais adiante, no tópico 3.5 deste capítulo ("Técnicas de Criptografia baseadas em  
chaves "). 

3.3 Chaves
Os algoritmos de cifragem e decifragem sempre se utilizam de uma seqüência de bits especial, de um 
determinado tamanho cuidadosamente planejado, como uma variável necessária e indispensável ao 
desempenho de sua tarefa. Tal seqüência de bits é chamada de chave. É ela que possibilita todo o 
processo de criptografia, pois é somente com seu auxílio que o algoritmo de cifragem torna-se capaz de 
obter uma codificação individualizada, única e exclusiva para cada conjunto específico de dados sobre os 
quais atue.

Do mesmo modo, somente mediante o uso da chave é que o algoritmo de decifragem poderá, 
posteriormente, efetuar com sucesso o caminho inverso, ou seja, proceder à competente decodificação dos 
dados cifrados, revertendo-os ao seu estado anterior de dados normais.

Aspecto de fundamental importância relativo à chave na criptografia pode ser melhor evidenciado 
mediante o acompanhamento de um exemplo prático. Suponha-se que duas pessoas diferentes e 
desconhecidas, situadas em locais absolutamente diversos do planeta, decidissem criptografar um 
determinado texto, completamente idêntico, que houvessem obtido de uma mesma fonte (por exemplo, 
um texto disponível para acesso público, via Internet, em um único local). Suponha-se, ainda, que ambas 
fossem usuárias do mesmo software de criptografia (ou seja, ocorreria uma cifragem feita pelo mesmo 
algoritmo, em idênticas condições, em ambos os casos). 

A princípio afirmar-se que se o texto é exatamente igual e utilizaram o mesmo algoritmo de cifragem, as 
duas pessoas obteriam como resultado, um texto cifrado idêntico, sendo assim a garantia de segurança a 
criptografia seria pouco provável, uma vez que sempre que um determinado texto normal fosse submetido 
a processamento por um determinado algoritmo, o resultado de tal operação seria sempre, e 
invariavelmente, o mesmo texto cifrado.

 Contudo, apesar do texto e do algoritmo utilizados em ambos os casos serem absolutamente idênticos, os 
textos cifrados resultantes não seriam idênticos. Isso porque cada pessoa utilizaria sua própria chave e, 
sabendo-se que o algoritmo efetua a cifragem "guiado" pela chave, tem-se que o uso de chaves diferentes 
produz textos cifrados completamente diferentes.

Assim, ainda que cada uma das pessoas citadas no exemplo anterior tivesse acesso ao texto cifrado pela 
outra, nenhuma delas seria capaz de efetuar a decifragem, por não possuir a chave correta para fazê-lo. 
Além disso, nenhuma das duas pessoas seria sequer capaz reconhecer, o que teria diante de si, como 
sendo um texto de cujo teor já tiveram conhecimento (um texto que já foi cifrado por cada uma, usando 
sua chave específica). 

A garantia básica que a criptografia oferece, decorrente do uso do algoritmo e das duas variáveis sobre as 



quais ele atua é o conteúdo específico dos dados e a chave de cada pessoa. Ressalta-se que, somente no 
caso de a mesma pessoa efetuar a cifragem dos mesmos dados, com sua mesma chave, por duas vezes 
seguidas, é que se teria, como resultado, idênticos dados cifrados. A chave, numa analogia, seria algo 
como uma exclusiva e específica rota, traçada por um determinado caminho de um mapa que contivesse 
muitos bilhões de caminhos, a guiar o algoritmo em seus procedimentos de cifragem e decifragem. De 
onde o algoritmo sai e onde o algoritmo chega, guiado pela rota única definida no mapa, não se pode 
saber, a menos que se tivesse acesso ao mapa contendo a indicação do caminho seguido (ou seja, àquela 
chave exclusiva e específica que foi utilizada)[5].

3.4 Segurança da Criptografia
Do exposto, resulta que toda a segurança do processo de criptografia é garantida pela chave e não, 
propriamente, pela técnica de criptografia, que vem expressa no algoritmo. De fato, o algoritmo, em si, 
nem precisa ser secreto, podendo os procedimentos matemáticos nele especificados serem amplamente 
conhecidos e documentados. Esse fato na verdade, não acarreta maiores comprometimentos à segurança 
do sistema criptográfico definido por esse eventualmente devassado algoritmo. Aliás, não fosse assim, os 
matemáticos autores dos algoritmos criptográficos seriam pessoas extremamente privilegiadas, pois 
conseguiriam efetuar a decifragem de qualquer coisa que houvesse sido submetida à cifragem mediante 
uso de algoritmos de sua criação. Mas isso não é possível, pois a segurança, reside na chave utilizada e 
não no algoritmo em si.

Mas, em relação à chave, o que se pode dizer em termos de segurança, sabendo que a mesma é apenas 
uma seqüência de bits, e como garantir que não possa ser descoberta? Seria simples, pelo método da 
tentativa e do erro, conhecido o algoritmo a ser utilizado na decifragem, mediante uso dos rápidos 
computadores existentes, testar-se todas as seqüências de bits (chaves) possíveis, até encontrar-se uma 
combinação que corresponde a utilizada na cifragem. Obtendo-se êxito, uma das chaves testadas deveria 
ser capaz de efetuar a decriptação (nesse caso, não se trata de decifragem, pois estaria ocorrendo uma 
violação do segredo dos dados por uma pessoa não autorizada).

Por exemplo , suponha-se que caia nas mãos de Lucas, iniciado nas lides da informática, um determinado 
texto cifrado que ele deseja decriptar. Imagine-se, também, seja do conhecimento dele que o algoritmo 
aplicável à decifragem desse texto cifrado seja o algoritmo "X". Lucas, conhecedor de criptografia, sabe 
que esse algoritmo específico caracteriza-se, entre outras coisas, por permitir a utilização de chaves com 
tamanho de 2 ou de 3 bits (conforme a escolha do usuário).

De posse de tais informações, Lucas decide tentar violar o segredo do texto. O seu primeiro passo nessa 
direção seria elaborar um programa capaz de gerar um arquivo contendo todas e quaisquer combinações 
possíveis, de seqüências de 2 ou 3 bits, a fim de obter o conjunto completo das chaves possíveis. No caso, 
o arquivo gerado pelo programa de Lucas conteria as seguintes seqüências: "00", "01", "10", "11", "000", 
"001", "010", "011", "100", "101", "110" e "111". Ou seja, já nesse momento poder-se-ia constatar que o 
método de criptografia implementado pelo algoritmo "X" permite uso de, apenas, 12 chaves diferentes 
(uma das quais representará, obrigatoriamente, a chave buscada por Lucas).

De posse da lista contendo todas as chaves possíveis, Lucas passaria, num segundo passo, a utilizá-las em 
um método de tentativa e erro. Submeteria o texto cifrado ao procedimento previsto no algoritmo de 
decifragem "X" várias vezes, executando-o cada vez com uma das chaves possíveis, até que obtivesse, 
como resultado, um texto claro(legível e compreensível). Feito isso, estaria terminado com sucesso o 
processo de ataque(descriptação com uso do método da força bruta) planejado por Lucas.

Como resultado do ataque, Lucas teria não só conseguido contornar a segurança daquele texto, 
especificamente, como também estaria ele apto a efetuar a imediata decifragem de quaisquer outros dados 
oriundos da mesma fonte. Mais do que isso, poderia ele, até mesmo, cifrar alguns dados como se a fonte 
original fosse, e remetê-los, em nome desta, a destinatários específicos. Isso, até que, na fonte, alguém 
resolvesse alterar a chave. Nesse caso, Lucas teria que efetuar, novamente, todos os passos anteriormente 
descritos, para descobrir a nova chave.



Resumidamente, seria esse um possível procedimento básico de tentativa de quebra do segredo de uma 
chave. De fato, parece ser muito fácil e simples, não fosse por um pequeno detalhe: na realidade, não são 
utilizadas chaves com um tamanho tão pequeno como aquela do exemplo, da ordem de apenas 2 ou 3 bits. 
Tal criptografia é dita uma criptografia fraca, pela facilidade apresentada em sua violação. As chaves 
utilizadas em criptografia possuem tamanhos bem maiores, pois, como decorrência, o número de 
possíveis chaves diferentes também cresce, de forma exponencial. De um determinado patamar em 
diante, pela grande dificuldade ou, mesmo, impossibilidade, que apresentam para que seu segredo seja 
violado, tem-se as chamadas técnicas de criptografia forte.

O algoritmo de cifragem chamado DES (Digital Encryption Standard) ou seja, Encriptação de Dados 
Padrões, é um dos mais populares nos Estados Unidos (empregado em cartões bancários de caixas 
eletrônicos, por exemplo), usa uma chave com tamanho de 56 bits. Para tentar encontrá-la, o mesmo 
Lucas do exemplo anterior se depararia, como resultado do primeiro passo de sua tentativa (obtenção de 
todas as possíveis combinações desses 56 bits), com nada menos do que 72.057.594.037.927.900 (setenta 
e dois quatrilhões, cinqüenta e sete trilhões, quinhentos e noventa e quatro bilhões, trinta e sete milhões, 
novecentos e vinte e sete mil e novecentas) combinações diferentes(esse número de combinações e o 
resultado de 2 elevado a 56).

Posteriormente, passando à segunda etapa, aplicação do método de tentativa e erro, restaria testar o 
funcionamento de cada uma das pouco mais de 72 quatrilhões de chaves, utilizando-se o algoritmo 
próprio de decifragem do padrão DES. Supondo-se que o poder computacional ao alcance de Lucas fosse 
suficientemente rápido para fazer algo como testar 10 milhões de chaves por segundo (cerca 36 bilhões de 
chaves por hora), coisa atualmente muito improvável devido ao alto custo envolvido, constata-se que o 
tempo máximo exigido para a conclusão de todos os testes seria de cerca de 83.400 dias (algo próximo 
dos 228 anos). É óbvio que tal tempo máximo refere-se à hipótese da descoberta da chave dar-se, apenas 
e exatamente, na última tentativa efetuada. O tempo médio esperado para o sucesso da operação de ataque 
seria a metade do tempo máximo, ou seja, 41.700 dias (cerca de 114 anos). Contando Lucas com um 
pouco de sorte, poderia ele ser bem sucedido em tempo menor (ainda assim, certamente a tarefa levaria 
alguns anos). Por exemplo, para chaves com o tamanho de 10 bits, obtêm-se 1.024 combinações 
possíveis. Para chaves com tamanho de 20 bits, obtêm-se 1.048.576 possibilidades. Com 30 bits, já se 
conseguem 1.073.741.824 chaves diferentes. Com 40 bits, as possibilidades sobem para respeitáveis 
1.099.511.627.776 chaves distintas.

Dos cálculos feito acima, a respeito do tempo gasto para uma tentativa de descoberta de uma chave 
criptográfica, pode-se inferir uma regra muito importante, no que diz respeito à segurança na criptografia. 
Essa regra indica que o aumento do tamanho das chaves deve se dar acompanhando de perto, mas sempre 
um passo à frente, o aumento da velocidade de processamento dos computadores. Esta é uma medida 
indispensável para a manutenção da segurança de todo e qualquer método criptográfico atualmente 
conhecido.

No atual estágio de desenvolvimento tecnológico dos computadores comuns disponíveis, utilizar-se o 
método de tentativa e erro sobre o gigantesco número citado, de mais de 72 quatrilhões de chaves 
possíveis, soa como algo à beira do imponderável, capaz de consumir dezenas e dezenas de anos de 
processamento.

Daqui a uma ou duas décadas, contudo, é possível que computadores mais avançados sejam capazes de 
efetuar tal processamento em questão de dias, de horas ou de minutos. Porém, ao mesmo tempo em que a 
técnica criptográfica pode ser vulnerabilizada ante o avanço tecnológico, esse mesmo avanço contribuirá 
para ajudá-la a se tornar mais forte. Assim, o simples aumento no tamanho das chaves (conjugado ou não 
com um aumento na complexidade dos algoritmos), será providência capaz de garantir segurança em 
níveis compatíveis.

A possibilidade de reunir uma capacidade de processamento capaz de quebrar o segredo de determinada 
chave possui dois aspectos limitativos. O primeiro, refere-se à tecnologia em si, pois podem existir 
situações em que o poder computacional disponível em uma certa época possa demonstrar-se insuficiente. 
O segundo aspecto refere-se ao custo de acesso ao poder computacional necessário, supondo-se o mesmo 



existente numa dada época. Assim, pode-se dizer que, ainda que exista viabilidade computacional 
concreta de violar-se o segredo de uma determinada chave em um tempo muito pequeno, o custo para 
fazê-lo geralmente será muito alto. Tão alto, que tornará o eventual benefício obtido com a desejada 
quebra do segredo inferior ao esforço financeiro envolvido para a reunião dos recursos computacionais 
necessários à consecução de tal quebra.

Como complementação, dentro da mesma linha de raciocínio, Dorothy E. Denning[1], fornece algumas 
informações técnicas interessantes a respeito de custos e tempos de ataques a diversas chaves 
criptográficas: Em 1996, um grupo de 7 criptógrafos emitiu um relatório recomendando que as chaves 
devam ter ao menos 75-90 bits para proteger contra adversários bem aparelhados. 

Os criptógrafos estimaram que uma chave de 40 bits poderia ser quebrada em 12 minutos e uma chave de 
56 bits em 18 meses, usando uma máquina com custo de 10 mil dólares, equipada com 25 chips FPGA 
(Field Programming Gate Array). Cada chip custa 200 dólares e testa 30 milhões de chaves por segundo. 
Por 10 milhões de dólares, uma máquina com 25.000 chips FPGA poderia quebrar uma chave DES de 56 
bits em 13 horas; uma com 250.000 Application-Specific Integrated Circuits custando 10 dólares cada 
poderia fazê-lo em 6 minutos. Em comparação, a National Security Agency estimou que levaria 10 
minutos para quebrar uma chave de 40 bits e 1 ano e 87.5 dias para quebrar uma chave de 56 bits em um 
supercomputador Cray T3D, ao custo de 30 milhões de dólares. 

Em uma conferência de janeiro de 1997, RSA Data Security anunciou um desafio baseado em um 
conjunto de dados cifrados, com prêmios para a primeira pessoa que quebrasse cada cifra. Eles ofereciam 
1.000 dólares pela quebra de uma chave RC5 de 40 bits, 5.000 dólares pela quebra de uma chave RC5 de 
48 bits, e 10.000 dólares pela quebra de uma chave RC5 ou DES de 56 bits. Os desafios iam até chaves 
RC5 de 128 bits, em incrementos de 8 bits cada. O prêmio de 40 bits foi vencido rapidamente por Ian 
Goldberg, um estudante de Berkeley, que quebrou a chave em 3.5 horas usando uma rede de 250 
computadores que testaram 100 bilhões de chaves por hora. O prêmio de 48 bits foi vencido algumas 
semanas mais tarde por Germano Caronni, um estudante do Swiss Federal Institute of Technology. 
Caroni utilizou o poder de 3.500 computadores na Internet para atingir uma taxa pico de busca de 1.5 
trilhões de chaves por hora. A chave foi encontrada após 312 horas (13 dias) [1].

3.5 Técnicas de Criptografia baseadas em chaves
O processo de criptografia de um documento sempre adota os seguintes princípios: um algoritmo que 
funciona como uma fórmula matemática, convertendo os dados originais em um texto cifrado. Esses 
algoritmos dependem de uma variável, chamada chave, que é fornecida pelo usuário. A chave funciona 
como uma senha, pois somente com posse dela será possível decifrar o texto. 

As técnicas de criptografia baseadas em chaves classificam em dois grupos: a criptografia de chave 
simétrica (ou chave secreta)  e a criptografia de chave assimétrica (ou chave pública).

 

3.5.1 Criptografia Simétrica 

A criptografia de chave simétrica, também conhecida como de chave secreta, é a mais antiga e, por isso, 
também é chamada de criptografia tradicional. É a técnica que, normalmente, se utiliza de uma única 
chave, vinculada tanto ao processo de cifragem quanto ao processo de decifragem. Essa vinculação pode 
ser total, no caso de uso da mesma chave para a execução dos dois processos, ou pode ser uma vinculação 
parcial, caso em que, apesar de ser utilizada uma chave para cifragem e outra para decifragem, a segunda 
pode ser deduzida em função do conhecimento da primeira. 

Dessa forma, na técnica de criptografia simétrica, ainda que, eventualmente, possam existir duas chaves, 
não existe independência entre elas (o que as une como se fossem, na prática, uma só). A chave de 



cifragem, em qualquer caso, deverá ser conhecida por todo aquele que quiser efetuar a respectiva 
decifragem (seja para uso direto, seja para dedução da chave derivada ser utilizada).

A criptografia de chave simétrica é utilizada desde os primórdios da humanidade, tendo sofrido evolução 
em sua complexidade ao longo do tempo. Tal fato pode ser inferido através dos dois métodos de 
criptografia de chave simétrica citados anteriormente: o método da "Substituição de César"(Ver item 
3.6.1 “Cifras de Substituição”) e o método DES. Em relação ao primeiro, tratava de algo extremamente 
rudimentar, oferecendo um limitado número de 25 chaves e podendo o seu algoritmo ser executado, 
manualmente, sem grande esforço por uma pessoa sem quaisquer habilidades especiais. Em relação ao 
segundo método, atual e muito mais avançado, trata-se de um algoritmo de execução impraticável sem 
auxílio de um computador, que oferece a possibilidade de uso de mais de 72 quatrilhões de chaves 
distintas (isso, considerando-se a chave de 56 bits comum do método DES, ressaltando-se que cada 
aumento de um único bit no tamanho da chave resulta na dobra do número de chaves diferentes 
disponíveis).

Sobre a forma de uso da criptografia simétrica, Corrado Giustozzi[5] elabora uma analogia: "Todos os 
cifradores tradicionais, de fato, se comportam na prática como se comporta a fechadura da nossa porta, 
que abrimos e fechamos com o uso da mesma chave. No caso específico, a chave criptográfica usada para 
cifrar uma mensagem é a mesma que depois será aplicada para decifrá-la. Um cifrador deste tipo se 
chama simétrico."

A finalidade principal do método de criptografia de chave simétrica é obtenção do sigilo dos dados, 
incrementando-se, assim, a sua segurança. 

O objetivo básico é evitar que pessoas não autorizadas possam ter conhecimento do teor de quaisquer 
informações julgadas confidenciais.

3.5.1.1 Desvantagens da Criptografia Simétrica

O principal problema relacionado com o método de criptografia de chave simétrica reside, justamente, no 
fato de que as partes que necessitem utilizá-la deverão ter acesso à mesma chave criptográfica. Há, um 
acordo entre elas, no que diz respeito à chave a ser utilizada por todas. Só assim é que haverá 
possibilidade de cifragem e decifragem apropriada de dados, com os interessados podendo fazê-los 
circular, entre si, de forma segura e sigilosa.

Tal fato, já de início, acarreta dois sérios problemas de segurança, diretamente decorrentes do 
gerenciamento de chaves que se mostra necessário. O primeiro deles, diz respeito à utilização e 
conservação do segredo de uma chave que é de conhecimento de várias pessoas. Bastaria uma delas agir 
de forma culposa ou, pior, de forma dolosa, para que todos sofressem as eventuais conseqüências. O 
segundo problema refere-se à própria distribuição da chave, em si. Sempre que uma nova pessoa fosse 
admitida no grupo, necessitaria receber essa chave, com boa segurança no respectivo processo de envio 
(note-se que, para isso, seria desejável que a chave enviada também estivesse criptografada, gerando-se, 
assim, uma espécie de círculo vicioso). Nota-se, pois, que o momento e a forma de trânsito da chave, são 
fatores de sério risco para a integridade da segurança proporcionada pela criptografia simétrica. 

Tais dificuldades de gerenciamento de chaves, sem dúvida, limitaram bastante a popularização de uso da 
criptografia simétrica. Os problemas, na distribuição e manutenção do segredo das chaves simétricas, 
ficam minimizados quando a circulação de dados criptografados é feita sempre para um só destino, pelo 
fato das origens, ainda que diversas, transmitirem sempre os mesmos dados, já devidamente cifrados. 
Esse é o típico caso, por exemplo, do uso de cartões eletrônicos bancários, que contêm dados já 
previamente cifrados (gravados na tarja magnética), os quais são transmitidos para o banco sempre que 
for utilizado o cartão. O destinatário, o banco, é quem deverá decifrar os dados recebidos, uma vez que 
foi ele quem já os cifrou quando da emissão dos cartões. Devido a essa característica de ser apenas ele (o 
banco) quem possui a tarefa de decifragem de dados, a chave criptográfica utilizada nunca precisa sair do 
seu controle e dos seus domínios. Os usuários de cartões, portanto, não têm a menor necessidade de 



possuir qualquer chave ou, mesmo, ter qualquer conhecimento sobre a existência da criptografia. 

Atualmente, ainda é largamente utilizado o método de criptografia de chave simétrica (notadamente para 
transações bancárias eletrônicas, conforme exemplo),  sendo que seus os algoritmos mais conhecidos são 
o já citado DES (Digital Encryption Standard), que usa uma chave com tamanho de 56 bits e o IDEA 
(International Data EncryptionAlgorithm), que usa uma chave com o tamanho de 128 bits.

3.5.2 Criptografia Assimétrica

No caso da criptografia de chave assimétrica, também chamada de criptografia de chave pública, não se 
utiliza apenas uma chave, mas sim um par delas. Uma chamada de chave pública (public key), destinada a 
ser do livre conhecimento de todos, e outra chamada de chave privada (private key), destinada a ser 
mantida secreta sob custódia exclusiva de seu proprietário. Esse par de chaves pode ser visto como 
relativamente independente entre si. Esse atributo de "independência relativa" pretende significar que não 
deve ser possível deduzir-se uma chave a partir do conhecimento da outra. Ele decorre de dois fatores 
básicos: da geração adequada do par de chaves e do particular uso matemático que delas faz o algoritmo 
assimétrico. 

A independência é dita "relativa" porque ela somente será efetiva se forem geradas chaves com tamanho 
maior ou igual a um tamanho mínimo especificado, capaz de propiciar um nível de segurança razoável 
(ou seja, tornar praticamente impossível a dedução de uma chave a partir do conhecimento da outra). 

A geração e o uso de chaves com tamanho inadequado(pequeno demais) poderia tornar possível mediante 
uso de computadores poderosos para a aplicação das devidas fórmulas matemáticas , onde a dedução de 
uma chave seria a partir do conhecimento da outra chave do par (é necessário, também, o conhecimento 
de alguns dados cifrados pela chave que se tenta deduzir). 

Sobre a relatividade da independência das chaves no sistema de criptografia assimétrica, Giovanni 
Buonomo[6] confirma a advertência feita: "Se diz que o conhecimento da chave pública não deve 
fornecer nenhuma informação útil para a reconstrução da chave privada correspondente, porém este 
princípio vale somente para chaves apartir de um certo tamanho. As chaves muito pequenas, de fato, não 
resistem por muito tempo ao processo de criptoanálise, que é favorecido pela disponibilidade, a baixos 
custos, de potências de cálculo sempre crescentes (a potência de cálculo de um PC, por exemplo, dobra a 
cada 18 meses, segundo a tendência dos últimos dez anos)." 

Assumindo que as chaves de um par (pública e privada) sempre tenham sido geradas tomando-se os 
devidos cuidados, dotadas de um tamanho adequado e capaz de garantir uma efetiva independência entre 
elas. Não teria sentido o uso prático de um sistema de criptografia assimétrica que descuidasse de 
problema tão simples de se evitar. Nessa linha de raciocínio, um sistema de criptografia assimétrica é 
assumido como possuindo chaves realmente independentes entre si.

A despeito dessa independência e desvinculação das chaves utilizadas, em virtude das propriedades e 
operações matemáticas implementadas num algoritmo assimétrico, cada uma das chaves complementa 
inversamente a outra, o que as dota da singular capacidade de fazer com que os dados que uma delas 
tenha cifrado, obrigatoriamente tenham que ser decifrados pela outra. Ou seja, o que uma chave do par 
cifra, obrigatoriamente somente a outra chave do par decifra (e vice-versa).

A respeito das relação entre as duas chaves utilizadas pela criptografia assimétrica, Corrado Giustozzi 
pondera[5]: "Na prática, um sistema do gênero é dotado de duas chaves distintas, que são uma o inverso 
da outra: se uma foi usada para a cifragem, a segunda deve ser usada para a decifragem, e vice-versa. 
Ponto fundamental desse sistema é que as duas chaves devem ser independentes: ou seja, o conhecimento 
de uma das duas chaves não deve dar nenhuma informação útil para a reconstrução da outra ."

Sobre o mesmo tema, Giorgio Rognetta assim se posiciona[7]: "Em essência, conhecer a chave pública de 
qualquer um não ajuda a violar a autenticidade de seus documentos, uma vez que seria necessário 



conhecer também a sua chave privada: as duas chaves são independentes, e justamente por isso o sistema 
é definido como 'assimétrico', para distingui-lo daquele simétrico no qual a mesma chave é usada para 
cifrar e decifrar (coisa que não permite nenhuma certeza em termos jurídicos). Portanto, o sistema de 
criptografia assimétrica ou de chave pública permite uma tranqüila circulação dos documentos pela via 
telemática, uma vez que o que sempre aparece é a chave pública." 

O conceito de criptografia de chave pública foi primeiramente apresentado no ano de 1976, nos Estados 
Unidos, por Whitfield Diffie e Martin Hellman. A base dessa nova técnica está justamente na idéia de que 
as chaves criptográficas não devem ser únicas, como acontece na criptografia simétrica, como forma de 
solução para os problemas de gerenciamento de chaves que esse método tradicional apresenta.

Por definição, as chaves do novo método assimétrico devem ser duplas, geradas como um par, a fim de 
que uma seja de caráter perfeitamente público (o ideal do método seria que todas as pessoas do mundo 
tivessem acesso fácil e irrestrito a essa chave) e outra seja de caráter perfeitamente privado (o ideal do 
método seria que somente uma pessoa no mundo, seu proprietário, tivesse acesso fácil e irrestrito a essa 
chave). 

Em 1977, três professores do MIT (Massachussets Institute of Technology), inspirados e baseados nessa 
teoria assimétrica tornada pública por Diffie e Hellman, desenvolveram um algoritmo assimétrico (ou de 
chave pública), conhecido como RSA (Rivest, Shamir e Adleman, em referência aos sobrenomes dos 
autores). Esse algoritmo RSA é a base, atualmente, da maioria das aplicações baseadas na criptografia 
assimétrica. Giovanni Buonomo[6] assim resume os vários aspectos inerentes a essa técnica da 
criptografia assimétrica. 

Os princípios sobre os quais se funda a nova criptografia são relativamente simples, porém 
revolucionários: 

1. Diferentemente do sistema clássico, no qual a chave é única, existem, aqui, duas chaves de cifragem 
(ditas, respectivamente, chave direta e chave inversa);

2. Cada chave pode, indiferentemente, ser utilizada para cifragem ou decifragem;

3.  A chave utilizada para cifragem não pode ser utilizada para decifragem;

4. O conhecimento de uma das duas chaves não fornece nenhuma informação sobre a outra chave.

Para utilizar um sistema de firma digital pode, assim, munir-se de um par de chaves assimétricas de 
cifragem, usando um programa informático especial para geração e gestão dessas chamadas chaves de 
cifragem. Uma das chaves deve ser tornada pública mediante o depósito feito a um registro acessível por 
via telemática. O registro das chaves públicas, então, contém uma das chaves do par inseparável, mas não 
oferece nenhuma informação que permita reconstruir o outro elemento do par (a chave privada) que fica 
na disponibilidade exclusiva de seu titular [6].

Para se ter uma idéia do poder computacional necessário para violar o segredo de uma informação cifrada 
com a técnica de criptografia assimétrica, através de uma operação  matemática  chamada  fatoração,   
suponha-se   uma  unidade  de  medida chamada MIPS-ano ,  sendo que  1 MIPS-ano  significa  um  
computador executando um milhão de instruções por segundo durante um ano inteiro. Assim, tem-se que 
uma chave assimétrica de 512 bits necessitaria de 30.000 MIPS-ano para ser quebrada (ou seja, um 
computador rodando 1 milhão de instruções por segundo levaria 30.000 anos para efetuar a fatoração 
necessária); uma chave assimétrica de 768 bits demandaria 200.000.000 MIPS-ano; uma chave 
assimétrica de 1.024 bits demandaria 300.000.000.000 MIPS-ano; e, finalmente, uma chave de 2.048 bits  
exigiria 300.000.000.000.000.000.000 MIPS-ano para ser quebrada.



3.5.2.1 Criptografia Assimétrica Com Função de Sigilo  

A função inicial imaginada para a chave pública seria sempre a de efetuar a cifragem, ao mesmo tempo 
em que a sua correspondente chave privada deveria ser usada para efetuar a respectiva decifragem. 

O funcionamento do processo de cifragem e  decifragem é simples. Suponha-se que Lucas desejasse 
enviar um texto qualquer para Bruno, querendo precaver-se quanto à possibilidade de que qualquer outra 
pessoa, que não o próprio Bruno, fosse capaz de lê-lo. Para isso, bastaria que Lucas utilizasse a chave 
pública de Bruno (por ser pública, deverá ser do conhecimento de Lucas e de todos) para cifrar a 
mensagem a ser enviada. Em decorrência, somente a chave privada de Bruno, e nenhuma outra, seria 
capaz de decifrar a mensagem enviada por Lucas. Como só Bruno é que deveria ter acesso à sua chave, 
somente ele conseguiria ler o conteúdo da mensagem recebida. Em resumo, pode-se dizer que a técnica 
de criptografia assimétrica foi concebida, inicialmente, para que um número ilimitado de pessoas 
pudessem enviar dados cifrados, com função de sigilo, para serem lidos por uma só pessoa (aquela que 
possuísse a chave privada que faz par com a chave pública utilizada para cifragem). 

Com isso, pretendeu-se eliminar as necessidades de distribuição e gerenciamento de chaves 
secretas(imperativas na criptografia simétrica), já que as chaves utilizadas para cifragem de mensagens, 
além de serem específicas para cada pessoa, são também públicas (ou seja, deverão estar sempre 
acessíveis para toda e qualquer pessoa que delas venha a precisar). 

Os usuários dessa nova técnica de criptografia simplesmente precisam gerar sua chave privada, de acordo 
com a qual será automaticamente gerada uma correspondente chave pública que constituirá o par. Feito 
isso, basta que a chave pública seja diretamente distribuída a quem se deseje ou, melhor ainda, seja 
disponibilizada em um repositório de chaves (key repository), situado em local público de fácil acesso 
para qualquer pessoa (um local acessível via Internet, por exemplo). Não há necessidade de nenhum 
cuidado com o sigilo da chave pública, bastando que se mantenha absolutamente secreta a chave privada. 
Tal concepção, referente ao uso de uma chave pública e outra privada, foi, sem dúvida, uma grande 
revolução no campo da criptografia.  

 

3.5.2.2 Criptografia Assimétrica com Função de "Assinatura"

Tudo o que for cifrado utilizando-se uma chave pública, somente poderá ser decifrado utilizando-se a 
respectiva chave privada que com ela faça par. Essa foi a intenção de uso inicial do método conforme já 
explicado. 

Ocorre, porém, que logo foi observado  os efeitos de um uso invertido do par de chaves. Ou seja, não se 
fazer o uso tradicional de cifrar com a chave pública de uma pessoa, para que ela decifrasse com sua 
chave privada mas, sim, cifrar-se com a própria chave privada para que qualquer um pudesse decifrar 
com a respectiva chave pública do par. Isso é perfeitamente possível, pois sabe-se que aquilo que uma 
chave privada cifra, sua respectiva chave pública decifra e vice-versa. Não demorou para que se tivesse a 
percepção de que essa simples inversão no uso das chaves poderia trazer um resultado extremamente útil. 

Supondo-se, no exemplo anterior envolvendo Lucas e Bruno, que Lucas houvesse cifrado sua mensagem 
utilizando a sua própria chave privada e, depois disso, a houvesse enviado a Bruno. Este, para poder 
decifrar os dados recebidos, só poderia fazê-lo utilizando a chave par daquela que foi utilizada para a 
cifragem, ou seja, a chave pública de Lucas. 

Num primeiro momento, advém um efeito negativo de tal prática: fica claro que se perdeu a finalidade 
básica da cifragem de dados, que é a de garantir o sigilo. Isso porque é sabido que qualquer pessoa, além 
de Bruno, tem acesso irrestrito à chave pública de Lucas e, assim, qualquer um seria capaz de efetuar a 
decifragem de uma mensagem assim enviada.  Porém, desse uso invertido de chaves não decorre somente 



o efeito negativo citado (perda do sigilo). 

Há  também um efeito muito positivo, de crucial importância para os fins do presente estudo, o qual vem 
a constituir-se na base do que se chama hoje de "assinatura" ou "firma" digital.  Nota-se,  se foi com o uso 
da chave pública de Lucas que Bruno conseguiu decifrar a mensagem recebida, é sinal de que só poderia 
ter sido com o uso da  chave privada de Lucas que foi efetuada a cifragem. Isso decorre do princípio das 
chaves serem pares, uma "inversa" da outra. Uma vez que a chave privada é feita para ser de 
conhecimento único e exclusivo de seu proprietário, Bruno deduziria que, como alguém utilizou a chave 
privada de Lucas, esse alguém só poderia ter sido o próprio Lucas (key legitimacy). 

Portanto, a dedução de Bruno seria que a mensagem recebida realmente deveria ser proveniente de Lucas. 
O efeito proporcionado por essa maneira de uso das chaves, similar a uma "assinatura" da mensagem, ou 
seja, análogo ao efeito de uma assinatura manuscrita tradicional aposta, por exemplo, sobre uma carta 
(visa, entre outras coisas, identificar seu autor). 

Esse efeito de "assinatura", pois, é a grande contribuição propiciada pela técnica da criptografia 
assimétrica (ou seja, o "resultado extremamente útil" mencionado anteriormente, ao qual se desejava 
evidenciar). Burton S. Kalinski Jr. aborda a funcionalidade dessa técnica, ressaltando importantes 
características dessa nova forma de "assinatura" que se diz[9]: "Um algoritmo de assinatura é um 
algoritmo que transforma uma mensagem de qualquer comprimento e uma chave privada em uma 
assinatura, de tal modo que seja computacionalmente não realizável encontrar duas mensagens com a 
mesma assinatura, encontrar uma mensagem com uma assinatura pré-determinada ou encontrar a 
assinatura para uma mensagem sem utilizar a chave privada."

Em síntese, em relação à "assinatura" do documento, a técnica de criptografia assimétrica permite que um 
emitente possa enviar dados "assinados" (possibilitando aos destinatários certificarem-se de que o 
emitente realmente é o autor) para um número ilimitado de pessoas (todos aqueles que tenham acesso à 
chave pública que faz par com a chave privada utilizada para a cifragem). É preciso ter-se bem claro que 
essa "assinatura" é oriunda de uma dedução, embasada na maneira como se produzem os dados cifrados e 
na maneira como se decifram tais dados (ou seja, decorre da opção de uso da chave privada para cifrar, 
que obriga ao uso da chave pública para decifrar). Como resultado da cifragem feita dessa forma, nada 
mais se tem do que dados em estado normal vertidos para dados em estado cifrado. A possibilidade de 
verificar a existência da "assinatura" reside exclusivamente da necessidade de uso de uma chave pública 
de alguém, para fazer-se a decifragem de uma mensagem recebida. 

Portanto, não se deve entender a "assinatura" aqui referida como algo que se constitua em algum dado 
novo que venha a ser inserido – seja em momento anterior ou posterior à cifragem – no conteúdo da 
mensagem. A "assinatura" nada mais é do que uma presunção, que deriva da forma como é feita a 
cifragem e a correspondente decifragem (forma essa que reside no simples uso invertido das chaves, em 
relação ao uso que inicialmente havia sido concebido).

 

 

 

3.6 Categorias
Os métodos de criptografia têm sido divididos em duas categorias: as  cifras de substituição e as de cifras 
de transposição. 



 

 

3.6.1 Cifras de Substituição
Em uma cifra de substituição, cada letra ou grupo de letras é substituída por outra letra ou grupo de letras, 
ocultando assim o texto verdadeiro. Uma das cifras mais antigas conhecidas é a cifra de César como já foi 
citado no capítulo anterior. Nesse método,  a passa a ser D, b passa a ser E, c torna-se F e z passa a ser C. 
Assim, a palavra CIFRA passaria a ser FLIUD, mostrando que o texto simples é exibido com letras 
minúsculas é o texto cifrado em letras maiúsculas.

A cifra de César  admite então que o alfabeto do texto cifrado seja deslocado n letras, em vez de três. 
Nesse caso, n passa a ser uma chave para o método genérico dos alfabetos deslocados circularmente. 

O próximo passo para o aperfeiçoamento  é fazer com que cada um dos símbolos do texto simples, ou 
seja, as 26 letras do alfabeto tenha o seu correspondente em outra letra.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Q W  E   R   T  Y  U   I  O  P A   S  D    F   G   H   J   K   L  Z  X  C   V   B   N  M

Esse sistema é conhecido como substituição monoalfabética, sendo a chave o string de 26 letras 
correspondente ao alfabeto completo. 

Substituindo as letras da chave anterior "CIFRA" pela correspondente, resultaria em "EOYKQ".

A princípio, talvez esse sistema pareça seguro, pois apesar de conhecer o sistema genérico( substituição 
de letra por letra), o criptoanalista não sabe quais das 26! = 4 * 1026 chaves possíveis estão em uso. Ao 
contrário da cifra de César, experimentar todas elas não é uma estratégia muito viável, pois mesmo a 1 
milésimo de segundo, um computador levaria 10 anos para experimentar todas as chaves.

Todavia em um texto pequeno, a cifra poderia ser descoberta facilmente. Pois o intruso começaria 
contando as letras mais freqüentes do texto cifrado e depois disso ele atribuiria a letra "a" a letra mais 
comum. Em seguida ele poderia verificar os trigamas e encontrar um no formato gXi, o que poderia 
sugerir que X poderia ser "u".

Outra alternativa é desvendar uma palavra  ou frase provável. 

 Por exemplo, o seguinte texto cifrado de uma empresa de contabilidade( montado em grupos de cinco 
caracteres):

CTBMN BYCTC BTJDS QXBNS GSTJC BTSWX CTQTZ CQVUJ

QJSGS TJQZZ MNQJS VLNSX VSZJU JDSTS JQUUS JUBXJ

DSKSU JSNTK BGAQJ ZBGYQ TLCTZ BNYBN QJSW

Nos Estados Unidos, uma palavra muito conhecida em uma mensagem de uma empresa de contabilidade 
é financial. 

Utilizando o nosso conhecimento de que o financial tem um caractere repetido (i), com quatro outras 
letras entre suas ocorrências, estamos procurando letras repetidas no texto cifrado com esse espaço entre 
elas. Foi encontrado 12 casos como esse nas posições 6, 15, 27, 31, 42, 48, 56, 66, 70, 71, 76 e 82. No 



entanto, apenas dois deles, 31 e 42, têm a letra seguinte (que corresponde a n no texto simples) repetida 
na localização adequada. Dessas duas, apenas 31 também tem o a corretamente posicionado, portanto, 
fica claro que financial começa na posição 30. 

Desse ponto em diante, fica simples descobrir a chave utilizando estatística de freqüência para o texto em 
inglês.

Embora a criptografia moderna utilize as mesma idéias básicas da substituição tradicional, sua ênfase 
atual é diferente, ela tem como objetivo tornar o algoritmo complexo e emaranhado para que o intruso 
não seja capaz de obter qualquer sentido da mensagem.

 

 

3.6.2 Cifras de Transposição
As cifras de substituição disfarçam a ordem dos símbolos no texto simples, apesar de preservarem sua 
ordem. Por outro lado, as cifras de transposição reordenam as letras, mas não as disfarçam. Essa cifra se 
baseia em uma chave que é uma palavra ou frase contendo letras repetidas. Nesse exemplo, CIRCO é a 
chave. O objetivo da chave é numerar as colunas a fim de que a coluna 1 fique abaixo da letra da chave 
mais próxima do ínicio do alfabeto. 

O texto simples é escrito horizontalmente, em linhas e o texto cifrado é lido em colunas, a partir da letra 
onde a letra chave é mais baixa.

Para cifrar o texto "transferir um mil". A cifra se baseia em uma chave que é uma palavra ou frase. No 
exemplo é "circo". A chave servirá de apoio para enumerar as colunas.

                                Palavra chave = “c i  r  c o”
                                                                         (2 3 5 1 4)

A mensagem é escrita abaixo da chave , de 5 em 5 letras (que é a mesma quantidade de letras da chave).

Palavra chave = “c  i   r   c  o”

                             (2 3  5   1  4)  

                   t  r  a   n  s 

                   f  e  r   i   r

                   u m m i   l

O texto é lido na vertical, conforme a ordem dessas colunas.
Resultando em "niitfuremsrlarm"



 

 

3.7 Outras Técnicas de Criptografia conhecidas 
O universo tecnológico oferece diversas técnicas de criptografia, onde cada técnica é especificada para 
um determinado contexto ou para a solução rápida de problemas, a seguir será citado algumas dessas 
técnicas:

•        ROT13 - É usado na codificação de mensagem, a letra do alfabeto move 13 casas. Exemplo: 
a letra A torna-se a letra O e assim sucessivamente. 

•        Crypt - É um utilitário baseado numa máquina de criptografia da 2º Guerra Mundial.

•        DES - Data Encryption Standard (Encriptação de Dados Padrão) - Desenvolvida na década 
de 70 pela IBM, sendo que o governo americano adotou como método de criptografia não-
oficial, porém confidencial. Utiliza a mesma chave de criptografia como descriptografia. 
Funciona pegando dados em grupos de 64 bits e embaralhando-os 16 vezes de uma forma 
especial. Tem duas derivações chamadas de Eletronic Code Book (ECB) e Cipher Block 
Chaining (CBC). Foi o primeiro código moderno a se tornar público. Os novos métodos de 
criptografia se baseiam no DES, porém dentro da Internet começaram a surgir boatos de que o 
NSA podia invadir qualquer tipo de dados em que se usa o método DES. Quando 
pesquisadores criaram a técnica de criptoanálise diferencial para atacar os métodos de 
criptografia, foi descoberto que a técnica em questão não prejudicava o DES. Ele já era 
protegido contra a criptoanálise diferencial , o que aumentaram as suspeitas em relação a que a 
NSA seria a única capaz de invadir qualquer tipo de dados.Sua falha é no número de chave 
pequeno, cerca de 56 (letras). Uma ótima recomendação para a utilização de uma chave é 
usando-se uma chave composta por uma chave hexadecimal com 14 dígitos (a base 
hexadecimal varia do número 0-9 e de A-F). 

•        DES Triplo - Aumenta o número de chaves e codifica três vezes o seu dado, usando-se 
diferentes chaves em cada estágio da codificação tendo um efeito de 168 de chave. Alguns 
criptógrafos erroneamente usam a mesma chave em dois dos estágios, diminuindo o efeito 
para 112 bits e chamado de Encode-Decode-Encode (DES-EDE). O DES duplo é vulnerável à 
criptoanálise diferencial. O DES é um dos único algoritmos que tem uma reunião de 
pesquisadores independentes tentando detectar um método de atacá-lo. Por enquanto nenhum 
método de ataque foi detectado. 

•        IDEA - International Data Encryption Algorithm - Desenvolvido na década de 80 por 
Xuejia Lai e James Massey da ASCOM Tech AG da Suíça, em Zurique, o IDEA embaralha os 
dados em grupos de 64 bits, usa uma chave de 128 bits, que é o suficiente para resistir à maior 
parte dos ataques. 

•        RSA – Rivest, Shamir and Adleman – Inventado por Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard 
Adleman, o RSA utiliza a criptografia de chave pública. Divulga-se a  chave pública de 
criptografia para as pessoas e elas com o domínio de sua chave pública de criptografia, 
criptografam os dados que somente poderão descriptografar com a chave de descriptografia 
que obviamente esconde de todos. A criação da chave no método do RSA é através de 
fatoração de dois números primos, um será a chave de descriptografia e a outra é de 
criptografia. O computador, através de uma séria de cálculos, pode através do número primo 
de criptografia chegar à descriptografia dos dados. 



•        PEM - Privacy-Enhanced Mail (Privado de e-mail) - É um dos padrões da InterNet para o 
envio de mensagens de correio eletrônico criptografadas. Foi criada uma implementação 
utilizando a lógica do DES chamada de Riodan’s InterNet Privacy-Enhanced Mail (RIPEM), 
criada pelo americano Mike Riordan. 

•        PGP - Pretty Good privacy  - Criado por Phillip Zimmermann, semelhante em conceito em 
relação ao RIPEM, porém utilizando o método do RSA para chave pública e a lógica do 
International Data Encryption Algorithm (IDEA). É capaz de ocultar o nome da pessoa que 
enviou a mensagem. Phillip Zimmermann é um cidadão da rede, pois publicou o código-fonte 
do PGP na Internet, o que nos Estados Unidos é uma violação a lei (exportação de métodos de 
criptografia é ilegal nos Estados Unidos). Phillip Zimmermann foi durante anos processado 
pelo DoD (Departamento de Defesas do EUA) por divulgar o programa do PGP na InterNet e 
assim contrariando uma lei do próprio EUA que proíbe a exportação de programas de 
criptografias. Zimmermann agora criou a PGP Inc. empresa que comercializará uma nova 
versão do PGP criado por Colin Plumb, um programador que não tem ligação alguma com a 
ViaCrypt, detentora dos direitos do PGP criado por Zimmermann quando este estava sendo 
processado. 

•        Kerberos - Sistema de segurança criado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
para o projeto Athena, utiliza o conceito de chave pública, provê uma terceira parte totalmente 
confiável que identifica os usuários para o serviço de rede. Porém é necessário que a rede toda 
tenha o Kerberos.

•        RC2 e o RC4 - Desenvolvido por Ron River, na RSA Data Security, mantém em chaves de 
criptografia inferior a chave de 40 dígitos, permitindo assim a sua exportação. 

 

 

3.8 Conclusão
Enfim a criptografia pode prover um ambiente bastante seguro, mas não deve ser encarada como a 
solução em segurança. Ela deve ser adicionada a outras tecnologias, como firewalls, para prover 
ambientes computacionais mais seguros. Além disso, à medida que o poder computacional cresce, alguns 
algoritmos e tamanhos de chaves tornam-se vulneráveis a ataques de força bruta. Um bom exemplo disso 
é o DES. Há alguns anos, mostrou-se que com um milhão de dólares seria possível construir uma 
máquina capaz de decifrar códigos cifrados com o DES[4].

Em julho de 1998, um hardware mais barato foi apresentado pela Eletronic Frontier Foundation, que 
realizava o mesmo trabalho de quebrar o DES. Não demorará muito para que uma máquina possa 
executar algum software com o mesmo sucesso[4].

Vale ressaltar que alguns países, notadamente EUA e Israel, tratam criptografia como assunto de 
segurança nacional[3].



4. As Chaves na Criptografia Simétrica e 
Assimétrica
Pode-se dizer que as chaves utilizadas em cada uma das técnicas – a chave secreta da técnica de 
criptografia simétrica e o par de chaves (pública e privada) da criptografia assimétrica – são bem 
diferentes, entre si e, também, no que se refere à forma de sua utilização, pelos respectivos algoritmos. 
Isso pode ser observado já a partir da constatação de que, no caso da criptografia assimétrica, há 
necessidade de uso de chaves muito mais longas do que na técnica de criptografia simétrica.

 Há o uso de chaves de 56 bits(DES) e 128 bits (IDEA) que oferecem excelente nível de segurança na 
criptografia tradicional (simétrica). Para obter-se os mesmos resultados na criptografia assimétrica, são 
necessárias chaves iguais ou maiores do que 512 bits (que é o tamanho padrão utilizado pelo algoritmo 
RSA).

A razão de tal disparidade não cabe aqui ser discutida, uma vez que envolve detalhes técnicos sobre o uso 
específico que cada tipo de algoritmo faz do conteúdo da chave (que é bastante diferente em uma e em 
outra técnica).

 Além disso, a diferença também deriva da existência de abordagens matemáticas diversas, disponíveis 
para orientação e embasamento teórico e prático de eventuais tentativas de violação do segredo de chaves, 
praticáveis por pessoas não autorizadas. Ou seja, como a criptografia de chave assimétrica utiliza-se de 
procedimentos e propriedades matemáticas mais intensamente do que a criptografia simétrica, o arsenal 
de métodos passíveis de sucesso na quebra do segredo das chaves, em um e em outro caso, é bastante 
diferente. Confirmando sobre que já foi dito, sobre o comprometimento da independência das chaves, na 
criptografia assimétrica, quando o tamanho utilizado for inadequadamente pequeno. Esse 
comprometimento se dá porque são conhecidos os meios matemáticos necessários para que, nessas 
circunstâncias, se possa deduzir a chave privada a partir da pública (o que, na prática, conforme já dito, 
somente será possível se a respectiva chave pública for conhecida e, além disso, o interessado dispuser de 
alguns exemplos de dados cifrados por essa chave privada que ele pretende deduzir). 

Torna-se importante registrar a existência de tal diferença e salientar-se que não se deve efetuar 
comparações entre o nível de segurança de cada técnica com base, única e exclusivamente, no tamanho 
das chaves utilizadas. Aliás, na criptografia assimétrica, verificar-se o número de combinações possíveis 
para uma dada chave de tamanho "n" qualquer (como seria útil, no caso da criptografia tradicional 
simétrica) para, a partir daí, tentar-se mensurar o nível de segurança propiciado, carece até de sentido. 

Numa explicação simples, a fim de elucidar-se a diferença mencionada, pode-se dizer que o tamanho da 
chave na criptografia simétrica é importante porque, quanto maior for ele, maior será o número de chaves 
diferentes disponíveis (ou seja, de combinações possíveis entre os "n" bits). No caso da criptografia 
assimétrica, o tamanho da chave é importante porque seu par de chaves contém números . Sobre esses 
números, serão aplicadas operações matemáticas, sendo que, para que a técnica funcione com segurança, 
é preciso que sejam utilizados números muito grandes (tecnicamente, essa exigência visa assegurar a 
impraticabilidade de se fazer uma operação matemática inversa, chamada fatoração, que seria necessária 
para a violação do segredo da cifragem).

Apesar da existência das diferenças conceituais expostas, é possível fazer-se uma relação entre os 
tamanhos das chaves simétricas e assimétricas, de forma a obter-se uma idéia dos tamanhos específicos 
de chave necessários, em cada método, para se obter níveis de segurança similares. Assim, tem-se que 
uma chave assimétrica de 384 bits proporcionaria um grau de segurança similar ao de uma chave 
simétrica de 56 bits. Uma chave assimétrica de 512 bits equivaleria a uma simétrica de 64 bits; uma chave 
assimétrica de 768 bits equivaleria a uma chave simétrica de 80 bits; uma chave assimétrica de 1.792 bits  
equivaleria a uma chave simétrica de 112 bits; e, finalmente, uma chave assimétrica de 2.304 bits  
proporcionaria segurança similar a uma chave simétrica de 128 bits. [9]



 

 

4.1 Comparação entre as Criptografias Assimétrica e Simétrica
Apesar das enormes vantagens advindas da descoberta da criptografia assimétrica, uma comparação com 
a criptografia simétrica não resulta sempre favorável à primeira. 

Inicialmente, por exemplo, em termos de velocidade na execução da cifragem e da decifragem, a técnica 
de criptografia simétrica leva grande vantagem, sendo de 100 a 1.000 vezes mais rápida. No mundo da 
informática, onde trabalha-se com grandes volumes de dados, a rapidez de processamento é um dos 
atributos mais nobres que possa ser oferecido por qualquer técnica. Daí decorre que, em termos de uso 
doméstico ou pouco intensivo em termos de volume de dados a serem cifrados, a lentidão de 
processamento é característica relativamente irrelevante e pouco perceptível. Em termos de uso 
profissional, empresarial, sobre grandes volumes de dados, tal lentidão torna-se problemática. Imagine-se 
a brutal diferença prática verificada, num comparativo de uso entre cada um dos dois métodos, no âmbito 
de uma grande empresa que desejasse enviar mensagens "assinadas" para milhares de seus clientes. É 
fácil perceber-se que a demora de processamento da técnica assimétrica se faria sentir enormemente, em 
relação ao desempenho da criptografia simétrica.

Existe, também, a possibilidade de que os dados cifrados com o uso da técnica assimétrica resultem em 
um tamanho maior do que os dados normais originais (a depender do algoritmo utilizado), coisa que não 
acontece com a técnica simétrica. Novamente fazendo-se referência ao mundo da informática, observa-se 
que uma economia no tamanho dos dados (medido em termos de múltiplos do byte) pode revestir-se de 
grande importância. Isso porque, na medida em que os dados cifrados costumam ser transmitidos de um 
local para outro (via redes), esse aumento de tamanho desnecessário (motivado somente pela técnica em 
si, e não pelo adição de novas informações) poderá gerar reflexos significativos e perceptíveis sobre os 
tempos e custos dispendidos para realização de tais transmissões.

 Registre-se, por fim, que uma mensagem, cifrada pela técnica de criptografia assimétrica com efeito de 
sigilo, somente pode ser enviada a um único receptor de cada vez.  A razão deriva do fato de que a 
mensagem terá que ser cifrada com uma chave pública diferente para cada uma das pessoas destinatárias 
(fazendo com que somente a chave privada de destinatário específico possa decifrá-la, obtendo-se o efeito 
de sigilo).

Assim, para que possam ser enviados dados sigilosos para um número "n" de destinatários, terão que ser 
feitas "n" cifragens sobre esses dados. Tal característica resulta em aumento de complexidade e de tempo 
de processamento. Em se tratando de obtenção do efeito de "assinatura" da mensagem, tal problema não 
se apresenta, já que a cifragem é feita uma só vez (com a chave privada) para um número de destinatários 
ilimitado (composto por todos os que tenham acesso à respectiva chave pública). 

 

 

4.2 Conclusão
Em virtude das vantagens e desvantagens específicas apresentadas por cada uma das técnicas citadas, já é 



possível encontrar um uso combinado da criptografia simétrica com a assimétrica, com o objetivo de se 
conseguir que uma venha a suprir as deficiências da outra, ou seja, no caso, utiliza-se a criptografia 
assimétrica para prover o efeito de "assinatura" da informação, ao passo que utiliza-se a criptografia 
simétrica para prover o sigilo.

5. Estudo de Caso 
Este estudo de caso foi elaborado na empresa do “Shopping Virtual Bradesco Net”.

A ferramenta escolhida  para desenvolvimento do shopping virtual Bradesco Net foi o Site Server da 
Microsoft. O servidor do shopping virtual roda numa máquina pentium ou alpha 400 com o sistema 
operacional Windows NT Server 4.0. O Site Server é um pacote de programas onde são oferecidos todos 
os softwares necessários para construção e manutenção de um shopping virtual. São eles:

•        IIS (Internet Information Server): servidor Web responsável pelas funções de conexão e 
comunicação com a Web. 

•        Commerce Server: servidor de comércio eletrônico, responsável pelo controle e 
gerenciamento de todas as transações envolvidas em uma compra eletrônica. Desde a 
apresentação dos produtos, até a efetuação do pagamento. 

•        ODBC (Open DataBase Connectivity): padrão de método de acesso a qualquer base de 
dados desenvolvido pela Microsoft. 

•        DBMS (Database Management System): uma coleção de programas que possibilita o 
armazenamento, modificação e extração de informações de uma base de dados. 

•                     Database (Base de Dados): repositório de dados onde estarão armazenadas 
informações de clientes e produtos.

Todas as páginas da Web trocadas entre compradores, lojistas e instituições financeiras são 
páginas no formato ASP. Essas páginas são geradas de forma dinâmica, através de consultas à base de 
dados. 

Uma página ASP é um conjunto de tags HTML, comandos Script, em JavaScript ou VBScript, e texto. 
Através dos comandos Script são realizadas as consultas e modificações na base de dados.

As páginas ASP provêem a mesma flexibilidade de programas CGI sem ocasionar problemas de 
performance por tradeoff. Com CGI para cada requisição do cliente é criado um processo no servidor para 
atender aquela requisição. Com isso existe muito consumo de tempo e de memória do servidor para 
criação desses processos. A criação das páginas ASP é através de processos multi-threaded o que otimiza 
o atendimento a várias requisições ao mesmo tempo. 

 

 

5.1 Comunicação de Dados
O comércio eletrônico  é dividido em várias fases diferentes:



•        Envio do pedido ou seja, envia pedido ao lojista com as informações referentes aos produtos 
selecionados e o valor da compra, e envia pedido ao banco com as informações do cartão para 
pagamento e o valor a ser pago; 

•        Verificação dos certificados digitais do comprador e do lojista; 

•        Envio da confirmação do pedido para o lojista; 

•        Confirmação do pedido efetuado enviado por e_mail; 

•        Requisição de pagamento feita pelo lojista para o banco; 

•        Efetuação do pagamento do lojista. 

 

 

5.2 Segurança das Informações
Para garantir a transmissão segura de informações pessoais e financeiras em redes públicas é usado a 
criptografia durante as atividades de autorização, autenticação e identificação da compra e venda 
eletrônica. 

A identificação é a primeira etapa na compra eletrônica. Tanto comprador como vendedor certificam 
sobre a verdadeira identidade do outro. Todas as entidades envolvidas na transação devem possuir um 
Certificado Digital, que é um tipo especial de estrutura de dados digitalmente assinada. Para o 
Comprador, o certificado é como uma representação eletrônica do seu cartão contendo além da 
identificação do cartão e de seu proprietário, a chave pública do comprador e a assinatura digital da 
instituição que emitiu o certificado. Para o Vendedor, o certificado é como um adesivo digital que 
comprova sua ligação com uma instituição financeira permitindo o recebimento de pagamento com 
determinado tipo de cartão. Esses certificados são válidos por um determinado período de tempo e cada 
um fica armazenado criptografado e protegido por senha no computador do seu proprietário. 

Na segunda etapa da compra, a autorização, o vendedor deve confirmar a validade do número do cartão 
do comprador junto à sua administradora de cartão e se esse tem o crédito necessário para realizar a 
compra. 

A autenticação das mensagens deve ser testada em todas as etapas onde informações essenciais sejam 
trocadas, fornecendo uma garantia de que a mensagem não foi modificada durante o seu envio. Essa 
garantia é fornecida pelo uso de envelopes e assinaturas digitais. 

A assinatura digital além de garantir a integridade da mensagem, comprova também a sua autoria. Ela é 
gerada através da cifragem da “Message Digest”.

Message Digest é uma função que obtém uma mensagem como entrada e cria um código de tamanho fixo 
como saída. Cada mensagem, usada como entrada, deverá criar um Message Digest específico.

A troca de mensagens relacionadas ao pagamento da compra é criptografada e enviada através do 
protocolo SET, esse protocolo SET, assim como o HTTP, é um protocolo de comunicação para Internet. 
Porém seu uso é exclusivo para transações comerciais.  O aplicativo responsável pela comunicação do 
cliente com o Banco e com o lojista para elaboração do pedido é a carteira digital. É ela a responsável por 



separar e enviar os dados do cartão para o banco e os da compra para o lojista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusão
Conclui-se que segurança é um assunto muito extenso, onde não existem soluções universais mas apenas 
soluções referentes a um determinado contexto. Fica claro ainda que está longe de se ter uma rede de 
comunicações absolutamente segura, ou melhor, pode ser que isso nunca aconteça, por haver sempre 
pessoas interessadas em criar novos métodos de ataque.

O fenômeno de expansão dos serviços de redes de telecomunicação, obrigam que a segurança baseada na 
criptografia se torne cada vez mais importante, pois com o aumento das transações  computadorizadas e 
do comércio eletrônico, a necessidade de encriptação dos dados é e sempre será de extrema importância 
para proteger o anonimato e a privacidade dos usuários. 

A medida que as base de dados e os serviços são informatizados,  os dados pessoais dos indivíduos 
necessitam de ser protegidos bem como a sua privacidade, na era eletrônica a forte criptografia e a 
liberdade de a usar permitiram essa privacidade.

Esta monografia teve o intuito de esclarecer as principais definições de segurança, deixando claro sobre 
as principais teorias e técnicas de criptografia. Esses conceitos são muito válidos para trabalhos futuros de 
implementações, pois oferece uma base sólida de informações que possibilitará um entendimento lógico 
para esses trabalhos.
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“É fácil ter-se um sistema de computação seguro. Você meramente 
tem que desconectar o seu sistema de qualquer rede externa, e 
permitir somente terminais ligados diretamente a ele. Pôr a 
máquina e seus terminais em uma sala fechada, e um guarda na 
porta”.
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RESUMO

 

Esta monografia tem o objetivo de expor e explicar o que se entende pela palavra criptografia na Internet. 
Com o desenvolvimento acelerado tanto da informática mais especificamente a internet, também cresceu 
a preocupação com o nível de proteção dos dados trafegados na rede. Como todo mundo sabe a internet é 
uma rede reconhecidamente insegura já que qualquer intruso pode facilmente interceptar e até mesmo 
alterar os dados, mensagens, correio eletrônico que por ela trafegam. A capacidade de mentir, enganar ou 
fraudar um interlocutor é observada nas ciências tecnológicas como características da inteligência 
humana, como também a capacidade de se reconhecer, evitar ou neutralizar tais atos. A criptografia 
computacional é o ramo da ciência da computação que busca aferir e oferecer segurança a dados em meio 
eletrônico, e seus desafios são complexos porque, apesar da maturidade do homem de reconhecer e evitar 
os meios de fraudes dos dados, o ritmo da evolução tecnológica tende a favorecer mais ainda o homem 
que frauda esses dados. As versões digitais das práticas que compreende esses comportamentos que visam 
oferecer confiança coletiva são chamadas de criptografia, termo derivado das práticas culturais em que se 
inspiram. Os conhecimentos na área da criptografia hoje considerados importantes, fazem parte do tema 
central desta monografia onde será conceituado os principais algoritmos criptográficos, chaves e métodos 
de cifração, e ainda o reconhecimento do gerenciamento de chaves e sua utilização.
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