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RESUMO  

O conceito de esteganografia é antigo e difundido em várias áreas do conhecimento. 

Sua utilização para meios digitais, porém, é recente e pouco explorada. Este 

trabalho busca elencar e demonstrar esse novo panorama. 
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ABSTRACT  

The concept of steganography is ancient and diffused in several areas of knowledge. 

Its use for digital media, however, is recent and little explored. This work seeks to 

show and demonstrate this new panorama. 
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1 INTRODUÇÃO 

A esteganografia (estegano = esconder, grafia = escrita) pode ser entendida 

como a ação de esconder informações em meios que só quem enviou e quem 

recebeu a mensagem saibam de sua existência. Seu objetivo é não tornar visível 

uma mensagem mesmo se o meio no qual a mensagem foi enviada seja 

interceptado. 

O início de sua utilização é remetido à Pérsia no século V A.C [9], onde o rei 

Histaieus queria enviar uma mensagem para Aristágoras. Então, ele chamou um dos 

seus escravos, raspou-lhe a cabeça e escreveu a mensagem. Esperou o cabelo 

crescer enviou este escravo. Aristógoras raspou a cabeça do escravo e a 

incentivado pela mensagem, iniciou uma revolta. 

Outra técnica interessante que aparece durante a História faz uso de 

inúmeras variações de tintas “invisíveis” (invisible inks). Há relatos de tintas invisíveis 

em relatos de Ovídio no século I DC, onde em sua obra Arte do amor, propõe o uso 

do leite para a escrita em papel de mensagens escondidas. Para decodificar a 

mensagem, o receptor deveria borrifar o papel com ferrugem ou carbono negro. 

Estas substâncias aderiam ao leite e a mensagem era revelada [9]. 

O termo esteganografia, porém, só ganhou força a partir de 1500 D.C., 

quando um monge chamado Tritheimius escreveu o livro Steganographia dividido 

em três volumes, em que à primeira vista pareciam ser sobre mágica, demônios, 

entre outros. Somente a partir de 1606 foram descobertas mensagens escondidas 

nos livros I e II. A partir disso, o livro III foi pesquisado mais profundamente. Este 

apresentava uma codificação diferente que só foi descoberta tempos depois [1]. 

A partir disso a esteganografia começou a ser mais amplamente utilizada. Na 

Segunda Guerra Mundial foram os utilizados o método de micropontos [13]. Por 

meio deste método uma mensagem secreta poderia ser fotografada e reduzida ao 
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tamanho de um ponto, e podendo este ser um ponto final “.” de sentença ou o ponto 

de uma letra “i” de uma outra mensagem qualquer. 

O uso desta técnica é presente no nosso cotidiano, embora não notemos. As 

cédulas brasileiras possuem informações escondidas para atestar sua autenticidade, 

como por exemplo, o numeral que corresponde ao valor da nota que só fica visível 

quando ele é colocado na altura dos olhos e em um local com bastante luz [2]. 

Vários métodos também são utilizados para proteger a propriedade intelectual 

sobre arquivos de áudio, imagens e documento, como por exemplo, marcas d’águas 

visíveis e invisíveis que serão explicadas no decorrer deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MOTIVAÇÃO 

Assim como no caso de Histaieus, citado anteriormente, proteger uma 

informação pode ser essencial para o sucesso de uma comunicação, tornando a 

esteganografia um campo cada vez mais explorado. A Figura 1 demonstra a vasta 

quantidade de aplicações na área do ocultamento de informações e suas 
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subcategorias.  

 

Figura 1: Árvore das formas de esconder informações. Fonte [10] 

Porém, a medida que se cria proteções para a mensagem, cria-se métodos 

de quebra desta proteção. Nesse ponto, a esteganografia surge como uma 

alternativa porque torna possível esconder uma informação importante em um meio 

aparentemente inofensivo. Muitas são as áreas que seguem interessadas e 

explorando esse objetivo. Alguns exemplos são: 

 A área militar de inteligência por exemplo necessita de comunicações 

discretas, pois mesmo o conteúdo estando criptografado, a detecção 

de um sinal na zona de combate pode levar rapidamente a um ataque 

ao receptor da mensagem. Por essa razão, as comunicações militares 

utilizam técnicas como a modularização do espectro espalhado (spread 

spectrum) ou a transmissão de dispersão para tornais os sinais difíceis 

de serem detectados [10]. 

 Criminosos podem inserir códigos maliciosos em fotos e enviar para as 

vítimas e roubar seus arquivos e informações. O vírus Hammertoss é 

um exemplo deste uso [3] pois é baseado em uma foto que possui 

códigos maliciosos que são executados no navegador da vítima para 

roubar informações e arquivos. 
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 As áreas de rastreamento e autenticação de documentos utilizam-se 

da inserção de uma assinatura de autenticidade em documentos 

digitais, tornando simples o processo de identificação de originalidade 

e de propriedade.  

 Esquemas eleições e dinheiro digitais usam técnicas de comunicação 

anônimas. 

Serão citadas outras aplicações para esteganografia durante o todo este 

trabalho. Estes exemplos demonstram que o uso dessas técnicas pode ser para fins 

pacíficos ou não, e que nem sempre quem quer extrair a informação da mensagem 

é o criminoso. 

Serão descritas técnicas utilizadas em imagens, áudios e textos que buscam 

passar uma informação sem que essa informação seja descoberta. As técnicas 

variam desde simples espaçamento entre as linhas de um texto, passando pela 

técnica de troca dos bits menos significativos (LSB – least significant bit) numa 

imagem pela informação e encerrando com a inserção de dados no eco de um 

áudio. 

A técnica de inserção no bit menos significativo (LSB) é a mais difundida e 

explorada nos meios acadêmicos e comerciais por conta da sua simplicidade de 

implementação e de dificuldade de detecção por terceiros. 

Com o maior desenvolvimento dessas técnicas e a sua utilização para 

ataques à usuários e empresas, é necessário conhecer a anatomia desses ataques 

para tentar identificar padrões e formas de se proteger.  

O objetivo principal deste trabalho é mostrar o cenário atual do uso da 

esteganografia, como esta têm sido como forma de ataque e como os alvos têm se 

protegido. 

No Capítulo 3 apresentaremos a terminologia comum utilizada em 

esteganografia e que será utilizada nos demais capítulos deste trabalho. Logo em 

seguida, no Capítulo 4, serão apresentadas as diferenças e semelhanças entre 

criptografia e esteganografia visto que essas áreas muitas vezes são confundidas 

quando na verdade podem ser complementares.  

O Capítulo 5 detalha as técnicas de esteganografia mais conhecidas e busca 

explicar suas diferenças, vantagens, desvantagens e aplicações. 
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3 TERMINOLOGIA 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O campo de esteganografia pode ser explorado por várias áreas do 

conhecimento fazendo com que uma terminologia comum seja necessária para que 

todos possam se entender quando estão se referindo à esteganografia. A seguir, 

apresentaremos os termos mais comuns, sendo importante salientar que essas 

definições podem ter algumas pequenas alterações na literatura. 

3.2 TERMINOLOGIA BÁSICA 

De acordo com Jascone [13], “A esteganografia é a arte de comunicar-se 

secretamente, ocultando uma mensagem sigilosa dentro de outra informação sem 

importância, 

de maneira que não exista forma de detectar que há uma mensagem escondida. Na 

computação essa outra informação pode ser um arquivo de som, imagem ou texto” 

Nos próximos capítulos adotaremos a seguinte terminologia:  

 embedded data (dado embutido ou informação): é o dado que será 

enviado de maneira secreta, normalmente em uma mensagem, texto 

ou figura. 

 cover-message (mensagem de cobertura ou objeto de cobertura): é a 

mensagem que servirá para mascarar o dado embutido. Esta 

mensagem de cobertura pode ser uma imagem (cover-image), um 

áudio (cover-áudio) ou um texto (cover-text). 
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 stego-object (estego-objeto): é o resultado da inserção do dado 

embutido na mensagem de cobertura. 

 stego-key (estego-chave): é o conjunto de caracteres que controla o 

processo de ocultamente visando restringir a detecção e/ou 

recuperação dos dados do material embutido. 

 

A Figura 2 apreseta como o processo pode ser interpretado: um indivíduo 

escolhe a informação a ser escondida, seleciona um imagem e utiliza-se de uma 

chave para esconder a informação nesta imagem. Com isso é gerada a estego-

imagem a ser enviada. 

 

Figura 2: Ocultamento de uma informação. Fonte [8] 

 

A Esteganálise é um processo que visa recuperar a informação ocultada 

nas mensagens. Dois aspectos utilizados no ataque a esteganografia são: detecção 

e destruição da mensagem ocultada. Maiores detalhes sobre a esteganálise serão 

abordados no Capítulo 6. 
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3.3 CONCEITOS 

A esteganografia pode ser dividida em dois tipos: técnica e linguística. O 

primeiro tipo se refere às técnicas utilizadas quando a mensagem é fisicamente 

escondida, como por exemplo escrever uma mensagem em uma tábua de madeira e 

cobri-la com cera, como faziam alguns povos na antiguidade. A esteganografia 

linguística se refere ao conjunto de técnicas que se utilizam de propriedades 

linguísticas para esconder a informação, como por exemplo spams e imagens. 

Segundo Petitcolas [10], como o objetivo da esteganografia é esconder a 

comunicação entre duas partes, um ataque bem-sucedido consiste em detectar a 

existência dessa comunicação. A marcação de direitos autorais, diferentemente, tem 

a exigência adicional de robustez contra possíveis ataques. Neste caso, o ataque 

bem-sucedido é detectar e remover a marcação de direitos autorais sem destruir a 

mensagem. 

Os sistemas de marcação visam proteger a propriedade intelectual sobre algum 

tipo de mídia (eletrônica ou não). Estes sistemas de marcação são conhecidos 

também como watermarking (marca d’água). Apesar de aparecerem quase sempre 

em conjunto com esteganografia, os sistemas de marcação visíveis não pertencem 

ao ramo da esteganografia, como foi mostrado na Figura 1. 

As marcas de direitos autorais não precisam sempre ser escondidas, já que 

alguns sistemas usam marcas d’água digitais visíveis (ou transparentes). As marcas 

digitais modernas podem ser padrões visuais como o logotipo da empresa ou sinal 

de direitos autorais sobrepostos à imagem [10]. 

Podemos também classificar as marcas d’água conforme a aplicação. As 

marcas d’água frágeis são destruídas assim que o objeto é modificado, podendo a 

falta desta marca demonstrar que o objeto não é o original. Há também as marcas 

robustas que têm como objetivo não serem removidas ou tornar-se inúteis sem 

destruir o objeto, sendo incorporada geralmente nos componentes mais 

significativos do objeto. 
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4 ESTEGANOGRAFIA E CRIPTOGRAFIA 

Esteganografia e criptografia têm por vezes suas técnicas confundidas. O 

objetivo desse capítulo é apresentar as diferenças entre essas duas áreas e servir 

como referência em caso de dúvidas no restante do trabalho em relação à essas 

técnicas. 

A palavra criptografia tem sua origem no grego “kryptos” e “grafos” que 

significam respectivamente oculto e escrita. 

A criptografia estuda os métodos para cifrar ou codificar uma mensagem de 

modo que só o destinatário legítimo é capaz de interpretar o conteúdo da 

mensagem sendo ilegível para terceiros e intrusos. (...) O principal propósito 

da criptografia é permitir a transmissão da mensagem por canais não 

seguros empregando técnicas matemáticas para tornar o conteúdo da 

mensagem restrita ao destinatário legítimo [12, p. 2].  

Franco [12] divide a criptografia em três fases: criptografia manual, 

criptografia por máquinas e criptografia de redes. 

Na criptografia manual se encontram as técnicas antes da Segunda Guerra 

Mundial, que podiam ser feitas com lápis e papel e decifradas da mesma forma. 

Com a ajuda dos computadores, eram facilmente decifradas e caíram em desuso. 

Um exemplo é a cifra de César, que consistia na substituição básica de letras (A era 

substituído por D, B por E, e assim por diante) que é atribuída ao imperador romano 

Júlio César e utilizada em sua correspondência particular. 

Na fase da criptografia por máquinas se encontram as técnicas em que o 

operador, utilizando uma tabela predeterminada de correspondência, poderia 

manipular a máquina e enviar mensagens criptografadas. Como exemplo dessa fase 

temos a o Código Enigma, que era gerado pela Máquina Enigma utilizada pelos 

alemães na Segunda Guerra Mundial. A Máquina Enigma era construída com 

diversos rotores que se alternavam continuamente gerando sempre mensagens 

diferentes mesmo com palavras iguais, dando por volta de 150 trilhões de 

regulagens possíveis. Seu código foi só quebrado pela Máquina de Turing, 

desenvolvida pela equipe do matemático britânico Alan Turing. A máquina de Turing 

é considerada a base da criação dos computadores. 
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Na fase de criptografia em rede estão a técnicas pós o advento do 

computador, que facilitou a decodificação das antigas técnicas. Na criptografia em 

rede utilizam-se algoritmos que geram códigos para executar a criptografia. Eles se 

baseiam em sua grande maioria na utilização de chaves e podem se dividir 

basicamente em dois tipos de sistemas: de chaves públicas e o de chaves secretas. 

O sistema de chaves públicas também é chamado de sistema de criptografia 

assimétrica. Neste sistema o receptor da comunicação possui um par de chaves: 

uma chave pública, que pode ser distribuída livremente e uma chave privada, que 

deve permanecer secreta. Quando alguém desejar comunicar com esse receptor, 

solicita sua chave pública, encripta a informação com essa chave e envia para esse 

receptor. Somente o receptor que possuir a chave privada daquele par conseguirá 

desencriptar a mensagem e obter a informação. As chaves são na maioria das 

vezes um texto plano, que só faz sentido nos algoritmos de encriptação e 

desencriptação, e que nas técnicas de criptografia assimétrica são produto de 

operações matemáticas. A técnica mais popular de criptografia assimétrica é a RSA, 

técnica homônima à empresa dos seus criadores: Rivest, Shamir e Adleman. 

O sistema de criptográfica de chave secreta é também chamado de 

criptografia simétrica pois a mesma chave é usada na encriptação e na 

desencriptação.  A técnica mais popular é a Data Encryption Standard (DES). Neste 

sistema, receptor e transmissor devem conhecer a chave criptográfica e com ela o 

transmissor encripta a informação e o receptor desencripta quando receber a 

comunicação. Isso faz com que todos que desejarem se comunicar com o receptor, 

tenham que ter o conhecimento desta chave, reduzindo a segurança da 

comunicação, visto que se a mensagem for interceptada o intruso pode estar de 

posse da chave de encriptação/desencriptação e obter a informação. 

Após os pontos citados, podemos afirmar então, que a criptografia visa 

garantir a privacidade e inviolabilidade da mensagem transmitida mesmo quando 

esta for interceptada, ou seja, não permitir que esta seja lida. 

A esteganografia, porém, busca garantir o sigilo da informação, ou seja, 

somente remetente e destinatário devem saibam que existe uma informação 

sensível naquela mensagem. 
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As Figuras 2 e 3 tentam clarificar essa diferença. A Figura 2 mostra o fluxo do 

envio através de uma criptografia de chave simétrica e sua interceptação na rede. 

Quando a interceptação acontece, o atacante vê que há uma informação, que pode 

ou não ser útil, cifrada através de uma criptografia, A partir desse momento o 

atacante irá avaliar se é vantajoso tentar quebrar aquela criptografia.  

A Figura 3 mostra este mesmo envio através de uma técnica esteganográfica 

chamada inserção no bit menos significativo, que apresentaremos no Capítulo 5, 

utilizando uma foto como objeto de cobertura. Ao ser interceptado, o estego-objeto é 

aparentemente inofensivo, sendo ignorado na maioria das vezes pelo atacante. A 

técnica de inserção no bit menos significativo será explicada no próximo capítulo. 

 

Figura 3: Criptografia e sua interceptação na rede 

 

Figura 4: Esteganografia e sua interceptação na rede 
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Podemos concluir que criptografia e esteganografia são diferentes na forma 

de implementação e no objetivo uma vez que a esteganografia busca esconder a 

existência da informação e a criptografia busca não permitir que a informação seja 

lida. Porém, podem ser complementares servindo como uma nova camada de 

segurança à informação que se deseja transmitir. 
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5 TÉCNICAS DE ESTEGANOGRAFIA 

 Para uma esteganografia efetiva, segundo Patil [4], são necessárias 

algumas características fundamentais que devem ser verdadeiro em todo o processo 

de comunicação:  

 Segredo: ninguém pode ser capaz de acessar o dado escondido sem 

ter a chave privada que é usada para extração. 

 Imperceptibilidade: o meio com a informação não pode ser suspeito de 

manipulação. 

 Alta capacidade: o meio deve ser grande o suficiente para o tamanho 

da informação. 

 Resistência: a informação deve permanecer inalterada mesmo que se 

o meio em que trafega sofrer alguma manipulação. 

 Extração precisa: quando o receptor extrair a informação, ela deve ser 

legível e confiável. 

 

Divya [5] propõe a existência de seis categorias para as técnicas 

esteganográficas nos meios digitais, são elas: Domínio espacial, espalhamento 

espectral, estatísticas, transformação de domínio (ou domínio da frequência), de 

distorção, mascaramento e filtragem. Cada uma dessas categorias pode ter vários 

métodos de ocultamento da informação, com a aplicação entre eles variando de 

acordo com o meio que será usado na transmissão do dado. Este capítulo tem como 

objetivo elencar alguns dos métodos mais utilizados, com foco nas técnicas 

utilizadas em imagens. 
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5.1 TÉCNICAS DE ESTEGANOGRAFIA UTILIZADAS EM TEXTOS 

A técnicas de esteganografia utilizadas em textos foram se aperfeiçoando com 

o tempo. Uma das mais simples é a baseada no espaçamento do texto, onde um 

espaçamento comum representando o bit 0 e cada espaçamentos duplo 

representando o bit 1. A Figura 5 mostra um exemplo de mensagem enviada: 

 

Figura 5: Esteganografia baseada em espaçamento de texto 

 

Convertendo os espaçamentos da Figura 5 para expressão binária, e 

posteriormente para representação ASCII de cada frase, temos o seguinte cenário: 

 

 

Figura 6: Extração da informação presente na Figura 5 

 

Podemos então supor que o encontro será em São Paulo, no dia 9 do mês 

atual.  

Uma outra técnica simples é a feature coding (codificação de recurso) que 

consiste em alterar o estilo da letra, com maiúscula representando o bit 0, e 

minúscula representando o bit 1. 

Outra técnica utilizada é chamada de deslocamento de linhas verticais. Este 

método consiste em deslocar determinadas linha do texto em uma fração de espaço. 

O valor dessa variação vai depender da correspondência desejada, podendo ser o 

bit 0 quando o deslocamento é para cima e 1 quando o deslocamento é para baixo 

[6]. 
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Se a fração desloca for mínima, pode ser imperceptível aos olhos humanos, 

porém facilmente notada por algum programa de edição de textos. Se este programa 

ainda reformatar o texto, a informação será totalmente perdida.  

Uma das formas de se diminuir esse risco de perda de informação, é gerar 

uma imagem a partir do texto e transmitir a imagem ao invés do texto base. 

Esse método é por vezes confundido com a técnica “Cifra de César” utilizado 

na criptografia, porém, o método de deslocamento de linhas verticais insere espaço 

entre as linhas do texto enquanto a cifra de César substitui caracteres utilizando o 

deslocamento de caracteres do alfabeto. Além do fato que a Cifra de César em si 

encripta a informação desejada enquanto o deslocamento de linhas serve como 

cobertura para o texto que se deseja realmente esconder, que será codificado em 

bits, zeros e uns.  

Outra técnica utilizada é o deslocamento de palavras em textos justificados 

[6], que utiliza do mesmo princípio do deslocamento de linhas verticais, porém 

deslocando por frações maiores ou menores que um espaço comum. Pode-se 

assumir o deslocamento para a esquerda como o bit 1 e para direita como o bit 0. Se 

o interceptador não possuir o texto original para comparar, a detecção visual de 

alguma diferença fica bem comprometida, porém esta técnica possui as mesmas 

desvantagens do deslocamento de linhas verticais, podendo ser facilmente notada 

por editores de texto e com possibilidade de reformatação, perdendo-se a 

informação. 

Como alternativa aos métodos que são facilmente detectados por editores de 

texto, Dulera [7] propôs o método de agrupamento de características das letras. O 

método consiste em dividir as letras do alfabeto em 2 grupos de uma característica e 

um grupo representar o bit 0 e o outro o bit 1. Quando deseja-se representar um 

determinado bit, utiliza-se uma letra do seu grupo. A Tabela 1 mostra um exemplo 

onde a curvatura da letra é utilizada como característica para agrupar as letras.  
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Grupo ID Nome do grupo Bit escondido Letras 

A Letras com 

curvatura 

parcial/total 

0 B, C, D, G, J, O, P, 

Q, R, S, U 

B Letras sem 

nenhum tipo de 

curvatura 

1 A, E, F, H, I, K, L, 

M, N, T, V, W, X, Y, 

Z  

Tabela 1: Agrupamento de letras por sua curvatura. Fonte [7] 

 

A aplicação da técnica de agrupamento por característica das letras pode se 

dar em cada letra de uma palavra, na primeira letra de cada palavra ou na primeira 

letra da primeira palavra de cada frase. Quando a letra analisada não pertencer a 

nenhum grupo, deve-se ignorá-la e passar para a próxima. A mensagem que 

esconderá a informação pode ser representada por uma sequência aleatória de 

caracteres ou buscar construir uma frase minimamente lógica obedecendo as 

características de cada grupo. A Figura 7 mostra um exemplo de aplicação que 

busca construir uma frase e esconde as letras ‘a’, ‘t’ e ‘q’, que podem ser entendidas 

como uma ordem de ataque.  

 

Figura 7: Exemplo aplicando com base no agrupamento de letras por sua curvatura 

 

Essa divisão necessita, porém, de um número elevado de caracteres de texto 

para esconder poucos bits. Visando resolver esse problema, Dulera [7] também 

propõe uma outra forma de divisão das letras em que um caractere pode representar 

2 bits, numa categorização quádrupla. Essa divisão pode ser vista na Tabela 2.  
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Grupo ID Nome do grupo Bits escondidos Letras 

A Letras curvas 00 C, D, G, O, Q, S, U 

B Letras com um 

linha horizontal 

reta 

01 A, B, E, F, H, P, R 

C Letras com uma 

linha vertical reta 

10 I, J, K, L, T, Y 

D Letras com linhas 

diagonais 

11 M, N, V, W, X, Z 

Tabela 2: Agrupamento de letras pela forma de suas linhas 

 

Além dos exemplos citados, as técnicas de texto ainda possuem aplicação 

em meios onde o tamanho do arquivo é um empecilho, ou quando deseja-se criar 

redundância na troca da informação, para que caso algum meio falhe, outro possa 

completar o objetivo. 

No ponto de vista de performance, a Figura 8 mostra a sobrecarga de tempo 

e memória necessários para se esconder um texto de 1000 bytes nas principais 

técnicas citadas, podendo ser usada como fator na escolha da técnica a ser 

aplicada. 

 

Figura 8: Análise de tempo e memória em um texto de 1000 bytes. Fonte [7] 
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5.2 TÉCNICAS DE ESTEGANOGRAFIA UTILIZADAS EM ÁUDIOS 

A esteganografia em áudios é considerada desafiadora e requer mais atenção 

do que a esteganografia em textos. O Sistema Auditivo Humano (SAH) é capaz de 

ouvir e diferenciar uma faixa muito grande de frequências e qualquer distúrbio pode 

ser notado. 

 O SAH, no entanto, não é muito bom em diferenciar todo som que recebe, 

com sons fortes podendo abafar sons mais fracos, escondendo-os (como?). A taxa 

de transmissão pode variar devido a sua amostragem e o tipo de som. Seu valor 

padrão é 16bps, mas sua variação pode estar entre 2 e 128 bits por segundo (bps) 

[8]. São nesses pontos que a maioria das técnicas se baseia. A técnica de inserção 

no bit menos significativo (least significant bit ou LSB), por exemplo, consiste na 

substituição do bit menos significativo de cada amostra do áudio. Este método gera 

um ruído audível, mas que pode ser amenizado escolhendo um áudio onde a 

variação da taxa de áudio o esconda. Este método não possui imunidade a 

manipulação do áudio, isto é, o ruído do canal e a regravação podem destruir o dado 

escondido [8]. 

Inserção de dados no eco (eco hidding) é outra técnica utilizada em 

áudios e se baseia na incorporação da informação em um arquivo de som através 

da introdução de um eco no sinal discreto. São utilizados três parâmetros: amplitude, 

variação do sinal original (ou atraso) e taxa de deterioração que devem ser definidos 

abaixo do limiar da audição humano, para tornar a sua identificação somente pela 

audição natural mais difícil. O áudio é então dividido em dois blocos, cada parte é 

codificada separadamente e depois são concatenadas para formar o novo arquivo. 

Segundo Mukhopadhyay [11], há dois procedimentos que ser utilizados para inserer 

a informação na origem e depois retirar no receptor: teoria de convolação e adição 

de módulos. Na teoria de convolação um sinal de cobertura é enviado para o 

receptor e depois de um atraso (eco), ele é novamente transmitido. Esta teoria diz 
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que, quando os dois sinais são sobrepostos, haverá algum estado onde eles se 

anulam. A duração dessa anulação mostrará qual é o atraso onde o transmissor 

ocultou a informação. A Figura 8 ilustra esse procedimento, onde f(t) é o sinal de 

cobertura e d(t) é o atraso bem como a mensagem oculta. 

 

Figura 9: Incorporação de dados no eco utilizando a teoria da convolação. Fonte [11] 

A outra maneira descrita por Mukhopadhyay [11] é mostrada na Figura 5 

e baseia-se na adição de dois módulos (XOR) do sinal f( t ) e o sinal deslocado f( t-dt 

). O receptor é informado que uma operação XOR foi executada e o sinal é enviado. 

O receptor passa o sinal recebido através de um flip flop de alternância para assim, 

recuperar o sinal original. 
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Figura 10: Incorporação de dados no eco utilizando a adição de módulo. Fonte [11] 

 

 Se comparado a outros métodos indução, a inserção de dados no eco 

apresenta maior robustez e maior taxa de transmissão, com menor ruído. 

 Outra técnica utilizada em áudios é a espectro de propagação (Spread 

Spectrum) [4] que consiste na tentativa de se espalhar a informação através do 

espectro de frequência do sinal de áudio, tanto quanto possível. Esta técnica possui 

2 versões: 

 Sequência direta: a informação é espalhada em função de uma constante, 

depois modulada em com um sinal pseudoaleatório e então é intercalada com 

um sinal de cobertura. 

 Salto de frequência: o espectro de frequência do arquivo é alterado tal que a 

informação seja codificada segundo um padrão de saltos entre a suas 

frequências. 

Ao contrário do LSB, a técnica de espectro de propagação difunde a 

informação no áudio de cobertura utilizando um código independente do sinal real. 
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Isto faz com que o sinal final ocupe uma banda maior do que a requerida para a 

transmissão, porém, reduz o ruído. 

Outra alternativa para esteganografia em áudio é a codificação em fase. Esta 

técnica baseia-se no fato de que os componentes de fase de som não são tão 

perceptíveis ao ouvido humano quanto o ruído, então, ao invés de introduzir estes, 

este método introduz no início uma fase de referência para os bits da informação e 

ajustando as fases subsequentes buscando preservar a fase relativa entre os 

segmentos. 

 

 

Figura 11: Sinal original e sinal codificado. Fonte [4]. 

5.3 TÉCNICAS DE ESTEGANOGRAFIA UTILIZADAS EM IMAGENS 

Inserção no bit menos significativo consiste em utilizar o bit menos 

significativo de cada pixel da imagem para ocultar a mensagem. Este método é 

muito vulnerável a ataques de manipulação de imagem e a compressão com perdas 

de dados, que podem destruir a informação. Uma simples alteração de extensão, de 

bitmap para JPEG por exemplo, pode também destruir a informação. Mesmo assim, 

esta é a técnica mais utilizada na esteganografia em imagens nos meios 

acadêmicos e comerciais por conta da sua simplicidade de implementação e na 

dificuldade de detecção por terceiros. 
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Como apresentado em [9] por Rocha, uma imagem de 32-bits possui cada 

pixel codificado em quatro bytes, um para o canal alfa (alpha transparency), um para 

o canal vermelho (red), um para o canal verde (green) e outro para o canal azul 

(blue). É possível utilizar-se do bit menos significativo de cada byte do pixel e utilizá-

lo para esconder a bit da informação sem causar alterações perceptíveis na imagem. 

Supondo que desejamos esconder a letra E (ASCII 10000011) dentro de uma 

porção da imagem com os seguintes bits: 

 

Figura 12: Porção de imagem para cobertura. Fonte [9] 

 

A figura mostra os três pixels da imagem de cobertura. Somente será 

necessário utilizar os dois primeiros pixels da imagem, então, utilizando LSB tem-se 

o seguinte: 

 

Figura 13: Porção da estego-imagem gerada pela porção de imagem 3. Fonte [9] 

 

Os bits em negrito representam os LSBs e os bits sublinhados representam 

as modificações necessárias para esconder a letra E. 

A Figura 14 mostra um outro exemplo que ilustra a técnica de uma forma 

prática, escondendo os bits 1110. 
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Figura 14: Inserção LSB para os bits 1110. Fonte [14] 

 

A mudança de bits causa uma alteração na cor que é quase imperceptível ao 

olho humano em imagens que possuem vários tons, como podemos notar no 

destaque ampliado da Figura 14. Por isso não é recomendado utilizar desenhos 

como objeto de cobertura, pois os pixels próximos podem ser exatamente iguais e 

qualquer alteração no tom pode ser notado. 

Mascaramento e filtragem [9] são técnicas que buscam esconder a 

informação através da marcação da imagem de forma invisível, semelhante às 

marcações de copyright em papel. Isto garante que mesmo que a imagem seja 

modificada, a marcação não será removida já que esta é integrada à imagem.  

Ao contrário da inserção LSB, as técnicas de mascaramento e filtragem têm 

como alvo os bits mais significativos da imagem e por isso são restritos às imagens 

em tons de cinza (grayscale), visto que em imagens coloridas essa mudança geraria 

uma alta quantidade de ruído, tornando as informações detectáveis. 

A compressão é uma das melhores formas que ser armazenar eficientemente 

imagens de alta qualidade, mas como já citado, a compressão destrói a informação 

se a imagem que recebeu a técnica LSB. Como alternativa à essa fragilidade do 

LSB, surgem como alternativas os algoritmos de transformações que utilizam 

técnicas como a transformação de cosseno discreta para se aproveitar da 



37 

 

 

compressão.  Em sua maioria, esses algoritmos aplicam transformações em blocos 

de 8x8 pixels na imagem. Seleciona-se em cada bloco os coeficientes que são 

redundantes ou de menos importância e utiliza-os para atribuir a informação em um 

processo em que cada coeficiente é substituído por um valor pré-determinado para o 

bit 0 ou 1. A técnica mais utilizada é a transformada de cosseno direto (DCT) que é 

muito utilizada nas extensões JPEG, pois este já utiliza como padrão a divisão dos 

blocos da imagem em 8x8 pixels. 

Definir a melhor técnica para esconder informações em uma imagem vai 

depender de vários fatores. A técnicas LSB é simples de ser implementada e 

dificilmente é detectada, mas é muito frágil a modificações. Mascaramento e 

filtragem possuem alta resistência a modificações, mas só devem ser usadas em 

imagens com tons de cinza para não serem facilmente reconhecidas. Os algoritmos 

de transformações possuem alta resistência a modificações, são dificilmente 

reconhecidas, mas são algoritmos mais complexos de serem implementados.  A 

melhor técnica vai depender do objetivo que se tem ao implementá-la e do objeto de 

cobertura utilizado. 
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6 ESTEGANÁLISE 

Neste capítulo apresentaremos uma visão geral da esteganálise, mostrando 

suas técnicas de detecção de esteganografia, seus desafios e os principais ataques. 

As técnicas esteganográficas alteram o objeto de cobertura para inserir a 

informação de forma que não seja notada. Como visto no capítulo 5, muitas vezes a 

estrutura do objeto é modificada, o que, em muitos casos resulta em inevitáveis 

traços da existência de modificação.  Em outros casos o processo de mascaramento 

é mais robusto e frustra qualquer tentativa de detecção de informações. 

Esteganálise é o campo de pesquisa que busca descobrir se há alguma informação 

escondida por esteganografia. [14]  

Em algumas técnicas esteganográficas, como o deslocamento de linhas verticais 

que é utilizada em textos, por exemplo, descobrir a mensagem pode representar a 

descoberta da informação. Em outros casos, como na técnica LSB utilizada em 

imagens, recuperar a informação é dificultada pelo fato de serem utilizados 

geradores aleatórios para misturar a informação no processo de mascaramento e, 

em muitas vezes, espalhar esta informação por todo o objeto de cobertura. Esses 

fatos fazem com que as pesquisas de esteganálise estejam concentradas em 

identificar a presença de informações escondidas e não necessariamente em extraí-

las. 

 

6.1 TIPOS DE ATAQUES 

Rocha[14] mostra em seu trabalho os possíveis cenários para a esteganálise: 

 Apenas estego (stego-only): Quando somente o estego-objeto está 

disponível para análise. 

 Cobertura conhecida (know-cover): O estego-objeto e o meio original 

usado na cobertura da informação estão disponíveis para análise.  
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 Mensagem conhecida (know-message): Quando sabemos qual a 

informação que está escondida, podendo buscar assim, padrões nos 

meios de cobertura.  

 Meio estego escolhido (chosen-stego): Quando geramos o estego-

objeto a partir de um algoritmo esteganográfico e mensagem 

conhecidos. 

 Mensagem escolhida (chosen-message): Conhecemos apenas o 

objeto de cobertura e o algoritmo de codificação utilizado. 

 

Em um ataque, podemos ter a combinação de vários cenários, representando 

maior complexidade na esteganálise. 

Há duas formas principais de divisão dos tipos esteganálise. A primeira forma 

divide os métodos em dois grupos a partir da abordagem para sua criação [16]: 

métodos específicos para uma determinada técnica esteganográfica e métodos 

genéricos. Os métodos genéricos também são chamados de técnicas de 

esteganálise universal ou técnicas cegas de esteganálise e buscam trabalhar contra 

qualquer técnica de esteganografia, mesmo que desconhecida. São baseados em 

um conjunto de treinamento de objetos de cobertura diferentes, classificando as 

imagens a partir de algumas características de imagens naturais. Estas 

características podem ser violadas caso as imagens sofram alguma incorporação de 

informações. 

A vantagem de um método específico é que este retorna bons resultados 

contra a técnica que foi especializado, porém falha em outras. Um método 

generalista tem um desempenho menor em precisão geral, mas ainda fornece 

resultados aceitáveis em novos algoritmos. 

 A outra forma de divisão dos ataques de esteganálise é pela forma de 

análise do objeto de cobertura. Estes métodos podem ser: aurais, estruturais ou 

estatísticos [14]. Neste capítulo daremos maior destaque à esta forma de divisão, 

descrevendo a seguir cada um desses ataques. 
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6.1.1 ATAQUES AURAIS 

 Consiste em retirar as partes significativas da imagem para facilitar a 

busca por anomalias aos olhos humanos. Um teste comum é mostrar os bits menos 

significativos da imagem, já que câmeras, scanners e outros meios digitalizadores 

sempre deixam artefatos nesses bits. 

 Westfeld [15] mostra que, embora haja um pensamento comum que os 

bits menos significativos de valores de luminância são completamente aleatórios e 

podem ser substituídos, a prática apresenta-se diferente. Segundo ele, a maioria dos 

algoritmos esteganográficos incorpora mensagens substituindo bits cuidadosamente 

selecionados por bits da mensagem gerando padrões visuais, que embora não 

sejam facilmente reconhecidos por máquinas, podem ser alvo para olhos humanos 

graças ao treinamento natural da nossa mente em reconhecer formatos e padrões 

conhecidos. As figuras a seguir mostram esse efeito na prática. A Figura 16 

representa os bits menos significativos da Figura 15.  

 

 

Figura 15: Moinho antes e após a inserção da informação. Fonte [15] 
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Figura 16: Bits menos significativos da Figura 9, preto para LSB=0, branco para LSB=1. Fonte [15] 

6.1.2 ATAQUES ESTRUTURAIS 

Todo arquivo possui uma estrutura própria que muitas vezes é alterada assim 

que uma mensagem é inserida. Esses ataques buscam analisar distorções nos 

padrões estruturais dos arquivos e alertar para qualquer anomalia que possa 

representar uma informação escondida. Estes ataques são vagamente explorados 

atualmente. 

 

6.1.3 ATAQUES ESTATÍSTICOS 

 Rocha[14] diz em seu trabalho que “os padrões dos pixels e seus bits 

menos significativos frequentemente revelam a existência de uma mensagem 

secreta nos perfis estatísticos. Os novos dados não têm os mesmos perfis 

esperados”. Isto quer dizer que mesmo utilizando algoritmos que buscam 
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aleatoriedade na inserção da mensagem no estego-objeto são menos aleatórios que 

os bits originais ou alteram as propriedades estatísticas do objeto de cobertura a tal 

ponto que passam a ser notados. Provos[17] exemplifica ao afirmar ao utilizar a 

técnica de inserção no bit menos significativo (LSB) em uma imagem que contém 

três cores, onde a cor dois tem maior frequência que a cor três, a cor dois será mais 

alterada para a cor três do que o contrário. Isso significará que a diferença na 

frequência de cor entre dois e três é reduzida após a aplicação da técnica. O mesmo 

acontece em imagens que passam pela técnica DCT. Então, para a esteganálise, 

em vez de medir as frequências de cor, analisamos a frequência dos coeficientes de 

DCT neste caso. A Figura 17 mostra o histograma dos coeficientes da imagem 

original, utilizada para cobertura. A Figura 18 mostra o mesmo histograma para a 

estego-imagem e a Figura 19 mostra a variação entre os coeficientes da Figura 17 e 

18. 

 

 

Figura 17: Coeficiente DCT para imagem original. Fonte [17] 

 

Figura 18: Coeficiente DCT para a estego-imagem. Fonte [17] 
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Figura 19: Diferença no coeficiente DCT entre as Figuras 17 e 18. Fonte [17] 

 

Alguns destes testes são independentes do formato dos dados pois somente 

buscam medir a entropia dos dados redundantes (imagens com informações ocultas 

possuem maior entropia que as sem informações ocultas) [17]. 

As principais técnicas de estaganálise são baseadas em ataques estatísticos. 

Iremos apresentar algumas delas a seguir. 

 

6.1.3.1 ESTEGANÁLISE POR TESTE DO X² (Chi-Square Test Approach) 

 Um dos resultados de usar um algoritmo de incorporação sequencial 

como LSB é a criação do que Provos[17] chama de pares de valores (POVs).  Em 

outras palavras, à medida que incorporamos uma informação secreta em uma 

imagem usando um algoritmo que cria POVs, as frequências de 2k e 2k + 1 tornam-

se praticamente iguais. É incomum que a frequência dos coeficientes DCT 2k seja 

(quase) igual à frequência dos coeficientes DCT 2k + 1 numa imagem típica sem 

informação incorporada. Desenvolvido por Provos e Honeyman o ataque X² foi 

projetado para detectar esses POVs quase iguais em imagens. Ele é utilizado por 

ferramentas contra técnicas específicas de esteganografia, podendo não ser tão 

eficiente para técnicas novas ou ligeiramente modificadas. O ataque X² também tem 

a característica de ser apenas estego (stego-only), não necessitando do objeto de 

cobertura original e nem da mensagem. 
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6.1.3.2 ANÁLISE RS 

Jessica Fridrich[20] propõe que o número de pares de cores semelhantes 

aumenta quando mensagens ocultas foram incorporadas através da técnica LSB e 

podem ser notadas ao se analisar o histograma da imagem. A técnica de Análise RS 

consiste, então, na análise das inter-relações entre os planos de cores presente nas 

imagens.  

 

Na Análise RS a imagem é dividida em grupos de uma forma fixa. Cada 

grupo é classificado como "regular" ou "singular", dependendo se o ruído de 

pixel dentro do grupo (medido pelo valor absoluto médio das diferenças 

entre pixels adjacentes) é aumentado ou diminuído após o lançar os LSBs 

de um conjunto fixo de pixels dentro de cada grupo (o padrão de pixels para 

inverter é chamado de “máscara”). A classificação é repetida para um tipo 

duplo de inversão. Algumas análises teóricas e algumas experiências 

mostram que a proporção de grupos regulares e singulares forma curvas 

quadráticas na quantidade de mensagem incorporada pelo método LSB. 

Sob uma suposição semelhante a acima, desta vez sobre as proporções de 

grupos regulares e singulares com relação ao padrão e duplo movimento 

inverso, informações suficientes podem ser adquiridas para estimar a 

proporção de uma imagem em que os dados estão escondidos. A estimativa 

pode ser extremamente precisa (frequentemente dentro de 1%), mas falha 

quando essa suposição não é válida [18, pág 3]. 

  

A resolução da imagem influencia na geração do histograma, tornando a 

possibilidade de detecção proporcional ao tamanho da imagem. A compressão da 

imagem torna a possibilidade de detecção menor. A região de confiança (ROC - 

region of confidence) traça a confiabilidade contra falsos positivos e é mostrada na 

Figura 20 para analisar um conjunto de 5000 imagens que receberam a técnica LSB, 

antes e após a compressão. A Figura 21 mostra a curva de ROC para as mesmas 

5000 imagens, porém com as resoluções reduzidas de 1024 × 768 para 800 × 600 

[18]. 
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Figura 20: Curva ROC para a Análise RS com 5% dos pixels utilizados na técnica LSB. Imagens com 

resolução 1024 x 768. 

 

Figura 21: Curva ROC para a Análise RS com 5% dos pixels utilizados na técnica LSB. Imagens com 

resolução 800 x 600. 
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6.1.3.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS DE ALTA ORDEM 

Apresentada por Hany Farid e posteriormente desenvolvida com a parceria de 

Siwei Lyu, esta é uma técnica generalista (funciona independentemente da técnica 

de esteganografia). Ela se baseia na decomposição da imagem em filtros de 

quadratura em espelho (QMFs - Quadrature Mirror Filters) dividindo a imagem em 

múltiplas escalas e orientações a partir da aplicação de filtros separadores de 

mínimo (lowpass) e máximo (highpass) ao longo dos eixos da imagem, gerando as  

sub-bandas vertical, horizontal, diagonal e lowpass. A aplicação é recursiva e pode 

ser observada na Figura 22 [19]. 

 

 

Figura 22: Idealizada multi-escala e decomposição do espaço. Da esquerda para direita as sub-

bandas lowpass, vertical, horizontal e diagonal [19]. 

 

 Após a decomposição, os resultados são utilizados no treinamento do 

algoritmo de detecção. Farid e Lyu utilizam dois algoritmos de classificação: Fisher 

linear discriminant (FLD) e support vector machine(SVM). Os algoritmos de 

classificação SVM e FLD possuem um parâmetro de falsos positivos aceitáveis, que 

pode variar conforme a aplicação. Um parâmetro de falso positivo aceitável com 
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valor muito baixo pode fazer com que imagens que possuem esteganografia não 

sejam detectadas. A Figura 23 mostra o desempenho dessas classificações numa 

base de 1800 imagens sem esteganografia e 1800 com esteganografia, utilizando os 

softwares OutGuess, EzStego e a técnica LSB, com variados tamanhos de 

informação oculta. O software OutGuess é mostrado duas vezes nos gráficos, com 

(+) ou sem (-) correção estatística. 

 

 

Figura 23: O eixo x os tamanhos das mensagens em bits e o eixo y representa a 

porcentagem de acerto para (a) FLD com parâmetro de 1.0% de falsos positivos; (b) 

SVM linear não separável com parâmetro 1.0% de falsos positivos; (c) SVM não 

linear com parâmetro 1.0% de falsos positivos; e (d) SVM não linear com parâmetro 

0.0% de falsos positivos. Fonte [19] 
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS  

 Este trabalho apresentou a história da esteganografia, explicando o início 

da sua expansão até chegar nos dias atuais, nas técnicas modernas da chamada 

esteganografia digital. Seu início em utilizações militares foi evoluindo com o passar 

do tempo e da disseminação do conhecimento. Hoje sua grande aplicação é na 

marcação de propriedade em conteúdos digitais, a partir das marcas d’água que são 

divididas em frágeis, que são destruídas caso a imagem sofra alguma modificação, e 

as robustas, que permanecem apesar de qualquer modificação.  

 A expansão de usos também traz consigo a possibilidade de utilizações 

ilegais, como é o caso de imagens com pedofilia ou com mensagens de terroristas. 

Somente desenvolvendo técnicas de esteganálise mais efetivas e capacitando as 

formas de segurança para essa nova modalidade de crime. Em 2013, o Ministério 

Público Federal brasileiro (MPF) lançou uma cartilha para seus membros 

descrevendo e explicando algumas técnicas crimes cibernéticos. Nesta cartilha a 

esteganografia fui incluída como potencialmente perigosa. Este tipo de ação deve 

ser cada vez mais frequente nas forças de segurança nacionais. 

 A esteganografia segue como campo neutro, podendo ser usada para fins 

legais e ilegais. O objetivo deste trabalho era apresentar as técnicas utilizadas 

nesses dois casos e seus prós e contras, podendo servir de base informativa 

àqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos nesta área que está em pleno 

crescimento no cenário mundial. 

 Com o cenário atual das pessoas utilizando menos o computador pessoal 

e mais os dispositivos móveis, como smartphones e tablets seria interessante um 

estudo da extensão das aplicações das técnicas esteganográficas nesse 

ecossistema móvel e já trabalhar em soluções prévias para esta nova realidade, 

adaptando ou criando novas técnicas esteganográficas e de esteganálise. 

 Uma outra possibilidade é aprofundar nos estudos de técnicas de 

esteganálise genéricas, buscando meios mais poderosos e menos custosos 

computacionalmente de se encontrar esteganografia em arquivos digitais. 
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