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RESUMO 

Este trabalho pretende mostrar e incentivar que ao programar se utilize a 
Criptografia e a Certificação Digital no escopo de desenvolvimento de sistemas, ga-
rantindo os principais aspectos da segurança da informação, considerando a evolu-
ção tecnológica das linguagens de programação e técnicas de segurança nos últi-
mos anos. 

A internet é o meio de difusão da informação mais utilizado atualmente, e 
independente do tipo de aplicação, gera diversas transmissões de dados, que so-
frem ataques diversos, e para se reduzir ou impedir essas falhas, utilizam-se méto-
dos de segurança como autenticação, validação de dados, criptografia aliada ao uso 
de certificados e assinatura digital.  

O estudo do desenvolvimento de aplicações nesse cenário, por meio de 
estudos de casos e comparações de tecnologias e diferentes aspectos de segurança 
da informação e criptografia, busca estimular o uso conjunto destas metodologias, 
técnicas de segurança e conceitos de criptografia, a fim de garantir comunicações e 
transferência de informações de maneira segura.  

Se trouxe ainda vantagens do uso de técnicas de hash aliado ao uso de 
certificação e assinaturas digitais, com alertas para vulnerabilidades conhecidas que 
afetam seu uso e não recomendação por falhas de segurança, bem como demons-
trando características favoráveis para uso seguro na programação, com uma visão 
geral desses processos e indicação de uso da Linguagem ASN.1 e do algoritmo 
BCrypt com certificados digitais e hashes integrados às regras da ICP-Brasil com 
assinatura digital para garantir comunicações confiáveis. 

 
 

Palavras chave: Programação, Criptografia, Certificação Digital, Segurança da 

Informação. 
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ABSTRACT  

This work aims to show and encourage when programing to use the en-
cryption and digital certification in systems development scope, ensuring the main 
aspects of information security, considering the technological evolution of program-
ming and security technical languages in last years. 

The Internet is the means of dissemination of information most widely 
used, and regardless of the type of application, generates various data transmissions 
that suffer several attacks, and to reduce or prevent these failures, they use security 
methodologies such as authentication, data validation, encryption, coupled with the 
use of certificates and digital signature. 

The study of application development in this scenario, through case stud-
ies and comparisons of technologies and different aspects of information security and 
encryption, seeks to encourage the joint use of these methodologies, security tech-
niques and encryption concepts, ensure communications and transfer information 
securely. 

If even brought advantages of using hashing techniques coupled with the 
use of certification and digital signatures, alerts for known vulnerabilities that affect its 
use and recommendations for security flaws and demonstrating favorable character-
istics for safe use on schedule, with an overview of these processes and the use of 
indication of the ASN.1 language and Bcrypt algorithm with digital certificates and 
integrated hashes the rules of ICP- Brazil with digital signature to ensure reliable 
communications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: Information Security, Programming, Cryptography, Digital Certification 
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1 INTRODUÇÃO 

A internet é o meio de difusão da informação mais utilizado atualmente, e 

seu acesso por parte de usuários, autorizados ou não, independente do tipo de apli-

cação, gera diversas transmissões de dados, que além de públicos podem precisar 

ser confidenciais como nome de usuário e senha. O problema é que o interesse nas 

informações de terceiros por parte de pessoas mal-intencionadas ou não autorizadas 

cresceu muito, e os ataques às aplicações disponibilizadas na Internet se tornaram 

frequentes.  

Sendo considerada um novo meio de armazenamento de informações e 

uma plataforma computacional de execução de aplicações, também chamadas apli-

cações Web, a internet tem facilitado atividades cotidianas dos seus usuários ofere-

cendo serviços diversos, como por exemplo sites de compras, acesso a bancos, 

dentre outros, sem que o usuário tenha que sair de casa ou do trabalho, pois pode 

ser vista como um conjunto de recursos computacionais distribuídos.  

Para evitar esses ataques, utilizam-se métodos de segurança como au-

tenticação, validação de dados, criptografia aliada ao uso de certificados e assinatu-

ra digital, que serão vistos em detalhes ao longo desse estudo.  

Considerando a evolução tecnológica das linguagens de programação e 

técnicas de segurança nos últimos anos, cada capítulo desse trabalho visa mostrar e 

incentivar que ao se programar se utilize Criptografia, Certificação e Assinatura Digi-

tal no escopo de desenvolvimento de sistemas, garantindo os principais aspectos da 

segurança da informação, com comunicações e transferência de informações de 

maneira segura visando colocar na prática o conceito de segurança às aplicações 

desenvolvidas.  

Para tal, analisamos por meio de estudos de casos e comparações de 

tecnologias, diferentes aspectos de segurança da informação, ferramentas de cripto-

grafia e de segurança existentes no mercado, trazendo aspectos da criptografia, 

seus elementos, tipos, algoritmos, níveis e técnicas de segurança, e as estruturas 
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atuais do ICP-Brasil, certificação digital e assinatura eletrônica, com as vantagens do 

uso de técnicas de hash aliado ao uso de certificação e assinaturas digitais. 

Alerta-se para vulnerabilidades conhecidas que afetam seu uso e não re-

comendação por falhas de segurança, bem como se demonstra características favo-

ráveis para uso seguro na programação, que garante os principais aspectos citados 

de segurança da informação, com uma visão geral desses processos e indicação de 

uso da Linguagem ASN.1 e do algoritmo BCrypt com certificados digitais e hashes 

integrados às regras da ICP-Brasil com assinatura digital para garantir comunica-

ções confiáveis. 

Ao longo do trabalho, na apresentação de cada conteúdo, buscou se tra-

zer sempre que possível um exemplo prático, diagrama ou fluxo, visando facilitar o 

entendimento do assunto em relação aos aspectos de segurança avaliados.  

Nesse primeiro capítulo de introdução, pretende se mostrar e incentivar o 

uso de Criptografia e de Certificação Digital no escopo de desenvolvimento de sis-

temas aplicando aspectos da segurança da informação, e descreve-se brevemente o 

que será abordado durante o trabalho, em cada capítulo. 

O segundo capítulo discorrerá sobre segurança da informação, seus as-

pectos e sua ligação com a criptografia. 

O terceiro capítulo falará com mais detalhes sobre Criptografia, aplicações 

na WEB e seu uso em comunicações seguras.  

O quarto capítulo descreve a Certificação digital, seus diversos aspetos, a 

Assinatura digital, com uso de Linguagem ASN.1, hashes e seus usos na ICP-Brasil 

e na segurança das comunicações. 

No quinto capítulo foram incluídos exemplos de uso em SHA-1 compa-

rando com Bcrypt para indicar como técnica de uso. 

Finalmente, no último capítulo, incluíram-se as conclusões do trabalho e 

indicações para futuros trabalhos nessa área de segurança e criptografia. 
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2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Nessa pequena introdução são discutidos os principais conceitos de se-

gurança da informação, fundamentais para entender os tópicos que virão nos capítu-

los seguintes, bem como a criptografia com um breve histórico, seus conceitos, tipos 

e uso, destacando alguns de seus aspectos e elementos.  

2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA  

Texto Limpo (ou Texto claro) é sinónimo de texto legível, obtido antes e 

depois de passar pelo algoritmo de cifragem.  

Criptograma é usado para se referir ao texto obtido após o algoritmo de ci-

fragem. 

Cifras ou Cifragem são um algoritmo, que ao ser executado transforma o 

código limpo num criptograma. O processo de seu uso é a cifragem de dados, ou 

cifra de dados. No processo de cifragem, visto na Figura 1, se transforma um texto 

fornecido (sem proteção), por meio do uso de um algoritmo utilizando chave cripto-

gráfica, em um novo texto codificado (agora protegido) [10, p. 33], que só abre com 

uso da chave correta para este algoritmo. 

 

Figura 1: Cifragem Criptográfica 

Esteganografia é uma técnica de criptografia em que o segredo do cripto-

grama depende do secretismo da mensagem, ou seja, sabe-se que existe uma men-

sagem escondida, então acaba por ser fácil encontrar a mesma. Sua vantagem é 

que por trazer muitas outras informações agregadas, às vezes a mensagem passa 

despercebida. É comum ser usada para esconder mensagens para todo um grupo, 

num local visível e público, de forma imperceptível. 
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A Criptografia ao entrar na era moderna deixa a característica típica de 

obscurantismo desta ciência, e seus algoritmos de cifra passam a ser públicos.  

A segurança do criptograma então deixa de ser responsabilidade do se-

gredo do algoritmo de cifra, e é introduzida uma chave de cifra, como um segredo 

partilhado entre ambas as partes comunicantes, sem a qual é impossível reverter o 

criptograma para texto limpo, caso por exemplo dos rotores da máquina enigma, on-

de saber a posição dos mesmos era a chave do criptograma, conforme será visto 

nesse trabalho. 

Temos então a criptoanálise, ciência de tentar descobrir o texto limpo ou a 

chave de cifra que permita ler um determinado criptograma. Nessa ciência, além de 

pessoas mal-intencionadas, outras que desejam conhecer as vulnerabilidades de 

uma cifra para que possam se proteger de ataques mais graves também usam suas 

técnicas, conforme ilustrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Criptoanálise 

A encriptação é o processo de transformação de uma dada informação 

original em uma informação ilegível para um terceiro não autorizado, enviando uma 

informação de maneira confidencial de maneira segura, de modo que somente as 

pessoas que possuam a chave de desencriptação, portanto autorizadas, consigam 

abrir a mensagem.  
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2.1.1 ASPECTOS DE SEGURANÇA 

Na confidencialidade da mensagem deve se garantir a proteção da infor-

mação contra sua reprodução total ou parcial não autorizada, de maneira que toda 

informação esteja acessível somente para quem de direito, quem realmente precisa 

e tem permissão para acessar as mesmas. 

Dessa forma, somente o destinatário autorizado pode extrair o conteúdo 

original da mensagem uma vez que receba a mesma cifrada.  

Ainda pode se garantir a privacidade, pois como a mensagem segue crip-

tografada (protegida), um eventual interceptador não conseguirá ler a mensagem, 

mesmo que eventualmente consiga intercepta-la, conforme visto na Figura 3. 

 

Figura 3: Confidencialidade 

Para se garantir a integridade, propriedade relacionada à precisão das in-

formações, atestando a sua validade de acordo com os padrões e expectativas es-

tabelecidos previamente, o destinatário da mensagem deverá possuir ferramentas 

para avaliar se a mensagem foi alterada ou não durante seu processo de transmis-

são, ou seja, atestar se o que chegou ao destino é idêntico ao que foi enviado na 

origem e que, portanto, não foi modificada, evitando o que ocorre na Figura 4, quan-

do uma mensagem foi interceptada e modificada. 
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Figura 4: Integridade 

Deve se garantir a Autenticidade, para ter a certeza de que uma informa-

ção provém das fontes anunciadas, e que a mesma não foi modificada ao longo do 

processo de envio e recebimento. 

Na autenticação, relacionada ao ato de fornecer credenciais de segurança 

para uma entidade de maneira que consiga comprovar confiavelmente a sua real 

identidade, deve se ter a certeza absoluta de que uma informação provém das fon-

tes anunciadas, ou seja, que o emissor da mensagem não é falso, e que a mesma 

não foi modificada ao longo do processo de envio e recebimento.  

Para tal deve se autenticar o remetente, assim seu destinatário consegue 

de maneira segura identificar e verificar que foi o mesmo que enviou a mensagem, e 

ninguém mais, evitando o quadro na Figura 5. 

 

Figura 5: Autenticidade 
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No caso do Não Repúdio, deve ser impedido que o conteúdo de uma in-

formação seja contestado pelas partes envolvidas na comunicação, tanto o Emissor 

e quanto o receptor da mensagem. 

É possível se garantir o não repúdio por meio de ferramentas como certifi-

cados e assinatura digital, onde o emissor legalmente e tecnicamente não pode ne-

gar a autoria de uma mensagem assinada com uso de seu certificado, pois se garan-

te que ele e somente ele fez a transmissão, conforme a Figura 6.  

 

Figura 6: Não-Repúdio 

Na próxima seção se introduzirá um breve histórico para contextualização 

dos temas Segurança e Criptografia. 

2.2 HISTÓRICO DA CRIPTOGRAFIA 

Entre os anos de 700 a 1200 d.C., há relatos de estudos estatísticos de 

nomes como al-Khalil, al-Kindi, Ibn Dunainir e ainda Ibn Adlan. Nesta idade Média 

houve muita contribuição da civilização árabe-islâmica para o estudo dos processos 

criptográficos, em especial a criptoanálise. 

Traçando um rumo para a história da Criptografia, constatamos que códi-

gos e cifras são tão antigos como nossa civilização. A criptografia tem evidências de 

uso desde 600 a.C., quando informações já eram “ocultadas” por Júlio César, que já 

usava métodos criptográficos desde esta época (cifra de troca ou de substituição), 

sendo apelidada de “troca de César” ou código de César [6]. 

O mais antigo Tratado sobre Criptografia, Polygraphiae [7], do monge Be-

neditino Trithemius, já continha evidência do uso de técnicas de Criptografia, con-

forme pode ser visto na Figura 7. 
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Figura 7: Polygraphiae - Tratado de Criptografia 

 

Já no século 18, Thomas Jefferson, quando foi representante junto ao go-

verno Francês (1784-1789), usou os recursos criptográficos criando a Roda Cripto-

gráfica [8, p.145] ou Cilindro de Jefferson, como visto na Figura 8, e conseguiu que 

suas comunicações escritas mantivessem a confidencialidade, pois na época toda a 

correspondência enviada ou recebida era aberta pelos serviços de correio, não sen-

do, portanto, privadas. 

 

  

Figura 8: Roda Criptográfica 
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Com o uso desta técnica e do uso de Cilindro de Jefferson, em detalhe na 

Figura 9, ele conseguia se comunicar com segurança com James Monroe e manter 

sigilo de suas discussões políticas junto ao governo Francês (1784-1789). 

 

Figura 9: Cilindro de Jefferson 

A cifra de substituição foi utilizada como um dos primeiros métodos de 

encriptar informações. Nessa técnica caracteres são apenas substituídos por outros, 

e ao se escrever utiliza-se um alfabeto embaralhado, mas coerente de acordo com o 

padrão oculto. Ex: código de substituição monoalfabético: nesse caso se substitui 

um caractere por outro (uma letra por outra), sem repetições, até esgotar o alfabeto. 

 

Texto Plano:      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 

Texto Cifrado:    lvxtrabozwcekypmdfhjngqsui 

 

Aplicando-se o código monoalfabético acima a um dado texto claro sem 

cifras e colocado entre aspas: “Texto desprotegido”, o resultado obtido é um código 

que protege o texto original, conforme conseguimos ler no texto de exemplo a seguir: 

Texto aberto (sem cifras): Texto desprotegido.  

 

O mesmo texto agora cifrado fica assim: hrshp  trfmdphaoztp. 

 

Embora à primeira vista o texto esteja protegido, não é mais seguro o uso 

do código monoalfabético para proteger informações, e hoje em dia em detrimento 

dos algoritmos matemáticos de encriptação, quase não se utiliza mais esse método, 

com exceção das cifras em stream, pois utilizam um alfabeto incrivelmente gigante, 

além de ser muito fácil e rápido quebrar um código simples assim pelo uso de méto-

dos de força bruta atuais.  
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No início do século 20, houve o nascimento da criptografia moderna, du-

rante a segunda guerra mundial, por conta de interesses militares, estratégicos e 

diplomáticos e pela crescente necessidade de se proteger informações sensíveis 

como possíveis alvos/bases.  

Os alemães se destacaram por desenvolverem a máquina Enigma [9], um 

dos segredos da Segunda Grande Guerra, que foi usada para proteger as comuni-

cações entre o comando terrestre e suas embarcações navais. Sem a máquina, não 

se decifrava as mensagens transmitidas que se interceptava, mantendo então o sigi-

lo das informações.  

O que fazia essa máquina tão estratégica, é que possuía vários rotores 

conforme detalhado na Figura 10, colocados em paralelo, sendo incialmente 3, e 

logo depois fabricaram com 4 e até 5 rotores, ordenados em numeração romana, 

garantindo que o substituto de cada caractere era diferente em cada rotor utilizado.  

 

Figura 10: Máquina Enigma Portátil 

Quem escrevia a mensagem original, escolhia a posição de arranque dos 

rotores, a chave da mensagem, portanto o receptor deveria saber esta mesma chave 

para decodificar a mensagem. Ao usar o rotor, ele retornava para o primeiro, então 

não ficava registrada a posição utilizada. Porém se a chave fosse descoberta, tudo 

que foi escrito por esta máquina, ficava revelado. 

A criptografia clássica tal como o nome indica, é a mais antiga conhecida 

pelo homem, e se associou às práticas e atividades militares, e sua força contra 

possíveis ataques dependiam unicamente do secretismo, ou seja, do conhecimento 

do algoritmo necessário para a desencriptação da mensagem. 
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Mesmo com o advento da criptografia moderna, até 1970, não havia pa-

drões criptográficos. Mas a partir de 1972, o National Institute of Standards and 

Technology (NIST) adotou o uso de Data Encryption Standard (DES), que é um pa-

drão americano de cifragem [NIST 1993], criado pela IBM em 1977, utilizando uma 

chave simétrica de 56 bits e entrada do texto em palavras de 64 bits, que divide a 

mensagem fornecida em blocos de 64 bits, cifrando cada um destes blocos com uma 

chave somente de 56 bits, pois o restante dos bits (64-56=8 bits) é usado para che-

car a sua paridade. 

Em 1973 o NIST lançou concurso para escolha de algoritmo padrão, e a 

IBM venceu. Diffie publicou um resumo de sua ideia em 1975, e a partir de então 

outros cientistas formaram um grupo para desenvolver esta função de mão única 

para a cifra assimétrica. Em 1976 o NIST lança então um algoritmo padrão, com pe-

quenas alterações, com nome de Data Encription Standard (DES).  

 

O DES passou a ser o algoritmo simétrico criptográfico mais disseminado 

no mundo e padrão para permitir interoperabilidade nas comunicações. Permite cer-

ca de 72 quadrilhões de combinações (256), com tamanho de chave de 56 bits hoje 

considerado “pequeno”, pois foi quebrado por "força bruta" em 1997 em um desafio 

lançado na Internet, pelo NIST (National Institute of Standards and Technology), re-

certificando o DES pela última vez em 1993, e desde então é recomendado ser usa-

do três (3) vezes, gerando o 3DES. Veremos DES em detalhes mais à frente nesse 

trabalho.  

Somente no ao ano de 1977, na costa Leste dos Estados Unidos, Ronald 

Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, encontraram finalmente uma função capaz 

de colocar em prática a ideia do trio californiano, surgindo assim, no Massachusetts 

Institute of Technology, a criptografia RSA, em homenagem a Rivest, Shamir e 

Adleman.  

O RSA, nome dado ao sistema de criptografia assimétrica em que são 

usadas duas chaves distintas, sendo uma delas disponibilizada publicamente, uma 

vez que a chave utilizada para cifrar uma mensagem não é capaz de decifrar a 

mesma, até hoje é o mais conhecido dos métodos de criptografia de chave pública. 

Entre 1981 e 1992, o DES também foi adotado por ANSI e ISO.  
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O NIST novamente em 1998 propõe um novo padrão de chave simétrica 

substituto ao DES que deve aceitar chaves de 128, 192 e 256 bits, operar com blo-

cos de 128 bits, ser eficiente, flexível e estar livre de "royalties", denominado AES 

(Advanced Encryption Standard). 

Em 2000 o Advanced Encryption Standard (AES), baseado na teoria de 

Corpo de Galois, foi adotado como público, e licenciado em termos não discriminató-

rios, e vem sendo estudado a partir de vários algoritmos apresentados pela comuni-

dade, sendo finalistas o Serpent, Mars, RC6, Twofish e Rinjdael. Após esse concur-

so de quatro anos, teve como vencedor o Rinjdael.  

Saber codificar implica em saber decodificar. Precisa de um canal seguro. 

Mas na criptografia assimétrica isso não é necessário. Com o uso de Chave pública, 

saber codificar não implica mais em saber decodificar. A Criptografia e Protocolo 

Diffe-Hellman é implementada com uso de um par de chaves para cada usuário, 

uma chave pública e uma chave privada. Vamos falar em mais detalhes nesse traba-

lho. 

Para se manter um canal de comunicação segura, um dos principais pro-

blemas é estabelecer e manter somente entre Emissor e Receptor um segredo co-

mum entre eles, com a troca de chaves no uso da criptografia simétrica. Se eles não 

estiverem fisicamente próximos, criar uma nova senha secreta comum pode ser bem 

complicado. 

O protocolo de troca de chaves de Diffie-Hellman-Merkle (Diffe-Hellman-

Merkle Key Exchange Protocol) permite que se estabeleça uma chave secreta co-

mum, mesmo se a transmissão for por meio de canais de comunicação inseguros. 

Um determinado atacante que estiver monitorando o tráfego de rede não poderá in-

ferir a chave secreta a partir das mensagens em trânsito capturadas, pois esse pro-

tocolo é baseado em aritmética inteira modular, constituindo um dos mecanismos 

básicos de funcionamento da criptografia.  

Diferentemente dos códigos criados até então saber codificar não implica 

em saber decodificar. Desenvolveu-se então esta forma de criptografia onde há uma 

função de mão única que, como o nome sugere, é irreversível. Faltava encontrar 

uma função matemática apropriada. 
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Além do DES, 3DES e o AES, temos outros algoritmos simétricos, tais 

como NewDES (Robert Scott, 1985), RC4 (Ron Rivest, 1987), KHUFU e Khafre 

(Ralph Merkle, 1990), SkipJack (NIST, 1990) IDEA (Xuejia Lai & James Massey, 

1991), MMB (John Daemen, 1993), GOST (USSR Gosudarstvenyi Standard, 1989) 

Blowfish (Bruce Schneier, 1994) e RC5 w/r/b (Ron Rivest, 1995). 

E ainda há outros em desenvolvimento, alguns em parceria e outros em 

estudo, sempre focados em cada vez mais dificultar os ataques e garantir maior grau 

de segurança. 

2.3 CONCEITOS DE CRIPTOGRAFIA 

Podemos definir criptografia como a capacidade de modificar uma certa 

mensagem em texto claro (plaintext), e esconder seu conteúdo para que apenas 

quem necessita e está previamente autorizado consiga recuperar a mesma quando 

for necessário [5, p.112].  

A criptografia estuda do ponto de vista matemático os métodos utilizados 

na proteção de uma informação digital. É considerada uma ciência com objetivo de 

escrever um texto de modo imperceptível pelo leitor (adversário). 

 

É como uma arte, que se utiliza de mecanismos para ter capacidade de 

modificar pelo estudo da escrita (gráphein - grafia) secreta (kryptós - Cripto) uma 

certa mensagem dada em texto plano (plaintext), para um texto cifrado, e vice-versa, 

escondendo seu conteúdo para que apenas quem necessita e está previamente au-

torizado consiga recuperar a mesma quando for necessário [1, p.78]. 

A ideia é que qualquer entidade não autorizada que tenha acesso físico e 

tente acessar uma informação criptografada (“protegida”), não consiga recuperar o 

conteúdo da mensagem por não ter acesso ao seu criptograma (ciphertext) [2, 

p.137], mas que os usuários autorizados consigam ler a mesma ao receber. 

 

Há diferentes tipos de criptografia. Na codificação, se transforma um texto 

plano (texto aberto, dado sem proteção), por meio de um algoritmo de criptografia 

fornecido, em um texto codificado (agora protegido), e que só abre com o algoritmo 

correspondente, como se pode ilustrar no esquema da Figura 11 a seguir.  
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Figura 11: Algoritmo de Criptografia 

 

Na Figura 12, ilustra-se que na criptografia moderna, a segurança está 

baseada no uso da chave usada, e não no tipo de algoritmo de criptografia. 

 

Figura 12: Segurança da chave de Criptografia 

2.3.1 Objetivos da Criptografia 

A criptografia deve ser usada como ferramenta para garantir que se sabe 

com quem estamos nos comunicando no outro lado, ou seja, que seu interlocutor é 

realmente quem ele diz ser, e que a sua “comunicação” foi ou está sendo intercepta-

da durante o processo. 

Para se ter segurança na Internet, devemos usar a criptografia como fer-

ramenta para buscar conseguir respostas para as seguintes questões: A confiden-

cialidade de uma dada mensagem, sua integridade, a autenticação de seu remeten-

te bem como o não repúdio ou irretratabilidade de seu emissor, mantendo a sua dis-

ponibilidade. Esses são os princípios de se conseguir uma internet confiável, e ga-

rantir que se tenham esses aspectos, ou a maior parte deles, faz com que a comuni-

cação seja segura com o uso de criptografia.  
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Trazemos aqui um exemplo de aplicação da criptografia na segurança de 

uma compra via WEB, com os seguintes atores envolvidos: Cliente e Vendedora on-

line. O Cliente que quer comprar da Vendedora. Para se garantir a autenticação, o 

cliente quer ter a garantia de que está realmente tratando com a Vendedora e não 

com um impostor.  

Por sua vez, a vendedora precisa saber se de fato é o cliente quem diz 

ser, já que se for ele mesmo possui direito a descontos na compra, por já estar ca-

dastrado. Para se ter integridade, o cliente quer ter garantia de que o conteúdo com-

prado é o que chegou e que veio somente para ele. Garantir a confidencialidade, 

pois o cliente quer manter a compra em sigilo de outros concorrentes, e o vendedor 

não quer que outros clientes saibam os preços especiais desse cliente, pois poderi-

am querer os mesmos descontos que ele. 

A Vendedora quer ter a garantia de que o cliente não terá como negar sua 

encomenda em qualquer momento, garantindo o Não repúdio, pois foi dado um des-

conto. E também o vendedor não pode deixar de entregar o produto, pois o cliente 

tem como provar que pagou pelo mesmo.  

 

 

Ainda nesse processo de compra, somente o cliente e o vendedor devem 

ter acesso à transação, portanto deve se garantir o controle de acesso. Além disso, 

o conhecimento do conteúdo da transação entre o cliente e a vendedora fica restrito 

a eles, e o valor do produto, sua descrição e demais dados operacionais devem es-

tar disponíveis no dia e hora que o cliente efetivar a transação. 

Porém, nem todos os sistemas ou algoritmos de criptografia atingem to-

dos esses objetivos principais ao mesmo tempo, e a disponibilidade, que garante 

que um recurso esteja sempre disponível, ou na maior parte das vezes, para uma 

entidade autorizada, pode ser comprometida, e até mesmo não ficar acessível para 

consulta a partir do momento que for solicitada. 
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2.4 CRIPTOGRAFA E SEUS USOS 

No processo de criptografia aplicam-se algoritmos para que se embara-

lhem os bits dos dados da mensagem original, utilizando para tal uma ou mais cha-

ves (ou par de chaves, como veremos em detalhes mais à frente nesse trabalho) de 

acordo com o sistema criptográfico adotado, ou ainda com o uso que se quer dar 

aos dados [3, p.54]. 

No estudo de mecanismos para quebrar os textos previamente cifrados, 

usa-se a criptoanálise [4, p.77] aplicando técnicas e ferramentas de ataques a um 

dado sistema, e também a criptologia, que é o uso da criptografia com a criptoanáli-

se, focando em resultados para garantir maior segurança nos processos. 

Na área de computação, as técnicas mais conhecidas envolvem o concei-

to de chaves, chamadas de chaves criptográficas, que é um conjunto de bits basea-

do em um dado algoritmo capaz de codificar e depois decodificar informações, de 

maneira que se o receptor da mensagem usar uma chave incompatível com a chave 

do emitente, não consiga obter a informação original. 

Falaremos em detalhes sobre criptografia e seus tipos a seguir. 
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3 CRIPTOGRAFIA 

Nesse capítulo trataremos com mais detalhes os tipos de criptografia si-

métrica e assimétrica, seus algoritmos, níveis e técnicas de segurança, e seu uso, 

destacando diferentes aspectos e elementos da criptografia para uso em comunica-

ções confiáveis.  

 

3.1  ALGORITMOS DE SEGURANÇA 

Há algoritmos específicos que garantem cada uma dessas funções, mas 

nem sempre se quer atingir todos estes aspectos, ou não é possível. O remetente de 

uma mensagem, por exemplo, pode querer ficar anônimo, ou não investir em confi-

dencialidade, pois para ele o mais importante é o não repúdio. Enfim, a aplicabilida-

de de cada método é de acordo com a necessidade de uso. 

Funções Unidirecionais (One-Way) são funções relativamente fáceis de 

computar, porém difíceis para se reverter. Isto é, dado x, é fácil calcular f(x), mas a 

partir de f(x) é muito difícil encontrar x. 

Funções Unidirecionais com arapuca (Trapdoor), similares ao que ocorre 

com a função unidirecional, são fáceis de computar e difíceis de reverter, porém, 

com a utilização de uma informação secreta adicional (arapuca) se torna fácil rever-

ter. 

Funções Hash são funções unidirecionais que recebem como entrada um 

String de tamanho variável, e o convertem em um string de tamanho fixo, sendo ge-

ralmente menor, denominado hash. Cada bit modificado na mensagem original acar-

reta numa grande modificação do hash. Desta forma, gerar uma mensagem com 

sentido a partir do hash é extremamente difícil. Hash vai ser mais bem descrito nes-

se trabalho. 
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Interpolação Polinomial de Lagrange é um método para determinação de 

um polinômio que passa por um conjunto de pontos dados. Para cada conjunto de 

pontos existe apenas um polinômio que passa por todos eles. 

No processo de criptografia, existem duas técnicas básicas para se crip-

tografar informações. A criptografia Simétrica, ou criptografia de chave secreta, e a 

criptografia assimétrica, também conhecida por criptografia de chave pública. Vamos 

falar mais especificamente sobre criptografia Simétrica e Assimétrica a seguir. 

3.1.1 Criptografia de Chave Simétrica (ou de Chave Secreta) 

 Criptografia Simétrica (ou de chave Simétrica), também chamada cripto-

grafia de chave secreta, se caracteriza por possuir uma única chave para criptogra-

far e decriptografar. Por esse motivo, a chave deve necessariamente ser do conhe-

cimento do emissor e do receptor da mensagem.  

Na Criptografia Simétrica com uso de Algoritmos sequenciais, temos o 

fluxo baseado na utilização de uma chave para produzir um stream pseudoaleatório, 

que se aplica geralmente em “ou exclusivo” no texto plano [4]. 

Nessa primeira técnica de criptografia, usa-se um sistema com chave se-

creta, e essa chave usada para fechar a informação, é a mesma para abri-la. Usa 

funções só de ida (one-way), Message Digest ou Hash [11, p.118], sendo a técnica 

mais simples de criptografia, uma das mais antigas e por isso também a mais co-

nhecida e usada. 

Por meio da chave secreta, que pode ser um número, uma palavra ou en-

tão uma sequência de letras aleatórias, aplicava-se a mesma ao texto de uma men-

sagem (original, sem proteção), e se altera o seu conteúdo, passando a proteger o 

mesmo. 

Se um eventual invasor obtiver a mensagem cifrada, não conseguirá ler a 

mesma sem a chave de criptografia. 
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Seu uso pode ser tão simples quanto substituir cada letra por uma outra 

deslocada existente no alfabeto, funcionando desde que o Emitente e o Receptor 

saibam a chave secreta [13, p.37]. 

Esta é a vulnerabilidade deste método, pois qualquer um que descubra o 

código também poderá criptografar e descriptografar todas as mensagens que usem 

essa mesma chave, e ler o conteúdo escondido! 

Tanto o emissor quanto o receptor da mensagem possuem a mesma cha-

ve, que é usada tanto para codificar quanto para decodificar as mensagens. 

Para usar, basta enviar a chave privada antes de enviar a mensagem [12, p.56]. 

Para se obter maior segurança no uso de criptografia com uso de chaves 

simétricas, deve se garantir que ninguém mais saiba esta chave além do transmissor 

e do receptor, conforme o esquema na Figura 13.  

 

Figura 13: Criptografia Simétrica – AES 

Sua principal vantagem é a velocidade de processamento, se comparada 

ao uso de criptografia assimétrica (extremamente eficiente e mais rápida quando 

comparada em relação ao tempo de execução). 

Sua principal desvantagem é a necessidade de distribuir a chave secreta 

entre as partes. Será visto com mais detalhes neste trabalho no próximo capítulo. 

Na criptografia de chave simétrica, o Emissor (A) e o Receptor dessa 

mensagem (B), compartilham da mesma chave (simétrica)  , conforme 

pode ser visualizado na Figura 14. 
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Figura 14: Criptografia Simétrica – Chave Secreta 

A chave  é um padrão conhecido num código de substitui-

ção monoalfabético, como o usado no exemplo acima. Emissor e Receptor precisam 

acordar isso antes para que funcione, ou seja, ambos devem saber o código antes 

de usar o mesmo. 

 

Para resolver a vulnerabilidade, criou-se o método de criptografia de cha-

ve simétrica, também chamada de criptografia de chave secreta, que requer que se 

mantenham seguras as chaves para recuperar os dados criptográficos, pois tanto o 

emissor quanto o receptor da mensagem possuem a mesma chave, que é usada 

tanto para codificar quanto para decodificar as mensagens.  

Para usar, basta enviar a chave privada antes de enviar a mensagem, 

conforme pode se ver na Figura 15. 

 

Figura 15: Criptografia por chave Secreta (Simétrica) 

Num segundo método de Criptografia Simétrica, temos os algoritmos de 

bloco, que transformam um bloco de texto plano em um bloco de texto cifrado. É 
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comum o uso de blocos de 64 bits. Para a criptografia simétrica, com uso de Algo-

ritmos sequenciais, utiliza-se uma chave única para produzir um stream pseudoalea-

tório que se aplica geralmente em “ou exclusivo” no texto plano. 

Com uso de Electronic Code Block (ECB), divide-se a mensagem em blo-

cos de tamanho fixo, e se têm o inconveniente de que dois blocos iguais produzem a 

mesma saída cifrada. 

Atualmente com o uso de Data Encryption Standard (DES), que é um pa-

drão americano de cifragem [NIST 1993], utiliza-se uma chave simétrica de 56 bits e 

entrada do texto em palavras de 64 bits, divide a mensagem fornecida em blocos de 

64 bits, cifrando cada um destes blocos com uma chave somente de 56 bits, pois o 

restante dos bits (64-56=8 bits) é usado para checar a sua paridade. 

Na operação da criptografia de Chave Simétrica (DES) há uma permuta-

ção inicial, com 16 rodadas idênticas de aplicação de uma função, cada uma usando 

48 bits diferentes da chave, seguida por uma permutação final, conforme o diagrama 

ilustrado na Figura 16. 

 

Figura 16: Criptografia Assimétrica 

Num desafio DES, a frase (“Strong cryptography makes the world a safer 

place”) que foi criptografada com chave de 56 bits, só foi decifrada (com força bruta) 

em quatro (4) meses. Mas apesar de hoje ser usado por muitos, o DES é considera-

do inseguro se usado a longo prazo devido à vulnerabilidade contra uso de progra-

mas de ataque do tipo força-bruta, e mesmo que hoje não seja conhecida nenhuma 

porta secreta de decifragem, há o risco de se perder a confidencialidade das infor-

mações. 
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 Para melhorar a segurança no uso de DES, triplica-se a segurança da crip-

tografia anterior DES, com o uso de criptografia de Chave Simétrica (3DES). Os da-

dos então agora são encriptados por meio de três (3) ciframentos sucessivos, garan-

tindo assim maior segurança. Porém, o uso de 3DES é bem mais lento que o DES. 

Usam-se comumente nos dias de hoje três chaves sequencialmente (3-DES) para 

cada dado (usado no PPP [RFC 2420]), com cifragem por encadeamento de blocos, 

de maneira a aumentar a dificuldade de quebra por força bruta do código utilizado, 

mais deixando seu uso ainda mais lento. 

 O Algoritmo de chave simétrica Advanced Encription Standard (AES), cripto-

grafia de Chave Simétrica padronizada pelo NIST substitui o DES. O AES foi criado 

para suprir as falhas das criptografias anteriores. Este protocolo suporta tamanhos 

de chaves e blocos variados entre 128, 160, 192, 224 e 256 bits, garantindo maior 

segurança e velocidade em relação ao 3DES, processando dados em blocos de 128 

bits, estando em uso desde maio de 2002 até hoje. 

O NIST passou a adotar então como padrão em substituição ao DES, o 

Advanced Encription Standard (AES), criado para suprir as falhas das criptografias 

anteriores. Este protocolo suporta tamanhos de chaves e blocos variados entre 128, 

160, 192, 224 e 256 bits, garantindo maior segurança e velocidade em relação ao 

3DES, processando dados em blocos de 128 bits. Está em uso desde maio de 2002 

até hoje. 

Para efeito de comparação, uma tentativa de decifrar uma mensagem crip-

tografada com uso de AES, com o método de força bruta (ou seja, tentar uma a uma 

cada chave possível) que leva cerca de 1 segundo no DES, levaria 149 trilhões de 

anos no AES, o que o torna hoje um código muito mais seguro. 

Com o uso de Electronic Code Block (ECB), divide-se a mensagem em 

blocos de tamanho fixo, com o inconveniente de que dois blocos iguais produzem a 

mesma saída cifrada. 

Na criptografia Simétrica, conseguimos garantir Confidencialidade, Auten-

ticidade, mas o não repúdio não é garantido, conforme veremos a seguir. A confi-

dencialidade é garantida, pois somente quem conhecer previamente a chave poderá 

ler a mensagem. A autenticidade também, pois a chave só é de conhecimento do 

emissor e de seu respectivo receptor. Porém, o Não Repúdio não se garante, e o 

conteúdo da mensagem original enviada pelo emissor (A) pode não ser o que o seu 
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receptor (B) está lendo e que foi enviado por ele (A) e somente por ele e mais nin-

guém. 

Deve se tomar cuidado com o uso de chaves secretas, pois há risco no 

seu envio pela Internet ou por uma grande rede. Deve se impedir que elas sejam 

interceptadas por quem não precisa saber ou ter acesso à mesma, pois qualquer 

pessoa de posse da chave secreta pode descriptografar a mensagem original envia-

da. 

3.1.2 Criptografia Assimétrica 

É uma técnica mais recente dos anos 70, e utiliza um sistema de chave 

pública, onde a chave usada para abrir (decifrar) uma mensagem é diferente da cha-

ve utilizada para fechar (cifrar) a mesma, e se tem maior nível de segurança. 

Se caracteriza no seu por usar duas (2) chaves distintas. Uma chave do 

par é pública, para fechar as mensagens, e a outra é privada, usada para abrir as 

mensagens, e deve ser mantida em sigilo, de conhecimento apenas do proprietário 

(dono) da chave, para que somente o receptor consiga ler seu conteúdo. 

Por isso, é também chamada de criptografia de chave pública. As duas 

chaves se relacionam, formando um par de chaves, de forma que tudo o que for crip-

tografado com uma chave só poderá ser decriptografado com a outra.  

Usar chaves secretas possui um risco no seu envio pela Internet ou por 

uma grande rede, pois deve se impedir que elas sejam interceptadas por quem não 

precisa saber, pois qualquer pessoa que conheça a chave secreta pode descripto-

grafar a mensagem original enviada. 

Qualquer mensagem (texto, arquivos binários ou documentos) que seja 

criptografada usando a chave pública só pode ser descriptografada aplicando o 

mesmo algoritmo e usando a chave particular correspondente. Qualquer mensagem 

que seja criptografada usando a chave privada só pode ser descriptografada usando 

a chave pública correspondente. 

Na Criptografia Assimétrica, se resolve a questão de segurança da distri-

buição de chaves, pois a chave pública pode e deve ser livremente divulgada gratui-
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tamente a qualquer pessoa que queira enviar uma mensagem sem que implique na 

quebra da segurança do sistema, e é distribuída livremente para todos os corres-

pondentes via e-mail, internet ou outras formas.  

Não precisamos mais nos preocupar em distribuí-las. 

Tem como desvantagem principal o desempenho muito inferior quando 

comparada com a criptografia simétrica. Essa diferença será mais detalhada ao lon-

go desse trabalho. 

 

O uso de um par de chaves permite que se utilizem assinaturas digitais. 

No entanto, a criptografia assimétrica é bem mais lenta que a criptografia simétrica, 

e requer maior capacidade de processamento para criptografar e descriptografar o 

conteúdo de uma mensagem. 

A criptografia de chave Pública utiliza um par de chaves para funcionar, 

conforme pode se ver na Figura 17, onde o Emissor (A) da mensagem e o Receptor 

(B) conhecem a chave pública de A: . 

 

Figura 17: Criptografia de Chave Pública 

Há alguns requisitos para uso de um algoritmo de cifragem de chave pú-

blica. Primeiro precisa-se de  e de  para se obter a mensagem após 

cifragem no receptor, da seguinte maneira: = msg. 

 

O segundo requisito, é que fornecida uma chave púbica , não deve ser 

possível obter (calcular) sua chave privada . 
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Segundo propriedade do algoritmo de Rivest, Shamir e Adleman (RSA), o 

uso da chave Pública ANTES, seguido da chave Privada é necessariamente igual a 

usar a chave Privada ANTES, seguido da chave Pública, onde o resultado é sempre 

o mesmo (a mensagem aberta), independente da ordem utilizada, de acordo com a 

fórmula a seguir: =  msg  = . 

 

3.2 NÍVEIS DE SEGURANÇA EM CRIPTOGRAFIA 

Para o uso de chaves, tanto da simétrica quanto da assimétrica, o nível de 

segurança de uma criptografia pode ser medido através do número de bits utilizado, 

isto é, quanto mais bits forem utilizados, maior será sua força, ou seja, a dificuldade 

em quebrar a criptografia pelo método de ataque da força bruta. 

Tanto para criptografia simétrica quanto assimétrica, seu nível de segu-

rança pode ser medido pelo número de bits utilizados, ou seja, quanto maior o nú-

mero de bits utilizados no processo, mais difícil é quebrar o código por uso de força 

bruta. 

Normalmente esse número varia de 8, 16, 32 ou 64 bits utilizados. Com 8 

bits podemos representar inteiros entre 0 e 255, com 16 bits entre 0 e 65535, com 32 

bits entre 0 a 4294967295 e com 64 bits, entre 0 a 20 x 1018. 

A Comissão Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical 

Commission, IEC), organização internacional de padronização de tecnologias elétri-

cas, eletrônicas e relacionadas, define padrões juntamente com a Organização In-

ternacional para Padronização (ISO), definiu o quilo binário (kibi), sendo um (1) kibi-

byte (kiB) vaut = 2^10 = 1024 bytes. 

Nessa criptografia de 10 bits, se utilizam somente 210 (ou 1024) chaves. 

Se ampliarmos para 64 bits, o número de chaves possíveis vai aumentar para apro-

ximadamente 20 x 1018 chaves, que é um número muito alto para ser tratado, mes-

mo se for utilizado um computador dedicado e com especificação técnica superior, o 

que dificulta em muito obter dados pelo uso da força bruta. 



 40 

Com uso da função Hash, o nível de segurança é dado pela dificuldade 

de se criar colisões intencionais, ou seja, evitar que haja sequências iguais para da-

dos diferentes.  

A criptografia de chave simétrica versus criptografia de chave pública po-

de ser mais bem compreendida pela análise das características da Tabela 1. 

Tabela 1: Criptografia Simétrica X Pública 

Criptografia 

Chave Simétrica Chave Pública 

Chave de fechar é a mesma da chave de 

abrir 

Abordagem radicalmente diferente  

[Diffie-Hellman76, RSA78]. 

Requer compartilhamento da chave secreta 

entre Transmissor e Receptor 

Transmissor e Receptor NÃO compartilham 

uma chave secreta 

 

Necessidade de encontro prévio para combi-

nar chave a ser usada 

Chave de cifragem é pública  

(Transmissor e receptor conhecem). 

Sem necessidade de encontro prévio para 

usar a chave. 

A chave é de conhecimento tanto do Emissor 

quanto de seu Receptor 

Chave de Decifragem é Privada (Conhecida 

somente pelo Receptor) 

3.2.1 Técnicas de segurança em Criptografia 

Técnicas de segurança podem ser aplicadas tanto à criptografia simétrica 

quanto para a assimétrica. 

Uma das grandes vantagens de se utilizar uma rede sem fio é a sua facili-

dade de conexão. Porém, embora seja prática, essa tecnologia pode não garantir 

um nível de segurança adequado às necessidades. 

Para se garantir a proteção dos usuários válidos de redes Wi-Fi, e impedir 

que um usuário não autorizado consiga acessar indevidamente seus dados, alguns 

protocolos de segurança podem ser usados para que na área de tecnologia com 

mobilidade, mesmo com uso de aplicações e dispositivos que dispensam o uso de 
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cabos e fios, wifi, não se permita o rastreio de redes sem fio com uso de equipamen-

tos e softwares que conseguem detectar a presença do sinal, que passa a não ser 

usado, monitorado ou ainda interrompido.  

Algumas dessas tecnologias e técnicas serão descritas a seguir, a fim de 

consolidar o assunto e dar respaldo às técnicas de invasão e segurança. 

Wardriving se trata da prática de dirigir um carro enquanto se detecta pon-

tos de Wi-fi que estejam abertos, ou seja, desprotegidos ou sem senha.  

Guerra de giz (Warchalking) é um termo criado por hackers, criado a partir 

de uma analogia do Wardriving. Essa técnica usada em criptografia objetiva identifi-

car redes wireless que estejam desprotegidas. As informações como tipo de cripto-

grafia, protocolos, são passadas por meio de símbolos. Assim o invasor sabe exa-

tamente onde atacar, como atacar, e pode navegar de graça na WEB ou ainda con-

seguir invadir uma rede para obter informações. 

Hoje pelo Projeto de Lei nº 84, de 1999 (Código Penal Brasileiro), as prá-

ticas de wardriving e warchalking, com a efetivação da ação de invadir uma rede 

wireless, podem enquadrar os responsáveis pelo “acesso indevido”, apenando com 

detenção e multa o invasor de redes e sistemas informatizados, que pode se enqua-

drar pelo previsto na Seção V no Capítulo VI, Título I, a saber: “Seção V – Dos Crimes 

contra a inviolabilidade de sistemas informatizados. Acesso indevido a meio eletrônico. Art. 154- A. 

Acessar, indevidamente ou sem autorização, meio eletrônico ou sistema informatizado: Pena – de-

tenção, de três meses a um ano, e multa”. 

Para garantir o uso seguro de invasões por meio de internet wi-fi, deve se 

usar o controle de acesso e de privacidade de dados na rede sem fio, mantendo a 

Privacidade equivalente aos fios (Wired Equivalent Privacy – WEP).  

O sistema de criptografia WEP adotado pelo padrão IEEE 802.11 utiliza 

uma senha compartilhada para criptografar os dados, funcionando de forma estática. 

Suas chaves de acesso utilizam 64 ou 128 bits e o algoritmo RC4 para criptografar 

os pacotes, que são transmitidos pelas ondas de rádio, e há o uso de uma função 

detectora de erros para verificar a autenticidade dos dados. 

Em virtude de várias vulnerabilidades encontradas no uso do protocolo 

WEP, foi elaborada uma versão melhorada do WEP, a Wi-fi Protected Access (Wi-Fi 

de acesso protegido), conhecida como Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Este 
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recurso surgiu em 2003 para aumentar a segurança do protocolo WEP, que teve 

inúmeras melhorias em seu algoritmo de criptografia. 

O WPA2 ou 802.11i é uma versão mais nova do WPA, e diferente do 

WPA ele criptografa os dados utilizando o TKIP como algoritmo de criptografia, com 

o algoritmo Advanced Encryption Standard (AES), que é o mesmo padrão de cripto-

grafia usado pelo Governo Norte-americano. Uma desvantagem é que placas wi-fi 

mais antigas não suportam o WPA2, mesmo que haja uma atualização de seu fir-

mware. 

3.2.2 Comunicações Confiáveis 

Há quatro (4) aspectos que devem ser princípios de uma Internet Confiá-

vel. A autenticação segura, a integridade dos dados transmitidos, a confidencialida-

de dos dados e seu não repúdio. 

O objetivo do processo de Segurança na Internet é atender ao máximo as 

seguintes questões: Ter certeza de que sabe com quem está se comunicando no 

outro lado, poder afirmar que o interlocutor é realmente quem ele diz ser e saber que 

sua “comunicação” foi ou está sendo interceptada durante o processo e se existem 

maneiras de se usar a Internet para se comunicar de forma realmente segura. 

Para usar a criptografia assimétrica, deve haver uma maneira de desco-

brir outras chaves públicas. A técnica comum é usar certificados digitais, também 

conhecidos simplesmente como certificados.  

Um certificado é um pacote de informações que identifica um usuário ou 

servidor, e contém informações como nome da organização, a organização que emi-

tiu o certificado, o endereço de e-mail do usuário e país e chave pública do usuário. 

Quando um servidor e um cliente exigem uma comunicação criptografada 

segura, eles enviam uma consulta pela rede para a outra parte que envia de volta 

uma cópia do certificado. A chave pública da outra parte pode ser extraída do certifi-

cado, que também pode ser usado para identificar exclusivamente o proprietário. 

As informações como tipo de criptografia, protocolos, são passadas por 

meio de símbolos. Assim o invasor sabe exatamente onde atacar, como atacar, e 
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pode navegar de graça na WEB ou ainda conseguir invadir uma rede para obter in-

formações. 

Usuários leigos não costumam configurar seus equipamentos, que por 

padrão vêm com uma chave de segurança única e de fácil obtenção, ou ainda sem 

proteção, expondo assim na maior parte das vezes a sua rede doméstica (pessoal) 

ou até mesmo a empresarial vulnerável a invasões e acessos indevidos, podendo 

expor pela internet dados pessoais ou até mesmo corporativos. 

Para se garantir que se tenham comunicações confiáveis, deve então se 

mudar as senhas padrão dos equipamentos da rede doméstica.  

Já se a rede for cabeada, é necessário obrigatoriamente se conectar a um 

ponto via cabo, o que torna o ataque muito mais difícil, pois precisa se ter acesso 

físico ao local da rede. 

No processo de distribuição de chaves e certificação digital, há os inter-

mediários confiáveis. O Problema com a chave simétrica é saber como duas entida-

des escolhem chave secreta compartilhada pela rede. Isto pode ser feito por meio de 

um centro confiável de distribuição de chaves (KDC), agindo como intermediário en-

tre as entidades. 

O problema com a chave pública, por exemplo, quando o Receptor (B) ob-

tém a chave pública do emissor (A) (da WEB, e-mail ou disquete), é saber como ga-

rantir se a chave pública é mesmo de (A) e não de outro emissor qualquer. 

A solução para a questão anterior é o uso de uma autoridade certificadora 

confiável (CA), que faz a associação de uma dada chave pública a uma entidade 

particular, como no exemplo a seguir, onde seu emissor (pessoa, roteador) registra a 

sua chave pública com a CA, e o emissor fornece “prova de identidade” à CA, que 

cria então um certificado associando esse emissor à sua chave pública. 

O Certificado conterá a chave pública de do emissor assinada digitalmen-

te pela CA, que garante que “esta é a chave pública desse emissor, e é válida”, con-

forme pode se ver na Figura 18. 
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Figura 18: CAs - Cifrando Assinatura 

Quando o Receptor (B) precisa da chave pública do Emissor (A), obtém o 

certificado desse emissor do próprio (A) ou de outro lugar, aplica a chave pública da 

CA ao certificado do emissor (A), e obtém então a chave pública desse emissor , 

conforme pode se ver na Figura 19.  

 

 

Figura 19: ACs - Decifrando Assinatura 

 

As entidades certificadoras são empresas especializadas e com fé públi-

ca, que garantem a autenticidade das autoridades certificadoras, que assinam a 

chave pública de alguém com a chave privada da CA correspondente. 

No processo de Gerência de Chaves, a melhor geração de chave é ser to-

talmente aleatória. Porém, aleatoriedade é muito difícil de ser obtida.  

Em sistemas computacionais existem duas formas tradicionais de obter 

aleatoriedade: pela entrada de usuário, movimentos do mouse, temporização de 

uma sequência de teclas, ou então por eventos pseudorrandômicos, como combina-

ção de diversos fatores como interrupções ao processador, hora do sistema, PID, ou 
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ainda por meio de senhas geradas por humanos, que também são consideradas 

chaves, mas costumam ser fracas. Por isso podemos passá-las por um HASH.  

O processo de armazenagem da chave pode ser feito de quatro maneiras: 

em memória, em disco, em hardware específico ou off-line. Para o armazenamento 

em memória, a segurança da máquina e do seu sistema operacional é importante e 

deve ser levada em consideração. Para armazenamento em disco, as chaves já po-

dem ser armazenadas em arquivo cifrado. Quando armazenadas em hardware es-

pecializado (smart cards, e-tokens), a segurança é feita pelo aplicativo proprietário 

do fabricante do dispositivo. 

Neste processo o segredo é compartilhado, e a senha é quebrada em n 

partes, sendo que apenas m partes, com m menor que n (m<n) são suficientes para 

se gerar uma nova senha. 

A distribuição das chaves pode ser feita também de quatro maneiras. Em 

mãos, que em muitas situações fica impraticável, envio pelo serviço de correios, on-

de não se tem mais a confiabilidade, ser distribuída por chaves públicas, onde aí sim 

temos como garantir a autenticidade, e por fim distribuída por sistema misto, por 

meio de senhas de sessão, que a nosso ver é a melhor opção de método de distri-

buição. 

3.2.3 Força de um sistema de Criptografia 

Pode se medir a força de um sistema de criptografia. Num bom sistema, a 

sua segurança depende do sigilo das chaves, pressupondo que o algoritmo utilizado 

é forte o suficiente para resistir à criptoanálise, ou seja, que uma mensagem não 

pode ser descriptografada sem o conhecimento de sua chave. Supondo que o algo-

ritmo é bem conhecido, atacantes poderão encriptar textos e obter o resultado, mas 

serão incapazes de reverter o processo, pois o sistema depende da chave. 

Nos ataques de força bruta, o agressor tenta todas as chaves de cripto-

grafia possíveis. Isso fica impraticável se a chave de criptografia for grande. 

Por exemplo, utilizando um algoritmo conhecido, o Data Encrypted Sys-

tems (DtES), de 56 bits, dando 72.100.000.000.000.000 de possibilidades, um grupo 
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da DEC criou um chip capaz de realizar 16.000.000 operações por segundo (DES 

operations / second). Uma máquina com 1000 chips desse tipo seria capaz de que-

brar uma mensagem em menos de oito (8) semanas. 

No armazenamento seguro da chave privada em arquivo, é utilizada a 

criptografia baseada em passphrases, armazenadas em smart card ou tokens, com 

uso do módulo de proteção proprietário de cada fornecedor de dispositivo, o hardwa-

re security module (HSM). 

Nos tipos de segurança em Criptografia (Simétrica/Assimétrica), temos 

que para o uso de Chaves (tanto simétrica quanto assimétrica), o nível de segurança 

de uma criptografia pode ser medido através do número de bits utilizado, isto é, 

quanto mais bits forem utilizados, maior será sua força, ou seja, a dificuldade em 

quebrar a criptografia pelo método de ataque da força bruta. 

Usando por exemplo uma criptografia de 10 bits, vão existir somente 210 

(ou 1024) chaves. Já se utilizarmos 64 bits, o número de chaves possíveis vai au-

mentar para um número tão alto até mesmo para um computador possante, o que 

dificulta em muito obter dados pelo uso do método de força bruta. 

Já no uso da função Hash, o nível de segurança é dado pela dificuldade 

de se criar colisões intencionais, ou seja, evitar que haja sequências iguais para da-

dos diferentes.  

Mas para operacionalizar a segurança, como fazemos? Precisamos de 

uma ferramenta, ou de um conjunto para trabalhar em grupo, e veremos a seguir em 

detalhes duas principais ferramentas para a comunicação confiável, a certificação 

digital e logo após sua aplicabilidade junto da Assinatura digital. 

Vamos falar a seguir com mais detalhes do processo de certificação digi-

tal e das assinaturas digitais e seus diversos usos. 
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4 CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

Esse capítulo descreve o processo de certificação digital, com suas técni-

cas, funcionamento e uso na prática. 

Além disso, será descrito o processo de assinatura digital, e todos os as-

pectos de segurança relacionados ao mesmo, como padrões, hash e estrutura ICP-

Brasil. 

4.1 FUNCIONAMENTO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

O funcionamento da certificação digital, semelhante a uma espécie de 

carteira de identidade virtual que permite a identificação segura do autor de uma 

mensagem ou transação em rede de computadores, usa procedimentos lógicos e 

matemáticos bastante complexos para assegurar confidencialidade, integridade das 

informações e confirmação de autoria.  

O Certificado Digital é um documento eletrônico, assinado digitalmente 

por uma terceira parte confiável, que identifica uma pessoa, seja ela física ou jurídi-

ca, associando-a a uma chave pública. Um certificado digital contém os dados de 

seu titular como nome, data de nascimento, chave pública, nome e assinatura da 

Autoridade Certificadora que o emitiu, podendo ainda conter dados complementares 

como CPF, título de eleitor, RG, etc. São equivalentes eletrônicos às provas físicas 

de identificação, como passaporte e cédulas de identidade, que auxiliam a autenti-

cação de usuários em redes de comunicações.   

O certificado digital pode estar armazenado em uma estação, um pen-

drive ou em um dispositivo de segurança como um smart card ou e-token. 
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Certificados Digitais são elementos essenciais em um PKI, e um certifica-

do digital contém informações sobre seu proprietário, sobre o emitente, a chave pú-

blica do proprietário (titular), as datas de validade e expiração, a assinatura digital do 

emitente (CA) que avaliza o conteúdo do certificado (o nome da AC que o emitiu), 

seu número de série e finalmente a assinatura digital da AC. 

Há alguns cuidados que se deve ter ao usar a certificação digital, uma vez 

que ele representa a “identidade” da pessoa no mundo virtual, então é necessário 

tomar algumas precauções a fim de se evitar que outra pessoa se passe pelo titular 

do certificado e, por exemplo, feche contratos e realize transações bancárias em 

nome dele. 

Algumas recomendações para o uso correto de um certificado são: Não 

compartilhar de nenhuma maneira a senha de acesso da chave privada, e a própria 

chave privada. Não se recomenda o armazenamento da chave privada no disco rígi-

do se o computador onde foi gerado o par de chaves criptográficas seja comparti-

lhado com diversos usuários, pois todos terão acesso à mesma.  

Nesta situação recomenda-se o armazenamento em mídias como pen-

drive com senha, smart card ou token. Se a chave privada estiver armazenada no 

disco rígido de algum computador, deve-se protegê-lo de acesso não autorizado, 

mantendo-o fisicamente seguro, evitando deixar a sala aberta, e quando sair com o 

computador ligado ativar o bloqueio protetor de tela, configurando-o para desblo-

quear a máquina somente com uma senha.  

Os programas antivírus devem estar instalados e sempre atualizados, 

pois os vírus de computador podem danificar (corromper) sua chave privada. Quan-

do o software de geração do par de chaves permitir optar entre ter ou não uma se-

nha para proteger a chave privada, recomenda-se escolher o acesso por meio de 

senha.  

Optando pelo não uso de senha, qualquer pessoa que tiver acesso ao 

computador poderá se passar pelo titular da chave privada, assinando, acessando e 

registrando-se como ele. A opção da senha além de mais fácil do que proteger um 

computador fisicamente, não requer atualizações de sistema e nem de antivírus, 

sendo a nosso ver a melhor opção.  
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Sempre em qualquer situação referente a senhas, é recomendável se 

usar uma senha forte, que intercale letras e números, de preferência com ao menos 

uma letra em minúsculo e na mesma senha ao menos uma letra em maiúsculo, a fim 

de dificultar que sejam quebradas por programas com função de desvendar (que-

brar) as senhas.  

Na geração das senhas, também é conveniente evitar o uso de dados que 

sejam fáceis de ser descobertos, até mesmo na internet, por serem pessoais, como 

datas de aniversários, endereços, telefones, ou outros elementos relacionados com 

a própria pessoa. A senha nunca deve ser anotada, sendo recomendável sua me-

morização. 

O certificado Digital tem prazo de validade, e diferentemente dos docu-

mentos usados usualmente para a identificação pessoal como CPF e RG, possui um 

período de validade, só sendo possível assinar um documento enquanto o certifica-

do for válido. O usuário pode solicitar a renovação do certificado para a AC após a 

perda da validade deste, mas o recomendável é solicitar a renovação quando o 

mesmo ainda está ativo, evitando que fique sem possibilidade de assinar. 

Não se emite certificados digitais sem prazo de validade, pois a cada re-

novação de validade do certificado renova-se também a relação de confiança entre 

seu titular e a Autoridade Certificadora. Essa renovação pode ser necessária para a 

substituição da chave privada por outra tecnologicamente mais avançada ou devido 

a possíveis mudanças ocorridas nos dados do usuário. As alterações têm por objeti-

vo tornar mais forte a segurança em relação às técnicas de certificação e às infor-

mações contidas no certificado. 

Algumas vantagens da utilização de certificados digitais são a agilidade, 

redução de custos e segurança. Além desses fatores, hoje com uso de certificação é 

permitido que processos que antes eram realizados pessoalmente ou por meio de 

inúmeros documentos em papel obrigatórios para sua validação, sejam feitos total-

mente por via eletrônica, numa única ação, tornando assim os processos menos bu-

rocráticos, mais rápidos e, por consequência, mais baratos.  

Há diferenças entre certificados digitais de pessoas físicas e jurídicas. Na 

certificação digital da pessoa física, o responsável pelo certificado é a própria pes-

soa. Já no caso de pessoa jurídica, o titular é a empresa (CNPJ), e esta tem uma 

pessoa física responsável pelo uso do certificado em nome deste CNPJ. 
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A criptografia por chave pública não é suficiente para recriar todo o ambi-

ente do comércio tradicional baseado em papel no meio eletrônico.  

Para que funcione como é feito no papel, também são necessárias as se-

guintes condições: haver políticas de segurança que definam claramente as regras 

nas quais os sistemas criptográficos devem operar.  

Deve manter também produtos para gerar, armazenar e administrar cha-

ves, e além disso, possuir processos que definam como as chaves e os certificados 

devem ser gerados, distribuídos e utilizados. 

4.1.1 Características da Certificação Digital 

O certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) confiá-

vel possui credibilidade, sendo um tipo de passaporte que identifica e autentica o 

seu proprietário, como o passaporte que é um documento emitido pelo governo que 

tem credibilidade em outros países.  

Certificados possuem validação, que implica em primeiramente o receptor 

obter o certificado da origem da comunicação, para que o software execute as fun-

ções de obter um certificado da AC que assina o certificado recebido, de verificar a 

assinatura do certificado usando a chave pública da AC, de verificar a data de expi-

ração do certificado e ainda de verificar se o certificado foi revogado. 

A revogação de um certificado pode se dar pelas possíveis razões: Com-

prometimento da AC, Comprometimento da Chave Privada, Mudança de Status, 

Suspensão ou outro motivo. 

É mantida uma lista de certificados revogados, chamada de Control Certi-

ficate Revogate (LCR). LCRs são emitidas e assinadas pela AC correspondente. A 

LCR deve ser verificada sempre que um certificado é recebido. Quando um certifica-

do digital é emitido, um período de validade de uso é definido. Entretanto, sob diver-

sas circunstâncias, um certificado digital pode tornar-se inválido antes de sua data 

de expiração e ser revogado pelo seu proprietário.  
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Um usuário não precisa se preocupar como é feita a verificação, porque 

ao utilizar seu certificado o sistema operacional consulta automaticamente a Autori-

dade Certificadora emissora do certificado para verificar seu status. 

Cada Autoridade Certificadora publica sua lista de certificados digitais re-

vogados. A LCR é publicada em um repositório público e a cada período de publica-

ção a lista é assinada e selada: Assinada digitalmente por um certificado digital da 

Autoridade Certificadora correspondente e recebe um Carimbo do Tempo. 

O tempo de publicação das LCRs dependerá da política de cada tipo de 

certificado e de cada Autoridade Certificadora. O padrão atual é a LCR atualizada e 

publicada de hora em hora, mas existem casos em que são atualizadas uma vez ao 

dia. 

A verificação de revogação feita em tempo real é feita pelo Protocolo On-

line Certificate Status (OCSP), e segue os mesmos critérios de publicação do LCR, 

sendo que a publicação da revogação é feita em tempo real. 

O OCSP é um protocolo de Internet utilizado para a obtenção do status de 

revogação de um certificado digital, descrito no RFC 2560, criado como uma alterna-

tiva para LCR, especificamente abordando alguns problemas associados ao uso de 

LCR em uma infraestrutura de chave pública (PKI). 

A consulta a LCR e OCSP impede que certificado digital sem validade se-

ja utilizado. 

Mensagens transmitidas via OCSP são codificados em ASN.1 e geral-

mente são transmitidas por HTTP. O "pedido / resposta" dessas mensagens conduz 

aos servidores com o protocolo OCSP sendo denominado “OCSP responders”. 

Requer uma AC que suporte OCSP bem como browsers e softwares de 

assinatura que o suportem também. Normalmente o serviço de verificação que utiliza 

o protocolo OCSP é exigido pelo mercado financeiro, ou seja, algumas aplicações 

dos bancos de investimento só aceitam certificados de Autoridades Certificadoras 

que utilizam este protocolo. 

Além dos bancos, outros segmentos deveriam avaliar o risco do “delay” 

gerado entre cada atualização da LCR para entender suas necessidades em relação 

aos certificados baseado na política de verificação. Neste caso entre o protocolo 

OSCP e a LCR.   

 

http://cryptoid.com.br/arquivo-cryptoid/carimbo-do-tempo-saiba-o-que-e-e-para-serve/
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Em breve acreditamos que o padrão seja o protocolo OSCP, mas isso se-

rá uma decorrência da demanda dos desenvolvedores de aplicações com uso de 

certificados digitais. Assim como, acreditamos que seja disponibilizado no futuro ser-

viços de consultas on-line a bancos de LCRs e OCSP com datas retroativas, no dia 

e hora que for conveniente aos interessados. Hoje a maioria dos serviços só possibi-

litam consultas às listas atualizadas.  

Vamos descrever com mais detalhes os padrões para Assinatura Digital 

nos itens a seguir. 

4.2 ASSINATURA DIGITAL 

Na Assinatura Digital Simples, técnica criptográfica análoga às assinatu-

ras feitas à mão pelo emissor de uma mensagem (msg) qualquer dada, quando se 

aplica à mensagem msg uma técnica criptográfica, se permite que seja identificado o 

seu remetente (Real Emissor da mensagem), sendo gerado então um arquivo resu-

mo (digest) da mensagem que foi cifrada com a chave privada do remetente. 

O remetente (Transmissor) por sua vez, faz a emissão de sua assinatura, 

aplicando um hash na mensagem que vai enviar. Neste momento, ele cifra o hash 

com sua chave privada. 

O destinatário (Receptor) da mensagem, para ler este documento agora 

assinado, decifra com a chave pública do remetente, aplicando um hash na mensa-

gem msg já decifrada. É então feita uma verificação, que compara ambas quanto à 

sua veracidade. 

Para o envio de uma mensagem, é necessário um Emissor (A) da mensa-

gem (msg) que a enviará ao receptor (B) da msg. 

O Transmissor (A) assina digitalmente o seu documento (msg), por meio 

do uso de sua chave privada , atestando que ele é o dono/criador desse docu-

mento. 
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Após aplicar sua assinatura ao documento (msg), cria-se então uma nova 

mensagem, que agora está “assinada”, . 

O destinatário da mensagem (B), ao receber a mensagem msg com a sua 

respectiva assinatura digital assinada pelo seu emissor ( ), para verificar a 

sua autenticidade, aplica a chave pública do emissor (A)  (que recebeu junto da 

msg) à mensagem assinada.  

A assinatura digital (impressão digital) de comprimento fixo é fácil de ser 

calculada. 

Neste momento, se (  ( )) for idêntico, ou seja, retornar a men-

sagem msg, pode então verificar que foi o emissor(A), e ninguém mais, quem assi-

nou o documento, garantindo assim por meio da confirmação positiva da verificação 

que o texto foi assinado pelo real emissor, ou que quem assinou usou a chave pri-

vada do emissor, Leandro Terra, garantindo assim a autoria da mensagem msg, de 

acordo com o ilustrado na figura 20. 

 

 

Figura 20: Criptografia de Chave Pública 

O Receptor (B), portanto verifica que (A) assinou a mensagem (msg), e 

que ninguém mais assinou msg, ou seja, garante o não repúdio da mensagem.  

Mediante esta confirmação, o receptor (B) pode levar a mensagem msg 

junto das referentes assinaturas  para um tribunal e provar legalmente que 

com certeza o Leandro Terra assinou a mesma. 
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Com o uso da função resumo (digest), a codificação com chave pública de 

mensagens longas se torna cara computacionalmente.  

 

Aplicando a função de hash H à uma mensagem m, obtém-se o resumo 

da mensagem de comprimento fixo, H(m), conforme fluxo na Figura 21. 

 

 

Figura 21: Uso da função HASH 

Pela regra das propriedades de funções Hash: Muitas-para-1, garante-se 

que ao se produzir um dado resumo da mensagem x, de comprimento fixo (impres-

são digital), é computacionalmente inviável encontrar m, de modo que x = H(m). 

Em outras palavras, que a assinatura do resumo da mensagem é igual à 

Assinatura digital. 

No exemplo ilustrado na Figura 22, há um emissor (A) que envia uma 

mensagem assinada digitalmente para um receptor (B). 

 

 

Figura 22: Envio com função Hash 
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Pode se ver que agora o receptor (B) verifica a assinatura e a integridade 

da mensagem que foi previamente enviada e assinada digitalmente pelo seu emis-

sor (A), como no fluxo da Figura 23. 

 

Figura 23: Verificação com Função Hash 

Dentre os algoritmos para a Função de Hash, a função MD5 por ter se 

provado ser insegura, não é mais a que se usa comumente (RFC 1321). Por meio 

dela se calcula o resumo da mensagem de 128 bits num processo de quatro (4) eta-

pas, de maneira que dada uma sequência arbitrária, x, de 128 bits, seja muito difícil 

construir uma msg m que tenha um hash MD5 que seja exatamente igual ao valor de 

x. 

Hoje são utilizadas as funções SHA-1 e o SHA-2 mais comumente. Este é 

um padrão americano [NIST, FIPS PUB 180-1], cujo resumo de msg é de 160 ou de 

256 bits. 

As funções Hash transformam um texto fornecido em uma sequência de 

caracteres (hash), de tamanho fixo (128, 160, 512 bits, por exemplo), e são em geral 

utilizadas para gerar assinaturas digitais.  

Seu uso é para que seja muito improvável (pois não há como garantir que 

seja impossível) que dois (2) textos que tenham a função aplicada, possuam o mes-

mo hash. 
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Em um bom algoritmo, além de ser impraticável alterar um texto sem que 

se altere o seu hash, deve também ser impraticável descobrir que mensagem gerou 

o hash.   

4.2.1 Padrões para Assinatura Digital 

O primeiro padrão para assinatura digital é o CMS Advanced Electronic 

Signature, CAdES. Ele é uma evolução do padrão PKCS#7 já existente. Uma das 

versões usada como referência, sendo uma das mais usadas, é a descrita na RFC 

3852. Este padrão CMS descreve uma estrutura para armazenamento de conteúdos 

(dados) assinados digitalmente, seus conteúdos cifrados, os conteúdos autenticados 

e também os conteúdos com resultados hash, com objetivo de prover as assinaturas 

digitais de informações que permitam sua validação em um prazo maior. 

O padrão CMS possui bastante documentação, além de diversas bibliote-

cas de software disponíveis para ele, sendo hoje o padrão mais utilizado nas aplica-

ções, até em nível mundial. 

O armazenamento do conteúdo digital propriamente dito é opcional no 

uso de assinaturas digitais no padrão CMS, e permite por isso a existência de duas 

representações diferentes.  

A primeira mantém uma estrutura assinada com o conteúdo digital anexa-

do (attached). Isto implica que seu conteúdo digital está incluído na estrutura CMS.  

A segunda maneira de se representar é por meio de uma estrutura assi-

nada com conteúdo digital em separado (detached). Agora, o conteúdo digital não 

está mais incluído na estrutura CMS. 

O CMS permite que se adicionem atributos não assinados, bem como se 

gerem assinaturas em paralelo e ainda assinaturas em série, além de possuir os 

atributos assinados, aqueles que fazem parte do cálculo do resultado hash e sobre o 

qual a assinatura é gerada. Entretanto, o CMS não permite que se assinem partes 

de um documento, sendo possível somente assinar o documento como um todo. 
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A validação de uma assinatura digital de acordo com o padrão CAdES 

exige que a mesma esteja de acordo com uma das políticas de assinatura definidas 

ou aprovadas pela ICP-Brasil. 

A incorporação desses dados de validação às assinaturas digitais implica 

na criação de diferentes formatos de assinaturas. Para cada um destes formatos, 

existe um conjunto de atributos de caráter obrigatório, e é permitido que se incorpo-

rem atributos não obrigatórios à assinatura, se adequando assim às necessidades 

de cada signatário, organização, aplicação ou negócio. 

Além do padrão CMS, outro padrão usado para representação de assina-

turas digitais é o XMLSignature, derivado da linguagem Extensible Markup Lan-

guage (XML), cuja especificação é mantida pela organização World Wide Web Con-

sortium (W3C) e Internet Engineering Task Force (IETF). O padrão XMLdSIG Ad-

vanced Electronic Signature (XAdES) é também uma extensão do XML Signature, 

descrita no documento ETSI TS101903, que provê as assinaturas digitais de infor-

mações que permitem sua validação num prazo mais longo. 

O XAdES também exige que se incorporem à assinatura dados adicio-

nais, similares aos do CAdES, que levam à criação de diferentes formatos de assina-

turas. 

Para cada formato, existe um conjunto de atributos de caráter obrigatório, 

sendo permitida a incorporação de atributos não obrigatórios à assinatura, conforme 

a necessidade de cada signatário, organização, aplicação ou negócio, visto no es-

quema da figura 25. 

 

Figura 24: XAdES 
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4.2.2 Estrutura do Arquivo de Assinatura Digital 

A estrutura de arquivo de assinatura pode ser vista na Figura 24. 

 

Dados assinados (com certificado) 

Assinatura 

(Hash criptografado) 

Algoritmos aplicados 

(de criptografia e de Hash) 

ID (identificador do 

certificado Assinante) 

AS (atributos 

assinados) 

UA (atributos 

não assinados) 

Assinatura Algoritmo 

ID SA UA 

Certificados e respectivas Cadeias 

LCRs – Lista de Certificados revogados 

Figura 25: Estrutura Arquivo de Assinatura 

 

O padrão XML Signature contempla assinatura de diversos tipos de con-

teúdo, tais como dados codificados em ASCII em diversos tipos de formatos, dados 

em código binário ou ainda dados formatados em XML. 

 Sua última especificação é dada pela RFC-3275, e comparado ao CMS, 

o XML Signature apresenta as vantagens da própria linguagem XML, sendo, portan-

to, extensível e possibilitando que se gerem tags de uma maneira arbitrária, respei-

tando as regras de aninhamento. É bem útil, portanto como meio de integrar diver-

sas fontes de informação, apresentando uma interface mais uniforme para esses 

dados. 
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Ele permite que se gere uma assinatura digital sobre apenas uma parte 

de um documento eletrônico, e em relação ao armazenamento do conteúdo digital, 

são possíveis três representações diferentes. Primeiro por uma estrutura assinada 

com conteúdo digital separado (detached). Aí o conteúdo digital não está incluído na 

estrutura XML Signature.  

A segunda representação é por uma estrutura assinada com conteúdo di-

gital anexado (enveloping). Neste caso o conteúdo digital está incluído na estrutura 

XML Signature, e ainda pode ser feito por meio de uma estrutura assinada incluída 

no conteúdo digital (enveloped). Nessa situação, a assinatura digital está incluída no 

conteúdo digital que está sendo assinado.  

Vai se falar com mais detalhes sobre o processo de Assinatura Digital.  

 

4.2.3 Processo de Assinatura Digital 

A assinatura digital fica de tal modo vinculada ao documento eletrônico 

que, caso seja feita qualquer alteração no documento, a assinatura se torna inválida.  

A técnica permite não só verificar a autoria do documento, como estabe-

lece também a garantida de seu conteúdo, pois qualquer alteração, como por exem-

plo, a inserção de mais um espaço entre duas palavras, invalida a assinatura.  

Ela é uma modalidade de assinatura eletrônica, fruto de uma operação 

matemática que por meio do uso de criptografia permite aferir, com segurança, a 

origem e a integridade de um determinado documento.  

A fim de facilitar o entendimento do processo, vamos mostrar por meio do 

diagrama na Figura 26 seu passo a passo. 
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Figura 26: Esquema de Assinatura Digital 

Não há diferenças entre a assinatura digitalizada de próprio punho e a as-

sinatura digital, sendo essa a reprodução da primeira. A garantia de autoria e inte-

gridade do documento eletrônico traz uma associação inequívoca entre o assinante 

e o texto digitalizado, que não existe na assinatura comum, que pode facilmente ser 

copiada e inserida em outro documento. 
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Existem inúmeras aplicações para a assinatura digital. Dentre as diversas 

possibilidades, podemos destacar o uso em processos judiciais e administrativos em 

meio eletrônico, a substituição da assinatura por escrito na declaração de renda e 

outros serviços prestados pela Secretaria da Receita Federal, ou ainda a obtenção e 

envio de documentos cartorários e judiciais. 

De acordo com o art. 10, da MP n° 2.200-2, os documentos eletrônicos 

assinados digitalmente com o uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil 

têm a mesma validade jurídica que os documentos em papel com assinaturas ma-

nuscritas, sendo reconhecido da mesma forma que um documento assinado de for-

ma manuscrita.  

Até mesmo documentos eletrônicos assinados digitalmente por meio de 

certificados emitidos fora do âmbito da ICP-Brasil possuem validade jurídica, depen-

dendo da aceitação de ambas as partes, o emitente e seu destinatário, conforme 

determina a redação do § 2º do art. 10 da MP n° 2.200-2. 

As principais características do uso da certificação digital em assinaturas 

de documentos eletrônicos são a garantia da integridade e da comprovação da auto-

ria.  

Porém, a assinatura digital não torna o documento eletrônico sigiloso. Ele 

em si não é criptografado, portanto está disponível para leitura.  

O sigilo do documento eletrônico pode ser resguardado mediante a cifra-

gem da mensagem com a chave pública do destinatário, onde então somente com o 

emprego de sua chave privada o documento poderia ser decifrado.  

Há normas e padrões usados em aplicativos de Assinatura Digital. O pa-

drão PKCS#7, da RSA, é usado na ICP-Brasil como formato para a entrega dos cer-

tificados digitais aos seus titulares.  

Para softwares de assinatura, a Instrução Normativa 09/2006, do ITI, de 

18.05.2006, regula os requisitos necessários para softwares de assinatura digital, 

sigilo e autenticação, no âmbito da ICP-Brasil. Essa Instrução Normativa menciona 

outros três documentos (os Manuais de Condutas Técnicas 4, 5 e 6) que trazem 

mais detalhes sobre as características esperadas desses softwares. 
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4.2.1 Tipos de Assinatura Digital 

 

Há quatro (4) tipos de certificado de assinatura. As assinaturas podem ser 

do tipo assinatura A1, assinatura A2, assinatura A3 e assinatura A4.  

 

Também há quatro (4) tipos de certificado de Sigilo, sigilo S1, sigilo S2, 

sigilo S3, e sigilo S4, ambos podendo ser do tipo Pessoa Física ou então Pessoa 

Jurídica, para cada um desses citados anteriormente. 

  

4.2.2 Tipos de Certificados ICP-BRASIL 

Há diversos tipos de certificados no escopo da ICP-Brasil. 

 

Eles incluem os de âmbito governamental, com dados como a validade 

máxima do certificado, medida em anos, a frequência de Emissão da Lista de Certifi-

cados Revogados (LCR), medida em horas, e o tempo limite para revogação de um 

certificado também medido em horas,  

 

A descrição dos tipos de Certificados ICP-BRASIL disponíveis até a data 

de hoje para o mercado, podem ser vistos em detalhes na Tabela 2 
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Tabela 2: Tipos de Certificados ICP-Brasil 

Tipo 

Chave Criptográfica 
Validade 

Máxima 

* 1 

Frequência 

Emissão  

* 2 

Tempo 

Limite 

* 3 

Tamanho 

(bits) 

Processo 

de 

Geração 

Mídia 

Armazenadora 

A1 

e S1 
1024 Software 

Repositório protegido por senha 

e/ou identificação biométrica 

cifrado por software 

1 48 72 

A2 

e S2 
2048 Software 

Cartão inteligente ou Token, 

ambos sem capacidade de ge-

ração de chave e protegidos por 

senha e/ou identificação biomé-

trica 

2 36 54 

A3 

e S3 
2048 Hardware 

Cartão inteligente ou Token, 

ambos com capacidade de ge-

ração de chave e protegidos por 

senha e/ou identificação biomé-

trica ou hardware criptográfico 

homologado pelo CG da ICP-

Brasil 

3 24 36 

A4 

e S4 
2048 Hardware 

Cartão inteligente ou Token, 

ambos com capacidade de ge-

ração de chave e protegidos por 

senha e/ou identificação biomé-

trica ou hardware criptográfico 

homologado pelo CG da ICP-

Brasil 

3 12 18 

 

*1 : Validade Máxima do Certificado (anos) 

*2: Frequência de Emissão de LCR (horas) 

*3: Tempo limite para revogação (horas) 
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4.2.3 Necessidade de uso de certificados digitais 

Deve se usar certificados digitais para cumprir o decreto-lei 4.553, que 

dispõe que a Administração Pública Federal deve usar certificados digitais emitidos 

por AC da ICP-Brasil. Em algumas situações há pareceres do Jurídico de empresas 

que façam parte da Administração Pública Indireta (art. 1o. e 2o. Decreto 3996 de 

31/10/2001), informando que devem respeitar o Decreto-lei 4.553. 

A emissão de certificados quando emitidos por ACs Corporativas, devem 

ter o uso do certificado restrito ao exercício profissional na área de atuação do emi-

tente do certificado. 

4.2.4 Uso para certificados digitais corporativos 

Certificados Digitais Corporativos são usados para obter e garantir de 

maneira segura acesso via AC Certificadora à plataforma Microsoft, fornecendo su-

porte para projetos com uso de criptografia, a fim de emitir e validar certificados para 

servidores internos, uso de certificados para assinatura de código e certificado para 

máquinas (autenticação de clientes), como na Figura 27. 

 

Figura 27: Uso de Túnel SSL seguro 
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Ainda há a necessidade de uso de certificados para notebooks, disponibi-

lidade para acesso remoto via canal SSL de segurança entre máquina cliente e sua 

empresa, via VPN, com ou sem token (OpenVPN). 

Também pode ser necessário seu uso para proteger o ponto de rede 

(802.1x – Autenticação das máquinas para entrar na rede). 

No uso de correio eletrônico seguro, deve haver a aplicabilidade em Fer-

ramenta de Correio (Microsoft, Lotus Notes dentre outros). Os programas se utilizam 

de certificados digitais e cadeias de confiança para autenticar seus usuários corpora-

tivamente. Nesta situação, a chave pública fica no Caderno de Endereços e a chave 

privada fica no arquivo de ID do programa de correio. 

Softwares de criptografia de outros fornecedores também podem gerar 

certificados auto assinados para uso nestes próprios softwares ou em ferramentas 

corporativas. 

No processo de autenticação Segura, há necessidade do acesso e con-

trole à nota fiscal eletrônica, SPED e outros programas do governo de maneira segu-

ra via certificado corporativo, como na Figura 28. 

 

 

Figura 28: Autenticação Segura 
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4.2.5 Autenticação de Clientes no IIS 

As configurações para autenticação de clientes no Internet Explorer, po-

dem ser vistas na tela da Figura 29. 

 

Figura 29: Autenticando Clientes no IIS 

4.2.6 Dispositivos de hardwares portáteis 

Os dispositivos de hardwares portáteis que funcionam como mídias arma-

zenadoras de certificados digitais mais comuns são o Smart card e os Tokens. Em 

seus chips internos além dos certificados digitais, são armazenadas as chaves pri-

vadas dos usuários e em alguns casos a infraestrutura mínima de chaves para fun-

cionamento.  

Para acessar suas informações, por se tratarem de dispositivos do tipo 3, 

é necessário obrigatoriamente utilizar o software do fornecedor, e por meio de uma 

senha pessoal, determinada e de conhecimento somente pelo seu titular, validar o 

usuário. 
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O smart card, visto na Figura 30, assemelha-se a um cartão magnético, 

sendo necessário um aparelho leitor para seu funcionamento, o que limita seu uso.  

 

 

Figura 30: Smart-Cards 

Já o token (ou eletronic-token – e-token), ilustrado na Figura 31, asseme-

lha-se a um pequeno pen-drive, do tamanho de uma pequena chave, que é colocado 

em uma entrada USB do computador a fim de assinar ou validar uma assinatura. 

 

 

Figura 31: e-token 

 

 Além desses dispositivos, os certificados digitais ainda podem ser arma-

zenados em mídias como HD, CD ou DVD, e mesmo em pen-drives, no caso de se-

rem do tipo A1 ou S1. 
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4.3 INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS 

Uma infraestrutura de chaves públicas (ICP) é um conjunto de regimes 

normativos, procedimentos, padrões de formatos, algoritmos e protocolos, e, final-

mente, implementação de serviços que disponibilizam e/ou viabilizam o uso inter 

operável e escalável da criptografia assimétrica para redes abertas, compatíveis com 

tais padrões. 

 

Uma Infraestrutura de chaves (ICP) simples consiste dos seguintes ele-

mentos: Autoridades Certificadoras (AC), Autoridades de Registro (AR), Diretórios, 

Aplicações PKI e suas respectivas Políticas e procedimentos. 

 

O processo de Registro de Certificados é descrito na Figura 32. 

 

 

Figura 32: Processo de Registro de Certificados 
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A descrição do ciclo de vida de um certificado digital, com suas etapas e 

possíveis ações, pode ser vista na Figura 33. 

 

 

Figura 33: Ciclo de Vida do Certificado 

Autoridades Certificadoras (ACs ou CAs) são à base de credibilidade do 

PKI, responsáveis por administrar todo o ciclo de vida dos certificados de chave pú-

blica. Uma CA emite certificados associando uma identificação única a uma chave 

pública, programa datas de expiração de certificados e publica Relações (Listas) de 

Certificados Revogados (CRLs ou LCRs). 

Uma empresa pode operar sua própria AC, ou então usar os serviços de 

uma terceira parte confiável, conforme mostrado na Figura 34.  

 

Figura 34: Autoridades Certificadoras: AC 
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Autoridades de Registro (ARs ou RAs) são responsáveis pela interface 

entre a Autoridade Certificadora (AC) e o usuário, por identificar o usuário para a sua 

AC correspondente, pela qualidade do processo de autenticação, determinando o 

nível de credibilidade que pode ser atribuído a um certificado, e também por manter 

os registros de todos os seus usuários, como visto na Figura 35. 

 

 

Figura 35: Autoridades Certificadoras: AR 

 

Um usuário de certificado utiliza aplicações PKI para possibilitar dentre 

outros processos, comunicações entre servidores WEB e browsers, envio de e-mail 

seguro, troca de dados eletrônicos de maneira segura - Electronic Data Interchange 

(EDI), fazer transações de cartões de crédito na Internet e usar seguramente redes 

Virtuais Privadas (VPN), conforme pode ser visto na Figura 36. 

 

 

Figura 36: Autoridades Certificadoras: Usuário 
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Nos procedimentos e políticas das ACs e ARs, é de responsabilidade das 

mesmas prover a credibilidade baseada em Papel. Um documento registrado em 

papel pode representar valores de vários milhões dependendo de saber. Quem o 

emitiu, quem o assinou, a facilidade/dificuldade em falsificar ou não o documento e 

pelo embasamento legal do mesmo. 

Os certificados digitais têm níveis diferentes de credibilidade dependendo 

de suas políticas de segurança (resistência da chave, armazenamento de chaves), 

seus critérios de identificação do solicitante de um certificado, as obrigações contra-

tuais entre as partes e também pela legislação sobre certificados e assinaturas digi-

tais. 

Na cadeia de Certificação, o certificado do usuário é assinado por uma 

AC, que por sua vez é assinado por outra AC, e assim sucessivamente, até chegar 

ao último certificado, que é auto assinado pela AC Raiz (CA Root), conforme o 

exemplo na Figura 37. 

 

Figura 37: Exemplo Assinatura de documento 

 

A Infraestrutura de Chaves Públicas brasileira (ICP-Brasil) é um conjunto 

de técnicas, práticas e procedimentos que foram traçadas pelo seu Comitê Gestor, 

formado por organizações governamentais e privadas brasileiras, cujo objetivo é es-

tabelecer os fundamentos técnicos e metodológicos de um sistema de certificação 

digital Brasileiro baseado no uso de chaves públicas. 
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Ela foi instituída pela MP 2200-2 de 24 de agosto de 2001, sendo com-

posta por uma cadeia de autoridades certificadoras, formada por uma Autoridade 

Certificadora Raiz (AC-Raiz), Autoridades Certificadoras (AC) e Autoridades de Re-

gistro (AR) e, ainda, por uma autoridade gestora de políticas, o Comitê Gestor da 

ICP-Brasil.  

O Comitê Gestor da ICP-Brasil vincula-se à Casa Civil da Presidência da 

República, é composto por cinco representantes da sociedade civil, integrantes de 

setores interessados, e um representante de cada um dos seguintes órgãos: Ministé-

rio da Justiça, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da 

Ciência e Tecnologia, Casa Civil da Presidência da República e Gabinete de Segu-

rança Institucional da Presidência da República. Sua principal competência é deter-

minar as políticas a serem executadas pela Autoridade Certificadora-Raiz.  

A Autoridade Certificadora Raiz (AC RAIZ) da ICP-Brasil é o Instituto Na-

cional de Tecnologia da Informação – ITI, uma autarquia federal vinculada direta-

mente à Casa Civil da Presidência da República.  

As Autoridades Certificadoras (ACs) são entidades públicas ou pessoas 

jurídicas de direito privado credenciadas à AC-Raiz, podendo emitir certificados digi-

tais vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular.   

Autoridades de Registro (ARs) estão vinculadas operacionalmente a uma 

determinada AC, e compete-lhes identificar e cadastrar usuários na presença física 

destes, encaminhando as solicitações de certificados às ACs correspondentes man-

tendo sempre os registros de suas operações. 

Tanto ACs como ARs possuem Política de Certificação e Declaração de 

Práticas de Certificação, que definem a forma como prestam o serviço, que por sua 

vez é auditado pelo ITI anualmente. 

Não há até a presente data da escrita deste trabalho Lei que regulamente 

a certificação digital no Brasil, tendo então a medida provisória força de lei regulató-

ria para este serviço. 
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A Estrutura de Chaves da ICP-Brasil atualmente, na Figura 38. 

 

Figura 38: Infraestrutura Chaves Públicas ICP-Brasil 

 

A custódia (Keys escrow) ou Armazenamento de Chaves (key archive), 

consideram as necessidades de governos e empresas de controlar o uso da Cripto-

grafia, e possibilitar, sob garantias, decriptar um texto cifrado. 

O armazenamento de chaves é uma necessidade comercial para permitir 

que as empresas recuperem eventuais chaves perdidas, senhas (Passwords) es-

quecidas ou ainda a perda de funcionários. 

A funcionalidade do uso de um Par de Chaves, é que se tenha um par 

dedicado para a criptografia, e outro par para o não repúdio (assinatura). 

Deve se preocupar com o armazenamento de chaves privadas sem per-

der a credibilidade do não repúdio. Para isso, a chave privada de criptografia pode 

ser armazenada ou custodiada, enquanto a chave privada de assinatura deve ser de 

controle exclusivo do usuário. 
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4.4 SEGURANÇA COM CRIPTOGRAFIA E CERTIFICAÇÃO NA PRÁTICA 

Falaremos agora a respeito da Linguagem ASN.1, força de ataques crip-

tográficos e alguns de seus usos. 

4.4.1 Padrão ASN.1 

O padrão Abstract Syntax Notation One (ASN.1), é uma notação padroni-

zada e flexível que descreve regras e estruturas para representar, codificar, transmi-

tir e decodificar dados em redes de telecomunicações.  

É um padrão ITU (International Telecommunication Union Telecommuni-

cation Standardization sector) H.32x, que pertence à série H da ITU-T, tratando de 

“Sistemas Audiovisuais e Multimídia”, usado para definir a sintaxe de dados.  

As regras formais do ASN.1 permitem representações de objetos que são 

independentes de codificação de máquinas, definido sem a sintaxe abstrata de in-

formações, mas sem restringir a maneira que a informação é codificada. 

Várias regras de codificação são conhecidas para prover transferência de 

valores de dados. As regras de codificação padrão ASN.1 são: Basic Encoding 

Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER), Distinguished Encoding Rules 

(DER), XML Encoding Rules (XER), Packed Encoding Rules (PER) e Generic String 

Encoding Rules (GSER). 

Para enviar a mensagem através da rede é necessário codificá-la num 

string de bits. A linguagem define então vários algoritmos chamados “Encoding Ru-

les” para realizar esta tarefa. Existem diversas “encoding rules”. Uma das mais sim-

ples é a Distinguished Encoding Rules (DER). 

O protocolo exemplo (QuestaoTeste) a seguir deve explicitamente indicar 

um conjunto de “encoding rules” para usar.  

Neste caso os usuários do protocolo conhecerão quais regras eles podem 

usar. 
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A seguir um exemplo de código ASN.1: 

 

    QuestaoTeste DEFINITIONS ::= BEGIN 

    QuestaoTeste ::= SEQUENCE 

 {          

    NumerodePesquisa INTEGER, 

        questão       IA5String  

                                } 

    RespostaTeste ::= SEQUENCE { 

         QuestãoNumber INTEGER, 

                 resposta         BOOLEAN      

                                         } 

   END 

 

- PDU ASN.1, (Seguindo o protocolo FOO) 

    myQuestion QuestaoTeste ::= { 

    NumerodePesquisa     1,     questao            

     "Item de Segurança?" } 

 

Para descrição de uma estrutura de dados concernente a um registro de 

pessoa, por exemplo, o registro deverá conter os seguintes campos:  

 

Nome: Leandro T. Versiani   

Cargo: Diretor   Numero: 51   

Data de admissao: 17 de julho 1971  

Nome da esposa: Valeska França  

Numero de filhos: 1 

 

Informações sobre filhos:  

Nome: Tiago T Versiani   

Data de nascimento: 19 de julho  de 2007 
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A descrição formal deste registro, usando a notação padronizada seria:  

 

Registro pessoal::- [APPLICATION 0] IMPLICIT SET 

{ Nome, cargo [0] ISO646 String, numero NumeroEmpregado, 

   dataDeIngresso [1] Date, nomeDaEsposa   [2] Name, filhos 

    [3] IMPLICIT SEQUENCE OF Informação Filho DEFAULT { }} 

    Informação Filho::- SET { Nome, dataNascimento [0] Date} 

    Nome ::- [APPLICATION 1] IMPLICIT SEQUENCE 

{ nome ISO646 String, inicial ISO646 String, sobrenome 

ISO646 String, NumeroEmpregado::- [APPLICATION 2] IMPLICIT 

INTEGER 

Date ::- [APPLICATION 3] IMPLICIT ISO 646 String -- AAAAMMDD 

 

Entendendo melhor a sintaxe da Codificação de Basic Encoding Rules 

(BER), temos que eram as regras originais utilizadas pelo padrão ASN.1 para codifi-

cação abstrata de informações dentro de um string de bits. Eram conhecidas como a 

sintaxe de transferência do ASN.1 e especificam a sequência exata de octetos que é 

utilizada para codificar um dado item de dados. 

A sintaxe BER junto com dois subconjuntos dela (Canonical Encoding Ru-

les e Distinguished Encoding Rules) são definidos pelo padrão X.690 do ITU-T, o 

qual é parte da série de documentos do ASN.1. 

Cada elemento de dado é codificado com um identificador de tipo, descri-

ção de tamanho, o próprio elemento e quando necessário uma marca de fim de 

campo.  

Este tipo de descrição é normalmente chamada Type-length-value (TLV). 

Este formato permite a um receptor decodificar informações ASN.1 de um stream 

incompleto sem precisar conhecimento prévio do tamanho, conteúdo ou semântica 

do dado.  

Sua sintaxe define tais elementos como a representação para tipos bási-

cos de dados, a estrutura para lidar com o tamanho das informações e os meios pa-

ra definir tipos complexos ou compostos a partir de primitivas. 
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Há ainda as codificações Canonical Encoding Rules (CER) e as regras 

distintas de Codificação- Distinguished Encoding Rules (DER). CER é uma sintaxe 

para transferência de mensagem especificada pelo ITU.  

É uma variante restritiva do Basic Encoding Rules para produzir uma sin-

taxe inequívoca de transferência para estruturas de dados descritas em ASN.1. 

Enquanto BER dá escolhas de como os valores de dados podem ser codi-

ficados, CER e DER selecionam apenas uma codificação daquelas que é permitida 

pelo método BER, sendo bastante utilizadas em trocas seguras ASN.1. 

Elas diferem no conjunto de restrições que fazem no codificador (remeten-

te). A diferença básica entre eles é que DER usa um campo de tamanho da informa-

ção e CER usa somente um byte delimitador de fim. 

Por isso, CER requer menos metadados para valores codificados gran-

des, e DER requer menos metadados para os pequenos valores codificados, e por 

isso DER é muito utilizada em assinaturas digitais X.509 

 

4.4.2 Força do ataque de sistema criptográfico 

A resistência a ataques depende de uma série de fatores, dentre eles a 

confidencialidade da chave, grau de dificuldade de determinação dessa chave, seja 

por adivinhação ou tentativa de possíveis chaves conhecidas, dificuldade de inver-

são do algoritmo criptográfico sem conhecimento da chave, a possibilidade de deco-

dificar-se todo um texto cifrado sabedores de como parte do mesmo é decifrado, e o 

conhecimento de propriedades particulares da mensagem original em texto aberto, 

que possam ser usadas para determinar sua aleatoriedade. 
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4.5 CASES DE USO DE CRIPTOGRAFIA 

No case que se analisou, usado na Petrobras, aplicado à sua ferramenta 

de Correio corporativa, o Lotus Notes, com seus certificados Internet, trouxe o Assi-

nador Digital para o jurídico da empresa, que substituiu o carimbo, assinatura e im-

pressão em papel (Paper-less), primeiramente se deve configurar o cliente de cor-

reio do Lotus Notes. Após a configuração, é possível enviar e-mails criptografados 

para Internet (Fora da Extranet e Intranet) de maneira segura, por meio do uso do 

software próprio Assinador Digital Petrobras, uma ferramenta interna de uso corpora-

tivo que possibilita por meio de uso de certificados do tipo A3, com obrigatoriedade 

de uso de token ou smart-card fornecidos pela AC Petrobras, assinar documentos de 

forma eletrônica de maneira segura, como pode ser visto nas Figuras 39 e 40. 

 

 

Figura 39: Assinando Arquivos de maneira segura 

 

Figura 40: Validando Assinatura de arquivos 
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Em algumas áreas, como Odontologia, já existem sistemas que só funcio-

nam mediante autenticação do cirurgião dentista (CD), por meio de sua Carteira de 

Identidade Eletrônica (e-CD), conforme ilustrado na Figura 41. 

 

 

Figura 41: Exemplo de uso e-token 

O Carimbo do Tempo (ou TimeStamp), é um mecanismo que fornece a 

todo e qualquer documento e/ou transação eletrônica o exato momento em que este 

evento ocorreu, baseando-se na hora oficial brasileira fornecida pelo Observatório 

Nacional. 

Ele é então considerado um documento eletrônico que, emitido por uma 

parte confiável, serve como evidência de que dada uma informação digital, pode se 

garantir que a mesma existia numa determinada data e hora no passado quando foi 

registrada por este carimbo.  

Os carimbos do tempo gerados para os documentos são providos de um 

servidor de Carimbo do Tempo, à prova de ataques contra a segurança da aplica-

ção. Este servidor é controlado e sincronizado pelo Observatório Nacional, que pos-

sui um relógio atômico para garantir a exatidão e veracidade do mesmo. 

O principal responsável por adicionar as informações que garantam de-

terminar datas e horas em todos os documentos que necessitem de comprovação 

legal do momento de sua criação, é este Servidor de Carimbo de Tempo (SCT). 
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Ele destina-se a associar a um determinado hash de um documento, as-

sinado eletronicamente ou não, uma determinada hora e data de sua existência, ofe-

recendo as informações de data e hora de registro deste documento quando este 

chegou à entidade emissora, não sendo a data de criação do mesmo.  

O Carimbo do Tempo auxilia em todo o processo de comprovação legal 

de cada documento digital e os serviços subsequentes ao Carimbo do Tempo são 

capazes de automatizar os processos de geração de documentos de cada institui-

ção. Isso possibilita a inclusão da tecnologia de datação eletrônica na maioria dos 

documentos gerados digitalmente. 

Ainda não há regulamentação para seu uso. As normas referentes à sua 

utilização na ICP-Brasil ainda estão sendo elaboradas. Hoje, aplicativos de Assinatu-

ra Digital usam a hora de servidores internos, sincronizados com o Observatório Na-

cional, de maneira a estabelecer o momento (data e hora) em que está sendo reali-

zada a assinatura do mesmo na rede corporativa.  

Assim que este serviço estiver devidamente regulamentado pelo governo, 

as ferramentas de assinatura atuais terão que incorporar esta funcionalidade aos 

seus produtos, não havendo até o momento deste trabalho nada ainda regulamen-

tado sobre o assunto. 

Um carimbo do tempo aplicado a uma assinatura digital ou a um docu-

mento prova que ele já existia na data incluída no carimbo do tempo. Os carimbos 

de tempo são emitidos por terceiras partes confiáveis, as Autoridades de Carimbo do 

Tempo (ACTs), cujas operações devem ser devidamente documentadas e periodi-

camente auditadas pela própria AC-Raiz da ICP-Brasil.  

Os relógios dos SCTs devem ser auditados e sincronizados por Sistemas 

de Auditoria e Sincronismo (SASs). Documentos eletrônicos assinados digitalmente 

com chave privada correspondente a certificados ICP-Brasil são válidos com ou sem 

o carimbo do tempo, de acordo com as referências RFCs 3161, 3628 e TS 101861 

do ETSI, e as normas de Carimbo de Tempo na ICP-Brasil.  

Para se obter um carimbo do tempo, existem hoje duas maneiras: Pre-

sencialmente ou Remotamente. Na maneira presencial, a solicitação ocorre quando 

um subscritor vai fisicamente em uma Autoridade de Certificação de posse de uma 

mídia contendo o(s) arquivo(s) ou documento(s) que deseja carimbar, e o(s) apre-

senta ao agente responsável.  
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O mesmo por meio de uma estação de trabalho da AC formata seu pedido 

e o envia ao servidor de Carimbo de Tempo (SCT). O mesmo então recebe de volta 

o carimbo emitido, que é repassado ao subscritor, validando a operação. 

Já na maneira Remota, a solicitação é feita pelo subscritor de uma esta-

ção ou equipamento conectado a uma rede de comunicação de dados privada ou à 

Internet, acessando diretamente a Autoridade Certificadora (AC), que fará a conexão 

com a interface de acesso do Servidor de Carimbo de Tempo (SCT). 

A segurança da Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) é dada pela Re-

de de Carimbo do tempo da ICP-Brasil e permite o estabelecimento, para ACTs de 

ambientes físicos com requisitos menos rigorosos que os de uma AC Certificadora 

da ICP-Brasil, pelas características de segurança dos equipamentos que compõem 

os SCTs, que só operam sincronizados com a hora UTC, usando HSM para geração 

de chaves criptográficas e assinatura de carimbos do tempo, com certificados digi-

tais da ICP-Brasil que possuem características específicas que garantem que o 

equipamento realmente pertence a uma ACT credenciada, conforme a Figura 42. 

 

 

Figura 42: Carimbo de Tempo na ICP-Brasil 
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O uso do carimbo de tempo deve ser usado sempre que for mandatória a 

comprovação inequívoca da data e hora da assinatura de um dado documento ou 

arquivo, e depende das necessidades jurídicas do processo de negócio, viabilizando 

as assinaturas de longa duração. 

Pelo que estudamos, podemos dizer que haverá ainda melhorias e mais 

serviços nos Portais de serviço utilizando assinatura digital (Justiça, Receita Federal, 

Tribunais), SPED Contábil, RIC (Registro de Identificação Civil), Carimbo do tempo e 

Assinaturas de longa duração. 

Alguns exemplos de uso em portais do governo são descritos a seguir. 

Receita Federal, pelo site da Receita Federal Brasileira, no Portal e-Cac: 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/atendvirtual/defaultAtendCertDigital.htm). 

Justiça Brasileira, pelo site da Justiça Federal, no Tribunal de Justiça (TJ):  

http://www.tjsp.jus.br/Servico/PeticionamentoEletronico/ de São Paulo, pelo Peticio-

namento eletrônico, no TJ do Rio de Janeiro, pelo acesso ao Processo eletrônico 

(http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/servicos/servicos). 

O Supremo Tribunal Federal (STF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 

os demais tribunais também possuem serviço de peticionamento eletrônico. 

O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já utiliza nos dias de hoje a 

eleição com urna eletrônica. Futuramente caso cada cidadão possua um certificado 

digital, as eleições podem ser totalmente “virtuais”, sem necessidade de presença 

física dos eleitores nas suas zonas eleitorais.  

O sistema já está preparado inclusive para votação remota, via identifica-

ção e validação biométrica, de maneira a agilizar e estimular a participação de todos 

mesmo que tenham dificuldade de ir à urna fisicamente. 

A Escrituração Contábil Digital (ECD), SPED Contábil, foi instituída pela 

instrução normativa 787/2007, e é obrigação acessória para certas pessoas jurídi-

cas, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir do primeiro dia de janeiro do 

ano de 2008.  

Outras empresas tributadas com base no lucro real também precisam uti-

lizar o sistema de ECD, além das citadas anteriormente. Para todas as outras insti-

tuições, até a presente data a adesão à ECD é facultativa, não sendo ainda obrigató-

ria. 

http://www.tjsp.jus.br/Servico/PeticionamentoEletronico/
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/servicos/servicos
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Para estas empresas que ainda não são obrigadas a preencher suas es-

criturações no SPED, caso não entreguem até o último dia útil de junho do ano se-

guinte ao lançamento, pode ser gerada uma multa de R$ 5 mil por mês-calendário 

ou fração.  

Os Livros fiscais viram digitais, não sendo mais necessária sua impressão 

e nem assinaturas ou carimbos que não os eletrônicos. 

Há um Projeto de Registro de Identificação Civil (RIC), do Ministério da 

Justiça Brasileira, ainda em trânsito, para que o Registro de Identificação Civil (RIC) 

passe a ser o número único de Registro de Identidade Civil pelo qual os brasileiros 

sejam identificados para possuir suas relações com a sociedade e com os órgãos 

públicos ou privados.  

O RIC será emitido contendo um certificado digital, vinculado a cada pes-

soa para quem for emitido, e a combinação das impressões digitais com a certifica-

ção digital tornará o processo de identificação pessoal mais eficiente e seguro. 

Houve um projeto piloto nas cidades de Salvador/BA, Brasília/DF, Hidrolândia/GO, 

Ilha de Itamaracá/PE, Rio de Janeiro/RJ, Nísia Floresta/RN e Rio Sono/TO, e alguns 

cidadãos já receberam o RIC, conforme exemplo na Figura 43. 

 

Figura 43: RIC (ICP-Brasil) 
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Até a presente data deste trabalho, os documentos atuais de identificação 

como Registro Geral, CPF e Título de Eleitor continuam valendo. 

Para as assinaturas de longa duração, quando for um requisito do negó-

cio obrigatório validar uma assinatura futuramente, será necessário guardar todo o 

ambiente quando da assinatura digital, armazenando as LCRs, os certificados da 

cadeia e as assinaturas que foram feitas na época.  

Tudo será montado e “empacotado” junto com carimbo do tempo, e futu-

ramente quando for necessário validar as assinaturas, todo o ambiente da época 

estará resguardado, sendo esse o conceito de assinatura de longa duração. 

4.5.1 Hash na prática 

Uma boa prática quando se pretende armazenar senhas de maneira segu-

ra é usar algoritmos de hash unidirecional. Nessa opção, o algoritmo serve para 

"transformar" uma senha fornecida em texto dado claro, em um novo conjunto de 

caracteres que represente essa mesma senha, e cada texto gerará uma hash única.  

Garante-se assim que não vão existir dois textos diferentes que geram a 

mesma hash, e o principal, que a partir de uma hash você não consegue chegar na 

senha. Isso funciona enquanto não temos colisões. Mas é uma boa prática em geral.  

Na prática, a partir de uma senha bem simples, que se não fosse cripto-

grafada seria de fácil dedução, e por força bruta em segundos se quebraria, conse-

guimos gerar um arquivo hash vinculado à mesma. Como no exemplo a seguir: 

Senha fornecida:      Senha_Terra_fácil_sem_números  

Hash gerado para esta senha: 662433272E2E2D8947E2DF1D9EBB09CD  (MD5) 

 

Um outro exemplo, com uma senha mais fácil ainda:   senha: 97531 

Hash MD5 correspondente gerado: C77A137752D7DC9036B8F28434B01273 
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Em ambas as situações, é praticamente impossível (Mas não totalmente 

impossível), que a partir da hash se chegue na senha original. 

C77A137752D7DC9036B8F28434B01273   (MD5)     ->     ??????????? 

ou 662433272E2E2D8947E2DF1D9EBB09CD  (MD5) =  ????????? 

 

              Na prática, quando desejamos participar on-line de páginas com restrição 

de acesso, como fóruns, bancos ou vendas via WEB, precisamos nos registrar ele-

tronicamente no site referente.  

Nesse caso, quando um determinado usuário se registra, deve usar a se-

nha que ele digitou no formulário de cadastro, gerar uma hash com essa mesma se-

nha e armazenar SOMENTE a hash no Banco de Dados. Então, quando ele for fazer 

login, pega a senha que digitou no formulário de login, gera novamente uma hash 

com essa senha, e compara à hash gerada agora com a hash do Banco que gerou 

anteriormente. Somente na comparação se elas forem iguais, é possível afirmar que 

o usuário digitou a senha certa, e garantir sua identificação como segura. 

Dentre as diversas opções de algoritmos de hash, sendo os mais usados 

o MD5 e o SHA-1, fica o dilema de qual deles deve se escolher, ou ainda qual deles 

é mais seguro para o uso que se deseja. 

4.5.2 Ataque a chaves de criptografia 

Um aspecto importante é que se um algoritmo for quebrado, tudo que for 

feito com ele está vulnerável, mas se uma chave é quebrada, somente os dados pro-

tegidos por esta chave é que ficam vulneráveis. Por isso utilizam-se chaves cripto-

gráficas, que é um número ou um conjunto de números, em geral escolhidos de ma-

neira aleatória, de maneira que se alguém souber o número atual, não consiga obter 

os próximos da sequência.  

Mas como é impossível gerar números aleatórios num computador, utili-

zam-se geradores de números pseudo-aleatórios (PRNG), que ainda são repetíveis. 

Pode se alterar a sua saída, usando entradas (sementes), que se garante alteram-se 

a cada nova geração de números. 
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O método mais comum é o de força bruta, onde se testam todas as possi-

bilidades da aleatoriedade da chave. Para uma chave de 40 bits, é de 0 a 1 trilhão 

de possibilidades. Já para uma chave de 56 bits, aumenta de 0(zero) para 72 quatri-

lhões. 

Para cada bit que se adiciona, dobra-se o número de chaves, e o tempo 

gasto para efetivar o ataque de força bruta. 

Pode ser feito o ataque à semente, ao invés de reproduzir a chave, repro-

duzindo o programa gerador e sua semente. Em se obtendo a semente, tenta-se 

reproduzir o seu gerador (PRNG) para criar a chave criptográfica. Então é preciso ter 

uma boa semente, que garanta dificultar esse tipo de ataque. 

Por exemplo, em uma transação SSL, gera-se uma chave coletando como 

semente além da hora do dia (de fácil obtenção), o ID do processo e o ID do proces-

so pai, além da posição dos cursos, status da memória, última tecla que foi pressio-

nada, dentre outros elementos, para dificultar a obtenção por força bruta. 
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5 ANÁLISE DE CASO 

Para entender melhor a gravidade da afirmação das falhas de uso do 

MD5, analisaremos uma situação onde é gerada por um sistema uma determinada 

senha de 35 caracteres, que deve obrigatoriamente conter letras maiúsculas e mi-

núsculas, vogais e consoantes, dígitos e símbolos, mas se observou que o hash 

MD5 dessa senha é o mesmo hash de quando se cria uma senha fácil somente com 

três caracteres numéricos "123".  Um atacante conseguiria facilmente quebrar a se-

nha ao fazer login no sistema usando a senha 123, independente de a sua senha 

ser outra completamente diferente, e muita mais complexa e aparentemente mais 

segura com seus 35 caracteres e regras.  

Não precisa se ficar alarmado ou desesperado. Existe uma chance muito, 

muito pequena de ocorrerem essas colisões. Hoje há sistemas preparados especi-

almente para analisar estas vulnerabilidades, por serem já conhecidas. Mas como 

ocorrem muito raramente, ainda é um dos métodos criptográficos comercialmente 

mais utilizados, até porque é rápido e na grande maioria das vezes, taxado como 

seguro.  

O real motivo que nos move a não recomendar a utilização do algoritmo 

MD5 é porque seu hash é amplamente usado, em grande escala, havendo hoje 

bancos de dados gigantescos, como é o caso do HashKiller que possui mais de 131 

bilhões de arquivos hashes registradas. Quando se acessa este site, e coloca-se um 

hash, ele analisa o seu banco de dados e se já existir uma ocorrência no mesmo 

para este arquivo, é retornado o texto correspondente àquele hash. 

Este site HashKiller possui hashes dos métodos MD5, SHA-1 e NTLM, e 

para piorar ainda mais a situação, há na internet ainda outros sites e serviços como 

esse, e como dissemos antes, porque comercialmente ainda é o método mais usa-

do, em todos eles se descobre hash do tipo MD5. Ataques do tipo força bruta, será 

abordado no trabalho mais detalhadamente. 

http://www.hashkiller.co.uk/
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5.1 ALGORITMO SHA-1 

Além da não recomendação no uso do MD5, encontramos em nossa pes-

quisa também evidências de falha no método SHA-1. Também possui falhas de coli-

são, portanto as não recomendações ao MD5 se aplicam a este método também, 

pois é o segundo mais usado hoje no mercado. Para o SHA-1, já existem bancos de 

dados gigantescos, e que chegam a ter bilhões de arquivos hashes que já foram 

"decifradas", e que os mantenedores destes sites “gentilmente” fornecem, alegando 

que estão fazendo um serviço público para que se meça a força da senha usada, 

garantindo sua confiabilidade. Há controvérsias. 

Ele é um método criptográfico baseado no Blowfish, e sua principal finali-

dade, e que o torna a nosso ver o algoritmo disponível hoje mais seguro, é que im-

plementa o "custo" na geração do arquivo resumo (“hash”), em relação à quantidade 

de processamento necessário para se gerar um hash. 

Portanto, ao se gerar um hash de uma senha, é preciso se definir quanto 

processamento será alocado para gerar o mesmo, fazendo com que o processo de 

cifragem fique adaptável às necessidades do momento, ao que se quer proteger, ou 

seja, que nível de segurança se quer ter (quanto maior a alocação, maior é o con-

sumo do processador, e por consequência mais fraca a proteção).  

Assim, na medida em que os computadores, processadores e técnicas de 

invasão forem evoluindo, o poder de processamento for aumentando, pode ir se in-

crementando essa variável "custo", para continuar garantindo o nível de segurança 

que se quer obter. 

A seguir se fará algumas comparações, para voltar a falar de Bcrypt. 

 

5.2 COMPARANDO MÉTODOS CRIPTOGRÁFICOS 

 

Foi feita aqui uma análise a respeito da geração de HASH, por meio de 

comparação da geração de hashes pelos três métodos analisados, a partir da mes-

ma senha fornecida, que será teste_TERRA_123. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Blowfish
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Primeiramente, gerando o hash em MD5, teremos: 

        12782BDC687C5B79B067B53680521EBC. 

 

Já gerando o Hash para a mesma senha, só que agora com uso do algo-

ritmo SHA1, o resultado é: DAB411557009B41BFBAB680B180DA3F491CD85FB. 

 

Usando a mesma senha, com algoritmo SHA-256, teremos para o hash: 

97F0F17BE58127FF7085E4620823EEC2AB37CFD8B6D986DC26E2E7A0FC591B6C. 

Mas a melhor opção, a nosso ver, é usar o método Bcrypt. 

 

Usaremos primeiramente o BCrypt com somente 4 ciclos: 

$2a$04$Rt52Rd8sJcoGu7oyzW4K.Oxm86TAHXyBy6yrJLAqFgxqSQ/PzDnC6 

 

Repetindo usando 4 ciclos, teremos um hash bem diferente do primeiro: 

$2a$04$h2o5rO/oXdGSLhRWPCtDWOtylOig.Q.IP80v9S0Zc.yszE8z7PSDi 

 

Observe que a partir de $2a$04$, que veremos em detalhes a seguir para 

que serve esse trecho inicial, o hash muda completamente, diferente dos outros mé-

todos, onde uma vez sabendo que tipo de método está se utilizando, consegue uma 

vez que se gere o código correto, sempre o mesmo hash para o texto dado para a 

senha. 

Ainda pode se aprimorar o uso, aumentando o número de ciclos, pois com 

somente 4, é possível com uma máquina com alto poder de processamento, conse-

guir chegar ao hash gerado por força bruta. 

Para esta mesma senha fornecida, têm-se então para os ciclos maiores: 

Usando 5 ciclos: 

$2a$05$YHDy7X06z1nqul4asqNBr.u8EUV0E4RH0w01tZjTk/0JQ77qAE3h. 

Usando 6 ciclos: 

$2a$06$4EwxXDU893O5LyP2zou.Xeu.DvlU.VrIkA0omD/8yRL/sDJthQfVC. 

Usando 7 ciclos:  

$2a$07$ltRRu1eT5kSd7pr1eif2g./Pjo.vVsna6IurvZ0QP1weIUKfldhBu. 
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Observe que a partir de 8 ciclos, o tamanho do hash é aumentado, dificul-

tando a quebra por força bruta, mas aumentando o consumo do processamento para 

gerar o mesmo. 

8 ciclos:  

$2a$08$9CaFqpgUcWUs/0iMTQ/W0esiKFTuBw.N4UUMwPJejzjycCaWAvXpm. 

9 ciclos:  

$2a$09$4nUOd8lSup8D8JYWzGOoeOy1cPmbdOhdEFlreZHUnbDwtwvMU10Rm. 

10 ciclos:  

$2a$10$5aZT7Kw8yieM1nyAq5OZL.BDFBZ.N0CEReOBehyAED7nL1lqCS86i. 

11 ciclos:  

$2a$11$rOWaZ1DYPN7hC.FKDXlE6O8YdMXkh1FUfzxOrF7jsq9f7Q20qep6m. 

12 ciclos:  

$2a$12$AXlfvnMIa7u.sGr3QBaFJeD8lhOQjXyzPz0ObpvV0AC1OLmigh82a. 

 

O tempo para gerar o hash aumenta a cada ciclo, tendo levado no último 

caso cerca de 12 segundos, e no primeiro com somente 4 ciclos cerca de 4 segun-

dos. 

 

5.3 BCRYPT EM PYTHON 

Para usar o Bcrypt em Python, precisamos seguir alguns passos, descri-

tos a seguir. 

O primeiro passo é instalar o módulo do BCrypt, pois ele não vem por pa-

drão no Python. Após deve-se digitar o seguinte comando no terminal: 

? sudo pip install BCrypt 

 

Após, deve importar-se o módulo do BCrypt, onde será definida qual é a 

senha que vamos criptografar. 
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Para o exemplo de uso no módulo Bcrypt instalado, vamos usar a senha 

'teste_TERRA_123 '. A seguir como fica no Python. 

 

?    >>> import BCrypt 

  >>> 

   >>> senha_dada = 'teste_TERRA_123 ' 

                  >>> saltoaleat = bcrypt.gensalt(8) 

   >>>    

>>>  

Print saltoaleat 

$2a$08$6yc4ydNUVad35Qc7BFflku0o94NeXTswjK7VNwFMsbN2y.XdPfVO6 

>>> 

  >>> hash = bcrypt.hashpw(senha_dada, saltoaleat) 

        >>>    

>>> print hash 

  $2a$08$K02Yy9Sn2mDReCeHwu3zseMpikne058OpGqfMhKHhuDLIYrnvNT9G 

>>> 

 

                 Pelo uso da função gensalt(), gera-se um salto aleatório, que garante que 

ela nunca será a mesma (não se repetirá), pois se criptografa a mesma senha diver-

sas vezes, por meio do uso de salto aleatório. 

A função gensalt() recebe um parâmetro, que é a variável custo. 

Este custo pode variar de 4 a 31, sendo que quanto maior for o custo, 

também será necessário mais poder de processamento para criptografar a mesma 

senha. 

Por isso, não se aconselha escolher um custo nem muito baixo, nem mui-

to alto, pois ao escolher um custo baixo, os ataques de força bruta terão eficácia, e 

se perderá o nível de segurança. Já se escolhermos um custo muito alto, o servidor 

pode ficar tão lento que trave a máquina, causando também um problema de segu-

rança X disponibilidade.  

Na máquina usada para teste, ao se gerar uma senha com custo 16, le-

vou-se cerca de 6 segundos. Acredito ser prudente usar, se for para um servidor 

com configuração padrão, ao menos o custo 8 como padrão, pois assim se evitam 

ataques de força bruta, mas não chega a se comprometer a disponibilidade das in-

formações no sistema. 

http://pythoneiro.blogspot.com.br/2015/02/como-utilizar-bcrypt-em-python.html
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No salto gerado, no início (trecho $2a), fica indicado o tipo de criptografia 

que se usou, no caso do nosso exemplo o BCrypt.  Ainda no salto gerado, logo a 

seguir do anterior (trecho $08), indica-se o número da variável custo que foi usada 

para criptografar. 

Para se criptografar a senha fornecida, usamos a função hashpw(). Ela 

recebe dois (2) parâmetros, sendo o primeiro a própria senha que se quer criptogra-

far, dada em texto puro, ou seja, sem proteção. O segundo parâmetro é o salto alea-

tório que se deseja, que vai gerar então o hash correspondente à senha, agora crip-

tografada. 

Para verificar a diferença, podemos comparar a senha em texto puro com 

a hash gerada. 

>>> senha_orig = 'teste123' 

>>> saltoaleat = '$2a$08$K02Yy9Sn2mDReCeHwu3zse' 

>>> senha_cript = 

'$2a$08$FkfcNuMxDLaEjfmTo418iuoFMSNMeFkbqJC10tNG9l1gC.dnSFlC. ' 

>>> bcrypt.hashpw(senha_orig, saltoaleat) == senha_prot_crip True 

>>> bcrypt.hashpw(senha_orig, senha_prot_crip) == senha_prot_crip True 

>>>   >>>   >>> salto += 'asdf12345' 

>>> bcrypt.hashpw(senha_orig, saltoaleat) == senha_prot_crip True 

>>> 

 

Ou ainda   

 

bcrypt.hashpw(senha_orig, senha_prot) == senha_prot 

? >>>  senha = '12345'             >>> senha_prot_crip =  

'$2a$08$K02Yy9Sn2mDReCeHwu3zseMpikne058OpGqfMhKHhuDLIYrnvNT9G' 

>>>       

>>> bcrypt.hashpw(senha, senha_cript) == senha_cript   True   >>> 

 

 

 

 

 

 

http://pythoneiro.blogspot.com.br/2015/02/como-utilizar-bcrypt-em-python.html
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CONCLUSÃO 

  

Na pesquisa técnica desse trabalho, foi possível apontar algumas evidên-

cias de falha no processo de desenvolvimento e programação, como no uso do mé-

todo SHA-1, e pode se recomendar o uso seguro do algoritmo BCrypt, em conjunto 

com a linguagem ASN.1, integrado às regras da ICP-Brasil utilizando hash e certifi-

cados digitais e de assinatura que garantem os principais aspectos de segurança da 

informação para promover comunicações confiáveis.  

O que se pode registrar de mais significativo nesse trabalho foi que a tec-

nologia evoluiu ao longo dos anos, e sua tendência é continuar a evoluir, e que há 

inúmeras soluções disponíveis no mercado, e por isso é preciso se ter na área de 

segurança e comunicações confiáveis um cuidado na escolha da que mais se ade-

que às necessidades, pois falhas nessa área podem produzir perdas significativas e 

algumas vezes irreversíveis de informações. 

A análise e demonstração que foi feita nesse trabalho, comparando dife-

rentes tipos de criptografia, hash, certificados para assinatura e transações eletrôni-

cas, com e sem uso de e-tokens, inclusive mostrando e indicando o uso de diferen-

tes ferramentas e técnicas, visam permitir servir de guia, para os que se interessem 

ou que precisem, escolher a melhor para aplicar no dia a dia do trabalho. 

Pretende-se em um próximo trabalho dar continuidade a esses novos co-

nhecimentos teóricos que tive oportunidade de conhecer, por meio da análise de um 

case específico e baseado na demonstração e comprovação no uso prático, por 

exemplo, em um site de compras eletrônicas com uma aplicação eletrônica via WEB, 

e ter condições de obter dados e melhores resultados que comprovem numerica-

mente os fatos aqui estudados e apresentados, a fim de com total segurança com-

provar as indicações de uso das ferramentas e técnicas ao longo desse texto. 
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TRABALHOS FUTUROS 

  

Como continuação desse trabalho pretende-se ampliar o estudo sobre os 

aspectos de segurança envolvendo criptografia e linguagens de programação recen-

tes, de maneira mais prática, por meio de desenvolvimento em uma plataforma WEB 

de uma aplicação, disponibilizando o código e resultados, de maneira a fazer um 

comparativo com os dados apresentados nesse primeiro trabalho. 

Por meio da análise desse case específico, e baseado na demonstração e 

comprovação no uso prático, por exemplo, em um site de compras eletrônicas com 

uma aplicação eletrônica via WEB, poderemos ter condições de obter dados e me-

lhores resultados que comprovem numericamente os fatos aqui estudados e apre-

sentados. Desta forma, comprovar as indicações de uso das ferramentas e técnicas 

ao longo desse texto, colocando em prática esses novos conhecimentos teóricos 

que tive oportunidade de conhecer, e que se possível possam agregar valor a quem 

atue ou tenha interesse essa área. 
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