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PESQUISA 

Segurança de Sistemas Criptográficos - Reflexões 

INTRODUÇÃO 

" U m SISTEMA CRIPTOGRÁFICO, 
" para ser adequado, deve apoiar-se 
, em um tripé de requisitos constituí-
do por ALGORITMO de CIFRAÇÃO/ 
DECIFRAÇÃO bem elaborado, boa admi
nístração ' de chaves criptográficas e pro
cedimentos operacionais corretos. À seme
lhança de uma amarra, tão forte quanto o 

. seu elo mais fraco, esse tripé será tão segu
ro quanto o seu componente mais vulnerá
vel, e influências estrangeiras, como a im
portação de equipamentos criptográficos, 
com certeza, afetam a sua segurança. Con
seqüentemente, urge definir uma política 

, de segurança criptográfica autóctone. O 
presente trabalho pretende, então, suscitar 

, alguns temas atuais para discussões acer
ca dessa política, visando à sua formula
ção. Incluiu~se um glossário para facilitar 
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a compreensão do texto; ademais, para 
chamar atenção, serão grafados em mai
úsculas , apenas na primeira vez que apa
recerem no texto, os termos incluídos no 
glossário. 

RUMOS NOVOS 

Para onde a criptografia estará ca
minhando? Em razão da sua importân
cia e competência sobre o assunto, reco
nhecidas no contexto universal , o gover
no norte-americano pode servir de exem
plo para responder à indagação. Afinal, 
ele convive com uma discussão sobre o 
tema com empresas privadas am,ericanas, 
a propósito de um projeto de sua auto
ria, o Capstone'. 

o que é o Capstone? 

Trata-se de um projeto que visa de
senvol ver um conjunto de padrões oficiais 
para a criptologia, para uso simultâneo do 
governo e das empresas privadas. -

Os principais componentes do 
Capstone são quatro: um módulo de AL-
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GORITMO CRIPTOGRÁFICO, um algoritmo de ASSINATURA DIGITAL, um protocolo 
para troca de CHAVES CRIPTOGRÁFICAS e uma FUNÇÃO DE CONDENSAÇÃO. O 
algoritmo criptográfico é denominado Skipjack e está embutido em um "chip" conhecido por 
Clipper. Todos os componentes do Capstone utilizam chaves criptográficas de 80 BITs; con
seqüentemente, uma BUSCA EXAUSTIVA no conjunto dessas chaves necessitaria de 280 ope
rações, isto é, uma quantidade de operações da ordem de grandeza de 24 algarismos decimais. 

o que é o Clipper? 

É um "chip" que contém o Skipjack, desenvolvido e garantido pelo governo norte
americano, projetado para atender, ao mesmo tempo, aos interesses do governo - possibili
tando o acesso às comunicações entre pessoas suspeitas de atos ilegais - e aos interesses 
privados - assegurando comunicações isentas de violações . A tecnologia empregada no Clipper 
pretende equilibrar esses interesses simultaneamente antagônicos, pelo uso de CHAVES 
CRIPTOGRÁFICAS CUSTODIADAS. As AGÊNCIAS DE CUSTÓDIA confiariam essas 
chaves, tanto às empresas, cujas comunicações seriam impenetráveis a "arapongas" e à espi
onagem industrial, quanto às agências de inteligência do governo, que poderiam monitorar 
com a devida autorização judicial, as comunicações suspeitamente criminosas . 

Quem são as agências de custódia das chaves? 

Ainda não se decidiu sobre as agências de custódia. Como essas agências serão alvos 
de prováveis tentativas de comprometimento do sistema Clipper, é essencial que os bancos 
de dados das chaves criptográficas custodiadas sejam mantidos sob severa segurança; idênti
ca proteção deveria ser dada à fábrica do "chip". 

o que é o Skipjacl(? 

É um ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO SIMÉTRICO sigiloso (secreto) , projetado 
pela NSA (National Security Agency) para uso civil , implementado no "chip" Clipper, por 
conseguinte em um hardware, e fabricado sob autorização do governo. Ele usa uma CHAVE 
SECRETA de 80 bits para cifração/decifração de blocos de dados de 64 bits, misturando-os 
em 32 passos. 

Por que o Clipper é controverso? 

Dois aspectos distintos têm gerado críticas e discussões sobre o Clipper. 

O primeiro aspecto é a controvérsia gerada pela concepção de chaves criptográficas 
cU$todiadas. Os favoráveis à idéia acreditam que elas fornecem comunicações seguras ao 
público, permitindo, ao mesmo tempo, a monitorização de comunicações suspeitas por agên
cias do governo. Os opositores da idéia a entendem como uma intrusão desnecessária e inefi
caz do governo na vida privada dos cidadãos. 
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o segundo aspecto controverso é o próprio "chip" Clipper, cujas objeções mais co
muns são: (a) o Skipjack não ser público e, por isso, pode não ser seguro, quer por lapso de 
projeto, quer pela introdução deliberada de ARMADILHA; (b) a possível vulnerabilidade 
das agências de custódia de chaves criptográficas; (c) o número insuficiente dessas agências; 
(d) a possível insegurança na geração das chaves criptográficas para os "chips" Clipper; (e) a 
falta de competitividade na implementação do Clipper, encarecendo-o e tornando-o mais 
lento (uma única fábrica, apenas, está autorizada pelo Governo para implementar o Skipjack 
no Clipper); (f) a impossibilidade de implementação em software; e (g) a chave criptográfica 
de tamanho fixo, impossibilitando aumentá-la, se necessário. 

Qual é a posição brasileira? 

O governo brasileiro, recentemente, começou a dar seus primeiros passos ao criar, por 
decreto presidencial de 26/03/96, um Grupo de Trabalho Interministerial, coordenado pela 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, com o propósito de elabo
rar e apresentar proposta de uma Política Nacional de Segurança e Privacidade das Comuni
cações para o País2. Esse tema é de capital interesse estratégico, não só militarmente como, 
também, para as nossas indústrias e todos os cidadãos brasileiros que, direta ou indiretamen
te, estejam envolvidos com o assunto. 

AS VULNERABILIDADES 

A força ou a fraqueza de um sistema criptográfico estiveram ligados, sempre, ao grau 
de atendimento dos requisitos fundamentais do tripé criptográfico. Para se ter uma idéia de 
um bom tripé, durante a 2ª Guerra Mundial os alemães utilizavam um criptógrafo clássico 
trocando, constantemente, as chaves criptográficas e obtendo, dessa maneira, resultados ex
cepcionais. Estudos posteriores3 comprovaram a correção daquele procedimento, porquanto 
o algoritmo embutido naquela máquina (não tão moderno, comparado com modelos matemá
ticos mais atuais), juntamente com gerenciamento eficaz das chaves (troca periódica das · 
chaves) e procedimentos operacionais corretos, resultaram no atendimento completo dos re
quisitos do tripé, tornando aquele criptógrafo pouquíssimo vulnerável. 

Com a globalização da informação, auxiliada pela tecnologia de redes de computado
res, têm sido utilizados sistemas criptográficos para a proteção de informações sigilosas e 
alguns possuem sofisticados algoritmos de cifração/decifração, considerados seguros pelos 
melhores cientistas. 

Essa situação tem levado o governo dos EUA a adotar um controle rígido à exporta
ção de sistemas criptográficos por empresas americanas. O controle tem sido feito por meio 
de uma técnica conhecida por BURRIFICAÇÃO, aplicada nas chaves criptográficas e/ou nas 
equações matemáticas que fazem parte do projeto do algoritmo. Quando aplicada nas chaves 
criptográficas, consiste, simplesmente, em limitar o seu tamanho até 40 bits, o que permite, 
com os atuais recursos computacionais, uma busca exaustiva2.4 . Com relação aos algoritmos 
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criptográficos, a técnica de burrificação consiste em introduzir armadilhas nas equações ma
temáticas que fazem parte do projeto do algoritmo, enfraquecendo-o. As armadilhas são muito 
difíceis de serem detectadas. 

Portanto, uma conseqüência imediata desse controle é que, ao se adquirirem sistemas 
criptográficos de origem americana, pelo menos, pode~se ter a certeza do comprometimento 
de dois requisitos do tripé criptográfico: o algoritmo criptográfico e o gerenciamento das 
chaves criptográficas. Observa-se, assim, que mesmo mantendo-se sob um rígido domínio o 
terceiro requisito, qual seja, procedimentos operacionais corretos, a segurança criptográfica 
já estará duplamente comprometida. 

Complementando o exame das vulnerabilidades, vejamos apenas quatro exemplos de 
possíveis fraquezas relativas a procedimentos operacionais. 

Exemplo 1: Acesso físico às instalações do sistema . 

. Durante o episódio conhecido como a Guerra do Golfo, sabe-se que um vírus de com
putador retirou do ar todo o sistema de guiagem de mísseis iraquianos, impossibilitando 
ações ~ficazes do Iraque sobre os seus objetivos estratégicos2

. Com relação ao mencionado 
vírus , acredita-se que tenha sido introduzido após a definição, pelos aliados, do dia do ataque 
(DIA D), possivelmente por algum agente secreto com conhecimento dos gatilhos do sistema 
ou alguém responsável pela manutenção e reparo dos equipamentos. 

Exemplo 2: Acesso remoto a informações sigilosas. 

A NSA, que é um órgão oficial do governo dos EUA, vem monitorando informações 
que transitam pela INTERNET5. Sabe-se, também, que aquele órgão tem capacidade sufici
ente para, remotamente, grampear linhas de MODEM e captar, dessa forma, chaves 
criptográficas dos sistemas sob grampo ou informações sigilosas, de modo geral. 

Exemplo 3: Controle de irradiações indesejadas. 

Trata-se de um componente da Segurança de Emissões. O termo usualmente associa
do com essa segurança é chamado "TEMPEST", que se refere a investigações e estudos 
relacionados com irradiações eletromagnéticas comprometedoras e inadvertidas . Um exem
plo de situação comprometedora é quando um sinal eletromagnético de entrada na unidade 
criptográfica oferece uma fuga suficiente para ser detectad06•7• 

Exemplo 4: Armazenamento inadequado de informação sigilosa. 

Sabe-se que um estudante argentino conseguiu penetrar em REDES DE COMPUTA
DORES, tanto do Brasil, do Chile, do México, de Taiwan e da Coréia do Sul, quanto da 
NASA, do Pentágono e de outros órgãos oficiais americanos, e conseguiu obter informações 
sigilosas armazenadas em bancos de dados, por meio dessas redes; esses dados, provavel
mente, não estavam cifrados8• 
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ATENUAÇÃO DE FRAQUEZAS 

Todas as situações comentadas acima levam-nos às seguintes indagações: 

a) Seus algoritmos criptográficos, implementados em "software" ou "hardware", são 
burrificados? 

b) Você está ciente de outros aspectos relacionados à segurança e às vulnerabilidades 
dos seus algoritmos criptográficos? 

O RSA, por exemplo, é um algoritmo criptográfico4 considerado ótimo. Sua robustez 
está relacionada à dificuldade de se fatorar grandes números. Entretanto, sob certas condi
ções, é possível decifrar mensagens cifradas por ele, sem precisar fatorar aqueles números. 
Foge ao escopo do texto explicar, detalhadamente, essa afirmativa. 

c) Você está ciente dos aspectos relacionados à segurança e às vulnerabilidades do seu 
sistema de gerência de chaves criptográficas? Essas chaves, por sua vez: 

- são geradas e distribuídas de forma adequada? 
- o seu tamanho atende aos requisitos necessários, em função da tecnologia atual? 

d) Suas informações sigilosas estão protegidas? 
e) Seus procedimentos operacionais podem tornar seu sistema criptográfico vulnerá-

vel? 

Acredita-se que as vulnerabilidades intrínsecas aos sistemas criptográficos podem até 
ser eliminadas ou, pelo menos, atenuadas, adotando-se políticas adequadas de segurança, 
tanto pelas empresas privadas, quanto pelos órgãos governamentais. A capacitação humana, 
evidentemente, é fundamental para o sucesso dessas políticas. Ademais, por força dessa 
capacitação, surge, naturalmente, a competitividade entre governos, na defesa de seus inte
resses, e entre empresas privadas, em defesa dos seus próprios interesses e dos interesses dos 
governos de seus países de origem. Esse fato deve ser levado em alta consideração ao 
formulador daquelas políticas. 

Para se ter idéia real do grau dessa competitividade, um determinado banco 
multinacional, ao adquirir um sistema criptográfico nacional, submeteu-o a uma avaliação 
por outra empresa nacional, baseado na sua política de segurança de dados. Concluída a 
avaliação, remeteu-a à matriz, sediada no exterior, que a devolveu com instrução para que a 
avaliação fosse realizada por empresas e cidadãos da matriz. O episódio pode ser interpreta
do, sem dificuldade, como uma reserva implícita de mercado. 

O QUE DISCUTIR 

Uma política de segurança lógica e física de sistemas criptográficos deve estar inteira
mente comprometida em garantir a capacidade do tripé criptográfico: algoritmos, gerência de 
chaves e procedimentos operacionais. 
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Havendo inúmeras maneiras de abordagem do assunto, escolheu-se, então, a de enu
merar alguns temas para discusiúio 'sobt'e"aque'íà polftiéa,div!dindo-os pelos três requisitos 
fundamentais do aludido tripé, como a seguir . 

. ~ • ' J . 

a) Algoritmo de cifração/decifração: 

a.! - Critérios para definição de padrões de algoritmqs criptográficos, detalhando os 
seus projetos e as avaliações quanto a seus aspectos de· segUl;ança.e yulnerabilidade; 

a.2 - Mecanismos de incentivo à criação e desenvolvimen,tÇ) de a1g9ritmos criptográficos 
autóctones; 

a.3 -'- Incentivos à criação e manutenção de cursos de criptografi(j. e,segurança de da
dos, visando adquirir e/ou aprimorar a capacitação em projetos de alg()ritmos. A Universida
de Federal Fluminense, por exemplo, mantém curso regular de Mestrado nessa área; 

a.4 - Intercâmbios, internos e externos, na área de criptologia e segurança de dados; 
a.5 - Critérios para aceitação (excepcionalmente) de algoritmos diptegiáficos de ori

gem estrangeira; 
a.6 - Mecanismos para avaliar se as implementações dos algoritmos crip~ográficos 

em "software" ou "hardware" estão corretas; e 
a.7 - Estudos de criptoanálise para avaliação de nossos próprios algoritmos 

criptográficos. 

b) Chaves Criptográficas 

b.I - Critérios para definição de tamanhos mínimos de chaves criptográficas; 
b.2 - Critérios para aceitação (excepcionalmente) de sistemas criptográficos (chaves 

criptográficas + algoritmos) de origem estrangeira; 
b.3 - Critérios para o gerenciamento seguro de chaves criptográficas (isto é, geração, 

distribuição, manuseio, guarda e destruição de chaves criptográficas); e 
b.4 - Mecanismos para avaliar se as implementações dos modelos de gerência de 

chaves criptográficas em "software" ou "hardware" estão corretas. 

c) Procedimentos Operacionais 

c.I - Definição de requisitos de treinamento do pessoal contra violação de sistemas 
criptográficos; . 

c.2 - Definição de requisitos contra irradiações indesejadas ("TEMPEST") dos equi
pamentos criptográficos; 

c.3 - Estabelecimento de requisitos de controle de acesso físico e ambientes onde se 
manipulam informações sigilosas; 

c.4 - Estabelecimento de requisitos de segurança dos sistemas de manutenção/reparo 
dos equipamentos/programas criptográficos; e 

c.5 - Estabelecimento de requisitos de auditorias de segurança de operação de siste
mas criptográficos como um todo. 

34 REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA I ~~~I 



SEGURANÇA DE SISTEMAS CRIPTOGRÁFICOS - REFLE XÕE S 

CONCLUSÃO 

A segurança e as possíveis vulnerabilidades de sistemas criptográficos estão intima
mente ligadas ao uso apropriado que se dê a eles. 

É muito comum, hoje em dia, condicionar a segurança dos sistemas criptográficos em 
função, somente, da robustez dos algoritmos criptográficos . Entretanto, isto é errado, visto 
que a segurança apóia-se fundamentalmente, conforme exposto repetidas vezes, num tripé 
criptográfico, cujo equilíbrio depende, igualmente, da importância de cada pé. 

Percebe-se uma preocupação constante na Marinha Brasileira, desde tempos remotos, 
com os requisitos de bom gerenciamento de cifras e de procedimentos operacionais corretos. 
Os avanços proporcionados pela cibernética têm possibilitado, por sua vez, maior sofistica
ção, tanto destes dois requisitos mencionados, quanto do terceiro , isto é, algoritmos 
criptográficos seguros, visando a manter, em alto nível, o equilíbrio daquele tripé. O CASNAV' , 
por exemplo, que foi elevado, recentemente, à categoria de Organização Militar Prestadora 
de Serviço (OMPS), está engajado no problema desde 1982; segue, a passos largos, na dire
ção de formar um embrião habilitado a fornecer assessoramento técnico no desenvolvimento 
de sistemas criptográficos autóctones seguros, não apenas para a MB, como também para o 
governo brasileiro e, se for desejado, para organizações privadas. 

BIBLIOGRAFIA 

1. RSA. RSA 's Frequently Asked Questions About Today's Cryptography: Capstone, Clipper 
and DSS - RSA laboratories. June, p. 1-8. http://www.rsa.com/rsalabs/faq/faq-ccd.html. 
1996. 

2. VERONICA C. - Criptografia: O Brasil no Clube dos Segredos, Informática Hoje, p. 6-7, 
Junho, São Paulo - SP, 1996. 

3. SALLES, D. V. Utilização da Teoria dos Conjuntos Nebulosos na Separação de Pinos do 
Criptógrafo Hagelin, C-48. Tese de mestrado, Instituto Militar de Engenharia, Rio de Ja
neiro, 1982. 

4. SCHNEIER, B. Applied Criptography, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994. 

5. NSA, BOS: NSA is monitoring Key Internet routers - Puzzle Palace Author, p. 1-5, June, 
http://www.nsa.gov:8080/, 1996. 

6. WARD, G. Tempest in a teapot, grady @ netcom, p. 1-6, 1996. 

7. SCHLEHER, D. Introduction to Electronic WaJfare, Artech House, Inc. Washington -
EUA,1986. 

8. PASSOS, J. M. EUA desmascaram pirata eletrônico, O Globo, p. 35, 30/03/96, Rio de 
Janeiro - RJ, 1996 . 

. Centro de Análises de Sistemas Navais. 

Vo 1. X I V - N.o. 1 - 1.0. T r i me s t r e de 1997 35 



PESQUISA 

GLOSSÁRIO 

AGÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS ("Escrow Agency") - Agên
cias legalmente credenciadas para distribuir e guardar chaves criptográficas. 

ALGORITMO - Conjunto específico de instruções para realizar determinada tarefa, expres
sa por uma quantidade de passos. 

ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO - Algoritmo que simula uma transformação matemática 
reversível e, juntamente com uma chave criptográfica, executa as operações de cifração/ 
decifração. (Ver: CHAVE CRIPTOGRÁFICA e SISTEMA CRIPTOGRÁFICO). 

ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO ASSIMÉTRICO - Algoritmo criptográfico que executa 
a operação de cifração, utilizando uma chave pública, e a operação de decifração, utili
zando uma chave privada. (Ver: CHAVE PÚBLICA e CHAVE PRIVADA). 

ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO SIMÉTRICO - Algoritmo criptográfico que executa as 
operações de cifração/decifração, utilizando uma mesma chave secreta. (Ver: CHAVE 
SECRETA). 

ARMADILHA - Técnica usada para enfraquecer algoritmos criptográficos. (Ver: 
BURRIFICAÇÃO). 

ASSINATURA DIGITAL - Bloco de dados apenso ao final de uma mensagem ou que acom
panha um arquivo binário; a assinatura atesta a autenticidade do arquivo. 

BIT - Menor unidade de informação (contração de BInary digiT) . 

BURRIFICAÇÃO (Dumb-down) - Técnica usada para enfraquecer sistemas criptográficos 
(chaves criptográficas e algoritmos criptográficos ou apenas chaves criptográficas). 

BUSCA EXAUSTIVA - Procedimento combinatório que determina todas as chaves 
criptográficas pertencentes ao conjunto de chaves possíveis. 

Ex.: se a chave criptográfica possuir 20 bits , então o conjunto de chaves possíveis terá 
220 chaves. Assim, uma busca exaustiva consistirá em se determinar essas 220 cha
ves, o que cOtTesponde, numericamente, a uma quantidade da ordem de 1 milhão 
de chaves [220 = (210) 2 = 1.0242 "" (103) 2"" 1 06 chaves]. . 

CHAVE CRIPTOGRÁFICA - Parâmetro de um sistema criptográfico que, juntamente com 
um algoritmo criptográfico, realiza as operações de cifração/decifração. 

CHAVES CRIPTOGRÁFICAS CUSTODIADAS ("Escrowed Key") - Chaves criptográficas 
mantidas legalmente sob a guarda de uma terceira pessoa (agência de custódia) que, de 
acordo com compromisso escrito, são liberadas apenas a quem dispõe de permissão 
para usá-Ias. 

CHAVE PRIVADA - Chave criptográfica que, juntamente com um algoritmo criptográfico 
assimétrico, realiza a operação de decifração. 
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CHAVE PÚBLICA - Chave criptográfica ostensiva que, juntamente com um algoritmo 
criptográfico assimétrico, realiza a operação de cifração. 

CHAVE SECRETA - Chave criptográfica secreta que, juntamente com um algoritmo 
criptográfico simétrico, realiza as operações de cifração/decifração. 

CIFRAÇÃO - Operação que transforma o texto claro em cifrado, pela aplicação de algoritmos 
criptográficos simétricos com chaves secretas, ou de algoritmos criptográficos 
assimétricos com chaves públicas. 

DECIFRAÇÃO - Operação que transforma o texto cifrado em claro, pela aplicação de 
algoritmos criptográficos simétricos com chaves secretas, ou de algoritmos criptográficos 
assimétricos com chaves privadas. 

FUNÇÃO DE CONDENSAÇÃO ("Hash Function") - Função matemática que, aplicada a 
um conjunto com L elementos produz, como saída, um conjunto com T elementos, tal 
que T é menor que L. 

INTERNET - Rede de Computadores Universal (Ver: REDE DE COMPUTADORES). 

MODEM - Acrônimo de MOduladorlDEModulador, equipamento para conectar aparelhos 
digitais a canais de comunicações de dados analógicos . 

REDE DE COMPUTADORES - Conjunto de computadores interligados entre si , onde tran
sitam informações. 

RSA - Algoritmo criptográfico assimétrico. 

SISTEMA CRIPTOGRÁFICO - Família de algoritmos criptográficos e chaves criptográficas 
que realizam as operações de cifração e decifração, conforme mostrado na figura se
guinte: 

CIFRAÇÃO DECIFRAÇÃO 

TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
) ) ) ) 

CLARO CIFRADO CIFRADO CLARO 

r r 
CHÀVE CHAVE 

CRIPTOGRÁFICA CRIPTOGRÁFICA 
DE CIFRAR DE DECIFRAR 
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