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IN1RODUÇÃO 

Existem inúmeras maneiras de gerar números primos. Entretanto, para o emprego em 
sistemas criptográficos, certas exigências devem ser atendidas, sobretudo quanto à 
imprevisibilidade dos números gerados. Além disso, deve-se considerar o tempo gasto 
nesta operação, uma vez que a determinação da primalidade de um número, com absoluta 
celteza, é uma tarefa complexa. O que se faz, na prática, é gerar números que são prováveis 
primos, a p31tir de um candidato inicial pseudo-aleatório, com uma probabilidade suficiente 
p31'a atender aos níveis de segurança requeridos pelos sistemas. 

UM ALGORI1MO GENÉRICO 

Ao analisarmos as diferentes maneiras de se gerarem números primos por métodos 
probabilísticos, podemos verificar uma idéia central, contida em praticamente todos os 
algoritmos, que sintetiza o processo. Assim, para se gerar um número primo n, de tamanho 
definido, executa-se o seguinte algoritmo: 

• Tenente·Coronel R 1 ;  Engenheiro de Comunicação no IME em 1963, Mestre em Ciências Matemáticas 
no ITA em 1 969 e Mestre em Ciências Matemáticas na Universidade de IlIinois, EUA, em 1 971 , 
.. Capitão-Tenente do Corpo da Armada; Mestre em Ciências em Engenharia da Produção na UFF, 
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Algoritmo Gere/Primo 
I - Gera-se aleatoriamente um número 

Ímpar /1. compreendido dentro de um intelvalo 
específico; 

2 - Aplica-se um teste de divisão a /1, a fim 
de se eliminarem os números múltiplos de 
pequenos primos. Caso n não passe no teste, 
retorna-se a I e faz-se n = n + 2. 

3 - Aplica-se um teste probabilístico de 
composição a /1, que o defmirá como composto 
ou como provável primo (com um limite 
superior para a probabilidade de erro asso
ciada). Caso 1/ seja composto, retoma-se a I e 
faz-se I/. = /1 + 2. Caso 1/ seja provável primo, 
termina-se o algoritmo. 

Note-se que, ao não restringirmos o 
crescimento de 1/, fazemos com que sempre 
haja a geração de um provável primo, sem 
limitarmos o tempo de execução do algoritmo, 
ou seja, não permitimos que o algoritmo falhe. 
Desta forma, ao término da execução do 
algoritmo, o número n gerado será considerado 
um provável plimo, com um limite superior para 
a probabilidade de erro dependente do teste 
probabi lístico escollúdo. 

Outros algoritmos, ao contrário, intenom
pem sua execução após uma determinada 
quantidade (preestabelecida) de tentativas 
frustradas, e reiniciam com uma nova escollla 
de /1.  A lógica deste procedimento baseia-se 
na não-uniformidade da distribuição dos nú
meros primos, e procura evitar o excesso de 
cálculos, que ocorre quando o número /1 inicial 
está situado no início de um intervalo, entre o 
primo anterior e o primo posterior a 1'1, que é 
muito maior que a média dos intervalos entre 
primos da ordem de grandeza desta faixa. 

O algoritmo Gere/Primo apresenta a estru
tura comum dos métodos que visam à geração 
de números primos. Obviamente, os diversos 

algoritmos conhecidos possuem características 
próprias, procurando otinúzar seus respectivos 
desempenhos, sem, no entanto, abandonar a 
idéia central aqui abordada. 

O principal diferenciador destes métodos 
está no teste probabilístico de composição 
utilizado. Gordon [3] indica o algoritmo-P de 
Knuth [7], que é uma versão simplificada do 
teste de Rabin-Miller [ 10], reconhecendo como 
provável primo o número-candidato que passe 
por 5 iterações do teste, valendo-se de bases 
aleatórias. Brandt [2] sugere que se use o teste 
de Rabin-Miller, inicialmente com a base 2 e, 
em seguida, com f iterações com bases esco
lhidas aleatoriamente. Silverman [ 1 2] sugere, 
como alternativas, o emprego do teste de Rabin
Miller, combinado com o teste de Lucas, ou 
combinado com o recente teste de Frobenius, 
desen volvido por Grantham. Em [14], Zinuner
mann reconhece como primo um número que 
passe por 4 iterações do teste de Fermat. Em 
[ 1 3], são sugeridos três métodos: o método de 
Fermat, o método de PSW e o método de 
Frobenius, que apresentam lúveis de segurança 
distintos, indicados para di ferentes circuns
tâncias. 

o MÉTODO DE FERMAT 

A maneira mais simples, rápida e econômica, 
porém, de menor segurança, para se gerar um 
provável primo é empregar o algoritmo Gem
Primo, utilizando o teorema de Fermat, com a 
base 2, como teste de composição. 

Obviamente, existirão inúmeras restrições ao 
uso deste método, pois o majorante da proba
bilidade de se aceitar um número composto 
como primo é relati vamente alto, comparando
se aos demais métodos. No entanto, para algu-
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mas aplicações específicas, que requerem 
rapidez, acima de tudo, e relativa segurança, este 
método é bastante satisfatório. 

O POP, versão 2, por exemplo, reconhece 
como primo um número-candidato que passe 
por quatro iterações do teste de Fermat, com 
as bases 2, 3, 5 e 7. Zimmermann [ 1 4] ,  autor 
do POP, cita o trabalho de Rivest [ l i ] ,  para 
justificar que estes testes são suficientes. Rivest 
gerou 7 18  milhões de números inteiros aleatórios 
de 256 bites. Deste total, 43.741 .404 passaram 
por um teste de divisão, que consistia na divisão 
por todos os primos menores que i 0.000. Dos 
números que passaram pelo teste de divisão, 
4.058.000 passaram por um teste que consistia 
no emprego do teste de Fermat com a base 2 e 
os mesmos 4.058 .000 passaram por oito 
iterações do teste de Rabin-MilIer. Nesta 
pesquisa, portanto, não foram encontrados 
pseudoprimos base 2, ou seja,  todos os 
números-candidatos que passaram pelo teste de 
divisão e pelo teste de Fermat com base 2 foram 
considerados prováveis primos fOltes pelo teste 
de Rabin-Miller. Como defende ZinU11ermann, 
trata-se de uma forte evidência experimental 
para se aceitar, na prática, o teste de Fermat 
com a base 2, após um teste de divisão que 
elimine os múltiplos de pequenos primos, como 
suficiente para o reconhecimento de primos, 
com uma pequena margem de erro. 

Em [2] e [ 1 1] ,  os autores argumentam que 
a probabilidade de um número composto 
aleatório satisfazer ao teorema de Fermat com 
a base 2 é desprezível. Para tanto, basearam
se em resultados divulgados por Pomerance [9], 
que provou que o limite superior para a 
quantidade de pseudoprimos base 2, para 
números x suficientemente grandes, é dado por: 

P2(x) :O; x / (L(x)) 1/2 

onde P ix) é a quantidade de pseudoprimos 
base 2 menores quexeL(x) = xlI/ lI/ lI/ xiII/ lI/ x. 
Pomerance conjectura, ainda, que Pix) tende, 
de fato, a x/(L(x)l + 0(1). Como analisa Rivest, 
se a conjectura de Pomerance estiver correta e 
se, além disso, ignoraI1110S o valor de O( I ), então 
a quantidade de pseudoprimos base 2, para x 
suficientemente grande, é limitada por: 

Pix) S' x / L(x) 
Admita-se, por exemplo, a necessidade de 

se gerarem números primos de 75 dígitos. Da 
Teoria dos Números, sabe-se que a quantidade 
de primos com 75 dígitos é, aproximadamente, 
dada por: 

"'0 075 / In 1 075) - 0 074 / I n  1074) 

'" 5,2 . 1072 

A quantidade de pseudoprimos base 2, 
menores que l O", admitindo-se a conjectura 
de Rivest, é, aproximadamente, limitada por: 

Sendo LO 075) '" 1 024, então: 

Como se vê, a proporção entre pseudo
primos base 2 menores que 1075 e primos, com 
75 dígitos, não é superior a I para 5 . 1  02 1 .  Daí, 
com mais forte razão, a relação, pma números 
de 75 dígitos, entre pseudoprimos base 2 e pri
mos é inferior a 2. i 0-22. 
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O METODO DE PSW 

A maneira mais natural de reforçarmos o 
teste anterior, aparentemente, seria repetirmos 
a aplicação do teste de Fermat a um mesmo 
número n, com diferentes bases, observando
se que permaneceria, ainda, o inconveniente 
problema de os números de Carmichael salisfa
zerem a tal teste, para todas as bases relati
vamente primas a n. 

Entretanto, baseando-nos no artigo de 
Pomerance, Selfridge e Wagstaff [98], daí o 
nome método de PSW, veremos que existe uma 
altemativa mellior. 

De fato, os autores observaram que a 
combinação de diferentes conceitos de pseudo
primaI idade parece constituir, de forma mais 
eficiente, um teste de composição, do que a 
repetição de um mesmo teste com bases dife
rentes. Tal conjectura sustenta-se em obser
vações empíticas, obtidas pelo exame de vários 
tipos de pseudoprimos, até o limite de 25. 109. 

A primeira observação baseia-se no 
cômputo dos números que são pseudoprimos 
para diferentes bases. O fato de um número ser 
pseudoprimo para a base a parece aumentar 
as chances de este número ser, também, um 
pseudoprimo para a base b, a ;éb. Em outras 
palavras, o acréscimo de um mesmo tipo de teste 
de composição para um número, com outras 
bases, detecta menos números compostos, 
proporcionalmente, do que o mesmo teste com 
as bases anteriores. 

Seja a tabela: 

Bases Quantidade de Pseudo primos 
até 25. 1 09 

2 2 1 .853 
2, 3 4.709 
2, 3, 5 2.522 
2, 3 ,  5, 7 1 .770 

Após a aplicação do teste de Fermat, com 
a base 2, restaram 2 1 .853 pseudoprimos, ou 
2 1 .853/25 . 109 = 0,000087% da quantidade 
inicial de números. Ao se acrescentar o teste 
para a base 3, restaram 4.709 pseudoprimos, 
ou 4.709/2 1 .853 = 2 1 ,55% da quantidade 
anterior. Após a aplicação do teste com a base 
5, restaram 2.522 pseudoprimos, ou 2.522/ 
4.709 = 53,56% da quantidade anterior e, 
finalmente, com a base 7, restaram 1 .770 
pseudoprimos, ou 1 .770/2.522 = 70, 18% da 
quantidade anterior, mostrando uma queda 
contínua na eficiência dos testes, à medida que 
se aumenta o número de bases. Baillie [ I ]  
argumenta que tal fato ocorre porque os testes 
com diferentes bases são dependentes. Se os 
eventos "n é um pseudoprimo base a" e "/I é 
um pseudoprimo base b", a ;éb, fossem inde
pendentes, então seda de se esperar que nenhum 
dos 2 1 .853 pseudoptimos base 2 fosse também 
pseudoprimo base 3, 5 ou 7 .  

Além disto, o fato de um número ser 
pseudoprimo para várias bases aumenta sua 
chance de ser um número de Carmichael. 

Uma segunda e, talvez, mais importante, 
observação a se fazer é que os autores de [8] 
não encontraram nenhum número que fosse um 
pseudoprimo base 2 e, simultaneamente, um 
pseudoprimo de Lucas [5] [ 1 3], até o limite de 
25. 1 09. Tal fato deu origem à proposição 
empírica que afirma que, se um número satisfaz 
ao teorema de Fermat com a base 2 e passa 
por um teste probabilístico baseado nos 
pseudoprimos de Lucas, então este número tem 
maior probabilidade de ser um primo do que se 
passasse por várias iterações de cada teste 
isoladamente. Assim, surge um novo teste de 
composição que combina estes dois conceitos 
[8]. Tal teste aparenta ser muito poderoso, pois, 
apesar de não se conhecer uma maneira formal 
para o cálculo de um majorante para a sua pro-
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babilidade de erro, ninguém reclamou, até a 
presente data, o prêmio de US$ 620, oferecido 
para quem apresentasse um número composto 
que passasse pelo teste (6). 

Desta forma, uma segunda proposta para 
se gerar um provável primo é empregar o 
algoritmo GeraPrilllo, utilizando o teorema de 
Fermat com a base 2, e, em seguida, verificar 
se o número é um provável primo de Lucas. 
Caso passe por estas duas fases, o número será 
considerado um provável plimo. 

o MÉTODO DE FROBENlUS 

Uma terceira alternativa, para se gerar um 
provável primo, é a aplicação do Teste Aleatório 
Quadrático de Frobenius (4), baseado no 
conceito dos pseudoprimos de Frobenius [5), 
aos números-candidatos. O TAQF é um teste 
completo, pois engloba um teste de divisão 
inicial por primos menores que 50.000, e seus 
passos estão otimizados, de modo que somente 
números com grande probabilidade de serem 
prováveis primos é que chegam aos passos 
finais. A primeira ação de maior relevância do 
algoritmo, após o teste de divisão inicial, para 
verificar a primalidade do número-candidato, 
equivale à aplicação do teste do provável primo 
de Lucas. Segundo os autores de [8], o teste 
de Lucas é, em termos da capacidade de 
identificar números compostos, equivalente à 
aplicação do teste de Fermat com a base 2. 
Estes mesmos autores sustentam que a quan
tidade de pseudoprimos de Lucas existentes até 
u m  l imite x é aproximadamente igual à 
quantidade de pseudoplimos base 2 existentes 
até este mesmo limite. Assim, como nos métodos 
anteriores, este passo elimina a maior parte dos 
candidatos remanescentes do teste de divisão. 

O passo seguinte, que embute a lógica do 
teste do provável primo f DIte, passa a ser, então, 
uma ratificação do passo anterior, sendo 
atingido, em tese, somente pelo número
candidato que será aprovado como provável 
pnmo. 

O tempo de execução médio do TAQF é 
cerca de três vezes o tempo requerido pelo teste 
do provável primo forte. De [4), sabe-se que o 
majorante da probabilidade de um número 
composto passar por uma iteração do TAQF é 
1/7.71 0, sendo, portanto, menor que o majo
rante da probabilidade de um número composto 
passar por três iterações do teste do provável 
primo forte, que é 1/64. 

UMA NOVA PROPOSTA 

Em [ 13), tese de mestrado do segundo autor, 
orientada pelo primeiro autor, conclui-se que a 
geração de números primos por métodos 
probabilísticos requer, basicamente, a aplicação 
de três etapas. A partir de um número-candi
dato inicial, a primeira etapa consiste na 
aplicação d.e um teste de divisão que elimine a 
maioria dos candidatos. No TAQF, por 
exemplo, o teste de divisão com os primos 
menores que 50.000 elimina cerca de 95% dos 
candidatos. A segunda etapa corresponde ao 
emprego de um teste de composição que seja 
eficiente e rápido, devendo ser capaz de aprovru' 
somente o candidato que será considerado 
provável primo pelo algoritmo. O teste de 
Fermat com a base 2 mostra-se como uma 
respeitável opção para ser utilizada nesta 
fase. A terceira etapa funciona basicamente 
como uma confirmação da primalidade do 
candidato selecionado na etapa anterior. Em 
princípio, esta fase só é alcançada pelo 
provável primo que será gerado, servindo para 
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que se aumente o grau de confiança em sua 
primalidade. 

Partindo-se deste princípio, é sugerida a 
utilização do método de Frobenius, precedida 
da aplicação do teste de Fermat com a base 2, 
para a geração de números prováveis primos. 

COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS 

Em [13], foram implementadas rolinas para 
a comparação dos desempenhos dos métodos. 
As rotinas foram executadas no pacote 
matemático Maple V (release 3) e visaram, 
apenas, a dar uma idéia dos desempenhos dos 
diferentes métodos probabilísticos apresentados, 
não tendo sido, portanto, submetidas a metodo
logia de otimização. Nos testes, cada rotina foi 
executada 1 .000 vezes, em u m  micro
computador Pentium - 1 66 Mhz, com 32 
Mbytes de memória RAM. Na geração de 
prováveis primos de 75 dígitos, foram oblidos 
os seguintes resultados: 

Teste Tempo de 
execução médio 

para cada rotina 

Provável Primo Forte 4,29s 

Método de Fermat 3,98s 

Método de PSW 4,59s 

Método de Frobenius 1 7,25s 

Método de Frobenius 

procedido do teste de 

Fermat com base 2 7,83s 

CONCLUSÃO 

o teste aleatório quadrático de Frobenius, 
surgido recentemente, mostra-se uma altemativa 
viável ao teste de Rabin-Miller, para ser 
empregado como teste probabilístico de 
primalidade. De fato, apesar de apresentar um 
tempo de execução médio três vezes superior 
ao deste último, o majorante da probabilidade 
de erro, para uma iteração, do TAQF é bem 
menor que o majorante da probabilidade de 
erro, para três iterações, do teste de Rabin
Miller, conforme visto anteriormente. 

Na geração de números primos, contudo, 
não é necessária a aplicação de um teste tão 
rigoroso nas etapas iJúciais. Na fase de detecção 
de números compostos o uso de qualquer teste 
de composição é válido, devendo-se adotar o 
que apresente melhor desempenho. Na última 
fase, de confinnação da primai idade do número
candidato, que teoricamente só é atingida pelo 
número que será aprovado pelo algoritmo, 
deve-se, no entanto, utilizar um teste de bom 
desempenho, cujo majorante da probabilidade 
de erro possa ser calculado. 

A combinação do teste de Fermat com a 
base 2 e do método de Frobenius aparenta ser 
uma boa solução para o emprego na geração 
de números primos por métodos probabilísticos, 
conforme ficou evidenciado na apresentação 
dos resultados obtidos. Note-se que a aplicação 
do método de PSW, com menor tempo de 
execução médio, pode ser considerada, para 
emprego em algumas circunstâncias, uma 
solução meUlOr que a antelior. No entanto, deve
se levar em conta que não se conhece uma 
maneira formal de se calcular o majorante da 
probabilidade cle erro cleste teste. [ll 
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