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ANÁLISE DOS ASPECTOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 

ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO 

 

1. RESUMO 

 

A criptologia é uma ciência que visa segurança, proteção e integridade dos 

conteúdos de uma mensagem através de sua codificação. Para fazê-lo podemos 

optar por várias maneiras diferentes de forma que a mensagem cifrada seja 

inteligível apenas para aqueles que possuem a fórmula de descriptografia. A 

criptografia está muito próxima da vida das pessoas, em suas transações bancárias, 

envio de e-mails e uso da internet, por exemplo. Devido a variedade de 

circunstâncias, cada qual exige uma fórmula própria variando de acordo com a 

necessidade por segurança, eficiência e desempenho. A harmonia entre estes 

elementos e o ambiente em que forem empregados determinará se o 

algoritmo(fórmula) é útil ou não. O objetivo deste trabalho é elucidar os tipos de 

criptografia, as técnicas adotadas e os métodos empregados para o 

desenvolvimento do sistema criptográfico adequado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Intrínseca aos mais variados ambientes, a Informática cresce suprindo as 

necessidades por suporte, agilidade e eficiência do mundo contemporâneo. 

Inevitavelmente, o fluxo de informações aumenta e o acesso a elas também. 

Entretanto, nem todas as informações são pertinentes a todos os usuários, logo é 

preciso haver um método que particularize um determinado conteúdo ao seu 

correspondente destinatário. 

Desta forma, assegura-se não apenas a integridade das informações como 

garanti-se a sua segurança e a inacessibilidade de terceiros. Em computação, a 

ciência que trabalha sistemas de codificação para a proteção de dados chama-se 

criptologia, e o produto gerado criptografia. Ela está presente em transações 

bancárias, transferência de arquivos, sigilo de dados, entre outros. Devido ao grande 

número de aplicações é necessário avaliar uma grande quantidade de aspectos 

durante a construção do algoritmo, objetivando aquele que melhor atenderá a 

circunstância em que será inserido. 
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Conforme o tipo de chave adotada na codificação, pode-se classificar a 

criptografia em: simétrica, assimétrica e hash. Existe ainda a criptografia quântica, 

dada por fatores físicos, porém tanto ela quanto a hash não serão abordadas neste 

projeto. Na Simétrica, a chave que decodifica é um reflexo da que codifica, ou seja, 

são exatamente os mesmos processos, porém executados na ordem inversa e com 

operações opostas. Enquanto que na Assimétrica a chave que decodifica é uma 

combinação de uma pública e uma privada, portanto mais segura, visto que são dois 

procedimentos e dois métodos implantados. 

De acordo com a situação é preferível velocidade a segurança, e o contrário 

também é válido. O Towfish, por exemplo, é uma criptografia simétrica conhecida 

por ser bastante veloz, ideal para aplicações que requerem agilidade. Seu 

antecessor, o Blowfish, foi um dos primeiros algoritmos idealizados a dispor de um 

interessante recurso: é possível escolher entre maior segurança ou maior 

desempenho segundo o tamanho da chave escolhida. Um algoritmo seguro não é 

necessariamente eficiente, isso ocorre com o 3DES, descendente do DES (Data 

Encryption Standard), utiliza sucessivos ciframentos e até três chaves diferentes, 

contudo é muito lento para ser usado com padrão. 

Comparando o Towfish, o Blowfish e o 3DES, pode-se observar claramente 

que a distinção de características influi diretamente no seu destino final, o lugar em 

que será aplicado. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Explicar de forma simples e objetiva o uso da criptografia e dos elementos que 

devem ser considerados na escolha do método criptográfico. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho baseia-se em uma pesquisa bibliográfica por meio da qual se 

obteve a quantidade necessária de informações para a fomentação e embasamento 

acerca do tema. Sobre esta, foi realizada uma análise que determinou a relevância 

do conteúdo encontrado, para em seguida a seleção do material a ser explorado. 

Seguindo a proposta, os itens foram filtrados segundo as exigências atuais por 
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modelos criptográficos eficientes, levando em consideração o seu emprego e a 

produção literária de especialistas. As publicações de profissionais da área, 

alternando entre livros e artigos científicos, foram utilizadas como fontes. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O desafio da criptografia 

Segundo o dicionário conciso de Oxforf (2006) a criptografia é a arte de 

escrever e solucionar códigos. Esta definição reflete um conceito histórico vigente 

até o século XIX, quando a codificação era tida como uma arte por contemplar 

aspectos , em sua essência, de criação. 

Com o desenvolvimento de máquinas computacionais com grande 

capacidade de processamento, exigiu-se o aperfeiçoamento das técnicas de 

criptação visto o risco provocado pelos teste de “força bruta”. 

Para Katz e Lindell(2008, p. 3) no final do século XX o que a criptografia 

passou a representar mudou drasticamente o seu conceito, definindo-a como um 

estudo científico de técnicas para a segurança digital da informação, das transações 

e da distribuição computacional. 

Elementos de um eficiente método criptográfico 

Schneier(1996, p.23) afirma que além do fator de confidencialidade, há outros 

requerimentos vitais para a validação de um algoritmo codificante, ou seja, ainda que 

em níveis diferentes de relevância entre si, devem existir e ser estabelecidos em 

qualquer ambiente em que forem inseridos. São estes: 

- Autenticidade: além de o receptor poder determinar a mensagem original, 

um intruso não deve ser capaz de criar uma mensagem usurpando a função do 

remetente autêntico; 

- Integridade: o destinatário deve ter a possibilidade de verificar se a 

mensagem foi alterada durante a transmissão, caso o sistema assim permita; e um 

invasor não deve ser capaz de substituir a mensagem verdadeira por uma 

fraudulenta; 

- Consorciação: o remetente não pode ser capaz de negar falsamente o envio 

da mensagem.  
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Uma vez moldados estes elementos ao seu emprego, promove-se a 

credibilidade e a solidez das informações geradas e transmitidas em um dado ciclo. 

Criptografia simétrica e assimétrica: conceitos, características, vantagens e 

desvantagens 

Há essencialmente dois tipos de criptografia quando o observa-se a natureza 

da(s) chave(s): 

A Simétrica ou de chave privada: tanto quem envia quanto quem recebe 

dispõem da mesma chave, sendo esta responsável tanto pela codificação quanto 

pela decodificação, entretanto, isto não significa que os processos sejam iguais, mas 

assim como o nome sugere, simétricos ou em ordem inversa. Exemplo de situação*: 

Bob deseja transmitir uma mensagem secreta para Alice, utilizando uma chave (key) 

k escrevendo uma mensagem m criptografada c, ou seja, o processo de encriptação 

e será representado pela seguinte fórmula: e: k X m -> c, enquanto que o de 

descriptação d por: d: k X c -> m. Graficamente temos: 

 

Figura 1 - Esquema simplificado da Criptografia Simétrica

Figura 2 - Exemplo de Encriptação Simétrica na 
Linguagem 

C#

 Figura 3 - Exemplo de Descriptação Simétrica 
na Linguagem C# 

A Assimétrica ou de chave pública: tanto aquele que envia quanto 

aquele que recebe possuem uma chave pública, entretanto, ela não basta para 

a decodificação. Para isto é necessário uma segunda chave denominada 

privada, responsável pela descriptação da mensagem. Exemplo de situação*: 

Bob deseja novamente enviar uma mensagem secreta para Alice, de forma que 

somente ela tenha acesso. Alice possui um cofre (chave pública Kpub) com 

uma pequena abertura para o depósito de mensagens, qualquer um pode 
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analisá-lo, porém somente a dona conhece o segredo (chave privada Kpri) 

para abri-lo. Usando o cofre Bob atingirá o seu alvo. Podemos afirmar então 

que: k = (Kpri, Kpub); e(kpub) = m -> c; e d(kpri) = c -> m; Representação 

gráfica: 

 

Figura 4 - Esquema simplificado da Criptografia Assimétrica 

 

Figura 5 - Exemplo de Encriptação Assimétrica na 
Linguagem C# 

 

Figura 6 - Exemplo de Descriptação Simétrica na 
Linguagem C# 

*Os exemplos de situação são exemplos clássicos (Hoffstein et. al., 2008) 

Técnicas e métodos mais utilizados 

Cifra matemática 

Diversas funcionalidades computacionais baseiam-se em princípios 

matemáticos e com a criptografia não é diferente. Para ilustrá-la, 

Rosenthal(2005, p.2) a define como um estudo de técnicas matemáticas 

relacionado a aspectos de segurança da informação. 

Desenvolvido em 1895 o ElGamal é um sistema criptográfico que se 

baseia em um interessante cálculo matemático: o logaritmo discreto. Enquanto 

fórmula é simples de ser resolvido, entretanto quando se desconhece os 

números que compõem a conta é tido como intratável e computacionalmente 

inviável. O número de operações aritméticas necessárias para a quebra por 

“força bruta” é tão grande que despenderia muito tempo até mesmo para 

super-máquinas. 

Com uma ideia bastante semelhante, o RSA criado em 1978 

apresentando outra solução: ao invés de logaritmo discreto utiliza a fatoração 
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de grandes números primos. A dificuldade está em determinar quais são os 

números que originaram a chave. A fatoração envolve uma sucessiva 

sequencia de divisões, incluindo uma outra grande sequencia de operações 

para a simples verificação; complica ainda mais por serem números primos, só 

podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. 

Menos conhecido que o anterior, os algoritmos que utilizam curvas 

elípticas são igualmente seguros. Propostos em 1985, constituem-se pelo uso 

de expressões algébricas que representam curvas no plano cartesiano, a partir 

delas são definidos um corpo finito e uma curva elíptica para a geração do 

grupo elíptico que será trabalhado. É eletronicamente improvável a 

determinação da função utilizada, bem como os termos empregados. Possuem 

a grande vantagem de dispor de grande segurança com o uso de uma chave 

relativamente pequena. A maior barreira para a difusão desta técnica é 

complexidade matemática, poucos são os detentores do conhecimento preciso 

para sua elaboração. 

 

Figura 7 - Exemplo simples de enciframento 
matemático na Linguagem C# 

 

Figura 8 - Exemplo simples de desciframento 
matemático na Linguagem C#

Aleatoriedade 

Uma cifra é desenvolvida com uma cadeia lógica rotinas que irão 

criptografar a mensagem original, logo, entender seu funcionamento implica em 

descobrir o conteúdo codificado. Contudo, se houver algum termo imprevisível 

o trabalho do invasor será exponenciado, pois este não conseguirá identificar 

os padrões adotados no criframento. A aleatoriedade não precisa ser a própria 

chave, pode ser uma mudança de método criptográfico para outro a dado 

intervalo de tempo, uma rotina substituído ou incrementada conforme um 

evento especificado ou uma chave externa transmitida como se fosse uma 

mensagem, sendo esta previamente combinada; são alguns exemplos.  

O poliformismo com finalidade criptográfica pode ser superficialmente 

definido como uma constante e aleatória atualização da cifra. É um recurso 

extremamente seguro, pois ainda que o agressor venha a descriptografar uma 
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mensagem por ele interceptada, na segunda tentativa seu método estará 

totalmente incompatível. É válido frisar que a viabilidade desta fórmula se 

potencializa com a associação a outras técnicas e que não é essencialmente 

veloz, porque depende da arquitetura adotada como um todo. 

Visando a característica lógica das máquinas, alguns autores preferem 

trabalhar com o termo pseudo-aleatório. 

 

 

Figura 9 – Exemplo simples de Encriptação com 
aleatoriedade na Linguagem C# 

 

Figura 10 - Exemplo de Descriptação conforme exemplo 
da Figura 9 na Linguagem C#

Seleção do tamanho da chave 

É um ponto que deve ser cuidadosamente avaliado. Majoritariamente, 

segurança e velocidade são diretamente e inversamente proporcionais ao tamanho 

da chave, respectivamente. Isso significa dizer que quanto mais unidade de memória 

a chave consumir maior será a segurança oferecida e mais tempo gastará para ser 

processada. 

Em sua maioria, chaves grandes proporcionam maior confiabilidade na 

criptação, pois maior será o número possível de combinações de saída. Isso implica 

em um aumento na quantidade de cálculos e testes para sua quebra, consumido 

demasiados recursos computacionais e tempo. 

Um conhecido sistema que exemplifica a influência que o corrente assunto 

exerce sobre a confiabilidade do sistema é o DES (Data Encryption Standard). 

Projetado pela IBM em 1977, utilizava uma chave com 56bits e era considerado, 

para os padrões da época, um eficiente método. Ele foi quebrado por força-bruta 

utilizando a forma padrão, após a incrível quantidade de 256 operações, algo 

superior a 72 quadrilhões de combinações. Diversos teoremas, desde então, vem 

sido desenvolvidos para simplificação dos processos de descriptografia. Apesar de 

ter sido quebrado, o DES é uma boa opção. Clássico, apresenta-se bastante 

objetivo em sua tarefa, com uma pequena chave oferece bastante velocidade. 

Conhecer o funcionamento de um método como o DES é essencial, visto que 

a partir dele descendem muitos outros, entre eles o IDEA (International Data 
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Encryption Algorithm) e o triple DES. Este último é, resumidamente, a cifra DES 

aplicada três vezes sobre a mensagem original, gerando uma chave de 168bits ou 

se preferir três de 56bits. Ele é bastante superior em segurança por possuir uma 

chave maior e repetição de rotinas, complicando o processo de reversão. Contudo, é 

bastante lento se comparado ao seu antecessor, portanto sua utilização deve ser 

examinada. 

 

Figura 11 - Exemplo simples de enciframento que 
explora o tamanho da key na Linguagem C# 

 

Figura 12 - Exemplo simples de desciframento que 
explora o tamanho da key conforme o exemplo da 

Figura 1

6. RESULTADOS 

 

A escolha entre simétrica ou assimétrica é de suma importância. Em sistemas 

onde são necessárias constantes alterações nos métodos de segurança e assídua 

manutenção é preferível a assimétrica, pois esta não exige “um encontro” do 

emissor com o receptor para que ambos obtenham a chave do novo algoritmo, é 

possível fazer as alterações de forma unilateral alterando somente uma das chaves 

sem ter o receio de perder o segredo por interceptação em um canal de 

comunicação. 

Em geral, a de chave pública é mais segura. Este fator se deve aos métodos 

mais comuns da criptoanálise que procuram desvendar como os processos se 

comportam diante de determinada entrada, capturando padrões e sequências 

lógicas. Devido ao fato de não ser espelhada, não é possível simplesmente 

percorrer o caminho inverso. 

Apesar de tudo, a de chave privada não é necessariamente pior. Proporciona 

a construção de métodos “leves” e apresenta poucos problemas na compatibilidade 

de recursos que o receptor e o emissor possuem. Isso ocorre por que as estruturas 

que codificam e decodificam são semelhantes, diferente da assimétrica que pode 

exigir capacidades diferentes dos equipamentos, como por exemplo, o 

processamento. 
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Os usos de logaritmo discreto, de fatoração de números primos e de curva 

elíptica, além da questão matemática possuem outro fator em comum: aproveita as 

limitações físicas dos computadores. Nas palavras (tradução) de Diffie e 

Hellman(1976, p.39) “A evolução gradual dos computadores tem conduzido, pela 

primeira vez, a teorias matemáticas em algoritmos oferecendo um difícil problema 

para os cálculos computacionais, dificultando a quebra de sistemas criptográficos.”. 

Embora os fundamentos numéricos por detrás deles sejam de fato profundos, 

a implementação deles é bastante simples, com códigos sucintos e objetivos. 

Atendem tanto a segurança e quanto a velocidade, porém são mais complexos para 

serem confeccionados. O de curvas elípticas, em especial, tem sido amplamente 

utilizado em smartphones e outros aparelhos de menor capacidade processual por 

dar possibilidade a uma pequena chave. 

Respectivo a aleatoriedade, Maurer(1999, p.2) lembra que uma grande 

vantagem dos métodos que a empregam é funcionar independente do conhecimento 

do adversário, neste caso, ainda que perceba que o sistema emprega a 

aleatoriedade levará muito tempo para identificar como ocorre e testar todas as 

possibilidades produzidas. 

A eficiência projetada pelo tamanho da chave é dada pela demanda. Se o 

meio trabalhar com informações sigilosas e requerer prioritariamente a segurança, 

recomenda-se o uso de grandes chaves; agora, se há um grande fluxo de 

informações de pouco impacto, sugere-se uma chave de menor tamanho. Há ainda 

uma terceira possibilidade: precisar de grande velocidade e grande segurança, neste 

caso há duas vias que podem ser seguidas. A primeira é uma melhoria nos 

computadores que irão manipular as chaves, aprimorando seus recursos. A segunda 

é procurar um equilíbrio, executar uma bateria de testes para descobrir qual o 

tamanho específico que atende a situação, aquele que vai ofertar os índice mínimos 

por segurança e velocidade exigidos. 

É interessante compreender o pensamento criptoanalítico na construção da 

cifra. Perceber o caminho percorrido na tentativa de quebra facilita o encontrar de 

falhas e o provável aperfeiçoamento. Segundo Biham e Shamir(1990, 

p.2),(desenvolvedores de um dos teoremas que rompem com o DES em uma 

quantidade menor de vezes em relação ao primeiro a realizar este feito), afirmam 
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que não existem atalhos que possam reduzir a complexidade da criptoanálise a não 

ser metade de uma exaustiva busca em publicações sobre o assunto. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

São muitos os fatores que devem ser avaliados na escolha de uma cifra. Esta 

análise deve ser cuidadosa e uma vez selecionado o método deve ser 

experimentado, a fim de diagnosticar possíveis correções ou melhorias, adaptando o 

que for preciso. A eficiência é determinada pelo equilíbrio de três fatores principais: 

segurança, velocidade e recurso computacional disponíveis e/ou necessários.  

Todas as técnicas criptográficas possuem seus prós e os seus contras, logo, 

combiná-las e ajustá-las é uma excelente escolha, se não a melhor. Assim, 

podemos produzir um método personalizado, moldado a situação e dispondo do que 

há de mais favorável em cada técnica. 
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