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RESUMO 

Smart Card é um cartão que possui, resumidamente, as características básicas de 

um sistema computacional embarcado. Este pode ser utilizado para várias 

funcionalidades, como armazenamento de dados pessoais (documentos, senhas, 

entre outros), processamento de informações e concessão de acesso a algum 

serviço. O foco do projeto é criar uma aplicação (Applet) com a capacidade de fazer 

transações financeiras sem o uso de uma conexão com a Internet. Isso poderá 

otimizar o processo de pagamento digital e ampliar o universo de aplicações de 

pagamento que não dependem de Internet. Com essa funcionalidade, novos 

desafios serão criados, como a identificação do proprietário do cartão, criação de 

seção de comunicação segura para transações, inserção de crédito, pagamento e 

retirada. 

INTRODUÇÃO 

Em transações via cartão de crédito/débito podem ser citados vários benefícios 

comparando essa tecnologia com o papel moeda, alguns deles são: não importa a 

quantidade de dinheiro o cartão sempre terá o mesmo tamanho, ele possui senha 

para o caso de ser roubado, mantém um registro dos gastos do usuário, não é 

necessário ter dinheiro na conta no momento da compra do produto podendo pagar 

depois, pode parcelar o produto mais facilmente, entre outros.  

No entanto, não podem ser deixadas de lado as limitações dessa tecnologia 

aplicada à meio de pagamentos. Uma das principais é a necessidade de uma 

conexão com a internet para executar qualquer transação, tornando ela impraticável 

caso não haja. Com isso, se a internet do estabelecimento for de baixa velocidade 

ou instável, o pagamento poderá demorar e gerar um desconforto ao cliente. Uma 

das hipóteses de solução, proposta nesse projeto de pesquisa, é a criação de um 

sistema embarcado para pagamentos off-line utilizando a tecnologia Java Card [1].  

Para isso será projetada e desenvolvida uma aplicação para meios de pagamentos 

que têm como requisitos métodos para criação de seções seguras para transações 

off-line e identificação biométrica do proprietário. 

Ao implementar dinheiro eletrônico em um Java Card é necessário garantir 

segurança (lógica e física), prevenção de duplicidade, privacidade, anonimato, entre 



outras. Sendo assim o conhecimento sobre protocolos de segurança e criptografia é 

indispensável. Neste contexto serão adotadas especificações como PKCS (Public-

Key Cryptography Standards) [2] e formatos e codificações definidas pelo ITFE 

(Internet Engineering Task Force). 

Na proposta do projeto é necessário garantir a identificação do portador do cartão 

em tempo de execução (pagamento). Para isso, um dos recursos que pode ser 

utilizado é a biometria. Ele obriga, ao adquirir o cartão, cadastrar algum tipo de 

característica específica do indivíduo (digital, características da face, padrão de íris), 

e ao utilizá-lo a verificação da mesma.   

OBJETIVOS 

Desenvolver uma aplicação para Java Card, que tenha a capacidade de controlar 

transações monetárias, com a segurança necessária para que não seja possível 

inserir ou modificar o valor guardado no cartão, obter dados guardados sem 

autorização, atender a restrição de funcionar sem conexão de Internet (off-line) e 

possibilitar a identificação do portador. 

METODOLOGIA 

O Projeto foi dividido da seguinte maneira: 

 Levantamento de fontes bibliográficas para validar possíveis problemas 

 Pesquisa das tecnologias envolvidas no projeto; 

 Estudo das formas de garantir a segurança da aplicação 

o Criptografia, PKCS, Secure Channel 

o Pin, Biometria 

 Modelagem do sistema 

 Desenvolvimento 

 Testes para garantir a segurança e o correto funcionamento 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para interação com o Applet já desenvolvido está em desenvolvimento uma 

aplicação desktop que se conecte com o cartão, crie sessão segura, faça o uso da 

http://www.sinonimos.com.br/indispensavel/


segurança PKCS, e verifique o correto funcionamento das funcionalidades já 

implementadas. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O livro Java Card Technology for Smart Cards foi utilizado para ganhar 

conhecimento na tecnologia, e também em melhores práticas de programação. O 

conhecimento do mesmo foi essencial para criação de uma aplicação básica para 

transferência monetária, com operação de crédito, inserção de valor no cartão, 

verificação da quantidade de valor armazenado, e validação por PIN. Essa aplicação 

foi testada utilizando um cartão virtual da IDE eclipse. 
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