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1 RESUMO 

A constante evolução da tecnologia faz com que fiquemos cada vez mais atentos 

com a questão de segurança digital. A técnica de esteganografia consiste em 

armazenar uma informação de maneira oculta em algum tipo de arquivo, seja ele 

imagem, som, vídeo ou mesmo em um simples texto. O presente trabalho procura 

mostrar a funcionalidade de três ferramentas focando no ocultamento de uma 

mensagem em uma imagem, utilizando mais de uma plataforma, podendo assim se 

obter diferentes resultados de acordo com a ferramenta. (PETRI, 2004). 

 

2 INTRODUÇÃO 

A facilidade e praticidade que a tecnologia nos fornece faz com que nos 

tornemos cada vez mais dependentes dela, principalmente por ser um dos meios de 

comunicação mais utilizados ultimamente. A grande evolução tecnológica também 

fez com que surgissem as fraudes digitais que também avançam de maneira 

acelerada, devido a isso, se tornou necessária a criação de meios mais seguros de 

transmitirmos e armazenarmos informações. (PEREIRA, 2013). 

Sendo assim, devemos nos atentar e precaver para que nossas informações 

pessoais e restritas não caiam nas mãos de pessoas erradas, cujo intuito é roubar 

essas informações para fins criminosos. A esteganografia é uma técnica do campo 

de segurança da informação que consiste na transmissão de dados ou informações, 

de maneira oculta, e que não chame a atenção de outros usuários para que estes 

não intervenham no momento da transmissão e descubram o que existe ali por trás. 

(PETRI, 2004). 

Para se ocultar uma informação em uma imagem por exemplo, pode-se utilizar a 

técnica de modificação do bit menos significativo (LSB – Last Significant Bit) 

tomando uma certa precaução para que não haja distorções visíveis a olho nu na 

imagem pós alteração. (PEREIRA, 2013). 

O intuito deste projeto é aplicar na pratica a técnica de esteganografia em 

imagens em três distintas ferramentas, e em duas plataformas (Windows e Linux), 

ampliando a possibilidade de diferentes resultados para que ao final estes sejam 

exibidos, contribuindo assim com a área de segurança digital. 

 



3 OBJETIVOS 

Estudar os métodos de esteganografia e pericia forense digital, para que seja 

possível aplicar a técnica de esteganografia em imagens utilizado as ferramentas 

Stegdetect, Hide and Reveal e SilentEye para que seja possível comparar a 

funcionalidade dos métodos aplicados pelas ferramentas, e também, analisar a 

integridade física dos arquivos após sua alteração, para que no final possamos 

apresentar os resultados e distinguir qual a ferramenta mais adequada a ser 

utilizada neste aspecto, colaborando assim com pessoas ligadas à área de 

tecnologia e segurança digital. 

 

4 METODOLOGIA 

Para este trabalho estão sendo utilizadas as seguintes ferramentas: 

Stegdetect, (plataforma Linux), Hide and Reveal e SilentEye (plataforma Windows). 

As mesmas serão instaladas em um notebook particular Acer Aspire M, de 

processador Intel Core i-5 e memória RAM de 4 Gb. Em seguida, será aplicada na 

prática a técnica de esteganografia em imagens JPG, BMP e PNG, de acordo com 

tamanhos predefinidos, para que se obtenham resultados mais confiáveis. Ao final 

será realizada a coleta e análise dos resultados. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O presente trabalho está sendo desenvolvido em duas etapas, onde a primeira 

etapa consistiu no levantamento de informações e aspectos históricos sobre a área 

de tecnologia e segurança digital, para que assim fosse possível a elaboração do 

referencial teórico, mostrando as definições sobre esteganografia e suas diferentes 

técnicas. Em seguida, serão inseridos arquivos “.txt” em imagens nos formatos já 

citados anteriormente, com o intuito de verificar o desempenho das ferramentas 

utilizadas. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 A Figura 1 demonstra a inserção de um arquivo em uma imagem JPG, 

enquanto a Figura 2 representa a extração da informação que ali foi inserida. 



Figura 1 – Utilização da ferramenta Stegdetect.

 

Fonte: Stegdetect (2014). 

Figura 2 – Utilização da ferramenta Stegdetect.

 

Fonte: Stegdetect (2014). 
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