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Este documento tem como objetivo descrever o projeto de estruturação  do grupo de trabalho GT –
ICP-EDU, responsável pelo desenvolvimento do projeto piloto para a  demonstração do serviço de
Infra-estrutura de Chaves Públicas para o Âmbito Acadêmico na infra-estrutura da RNP.
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1.
Introdução

A tecnologia chamada de Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP; em inglês Public Key Infrastructure
ou PKI) objetiva melhorar a segurança digital. Ela traz os meios para preservar a confidencialidade,
autenticidade, integridade, não-repúdio e auditabilidade de documentos eletrônicos, transações,
acesso a recursos, etc. Hoje o uso principal de uma ICP é autenticar o endereço de um serviço de
página Web, conhecido como servidor Web Seguro, principalmente em transações comerciais e
bancárias (home banking).

No mundo acadêmico a utilização de ICP vem crescendo:
• A intranet da UFMG se baseia no Lotus Notes, que já vem com muitos recursos de segurança

embutidos, inclusive uma ICP proprietária;
• A UFSC já tem um Autoridade Certificadora Raiz e várias AC intermediárias emitindo

certificados para quem tem endereço de correio eletrônico no domínio @ufsc.br e diversos
outros serviços;

• No SINAPAD, o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, os novos grid
computers adquiridos serão compartilhados entre todos os centros de computação do Brasil.
Em princípio um usuário será capaz de submeter um job  em qualquer grid computer.  O
sistema de job scheduling escolhido, chamado Globus, usa certificados digitais para
autenticar seus usuários e para transações necessárias à sua utilização.

Espera-se que este crescimento vá continuar:

• O caso do SINAPAD é um exemplo de um recurso compartilhado nacionalmente. Podemos
esperar que num futuro próximo surjam outros exemplos de sistemas cuja autenticação será
feita através de certificados X.509, um mecanismo mais robusto que uma mera senha;

• Existe um fluxo de documentos entre instituições acadêmicas em que a autenticação e não-
repúdio são requisitos de extrema importância: certificados, diplomas e históricos escolares
deveriam ser aceitos em sua forma eletrônica; para isso, devem vir acompanhados de
assinaturas digitais que atestem sua autenticidade;

• A troca de revisões, pareceres e resultados de pesquisa em forma eletrônica entre
pesquisadores deveria vir acompanhada de provas irrefutáveis de autoria. Entretanto, o fato é
que se dois professores quiserem se comunicar usando assinaturas digitais (S/MIME, por
exemplo), não existem mecanismos aceitos pela comunidade que permitam realizar essa
comunicação.

2.
Sumário Executivo

O certificado digital pode ser entendido como sendo a identidade digital, ou seja, permite comprovar a
identidade de uma entidade, seja ela uma pessoa, sistema, processo ou mesmo hardware. O
certificado é emitido por uma AC - autoridade certificadora - que pode ser uma empresa, organização
ou indivíduo, público ou privado, que atua como se fosse um tabelião para verificar e autenticar a
identidade dos clientes. A AC responsabiliza-se pela distribuição segura de chaves públicas e pela
garantia de que uma determinada chave pública esteja seguramente ligada ao nome de seu dono.
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O certificado digital é uma estrutura de dados, dentro do qual estão, no mínimo, as seguintes
informações: chave pública e nome do usuário ou equipamento, número de série do certificado, nome
da AC que o emitiu e a assinatura digital da AC, gerada pela aplicação da sua respectiva chave
privada. Outras informações podem ser incluídas para atender aspectos específicos de uma aplicação
ou empresa. O padrão mais utilizado para certificados digitais é o X.509 do ITU-T (International
Telecommunications Union - Telecommunications).

Já a Infra-estrutura de Chaves Públicas é um conjunto de ferramentas e processos para a
implementação e a operação de um sistema de emissão de certificados digitais baseado em
criptografia de chaves públicas. Engloba também os detalhes do sistema de credenciamento e as
práticas e políticas que fundamentam a emissão de certificados e outros serviços relacionados.

Objetivos Específicos

O objetivo final desta proposta é disponibilizar todo o software necessário para a operação e gestão
confiáveis de uma Infra-estrutura de Chaves Públicas dirigida ao meio universitário.

Uma das funções centrais desse software é o gerenciamento do ciclo de vida do certificado digital, isto
é, a emissão, manutenção e revogação de certificados digitais, além da gerência da Lista de
Certificados Revogados (LCR). Essa infra-estrutura inclui os itens citados abaixo como objetivos
específicos.

• Software de Autoridade Certificadora (AC). Software responsável pela emissão e
revogação de certificados digitais, e pela emissão e publicação dos certificados revogados na
Lista de Certificados Revogados (LCR);

• Interface para a Autoridade de Registro (AR). Interface entre o usuário e a autoridade
certificadora. A sua principal função é a identificação dos usuários, validação da solicitação e a
submissão da solicitação de certificado à autoridade certificadora. As AR são responsáveis por
receberem as requisições de emissão ou de revogação de certificados digitais de usuários,
confirmarem a identidade destes usuários e a validade de suas requisições e encaminharem
esses documentos à AC responsável;

• Autoridade de Registro Local - ARL. Possibilitar que, por exemplo, um ponto de presença
da RNP possa atuar como uma Autoridade de Registro Local, identificando todos os seus
colaboradores, equipamentos e protocolos. A ARL é subordinada a uma AR;

• Sistema de distribuição de certificados. O sistema de distribuição de certificados será
dependente do tipo de certificado a ser emitido, estabelecido pela política de certificados da
respectiva AC, podendo ser estabelecido um mecanismo on-line de distribuição (página Web,
serviço de correio eletrônico ou serviço de diretório), ou através de mídia entregue pela AR;

• Sistema Gerenciador de Chaves. Sistema de gerenciamento seguro de chave privada de
certificados de sigilo. Por questões de segurança institucional deve-se manter uma cópia da
chave privada de certificados de sigilo.

Abrangência da Proposta

A proposta em questão têm grande abrangência do ponto de vista técnico, de desenvolvimento e
adequação do software: uma equipe versada em técnicas que vão desde primitivas e protocolos
criptográficos até aplicações distribuídas e interfaces será necessária. Além disso, a fase de estudos
de requisitos vai requerer o estudo de um largo espectro de atividades e aspectos institucionais, bem
como de iniciativas similares em outros países. Entretanto, sua contribuição ao aumento da segurança
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e da confiança nas transações entre instituições universitárias terá uma abrangência extraordinária
que vai além do mero aspecto técnico, exigindo um esforço de aculturação e aglutinação que deverá
ter impactos extremamente positivos na vida universitária nacional e nos sistemas e equipamentos de
comunicação utilizados pela RNP.

3.
Motivação

Criação da AC Raiz na RNP

Estamos cientes de que existem outras alternativas à AC Raiz, como por exemplo uma AC Ponte. Em
princípio, esta alternativa seria muito mais apropriada no mundo acadêmico; porém, os principais
clientes de certificados (Notes, Internet Explorer, Netscape Navigator, etc) ainda não são capazes de
lidar com certificação cruzada. Por isto estamos propondo uma AC Raiz, com a intenção de migrar
gradualmente para uma AC Ponte assim que a tecnologia permitir.

Outra alternativa para o meio universitário, em princípio, é a adoção da ICP-Brasil, instituída pela MP
2200-2. Entretanto, seus objetivos são diferentes daqueles que norteiam esta proposta: a ICP-Brasil
está mais preocupada em identificar entidades com rigor jurídico, e por isso é muito mais exigente e
estrita nos seus procedimentos. Acreditamos que há necessidade de uma ICP mais "leve" para o
mundo acadêmico. Existem muitas situações na vida universitária que não necessitam de certificados
e normas conforme os estabelecidos pela ICP Brasil.

Desenvolvimento de ferramentas básicas e avançadas

É verdade que já existem várias ferramentas para  gestão  de certificados  digitais  X.509, como por
exemplo aquelas advindas  da OpenCA, OpenSSL, Microsoft, Lotus, e  de outras.  Contudo, estas
ferramentas  não são  flexíveis o suficiente  para gerar certificados  para  IPSec,  VPN, software de
assinatura  digital  de documentos  e outros.  Tampouco provêem  a funcionalidade adequada de
Autoridade de Registro - AR e Autoridade de Registro Local - ARL.

Nossa idéia  é ter um  sistema que gerencie certificados  da forma mais   flexível  possível, aberto e
que possibilite  a emissão  de  certificados   digitais  contendo  qualquer  tipo de informação  (na
extensão do  certificado) e  para qualquer aplicação  que  tenha  requisitos de autenticação  e
integridade.   Para  isso,   as  ferramentas   existentes   devem  ser modificadas  e  estendidas.  Parte
desta  atividade,  pode começar imediatamente; outra parte precisa de mais estudo para, por
exemplo, identificar quais tipos  de certificados terão um grande impacto no trabalho da RNP e suas
organizações.

Existe  também   uma  proposta   recente  da  ICP-Brasil   para  o desenvolvimento   de    plataformas
abertas   para   funções criptográficas, cujos  resultados talvez possam  ser aproveitados neste
projeto.  Porém, (a)  entre  funções criptográficas  e ferramentas  para  gestão   de  certificados
digitais  há uma distância enorme;  (b)   o  foco   da  ICP-Brasil   é  fornecer certificados digitais para
pessoas,  mas não resolve, por exemplo, a  questão  de  certificados  para equipamentos  e
protocolos  de comunicação; (c) muitas aplicações utilizadas na RNP precisam que o certificado
contenham informações específicas da aplicação, e isso só pode ser feito através de uma ferramenta
mais flexível.
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Implementação de um protótipo ICP-EDU

Este protótipo serve como teste final para avaliar os produtos que serão desenvolvidos e implantados
durante a execução do projeto. Serve também para que se ganhe experiência prática na gerência de
uma ICP.

4.
Descrição da proposta

Consideramos de suma importância que a RNP comece a estimular a aplicação da tecnologia de ICPs
no mundo acadêmico nacional. Várias iniciativas isoladas têm surgido e a sua unificação será
inevitável para que a utilização da tecnologia seja efetiva. É importante que a RNP comece a atuar
nessa área para evitar que as várias soluções individuais divirjam demais, impondo um custo alto para
unificação posterior. A RNP é a entidade por excelência para assumir o papel de
guia e coordenadora deste processo.

Concretamente, propomos a execução dos seguintes objetivos:

1. Criação da AC Raiz na RNP. Projeto piloto para a  criação e operação de uma Autoridade
Certificadora Raiz no âmbito acadêmico, com a RNP no topo da hierarquia e as universidades
subordinadas a ela;

2. Desenvolvimento de ferramentas básicas . Propõe-se o desenvolvimento de ferramentas
que possibilitem a gestão de certificados digitais X.509. As ferramentas serão desenvolvidos
usando bibliotecas criptográficas de código livre, e portanto passíveis de auditoria. Este
desenvolvimento pode começar paralelamente aos itens  1 e 3.

3. Desenvolvimento de ferramentas avançadas. Propõe-se um estudo de requisitos de 6
meses, para determinar os tipos de certificados necessários e úteis para a RNP. Concluído
este estudo, as ferramentas necessárias serão desenvolvidas, como descrito no item 2.

4. Implementação de um protótipo ICP-EDU. Propõe-se a criação de uma ICP totalmente
funcional, com a RNP como AC Raiz, e as universidades UFMG, UFSC e UNICAMP atuando
como Autoridades Certificadoras Intermediárias e de Registro.

5.
Transferência de Tecnologia

Todos os sistemas serão desenvolvidos na forma de código livre, o que facilitará a transferência de
tecnologia aos usuários da RNP. Serão elaborados também:

• Alguns manuais eletrônicos que facilitarão o entendimento da tecnologia de certificação digital
e o seu uso;

• Um documento com informações sobre equipamentos a ser adquiridos e a  descrição de
tarefas para os técnicos da RNP que assumirão a gerência da AC Raiz (manuais,
procedimentos, checklists, etc);

• Um workshop para apresentação do protótipos e outras ferramentas.
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6.
Outras Considerações

Colaboração Internacional

O estudo de requisitos mencionado nesta proposta levará em conta as iniciativas internacionais,
buscando um grau de compatibilização razoável com a ICP-EDU. Entre estas iniciativas cabe citar a
Terena (Trans-European-Research and Education Network Association) no âmbito da força tarefa que
visa a coordenação de mecanismos de autenticação e autorização para o continente Europeu que
recentemente realizou uma pesquisa sobre aplicações de ICP e  requisitos1.

Outro exemplo são os Laboratórios de Infra-estrutura de chaves públicas da Internet2 que trabalham
para avançar o estado da arte em termos dos aspectos de autenticação e autorização dos serviços de
rede2.

Grau de Inovação Tecnológica e Viabilidade Técnica

A proposta não visa criar uma nova tecnologia, mas a adequação de uma tecnologia existente à
situação do mundo acadêmico brasileiro. Do ponto de vista técnico não existem riscos que poderiam
inviabilizar esta proposta.

Acreditamos que a implantação  de uma ICP-EDU poderia resultar em uma inovação  tecnológica no
nível de utilização:  se daqui a três anos o  uso de certificados digitais for comum  na RNP e suas
organizações,  isto terá  um impacto  cultural importante, aumentando a segurança e confiabilidade
das transações eletrônicas entre elas.
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