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1. Título 

GT ICP-EDU 3 – Smart card virtual e autoridade certificadora distribuída 

2. Coordenador 

Responsável: Prof. Jeroen van de Graaf, Dr. 

Laboratório de Computação Científica - LCC, Universidade Federal de Minas Gerais - 
UFMG.  

3. Parcerias 

Responsável: Prof. Ricardo Dahab, Dr. 

Laboratório de Criptografia Aplicada, Instituto de Computação - Universidade Estadual 
de Campinas - UNICAMP. 

 

Responsável: Prof. Ricardo Felipe Custódio, Dr. 

Laboratório de Segurança em Computação - LabSEC, Universidade Federal de Santa 
Catarina -  UFSC.  

4. Duração do projeto 

O GT terá duração total de 12 meses. 

Proponha-se que ele comece a partir do 1º de janeiro de 2006. 

5. Sumário executivo 

5.1. 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).  
 
O GT ICP-EDU, no primeiro ano, decidiu, após a análise e verificação dos softwares 
para criação e gerenciamento de ICP existentes, pelo desenvolvimento de um sistema 
de gestão do ciclo de vida do certificado digital baseado na biblioteca de criptografia 
OpenSSL[5]. 
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O passo seguinte seria tratar, com a divida atenção, a gestão das chaves 
criptográficas envolvidas. Aqui podemos distinguir entre as chaves privadas das 
Autoridades Certificadoras, e as dos usuários finais. 
 
O segundo GT ICP-EDU, ainda em andamento, tem como objetivo providenciar um 
equipamento de custo relativamente barato, capaz de gerar e armazenar uma chave 
privada de forma segura[6]. Este equipamento, o módulo de hardware seguro 
(hardware security module em inglês) resolve então a questão de armazenamento das 
chaves privadas das autoridades certificadoras, autoridades de registro, e de algumas 
aplicações tais como servidores Web. 
 
Porém, este GT não trata da questão de onde um usuário deve guardar a sua chave 
privada. O objetivo principal desta nova proposta é desenvolver soluções para esta 
questão. 
 

5.2. Smart cards 

Uma premissa de uma ICP é que o usuário consiga guardar sua chave privada de 
maneira segura; senão ele sempre pode repudiar uma assinatura, dizendo que a sua 
chave privada foi comprometida. Portanto, a preocupação com a segurança das 
chaves do usuário não é apenas a preocupação deste, mas é dos gerentes da ICP 
também. Cabe a estes fornecer uma tecnologia sólida e segura aos usuários. 
 
Observe que hoje o ambiente computacional do usuário não pode ser mais 
considerado seguro. Antigamente os vírus de computador causaram aborrecimentos  
graves ao usuário, mas recentemente a tendência é tentar conseguir informações do 
usuário, especificamente estas que comprometem a sua segurança: senhas, dados 
bancários, dados pessoais, etc. Obviamente, nesta filosofia as chaves privadas podem 
se tornar um alvo de ataque interessante. Apenas quem não compartilha seu 
computador com outros usuários, tem um programa anti-vírus e o atualiza 
freqüentemente, e entende bem de segurança de computador consegue manter seu 
ambiente computacional seguro. Mas se uma destas três condições não está 
satisfeita, o que é o caso para a grande maioria dos usuários, existe uma chance real 
que, mais cedo ou mais tarde, a segurança seja comprometida. Por este motivo foram 
desenvolvidas outras soluções para guardar a chave privada de forma segura. 
 
Uma tal solução é o smart card ou o token. É um dispositivo que contém um chip 
capaz de guardar e processar informações. O smart card é normalmente mais barato 
que um token (hoje quase todos com uma interface USB), mas aquele precisa de uma 
leitora. 
 
É importante distinguir entre três tipos de chips nos smart cards ou tokens: 

1. Existe o chip que é apenas uma memória desprotegida. Você conecta o 
dispositivo ao computador, e este pode ler e escrever sem restrição. Na forma 
de um cartão é chamado memory card, na forma de um token é chamado um 
pen drive. 

2. Existe o chip em que a memória está protegida através de uma senha 
(também chamado de NIP – número de identificação pessoal) que deve ser 
fornecida pelo proprietário para liberar o acesso. 

3. Existe o chip que tem seu próprio processador criptográfico e próprio sistema 
operacional, cujo acesso é controlado e protegido por uma senha. Existe um 
protocolo de comunicação entre o hospedeiro e o processador no dispositivo 
que solicita, por exemplo, a geração de uma chave privada, o ciframento de 
uma seqüência binária, a assinatura de uma seqüência, etc. 
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Observe que não há consenso sobre o uso da palavra smart card. Algumas pessoas 
usam a palavra chip card para se referir a qualquer cartão com um chip, reservando 
smart card para o terceiro tipo. E há pessoas que não fazem esta distinção, usando 
chip card e smart card como sinônimo. 
 
Sendo mais complexos, o último tipo, com processador criptográfico, tende a ser bem 
mais caro. Na realidade, tão caro que seu uso em grande escala por todos os alunos 
de uma grande universidade não é realista a curto ou médio prazo. Desta observação 
surge a motivação principal desta proposta, que pode ser resumida na seguinte 
pergunta: Não tendo um smart card ou smart token, qual é a solução mais segura  
para armazenar a chave privada do usuário? 
 
O objetivo deste GT é o desenvolvimento de soluções baratas e seguras para que 
alunos, funcionários e professores das universidades possam gerar uma chave 
privada, e guardá-la e usá-la com segurança. 
 
 

5.3. Smart card virtual 

Numa primeira abordagem podemos imaginar dois lugares para guardar a chave 
privada do usuário: ou no seu computador, ou num servidor seguro. Ou problema é 
que, em ambos os casos, o usuário pode plausivelmente argumentar que sua chave 
foi comprometida. Quando guardada no computador, ele pode alegar que houve um 
programa malicioso que copiou a chave privada com a senha usada para proteger 
aquela. E quando guardada num servidor seguro ele pode alegar que um 
administrador do sistema abusou de seus privilégios e forjou a assinatura.   
 
O caminho que pretendemos seguir neste projeto é combinar ambas este lugares para 
guardar a chave privada do usuário. É matematicamente possível dividir a chave 
privada em dois compartilhamentos, de forma que cada um é necessário para criar 
uma assinatura válida. Deste modo é possível que um compartilhamento da chave 
consta num arquivo que fica sob a guarda do usuário, enquanto o outro 
compartilhamento fica armazenado num servidor, devidamente protegido. Agora, para 
repudiar um documento assinado, um usuário tem que argumentar que, primeiro, seu 
computador foi invadido e, ao mesmo tempo, um administrador de sistema abusou dos 
seus privilégios. Apesar de ser possível, a conjunção destes dois eventos é muito 
improvável. 
 
Seguindo o exemplo do [1], em que esta idéia é inspirado, chamamos esta solução um 
smart card virtual. 
 
A matemática envolvida é relativamente simples: seja N = PQ o módulo RSA, f o 
expoente público e d o expoente privado, portanto f*d (mod phi(N)) = 1. Escolhe-se d1 
aleatório e calcule-se d2 tal que d1*d2 (mod phi(N)) = d; depois apaga-se d. Agora d1 
e d2 têm as propriedades desejadas: para criar uma assinatura válida ambos os 
expoentes são necessários: primeiro o detentor de d1 (o usuário) calcula x=m^d1 (mod 
N) e repassa o resultado ao detentor de d2 (o servidor seguro); este calcula x^d2 (mod 
N). Verifica-se que, calculando módulo N, o resultado y = (m^d1)^d2 = m^(d1*d2) = 
m^d, o valor que constitui uma assinatura válida. 
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5.4. Aspectos da implementação 

Traduzir a idéia descrita na seção anterior para um sistema simples de usar é um 
desafio. Há os seguintes aspectos a considerar: 
 

• A geração de d1 e d2: A criação de d1 e d2 de forma segura é crucial para a 
segurança da sistema. Existem basicamente duas abordagens diferentes:  

 Na primeira abordagem, o usuário cria d1 e d2 num ambiente 
computacional confiável (por exemplo, fazendo o boot de seu 
computador usando um sistema operacional exclusivamente 
desenvolvido para este propósito), e depois entrega d2 ao servidor 
através de um canal seguro.  

 A segunda abordagem é bem mais segura que a primeira. Nesta, o 
usuário e o servidor entram num protocolo criptográfico que permite a 
criação de um módulo RSA de forma distribuída [2]. Ou seja, este 
protocolo permite que as partes (neste caso duas, mas podem ser 
mais) criem conjuntamente um N, um expoente público f, e cada parte 
fica com d1 e d2, respectivamente. A grande vantagem é que em 
momento algum uma parte fica com o valor d. Este valor existe 
matematicamente mas nenhuma parte o conhece. Portanto, nenhuma 
parte sozinha é capaz de assinar um documento. Explicaremos depois 
que este protocolo pode ser usado para criar Autoridades Certificadoras 
Distribuídas. 

• O armazenamento do d1 pelo usuário: O compartilhamento d1, que fica com 
o usuário, pode ser guardado em arquivo, protegido por uma senha. Este 
arquivo poderia ficar num disquete ou num pen drive. Guardar no computador é 
menos seguro e apenas recomendável quando este não é compartilhado com 
outros usuários. 

• O armazenamento do d2 pelo servidor seguro: O compartilhamento d2, que 
fica armazenado no servidor, pode ficar num banco de dados, protegido por 
uma senha ou chave. O servidor apenas assina um documento quando receber 
autorização do proprietário. 

• Autenticação forte entre usuário e servidor seguro: É essencial que, 
quando o proprietário autoriza o servidor para assinar um documento, haja uma 
autenticação forte. Lembre que autenticação via senha não nos atende, já que 
supomos que o ambiente computacional do usuário não é confiável. Existem 
várias maneiras de implementar a autenticação forte através de um canal 
seguro: 

 Senhas usadas uma única vez: este é a maneira mais simples, mas 
exige que o usuário fique com uma lista de senhas. 

 O telefone celular: é um recurso que hoje quase cada pessoa possui, e 
pode ser usado para receber mensagens ou chamadas contendo 
contra-senhas. De ponto de vista tecnológico é um mecanismo que 
oferece uma autenticação muito forte; o maior problema é quem vai 
arcar com os custos.  

 Marcas de água: é possível embutir marcas de água mostrando uma 
contra-senha quando o servidor visualiza o documento a ser assinado. 

A nossa intenção é oferecer mais que uma solução, permitindo que as 
universidades ou os usuários escolham a solução mais conveniente para 
eles. Também propomos que a cada vez a servidor assina, o servidor 
manda um email de confirmação ao proprietário da chave.  

• A interface entre o Smart Card Virtual e as aplicações: Para ter uma 
solução generalizada, e para compatibilidade futura com smart cards reais, é 
importante que a interface entre o Smart Card Virtual e a aplicação se 
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conforme aos padrões usados pelo smart cards reais. Em particular, as APIs 
criptográficas (CryptoAPI no caso do Windows, OpenSSL no caso do Linux) 
precisam ser modificadas. Usando esta interface garante uma boa 
compatibilidade com aplicações reais, a facilita a migração para smart cards 
reais. 

• Facilitar o uso em grande escala: A implantação do Smart Card Virtual em 
grande escala pode ser considerada um desafio logístico, mas felizmente uma 
grande parte do trabalho já foi resolvida pelo GT-Middleware[4]. Esta proposta 
inclui a extensão das ferramentas já desenvolvidas por este grupo de trabalho 
para facilitar a implantação do Smart Card Virtual em grande e escala.  

• Padronização: É importante também se preocupar com a padronização: os 
mecanismos, algoritmos e estrutura de dados deveriam ser descritos em 
ASN.1 e/ou XML. E talvez seja interessante redigir e submeter uma RFC. 

 

Aplicação 
 

API criptográfica 
 

 
API SC virtual 

 
 

Servidor seguro 
com chave d2 

usuário 

dispositivo 
com chave d1 

smart card 
convencional 

canal seguro 

 
API SC real 

PC 

 
 

Figura 1:  Comparando um smart card real (convencional) com smart card virtual 
 

 
A Figura 1 mostra esquematicamente como uma aplicação num PC interage com um 
smart card real, e como fica a interação com um smart card virtual (em cinza). 
 

5.5. Autoridade Certificadora Distribuída 

O protocolo mencionado em [2] oferece uma solução para: 
• Criar uma chave RSA de forma distribuída, de tal forma que em nenhum 

momento a chave privada está de posse de uma das partes. 
• Assinar de forma distribuída. 

 
O sigilo da chave privada de uma AC é sempre uma grande preocupação por ser um 
ponto potencial de falha técnica e humana. Então, a implementação deste protocolo 
para ACs é muito interessante, tanto para uma AC on-line quanto uma AC off-line. 
 

• AC On-line: quando a emissão dos certificados acontece on-line, existe um 
servidor que processa as requisições do certificado. A segurança deste 
servidor é uma grande preocupação. O protocolo distribuído permite que a 
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responsabilidade de assinar uma requisição -- ou seja, emitir certificados -- 
esteja compartilhada entre vários servidores (veja [3]). Para conseguir um 
certificado forjado, o adversário terá que invadir todos estes servidores e não 
apenas um. Apesar de seu custo adicional, de ponto de vista de segurança 
esta solução é preferida.  

• AC Off-line: muitas vezes uma AC-Raiz fica off-line, e sua chave privada está 
protegida de forma que a presença de vários guardiões é exigida para poder 
emitir um novo certificado. O protocolo acima exige também a participação de 
todos os guardiões. Mas, ao contrário dos protocolos tradicionais, não exige 
que estes se reúnam no mesmo lugar. Cada guardião pode ficar na sua sala e 
assinar com seu compartilhamento, o expoente d_i.  

 

5.6. Ganhos do projeto 

O objetivo final desta proposta é criar uma cultura de certificação digital no âmbito 
acadêmico, oferecendo a solução mais segura possível sem usar smart cards. Desta 
forma esta tecnologia estará disponível a cada instituição de ensino no Brasil, e 
poderá facilmente ser integrada com o fluxo de documentos já existente nas 
universidades. Assim o certificado digital não é apenas uma abstração, mas se torna 
uma parte do dia-a-dia das pessoas: alunos, funcionários, professores. 
 
Um cálculo simples mostra como o custo de smart cards reais é uma barreira. 
Suponha que o custo de um smart card, quando comprado em grandes quantidades, é 
5 dólares, digamos 10 reais. Uma universidade com 10 mil pessoas vinculadas a ela 
enfrenta, portanto, um gasto de 100 mil reais, apenas para a aquisição dos smart 
cards. Para a grande maioria das universidades isto é uma barreira insuperável. 
Existem universidades que conseguem um patrocinador para lhes fornecer smart 
cards, mas isto é uma exceção, e não a regra. 
 
Conseqüentemente, esta proposta permite que uma universidade comece a usar a 
certificação digital como um elemento chave na sua tecnologia de informação, porém, 
com a possibilidade de adiar a decisão de adquirir smart cards para todo mundo. 
Também será possível, por exemplo, ela fornecer smart cards (reais) para um 
pequeno conjunto de pessoas, ou para quem está disposto a pagar por ele, enquanto 
as outras usam o smart card virtual. Em outras palavras, esta proposta permite uma 
transição suave para incorporar certificados digitais nos fluxos administrativos das 
universidades. 
 
Aliás, é interessante observar que os altos custos de aquisição, configuração, 
inicialização, e suporte dos smart cards levaram grandes impressas europeus a adotar 
a solução proposta aqui. Além de ser mais barato, ela oferece mais controle, o que, de 
ponto de vista empresarial, é uma vantagem. 
 
Um outro aspecto interessante é que o GT ICP-EDU 2 abordou a questão de 
segurança focando no hardware, enquanto esta proposta procura oferecer segurança 
através de protocolos de criptografia implementados em software. As duas 
abordagens são legitimas é necessárias, eles se complementam. 
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