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Resumo 

Este trabalho pretende investigar a importância de uma possível inserção da 

criptografia nos cursos técnicos de informática. Baseando-se em documentos 

que regulam esses cursos, argumentamos que essa área poderia acrescentar 

à empregabilidade do futuro profissional do ramo, como também poderia ajudar 

a dar uma dinâmica interdisciplinar ao próprio curso de formação. Com esse 

intuito, além da revisão bibliográfica foi feito um estudo de caso com alunos da 

rede FAETEC de escolas técnicas do Rio de Janeiro. Foi aplicado um 

questionário a esses alunos a respeito do conhecimento que tinham sobre 

criptografia. Além disso, foi organizada uma oficina cujo objetivo era que os 

estudantes tivessem contato com o assunto em exemplos reais de criptografia, 

em particular a criptografia RSA. Os alunos demonstraram real interesse no 

assunto. Mais ainda, tiveram a oportunidade de ver o conteúdo matemático de 

seus cursos sendo utilizado em aplicações importantes para a sua profissão.   

Palavras-chave: Escola Técnica, Criptografia, Tecnologia, 

Interdisciplinaridade, Informática. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho teve como inspiração a vivencia pessoal do curso técnico de 

informática e espero que seja o embrião para futuras pesquisas no campo de educação 

matemática em cursos técnicos de informática, ainda pouco explorado. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, ao qual tem como foco saber como é a 

visão dos alunos sobre a criptografia, verificar se eles sabem de sua funcionalidade e 

ligação direta com segurança de dados. Um outro ponto importante a ser detectado é a 

viabilidade do ensino da criptografia em nível médio. 

A pesquisa tem como foco a criptografia RSA, devido a sua utilização até os 

dias atuais, a história desta criptografia surgiu em 1976 com Whitfield Diffie e Martin 

Hallman, quando publicaram um artigo falando que com o desenvolvimento das redes 

de computadores, algumas informações deveriam ser encriptadas, antes de serem 

enviadas, contudo se a chave de decodificação fosse enviada por correio ou e-mail 

poderia ser interceptada. 

Os dois cientistas da computação propuseram um novo método para que a 

chave fosse enviada de forma segura, em que todas as informações eram trocadas de 

forma publica. 

A idéia consistiria em usar uma função que seja fácil de calcular, mas 

computacionalmente difícil de inverter, a menos que se conheça o segredo. 

Pouco tempo depois da publicação deste artigo três estudantes do Massachusett 

Institute of Technology (MIT) passaram a buscar um novo tipo de criptografia que 

atendessem as especificações dadas no artigo. 

Os três estudantes Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman seguiram a 

seguinte dinâmica: Ronald e Adi davam a ideia de como codificar a mensagem e 

Leonard tentava quebrar a codificação. Leonard estava indo bem até que um dia Ronald 

trouxe um algoritmo que Leonard não conseguiu quebrar. 

Esse algoritmo foi chamado de RSA, em homenagem a seus criadores, ao 

longo dos anos pesquisadores encontraram algumas fraquezas na implementação do 
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algoritmo, que foram sendo corrigidas, porém, mesmo assim resistiu a todos os ataques, 

como um primeiro exemplo dos chamados criptossistemas de chave pública é o único 

que resistiu a mais de 30 anos de ataques. 

Hoje utilizada em transições com cartões de crédito via internet e segurança de 

e-mails. 

Também foram abordadas criptografias um pouco mais simples como 

quadrado de Políbio, cifra de César, cifra mono alfabética e cifra de Hill que, espera-se 

que tenham uma complexidade menor, por abordarem temas já estudados no Ensino 

Médio, como matriz e função. 

O trabalho foi dividido de forma que no capitulo 1 é abordado sobre o 

surgimento do curso técnico de informática, suas diretrizes e bases e a terá uma ligação 

com o apêndice 4, que aborda formação do professor, esse capitulo tem como 

importância saber se a pesquisa teria fundamento. 

Temos no capitulo 2 uma pesquisa sobre a história da criptografia e como 

funciona, fazendo as demonstrações necessárias para mostrar sua funcionalidade e 

veracidade. 

Foi separado o capitulo 3 inteiro para a criptografia RSA, com sua importância 

no trabalho e a necessidade de desenvolver demonstrações de forma criteriosas. 

Já no capitulo 4 foi abordado o tema computacional, uma vez que estamos 

lidando com o tema criptografia em turmas de informática, e o foco do curso é voltado 

para computadores, explicar de forma simples como o computador interpreta a 

criptografia, e os possíveis problemas na hora de se implementar uma criptografia. 

O capitulo 4 foi explicado em forma de algoritmo, uma sequência finita de 

regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite 

solucionar classes semelhantes de problemas. 

O capitulo 5 teve como expor os resultados obtidos em sala de aula, além de 

falar sobre a abordagem com os estudantes. 

Por fim, o capitulo 6 tem como objetivo expor as conclusões possíveis através 

do levantamento da pesquisa e pelo que foi observado em sala de aula. 
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1. O CURSO TECNICO DE INFORMÁTICA 

 

Assim como o ensino médio e o ensino fundamental, os cursos técnicos de 

informática possuem parâmetros curriculares, e objetivos a serem atingidos. Neste 

capitulo é abordada sua história, suas diretrizes e bases. 

 

1.1. SURGIMENTO 

 

Os dados históricos a seguir são baseados em informação contida no Portal 

Brasil (BRASIL, 2011). 

Em 23 de setembro de 1909, o presidente Nilo Peçanha assina o decreto 7.566, 

dando início ao ensino profissional, cientifico e tecnológico. Esse decreto deu 

surgimento a 19 Escolas de Aprendizes Artífices, que possuía como objetivo oferecer 

aos estudantes da época ensino profissional primário e gratuito, voltado para a 

comunidade mais carente. 

Temos que na época a economia brasileira era baseada em atividades rurais, e 

mesmo os principais centros urbanos, possuíam processos de industrialização eram 

precários e lentos. 

Em 1937 o presidente Getúlio Vargas mudou a estratégia do projeto de Nilo 

Peçanha, transformando as Escolas de Aprendizes Artífices em Liceus Industriais, 

fazendo com que o ensino acompanhasse os avanços tecnológicos, fazendo com que 

tivesse mão de obra qualificada para o mercado industrial, fazendo com que 

desenvolvesse mais rapidamente as indústrias.Vale ressaltar que, até então, antes de 

mudar o rumo do projeto, a mão de obra qualificada para o mercado industrial era bem 

escassa. 

Em 1942, Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde, promoveu uma 

profunda reforma no sistema educacional brasileiro, deixando no mesmo nível o ensino 

profissional e técnico ao nível médio.Neste momento os Liceus Industriais trocaram o 

nome para Escolas Industriais e Técnicas (EITs). 
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Até 1959, o modelo permaneceu quando as EITs mudaram o nome para 

Escolas Técnicas Federais (ETFs) e ganharam autonomia pedagógica e administrativa. 

Com isso, dois anos depois, em 1961, com a fixação por lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, equiparou o ensino profissional ao ensino acadêmico, com um 

diferencial, tornava o estudante apto para o mercado de trabalho. 

Na década de 70, houve uma forte expansão da oferta do ensino técnico e 

profissional devido ao crescimento econômico. Já em 1978 surgiram os três primeiros 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), que tinham como finalidade 

formar engenheiros de operação e tecnólogos. 

Em 1994, os CEFETs viraram a unidade padrão na Rede Federal de Ensino 

Profissional, Científico e Tecnológico, absorvendo para si as atividades das ETFs e das 

Escolas Agro técnicas Federais. 

No Estado do Rio de Janeiro, em 1997 surge a Fundação de Apoio à Escola 

Técnica (FAETEC), que é vinculada a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. 

Já em 2008, os CEFETs e as Escolas Técnicas remanescentes foram absorvidas 

sendo transformadas em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Até o ano de 2011 contava com 38 Institutos, dois CEFETs e uma 

Universidade Tecnológica Federal. 

Já na rede Estadual do Rio de Janeiro, segundo o site da FAETEC (FAETEC, 

2017), existem 130 unidades de ensino, abrangendo ensino técnico de nível médio, na 

formação inicial e continuada, qualificação profissional e na educação superior, onde 

sua sede administrativa está localizada no bairro de Quintino Bocaiúva, que é a unidade 

onde foi realizada a pesquisa. 
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1.2. DIRETRIZES E BASES DO CURSO TECNICO DE 

INFORMÁTICA E AS POSSIBILIDADES CRIPTOGRAFIA NO 

ENSINO MÉDIO 

 

Assim como no curso de ensino médio, o curso de ensino técnico é regido pela 

lei de diretrizes e base, no caso para cursos técnicos. São as diretrizes abrangidas pela 

Lei resolução 6 do CNE/CEB/12 (Brasil, 2012), que definem como devem ser 

estruturados os cursos. 

Nesses cursos existem disciplinas como linguagem de programação, 

elaboração de softwares, entre outras. Estas deverão ajudar o estudante em sua 

formação, tornando-o apto a exercer a profissão. 

A resolução 6 do CNE/CEB/12 Art. 3 § 5º estabelece que a base para o 

planejamento dos cursos são os Catálogos Nacionais de Cursos, mantidos pelos órgãos 

próprios do MEC e a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 

Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o perfil do profissional 

formado na categoria de ensino Técnico de informática é capaz de realizar as seguintes 

tarefas. 

Instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e 

servidores. Desenvolve e documenta aplicações para desktop com acesso a 

web e a banco de dados. Realiza manutenção de computadores de uso geral. 

Instala e configura redes de computadores locais de pequeno porte. 

(BRASIL, 2016, p.100) 

Esse mesmo documento estabelece o campo de atuação do técnico em 

informática como sendo: "Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que 

demandem sistemas computacionais, especialmente desenvolvendo programação de 

computadores "(p. 100). 

Essas diretrizes mudam pouco o objetivo do curso, se comparado as referências 

curriculares do curso de informática do ano de 2000.  

A integração dessas tecnologias implica também na formação de 

profissionais para novas profissões que surgem como webmaster, web 

design, especialista em e-business, especialista em Segurança de Sistemas, 

editor de Manegement. 

Dependendo da instituição onde atua, o técnico realiza o seu trabalho 

individualmente ou em equipe no desenvolvimento de projetos, interagindo 

com ela na modelagem e divisão de trabalho, troca de informações e 
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experiências, avaliação de resultados e integração das partes de um projeto 

(BRASIL, 2000, p.7) 

É importante ressaltar que o técnico de informática tem de ser capaz de 

desenvolver aplicações para desktop e seu campo de atuação pode ser de prestação 

autônoma de serviços.Espera-se que as aplicações desenvolvidas possuam segurança 

para os dados do cliente. Contudo, na computação, temos que os únicos meios de 

proteções utilizados são voltados contra invasão, utilizando antivírus, antispyware, 

firewall. No entanto, algumas vezes isso não é suficiente para proteção de dados. No 

geral essas proteções não são uma forma de segurança de dados, mas sim de prevenir 

invasões com fins de roubo de dados, para assegurar que os dados estejam protegidos. 

No geral os dados devem estar codificados. 

Em geral, a codificação é feita através da criptografia, que pode ser do tipo 

RSA, ElGamal, ou alguma outra. Dessa forma garante-se a qualidade e segurança do 

serviço de proteção de dados. 

A criptografia normalmente é oferecida em cursos de nível superior,  

relacionada ao conteúdo se segurança de redes, ou segurança de dados. 

Observando-se os artigos 4
o
, 5

o 
e 6

o
 da resolução 6 do CNE/CEB/12, a 

educação profissional técnica deve articular-se à educação básica, em particular ao 

ensino médio. Os conhecimentos desses níveis de ensino devem ser o substrato da 

educação profissional pois relacionam-se a "saberes e competências necessárias ao 

exercício da profissional e da cidadania” (Brasil,2012). Daí pode-se depreender que a 

criptografia pode ser um instrumento importante de formação do técnico em 

informática, por articular-se a conteúdos da educação básica tais como:  estudo de 

funções, onde cada caractere vai estar associado a outro. Pode também estar relacionada 

ao conteúdo de matrizes, como na Cifra de Hill ou resto de divisão, como na RSA.  

O estudante do curso técnico deve possuir, em grande parte, conhecimentos 

prévios que lhes dão a capacidade da introdução de um estudo sobre criptografia. No 

entanto, na criptografia RSA, os tópicos que mais importantes são: potência, números 

primos, pequeno teorema de Fermat, teste de Miller, congruência modular e função Phi 

de Euler . A potência e números primos já fazem parte do plano curricular do Ensino 

Fundamental I. Jáo pequeno teorema de Fermat, o teste de Miller, congruência modular 

e função Phi de Euler são conteúdos de matemática superior. Contudo, poderiam ser 

vistos como acréscimo de conteúdos já vistos. Por exemplo, a função Phi de Euler pode 

ser associada a divisores de números e a particularidade dos números primos, uma vez 



 

 

7 

 

que, na criptografia RSA, utiliza-se apenas números primos.A congruência modular 

pode ser associada diretamente com o resto de divisão. O pequeno teorema de Fermat 

como uma propriedade de potência e resto de divisão. O único tópico que mereceria 

uma atenção especial seria o teste de Miller, uma vez que é um processo delicado, pois 

possui um passo a passo. No entanto, é possível associá-lo a um algoritmo, já que 

estamos lidando com turmas de técnico de informática, que estão acostumados com 

algoritmos. 

Como estamos lidando com inúmeras ferramentas matemáticas, o melhor 

especialista para a introdução da criptografia seria um matemático, ou um professor de 

informática com especialização na área de criptografia. Como citado antes, existe o 

curso de criptografia no Brasil contudo, o mais comum, é para ensino superior. 

Temos na resolução 6 do CNE/CEB/12 Lei 6 Art. 6° (BRASIL, 2012) que a 

interdisciplinaridade deve ser “assegurada no currículo e na prática pedagógica, visando 

à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização 

curricular". Pelo que pudemos observar, a criptografia pode ter relevância para um tipo 

de trabalho pedagógico desse tipo. Por exemplo, em um trabalho feito através da 

pedagogia de projetos, as áreas de história e sociologia poderiam abordar a importância 

da tecnologia e da segurança de dados para a sociedade da informação e resgatar suas 

origens;a matemática entraria com ferramentas já abordadas; o professor de 

programação poderia trabalhar com os alunos exemplos de criptografia em seu 

laboratório. Dessa forma, a criptografia pode contribuir para que a visão disciplinar e 

estanque dos conhecimentos possa ser minimizada, dando ao futuro técnico em 

informática uma percepção da complexidade do conhecimento com que irá lidar em sua 

profissão. 

Como vimos,o técnico de informática necessita saber desenvolver aplicações 

para computadores, sendo muita das vezes aplicações que envolvem registro de 

documentação.A única forma assegurar que as informações estão protegidas é através 

da codificação de dados.Desta forma, o técnico necessita saber como codificar 

mensagens.O único meio de fazê-lo é através da criptografia. Por sua vez, criptografia é 

uma parte da matemática, que não está implementada no Currículo Mínimo, ou no 

BNCC.É um campo de conhecimento sem muita aplicação, atualmente, para quem não 

está envolvido em segurança de informações, ou informática, tornando assim um 

conteúdo complicado de ser implementado na ementa escolar de ensino médio.Contudo, 
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é um assunto de fácil compreensão a alunos do curso de técnico em informática e um 

conteúdo pertinente a sua formação. 

Em "Educação Profissional: Referencias Curriculares Nacionais da Educação 

Profissional de Nível Técnico" (BRASIL, 2000), na área profissional de informática, é 

nítida a concepção do Ministério da Educação com relação ao curso, mostrando as 

necessidades do mercado e as ramificações da informática, como a área de Design e a 

de Comunicações, além de demonstrar estar ciente sobre a importância da informática 

nos dias atuais. Além disso, o documento estabelece que as escolas técnicas devem 

qualificar o estudante a poder atuar como designer (trabalhando em edições de vídeo, 

edições de imagens, etc.) e comunicação (criação de portfólio, criação e manutenção de 

sites, etc.), além de estudar programação e ser apto a desenvolver softwares para 

multiplataformas. Estabelece também a necessidade dos conhecimentos matemáticos na 

computação para " subsidiar o ensino de lógica, algoritmos e estruturas de 

dados”(BRASIL, 2000, p.4) . Isso mostra como a matemática é importante para o curso 

técnico de informática. A criptografia, que é essencialmente estruturada pela 

matemática, só poderia vir a enriquecer o estudo dessa disciplina, além de aprimorar a 

formação do futuro profissional.  

No que tange à formação do técnico em informática, o mesmo documento 

chama bastante atenção logo na introdução, quando fala sobre o curso técnico de 

informática 

O curso técnico de Informática deve profissionalizar o indivíduo, permitindo-

lhe compreender o funcionamento do computador, suas possibilidades de 

configuração, criação de programas e integração com outras áreas.(BRASIL, 

2000, p.4)  

Se o estudante estuda as possibilidades de configurações do computador, deve 

analisar também que os dados são alocados em espaços de memória fixos, sem nenhum 

tipo de proteção. Desta forma são alvo fácil para qualquer um que saiba como acessar o 

HD do computador. Isso reforça ainda mais a necessidade da da inclusão do curso de 

criptografia na ementa do curso de informática. 

No mercado de trabalho do futuro técnico em informática, há também uma 

extensa atenção voltada para o funcionamento de banco de dados, onde o estudante deve 

possuir conhecimento em linguagens de programação voltadas para bancos de dados. 

No entanto, informações contidas no banco de dados não são seguras em questão de 

visualização, uma vez que, tendo acesso ao banco de dados, todas as informações ficam 

vulneráveis.Um simples exemplo disso seria um registro de clientes de um banco, onde 



 

 

9 

 

no banco de dados ficam armazenados: nome, senha e número de cartão, chave de 

segurança, endereço, etc. Se acessados, os dados podem produzir danos de uma forma 

irreparável, tanto para os clientes quanto para o banco. Sintetizando essas ideias o 

técnico, em geral, estaria trabalhando com banco de dados, mas apenas com sua 

organização, não se preocupando com a segurança. Fica assim reforçada, ainda mais, a 

necessidade de um curso de criptografia em sua formação. 

Um exemplo da importância, na vida real, da criptografia em programação, 

pode ser vista no aplicativo Whatsapp.Esse aplicativo de telefone celular para troca de 

mensagens, utiliza criptografia de ponta a ponta, ou seja, a mensagem é codificada no 

próprio celular e só é descodificada quando chega ao aparelho do remetente. Em outras 

palavras, se a mensagem for pega no banco de dados do servidor, que transmite a 

informação, a mensagem continua segura. Esse aplicativo utiliza, mais especificamente, 

a criptografia RSA. Como se sabe, vem sendo um programa de grande valor comercial e 

com uma segurança muito boa. 

Desta forma, fica ainda mais nítida a importância da criptografia, tanto na vida 

real, quanto na formação acadêmica de estudantes do curso técnico de informática, pois 

potencializa em sua formação um conhecimento que permite com que faça trabalhos 

mais complexos e de melhor qualidade.  
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2. CRIPTOGRAFIA 

 

Criptografia do grego significa, kryptós, "escondido", e gráphein, "escrita", a 

criptografia nada mais é do que esconder as mensagens que você escreve, de forma que 

só a pessoa que possui a chave da criptografia possa entender o que está escrito na 

mensagem. 

Este recurso é utilizado desde os tempos antigos para troca de mensagens, um 

relato disso é o quadro de Políbio, um grego que utilizava criptografia desde 200 A.C., 

outro exemplo é do imperador romano Júlio César que, para se comunicar, com seus 

generais utilizava a cifra de César. 

Com o avanço da tecnologia, hoje em dia temos muitas trocas de informações 

de eletrônicas,  informações essas muitas vezes sigilosas como dados bancários, dados 

governamentais, informações das forças armadas, para esses dados são necessários a 

utilização de criptografias mais sofisticadas, se comparadas a da antiguidade para 

manter em sigilo as informações. 

2.1. QUADRADO DE POLÍBIO 

 

Antes do surgimento de computadores ou antes mesmo do surgimento da 

energia elétrica, temos relatos históricos da utilização da criptografia, um dos primeiros 

relatos ser descoberto foi o método que Políbio (203 a.C - 120 a.C). 

Sua estratégia foi transformar o alfabeto em número, utilizando uma tabela 

5x5, desta forma: 

Tabela 1: Quadrado de Políbio usando alfabeto grego 

 1 2 3 4 5 

1 α β γ δ ε 

2 δ ε 𝜃 𝜄 𝜅 

3 𝜆 𝜇 𝜈 𝜉 𝜊 

4 𝜋 𝜌 𝜍 𝜏 𝜐 

5 𝜑 𝜒 𝜓 𝜔  
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Ou seja, se quisermos escrever a letra 𝜆, observamos a linha e a coluna que se 

encontra, isto é 3 e 1, ou seja 𝜆 será representado pelo número 31. 

Mesmo que a criptografia utilize ferramentas matemáticas, ironicamente 

Polibio era historiador e geógrafo. 

Esse quadrado possui um fato interessante levantado por Castro (2014) é se 

trouxéssemos para o nosso alfabeto, utilizando a mesma estratégia, teríamos o problema 

de não termos espaço para os 26 letras do nosso alfabeto, no caso teríamos de por duas 

letras no mesmo espaço, seguindo a ideia de Castro (2014), vamos por o i e j sendo 

representado pelo mesmo número, da seguinte forma: 

Tabela 2: Quadrado de Políbio usando letras do alfabeto latino 

 1 2 3 4 5 

1 a b c d e 

2 f g h i/j k 

3 l m n o p 

4 q R s t u 

5 v w x y z 

 

Então se quisermos escrever a palavra "Javali" teríamos a seqüência: 

"241151113124", e quando descodificamos a mensagem temos o problema, que 

possuímos quatro possibilidades: "javali", "iavali", "iavalj", "javalj", o que causaria 

problemas na comunicação. 

Mostrando então que para criarmos uma forma de codificar uma mensagem é 

importante que exista uma função injectiva entre os elementos do alfabeto e nossa 

forma de representar.   

 

2.2. CIFRA DE CÉSAR 

 

É importante ressaltar que a criptografia não é uma ferramenta criada após o 

surgimento do computador, ou de equipamentos eletrônicos, historicamente temos o 

imperador romano Julio César, que elaborou uma forma um tanto diferente de se 
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comunicar com seus generais, denominada a cifra de César, que consistia em avançar 

três letras correspondente a original, conforme a tabela abaixo: 

Tabela 3: Alfabeto após a Cifra de César 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C 

 

Ou seja, se na mensagem original tivesse a letra "A", na mensagem 

criptografada será um "D" que irá aparecer, um exemplo na pratica da sua serventia 

seria por exemplo se Julio César decidisse mandar uma mensagem para seus generais 

dizendo "chegarei daqui a dois dias", utilizando a cifra de César, no papel enviado 

estaria escrito: "fkhjduhlgdtxl d grlvgldv " conforme na tabela abaixo:  

Tabela 4:Exemplo de mensagem criptografada usando a cifra de César 

C H E G A R E I  D A Q U I  A  D O I S  D I A S 

F K H J D U H L  G D T X L  D  G R L V  G L D V 

 

Desta forma conseguindo avisar a seus generais de sua chegada e caso a 

mensagem fosse interceptada por um inimigo, o papel com a mensagem " fkhjduhlgdtxl 

d grlvgldv" o que não faria sentido algum, desta forma tendo uma viagem sem risco de 

emboscadas. 

Onde está a matemática nesta criptografia? Vamos analisar cada letra 

correspondendo a um número: 

Tabela 5: Transformando o alfabeto em números 

A B C D E F G H I J K L M 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

             

N O P Q R S T U V W X Y Z 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

Agora vamos transformar a mensagem anterior em números: 

Tabela 6: Transformando a mensagem da tabela 4 em números 

C H E G A R E I  D A Q U I 

02 07 04 06 00 17 04 08  03 00 16 20 08 

              

A  D O I S  D I A S    

00  03 14 08 18  03 08 00 18    
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Criptografando e colocando o respectivo valor aos números temos: 

Tabela 7: Codificando a mensagem da tabela 6 e transformando-a em números 

F K H J D U H L  G D T X L 

05 10 07 09 03 20 07 11  06 03 19 23 11 

              

D  G R L V  G L D V    

03  06 17 11 21  06 11 03 21    

 

Se analisarmos o que fizemos foi adicionar +3 em todos os números, no 

entanto se fizermos isso nas letras  X, Y e Z, teríamos os números 26, 27 e 28, 

respectivamente, no entanto não possuímos esses números na tabela, se analisarmos a 

tabela, temos que o correspondente do X, Y e Z são as letras A, B e C, respectivamente, 

e os números correspondentes as letras A, B e C são os números 0, 1 e 2. 

Para "transformarmos" os números 26, 27 e 28 em 1, 2 e 3, respectivamente, 

podemos utilizar o grupo aditivo ℤ𝑛 , o grupo dos restos das divisões, no caso podemos 

olhar em particular o ℤ26 , pois qualquer número da tabela se dividido por 26 dará como 

resto algum elemento natural no intervalo [0,25], no caso do X, Y e Z que seriam 26, 27 

e 28, temos que o resto da divisão por 26 será respectivamente 0, 1 e 2, além das demais 

letras estarem em seu lugar corretamente, atendendo aos valores correspondentes depois 

de criptografada. 

Será falado no próximo capitulo um pouco mais sobre o grupo aditivo ℤ𝑛 , que 

será muito útil na criptografia RSA.  

Logo para criptografar uma mensagem temos a função: 

𝐶 𝑥 = 𝑥 + 3        

Onde "𝑥" corresponde ao valor da letra antes de estar criptografada. 

E para descriptografar uma mensagem temos a função: 

𝐷 𝑥 = 𝑥 − 3        

Onde "𝑥" corresponde ao valor da letra depois de estar criptografada. 
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2.3. CIFRA MONOALFABÉTICA 

 

Uma cifra monoalfabética pode ser definida como uma cifra de substituição, 

onde cada letra do texto original é substituída por outra letra, de forma constante. 

Baseando-se na Cifra de César, podemos elaborar outras criptografias. Por 

exemplo ao invés de movermos 3 letras a frente, podemos mover "n" letras pra frente. 

Contudo, como nem todos os alfabetos são iguais, por exemplo, o alfabeto 

russo possui 33 letras, neste caso se tentarmos usar a formula da cifra de César não 

conseguiríamos descriptografar usando o grupo aditivo ℤ26  e sim o ℤ33 . 

Para evitar esse problema vamos organizar as variáveis. 

 Sabemos que todo alfabeto possui um número limitado de letras, vamos 

definir o alfabeto como o conjunto 𝒜 = {𝑎0, 𝑎1, … , 𝑎𝑛−1}, desta forma temos "𝑛" como 

o número elementos no alfabeto, n com 𝑛 ∈ ℕ. 

Temos também para criptografar um valor como translação de nosso alfabeto, 

chamaremos de 𝑘, com 𝑘 ∈ ℕ, no caso da cifra de César temos 𝑘 = 3, como estamos 

fazendo para qualquer tamanho de alfabeto temos que restringir um pouco nosso k, pois 

suponha um alfabeto com n letras, se considerarmos 𝑘 = 𝑚. 𝑛, com 𝑚 ∈ ℕ temos: 

𝐶 𝑥 =  𝑥 + 𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

𝐶 𝑥 =  𝑥 + 𝑚. 𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

Mas temos que: 

 𝑚. 𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 0 

E como 𝑥 < 𝑛 temos que: 

𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑥 

Pelas propriedades de módulo temos que: 

 𝑥 + 𝑚. 𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑥𝑚𝑜𝑑 𝑛 +  𝑚. 𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑛 = 𝑥 + 0 = 𝑥 

Logo teremos a mensagem original, então restringiremos nosso k, de forma que 

𝑘 < 𝑛, desta forma evitamos de termos a mensagem original. 
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 Logo para criptografar temos a formula: 

𝐶 𝑥 =  𝑥 + 𝑘 𝑚𝑜𝑑𝑛 

Desta forma tendo elementos do grupo aditivo ℤ𝑛 , já para descriptografar 

podemos usar a equação: 

𝐷 𝑥 =  𝑥 − 𝑘 𝑚𝑜𝑑𝑛 

Observe que para descriptografar é necessário saber quanto nosso alfabeto foi 

deslocado no caso precisamos saber quem é nosso "k" e precisamos saber qual o 

tamanho de nosso alfabeto, no caso "n", esses dados que são necessários para 

descriptografar nossa mensagem, chamamos de "chave", quanto mais fácil de descobrir 

nossa chave, mais fácil de quebrar nossa criptografia. 

Nitidamente por saber que "n" é um número finito e "k" é um número menor 

que "n",  então é bem simples de quebrar esta criptografia. 

Mesmo sem saber como é estruturada a formula da criptografia existem certos 

padrões que podem facilitar na quebra de uma mensagem. 

Segundo Coutinho (2015, p. 2 e 3) temos que existe uma porcentagem de vezes 

que cada letra aparece num texto, conforme a tabela abaixo: 

Tabela 8: Tabela de frequência que uma letra aparece em um texto em português 

Letra %  Letra %  Letra %  Letra % 

A 14,64  G 1,3  N 5,05  T 4,34 

B 1,04  H 1,28  O 10,73  U 4,64 

C 3,88  I 6,18  P 2,52  V 1,7 

D 4,1  J 0,4  Q 1,2  X 0,21 

E 12,57  L 2,78  R 6,53  Z 0,47 

F 1,02  M 4,75  S 7,81    

 

Se observarmos existe uma maior porcentagem com as vogais A, E e O, que 

somadas valem 37,94%, ou seja em um texto as letras (ou número dependendo de como 

está a mensagem) que mais aparecem tem uma grande chance de ser uma dessas três 

vogais. 

Contudo segundo Coutinho:  
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Assim, apenas contando a freqüência de cada símbolo no texto, podemos 

descobrir a que letra correspondem os símbolos mais freqüentes. 

Isto geralmente e suficiente para quebrar o código e ler toda a mensagem. 

Observe, entretanto, que este método para quebrar o código só funciona bem 

se a mensagem for longa. E fácil escrever uma mensagem curta cuja 

contagem de freqüência seja totalmente diferente da contagem de freqüência 

media do português. Por exemplo, em “Zuza zoou da Zeze” a letra mais 

freqüente e o Z que aparece 5 vezes em um texto de 14 letras. Como 5/14 = 

0, 35... a porcentagem do Z no texto acima e de cerca de 35%; muito acima 

dos usuais 0, 47%. Já o A aparece uma só vez, o que da uma porcentagem de 

cerca de 7%; portanto, abaixo dos 14% usuais. (COUTINHO, 2015, p.3) 

   

 Logo este tipo de técnica pode ser usada apenas para textos longos, no caso de 

mensagens pequenas, há uma grande chance de dar erro na interpretação do texto. 

 

2.4. CÓDIGO EM BLOCO 

 

Como o foco em questão são os computadores, vamos analisar como é o 

funcionamento básico de um computador. 

Sabemos que os computadores interpretam apenas 0 e 1 (entrada e saída de 

energia) em sua programação, logo uma base binária, vamos supor que temos o alfabeto 

sendo representado da seguinte maneira.  

Tabela 9: Letra do alfabeto - Número na base 10 - Número na base 2 

Letra N° Decimal N° Binário 

A 1 1 

B 2 10 

C 3 11 

D 4 100 

... ... ... 

Z 26 11010 

 

Logo se tivermos a seguinte sequência de energia: 11010, temos varias formas 

de interpretá-la: 
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Tabela 1.4.2: Possíveis interpretações para a seqüência dada na mensagem 

1 10 10 → abb 110 10→ fa 11010→ z 

 

Para isso usamos códigos em blocos, deixando desta forma com a mesma 

extensão e corrigindo essa possível falha de transmissão da mensagem. 

Os computadores atuais utilizam a tabela ASCII para seus caracteres, uma 

tabela com extensão de 8 bits ou seja possui uma extensão de oito dígitos para cada 

caractere, indo desde 00000000 até 11111111, onde cada valor corresponde a um 

caractere diferente, desta forma cobrindo os 256 caracteres existentes nos 

computadores. 

Ou seja, além da vantagem de contornar problemas de transmissão de 

mensagem, é possível por uma chave mais seguras que contorne o problema de 

freqüência de caracteres, um exemplo disso é a Cifra de Hill. 

 

2.5. CIFRA DE HILL 

 

Lester S. Hill, matemático, deixou sua marca na história em 1929, com um 

método de criptografia bem diferente, consistia no uso de matrizes, onde a chave para 

criptografar era uma matriz 𝑁𝑥𝑁 e para descriptografar era utilizada a inversa desta 

matriz. 

Um problema é que a matriz necessariamente precisava possuir inversa e outro 

é que computacionalmente operações que envolvem matrizes costumam possuir um 

custo computacional um pouco alto. 

Ainda sim é um método muito bom de criptografar, uma vez que evita a 

questão de freqüência em mensagens. 

Exemplo, vamos criptografar a mensagem "Bom dia mundo", e utilizaremos a 

matriz:  
3 2
1 1

  para criptografar. Temos que possui inversa que é  
1 −2

−1 3
 . 

Utilizaremos a seguinte tabela para podermos criptografar. 
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Tabela 10: Associando letras do alfabeto a números (incluindo espaço) 

Letra Número  Letra Número  Letra Número 

A 01  J 10  S 19 

B 02  K 11  T 20 

C 03  L 12  U 21 

D 04  M 13  V 22 

E 05  N 14  W 23 

F 06  O 15  X 24 

G 07  P 16  Y 25 

H 08  Q 17  Z 26 

I 09  R 18  espaço 00 

 

Desta forma temos a mensagem em forma de números da seguinte forma: 

"Bom dia mundo" = "02 15 13 00 04 09 01 00 13 21 14 04 15" 

Observe que neste caso possuímos 13 blocos, outro problema da cifra de Hill é 

a questão de que, temos de ajustar a mensagem em uma matriz, para multiplicarmos a 

matriz da mensagem pela matriz da chave. 

Como nossa chave é uma matriz 2x2, iremos acrescentar um espaço ao final da 

mensagem para haver 14 blocos. E organizaremos a mensagem numa matriz 2x7, da 

seguinte forma: 

𝑀 =  
02 15 13
00 13 21

00 04 09
14 04 15

01
00

  

Temos a nossa matriz M (mensagem) e nossa matriz C (chave), desta forma 

sendo N=CxM temos: 

C=  
3 2
1 1

   e 𝑀 =  
02 15 13
00 13 21

00 04 09
14 04 15

01
00

  

𝑁 =  
06 71 81
02 28 34

28 20 57
14 08 24

03
01

  

Agora usamos a mesma ideia da cifra de César, que é utilizar o resto da 

divisão, neste caso usaremos o ℤ27  uma vez que possuímos 27 caracteres, para que haja 

um correspondente na tabela. 

Sendo assim temos: 

𝑁1 =  
06 17 00
02 01 07

01 20 03
14 08 24

03
01
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 Então nossa mensagem se torna, 

𝑁1 = 06 17 00 01 20 03 03 02 01 07 14 08 24 01, que representaria a mensagem: 

"FQ ATCCBAGNHXA", logo esta mensagem   

Agora para descriptografar fazer o mesmo processo, só que ao invés de usar a 

matriz C, usaremos a inversa 𝐶−1. 

𝐶−1 =  
1 −2

−1 3
 , 𝑁1 =  

06 17 00
02 01 07

01 20 03
14 08 24

03
01

  

𝑁2 = 𝐶−1𝑥 𝑁1 =  
1 −2

−1 3
 𝑥  

06 17 00
02 01 07

01 20 03
14 08 24

03
01

  

𝑁2 =   
02 15 −14
00 −14 21

−27 04 −45
41 04 69

01
00

  

Como utilizamos o resto da divisão por 27 para criptografar, no caso o grupo 

aditivo ℤ27 , teremos de usar congruência modular para voltar nossa mensagem para a 

original. 

No caso os que  ficaram fora do intervalo [00, 26] são os elementos (-14, -27, -

45, 41, 69). Logo temos: 

−14 ≡ 13  𝑚𝑜𝑑 27  

−27 ≡ 0  𝑚𝑜𝑑 27  

−45 ≡ 9  𝑚𝑜𝑑 27  

41 ≡ 14  𝑚𝑜𝑑 27  

69 ≡ 15 (𝑚𝑜𝑑 27) 

Com isso temos que nossa matriz 𝑁2 se torna nossa matriz M 

𝑀 =  
02 15 13
00 13 21

00 04 09
14 04 15

01
00

  

Tendo nossa mensagem original novamente, embora tenha muitas contas tanto 

para criptografar, quanto para descriptografar é um método bem seguro, infelizmente 

tempo é algo crucial para o envio de uma mensagem. 
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2.6. CHAVE 

 

Até o presente momento podemos ver que para criptografar uma mensagem, é 

necessário além de uma técnica, uma chave para esconder a mensagem, no caso 

criptografar e uma chave para que a outra pessoa possa entender a mensagem, no caso 

para descriptografar.  

As chaves de uma criptografia podem ser divididas de duas formas:  simétrica 

ou assimétrica. 

 

2.6.1. CHAVE SIMÉTRICA 

 

A chave simétrica é uma chave que é utilizada tanto para criptografar, quanto 

para descriptografar. 

Agora analisando a situação, se é necessária a mesma chave tanto para 

esconder quanto para revelar a mensagem, essa chave deve ser mantida em segurança, e 

é uma chave que precisa ser conhecida tanto por quem esconde quanto para quem deve 

receber as informações, ou seja, para isso deve haver um contato entre as partes. O que 

pode gerar problemas, pois deve haver uma troca de informações previa entre os 

usuários para trocar as mensagens futuras, e deve-se considerar o ambiente, se a 

segurança do sistema é boa, pois senão a chave pode ser roubada e o destinatário não 

será o único a entender a mensagem. 

A vantagem da chave simétrica é a velocidade para criptografar uma 

mensagem, embora possua a desvantagem de serem mais facilmente roubadas. 

Alguns exemplos de criptografias que usam chaves simétrica são: RC2 (128 

bits), 3DES(Triple Data Encryption Standard, Padrão triplo de criptografia de dados), 

AES(padrão de criptografia avançada). 
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2.6.2. CHAVE ASSIMÉTRICA 

 

Ao contrario da chave simétrica, a chave assimétrica possui duas chaves, uma 

que qualquer um pode ver, chamada de chave pública, e outra que apenas o dono pode 

possuir, chamada de chave privada. 

A chave pública qualquer um pode possuir e utilizá-la para troca de 

informações com o destinatário, mesmo assim para poder entender a mensagem é 

necessário possuir a chave privada, que não é obtida tendo a chave pública. Com isso a 

segurança fica maior pois apenas o destinatário deve possuir a chave para 

descriptografar a mensagem, a vantagem da segurança ser mais forte do que na chave 

simétrica, contudo o processo de codificar e descodificar são mais lentos. 

Alguns sistemas que usam esse tipo de chave são: RSA (Rivest-Shamir-

Adleman), DSA (Algoritmo de assinatura digital). 
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3. CRIPTOGRAFIA RSA 

 

Como dito no capitulo anterior, o objetivo da criptografia é ocultar a 

mensagem de forma que após enviada apenas o destinatário possa interpretar, com o 

surgimento da internet, surge o problema de comunicação de forma segura. 

Até meados da década de setenta a criptografia necessitava de comunicação 

prévia entre os usuários, então houve a necessidade de melhorias, e em 1976 esse 

problema foi solucionado por Diffie e Hellman, através da criação do sistema de chave 

assimétrica, que mencionada anteriormente, pode deixar umas da chaves (chamada 

chave pública) de acesso para qualquer um. 

Em 1978,  Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, elaboraram uma 

técnica de criptografia de chave pública, chamado criptografia RSA, o nome da 

criptografia teve origem com base nas iniciais dos sobrenomes dos autores. 

A criptografia RSA se destacou e ainda se destaca, por utilizar técnicas 

desenvolvidas por grandes matemáticos como Fermat, Euler e Gauss. 

Nesta criptografia é utilizado um par de chaves, a chave privada (p, q, d) e a 

chave publica (n, e), onde n é o produto de p e q, dois números primos, o que a principio 

parece simples de achar a nossa chave privada, contudo p e q são números primos 

grandes de 100 dígitos ou mais, e não existe algoritmo atualmente que fatore um 

número de forma rápida, o que torna a chave segura. 

A segunda parte da chave são os números e e d, que serão os expoentes que 

serão elevados os valores correspondentes de cada letra, contudo esses números não 

serão escolhidos aleatoriamente, temos que e é um número natural onde 1 < 𝑒 < 𝜑(𝑛)1 

e MDC(𝜑 𝑛 , 𝑒)=1 e por fim d é calculado da seguinte forma: 𝑑𝑒 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝜑 𝑛 ). 

Ou seja calcular d é necessário saber o  𝜑 𝑛 , que computacionalmente 

também é inviável. 

A seguir veremos mais propriedades e detalhes de como são criptografadas as 

mensagens utilizando a criptografia RSA. 

                                                 
1
 A função 𝜑 𝑛 , também conhecido como função totiente de Euler, é o número de inteiros positivos k 

menores ou iguais a n, tais que o 𝑀𝐷𝐶 𝑛, 𝑘 = 1.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ronald_Rivest
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adi_Shamir
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonard_Adleman
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3.1. CHAVE RSA 

 

Para a criptografar uma mensagem a principio basta possuir dois números 

primos (p,q) e multiplicarmos para termos parte de nossa chave pública n, a principio é 

uma chave fácil de se quebrar, contudo como dito anteriormente tanto p, quanto q são 

números primos de ordem 10100  ou superior, ou seja é um número de 100 ou mais 

algarismos. 

Para conseguirmos nossa outra parte da chave pública temos que calcular a 

função totiente de Euler também conhecida como função 𝜑(𝑛), que é definida da 

seguinte forma 𝜑 𝑛 = {𝑛 ∈ ℕ/ 𝑛 ≤ 𝑥  𝑀𝐷𝐶 𝑥, 𝑛 = 1}. 

Como tanto p e q são números primos, temos que a função 𝜑 𝑝 = 𝑝 − 1, e a 

função 𝜑 𝑞 = (𝑞 − 1), como n é o produto de p com q temos que 𝜑 𝑛 =

 𝑝 − 1 (𝑞 − 1). 

Demonstração:  

Como 𝑛 = 𝑝𝑞 basta apenas demonstrar que 𝜑(𝑝𝑞) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1). 

Temos que 𝑝 e 𝑞 são primos, logo qualquer número que não seja coprimo com 

𝑝𝑞, precisa ser um múltiplo de 𝑝 ou 𝑞.  

No caso no intervalo [1, 𝑝𝑞] temos como múltiplo de 𝑝 os números {𝑝, 

2𝑝, 3𝑝, . . . , 𝑞𝑝}, logo 𝑞 múltiplos. 

Se analisarmos os múltiplos de 𝑞 no intervalo [1, 𝑝𝑞] temos como solução os 

números {𝑞, 2𝑞, 3𝑞, . . . , 𝑝𝑞}, ou seja, p múltiplos. 

Contudo o número 𝑝𝑞 esta sendo contabilizado duas vezes, neste caso a 

quantidade de números que não são coprimos com 𝑝𝑞 são: 𝑝 + 𝑞 − 1. 

Logo 𝜑 𝑝𝑞 = 𝑝𝑞 −  𝑝 + 𝑞 − 1 = 𝑝𝑞 − 𝑝 − 𝑞 + 1 = 𝑝 𝑞 − 1 − 𝑞 + 1 =

𝑝 𝑞 − 1 − 1 𝑞 − 1 =  𝑝 − 1 (𝑞 − 1) 
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Em seguida escolhemos um número 𝑒, de forma que 1 < 𝑒 < 𝜑 𝑛 , de forma 

que o 𝑚𝑑𝑐 𝑒, 𝜑 𝑛  = 1. 

Desta forma possuímos a chave pública(𝑛, 𝑒), utilizada por qualquer um para 

enviar mensagens para o destinatário. 

Já para descriptografar é necessário nossos primos (p,q) e com base no nosso 

número 𝑒, escolhido na chave pública, precisamos de um número d de forma que 

𝑑𝑒 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝜑 𝑛 ), ou seja d é o inverso multiplicativo de 𝑒 em (𝑚𝑜𝑑 𝜑 𝑛 ). 

Desta forma possuímos nossa chave privada (p,q,d) de forma que p e q são 

números difíceis de se obter, pois para obter seria necessário fatorar 𝑛 (que é um 

número de ordem 1020  ou maior) e para obter d seria necessário conhecer o 𝜑 𝑛  para 

calcular seu inverso multiplicativo, e já foi visto que a forma mais fácil de calcular 

𝜑 𝑛  é através da formula 𝜑 𝑛 =  𝑝 − 1 (𝑞 − 1), necessitando novamente da chave 

privada 𝑝 e 𝑞. 

 

3.2. PROCESSO DA CRIPTOGRAFIA 

 

Agora que já temos explicado como obtemos nossa chave privada e nossa 

chave pública, será explicado como é codificada e descodificada uma mensagem. 

Vamos usar a tabela 1.5.1 como nosso alfabeto, e vamos criptografar a 

mensagem "criptografia RSA": 

O primeiro passo é usarmos dois números primos, utilizaremos o 11 e o 7, 

então temos p=11, q=7, n=77. 

Agora aplicaremos a função 𝜑 𝑛 =  𝑝 − 1  𝑞 − 1 =  11 − 1  7 − 1 =

10𝑥6 = 60, desta forma temos que 1 < 𝑒 < 60, utilizemos 𝑒 = 13, pois mdc(60,13)=1. 

Último passo é calcular nosso d, e temos que 𝑑𝑒 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝜑 𝑛  → 𝑑13 ≡

1 𝑚𝑜𝑑 60 → 𝑑 = 37, pois temos que 37𝑥13 = 481 e 481-1 = 480 = 60*8. 
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Então temos nossa chave pública𝐶𝑐 =  77,13  e nossa chave privada 𝐶𝑑 =

 11,7,37 , e convertendo nossa mensagem em números utilizando a tabela 1.5.1 temos: 

𝑀 = (03 18 09 16 20 15 07 18 01 06 09 01 00 18 19 01
𝑐      𝑟     𝑖    𝑝   𝑡   𝑜     𝑔   𝑟    𝑎    𝑓     𝑖     𝑎           𝑟    𝑠    𝑎

). 

Agora para criptografar usamos a formula: 

𝑐 = 𝑚𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛 

Onde m é nosso elemento da mensagem M, c é o elemento da mensagem 

criptografada, n e e são elemento de nossa chave pública. 

Com isso temos nossa mensagem 

criptografada 𝐶 = (38 46 58 37 69 64 35 46 01 62 58 01 00 46 61 01). 

Agora para descriptografar utilizamos a formula: 

𝑚 = 𝑐𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑛 

Onde m é elemento da nossa mensagem original M, c é elemento da mensagem 

criptografada C, d e n são elementos de nossa chave privada. 

Desta forma nossa mensagem original 

𝑀 03 18 09 16 20 15 07 18 01 06 09 01 00 18 19 01 . 

 

3.3. EUCLIDES E DIVISÃO 

 

Antes de apresentarmos qualquer uma das ferramentas utilizadas na 

criptografia vamos analisar algumas propriedades da divisão de inteiros que nos será 

útil para afirmações e demonstrações futuras. 

Definição 2.3.0.1: Seja a, b ∈ ℕ, se a|b (lê-se a divide b) dizemos que a é 

divisor de b.  

Teorema 2.3.1.1: Se sejam a, b, c ∈ ℕ, se ab=c, então  a|c e b|c. 

Demonstração: Temos que 𝑎𝑏 =     𝑏  𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠  𝑎
𝑎+𝑎+𝑎+⋯+𝑎= 𝑐, logo c pode ser dividido em b 

partes de tamanho igual a a, analogamente temos que podemos escrever 

𝑎𝑏 =    𝑎  𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠  𝑏
𝑏+𝑏+𝑏+⋯+𝑏  =c, logo c pode ser dividido em a partes iguais a b.∎ 
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Teorema 2.3.1.2: Sejam a, b, d ∈ ℕ tais que a>b>d.  d|a e d|b se e somente se 

d|a e d|a-b 

Demonstração:  

(→)sejam a, b ∈ ℕ , a>b e seja d um divisor comum de a e b. 

então: a=𝑘1𝑑 e b=𝑘2𝑑 com  𝑘1 > 𝑘2. 

temos que a-b=𝑘1𝑑 − 𝑘2𝑑 = 𝑑 𝑘1 − 𝑘2 → 𝑑|𝑎 − 𝑏 

(←)sejam d um divisor comum entre de a e a-b, onde a>b. 

então: a=𝑛1𝑑 e a-b=𝑛2𝑑 com 𝑛1 > 𝑛2 

substituindo a por 𝑛1𝑑 temos: 𝑛1𝑑 − 𝑏 = 𝑛2𝑑 → 𝑏 = 𝑛1𝑑 − 𝑛2𝑑 → 𝑏 =

𝑑 𝑛1 − 𝑛2 . Então d|b e já tínhamos que d|a.∎ 

Com base no teorema 2.3.1.2 temos que 𝑀𝐷𝐶(𝑎, 𝑏) = 𝑀𝐷𝐶(𝑎, 𝑎 − 𝑏), que 

será a base para utilizar o algoritmo de Euclides. 

Demonstração que o 𝑀𝐷𝐶 (𝑎, 𝑏)  =  𝑀𝐷𝐶(𝑎, 𝑎 − 𝑏): 

Suponha que o 𝑀𝐷𝐶(𝑎, 𝑏) ≠ 𝑀𝐷𝐶(𝑎, 𝑎 − 𝑏), e que 𝑀𝐷𝐶(𝑎, 𝑏) = 𝑘, o 𝑀𝐷𝐶 é 

o maior divisor comum, então temos que 𝑘|𝑎 e 𝑘|𝑏, pelo teorema anterior tem que 

dividir 𝑎 − 𝑏, e 𝑘|𝑎. 

Então existe 𝑘′ > 𝑘 tal que 𝑀𝐷𝐶(𝑎, 𝑎 − 𝑏) = 𝑘′, temos pela definição que 𝑘′ é 

o maior número que divide 𝑎 e divide 𝑎 − 𝑏, pelo teorema que 𝑘′|𝑎 e 𝑘′|𝑏, e tínhamos 

que 𝑘 era o maior divisor de 𝑎 e 𝑏, logo absurdo.∎ 

Teorema 2.3.1.3 (Algoritmo da divisão inteira): Seja a, b ∈ ℤ, a > 0 e b>0. 

então existem inteiros únicos q e r tais que a=bq+r, com  0 ≤ 𝑟 < 𝑎. 

Demonstração:  

Considere ℤ = ⋯ ∪  −𝑎, −𝑎 + 1, … , −1 ∪  0, 1, 2, … , 𝑎 − 1 ∪  𝑎, 𝑎 + 1, 𝑎 +

2, … ,2𝑎 − 1 ∪ … ∪  𝑞𝑎, 𝑞𝑎 + 1, 𝑞𝑎 + 2, … ,  𝑞 + 1 𝑎 − 1 ∪ …. 

Temos que os a intercessão entre qualquer um dos subconjuntos é vazio, então 

dado 𝑏 ∈ ℤ → 𝑏 ∈  𝑞𝑎, … ,  𝑞 + 1 𝑎 − 1 /𝑞 ∈ ℤ , logo 𝑞𝑎 ≤ 𝑏 ≤  𝑞 + 1 𝑎 − 1 ↔

𝑞𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑞𝑎 + 𝑎 − 1, para 𝑞 ∈ ℕ. 

Tome b=qa+r, considerando que todo elemento do subconjunto é escrito como 

qa+rcom  0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑎 − 1. 

Então temos a=bq+r, com 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑎 − 1 e como os subconjuntos são 

disjuntos, temos q e r únicos, de forma que satisfaça a restrição 0 ≤ 𝑟 < 𝑎. ∎ 
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Neste caso podemos estender  a notação para a aritmética modular: seja 

𝑎, 𝑟, 𝑞 ∈ ℤ dizemos que 𝑎 ≡ 𝑟 𝑚𝑜𝑑 𝑞 (lê-se "a é congruente a r módulo q), se e somente 

se  𝑞|(𝑎 − 𝑟). 

A aritmética modular é uma ferramenta muito usada em inúmeras criptografias, 

e veremos a seguir algumas propriedades. 

Adição: 

Seja  𝑎, 𝑏, 𝑟1, 𝑟2, 𝑞 ∈ ℤ,𝑎 = 𝑞. 𝑘1 + 𝑟1 e 𝑏 = 𝑞. 𝑘2 + 𝑟2, então podemos 

reescrever como : 

𝑎 ≡ 𝑟1(𝑚𝑜𝑑 𝑞)e 𝑏 ≡ 𝑟2(𝑚𝑜𝑑 𝑞), se somarmos 𝑎 + 𝑏 = 𝑞. 𝑘1 + 𝑟1 + 𝑞. 𝑘2 +

𝑟2 = 𝑞 𝑘1 + 𝑘2 + 𝑟1 + 𝑟2. 

No entanto 0 < 𝑟1 + 𝑟2,mas não podemos dizer 𝑟1 + 𝑟2 < 𝑞, nem que 𝑟1 +

𝑟2 ≥ 𝑞, mas possuímos apenas estas duas opções. 

Se 𝑟1 + 𝑟2 < 𝑞, temos que 𝑎 + 𝑏 ≡ 𝑟1 + 𝑟2 𝑚𝑜𝑑 𝑞 , contudo podemos 

escrever 𝑟1 + 𝑟2 = 𝑞. 0 +  𝑟3 → (𝑎 + 𝑏) ≡ 𝑟3(𝑚𝑜𝑑 𝑞). 

Se 𝑟1 + 𝑟2 ≥ 𝑞 temos que 𝑟1 + 𝑟2 = 𝑞 + 𝑟3, pois 𝑟1 < 𝑞, 𝑟2 < 𝑞 → 𝑟1 + 𝑟2 <

2𝑞 → 𝑟3 < 𝑞, então 𝑎 + 𝑏 = 𝑞. 𝑘1 + 𝑟1 + 𝑞. 𝑘2 + 𝑟2 =  𝑞 𝑘1 + 𝑘2 + 𝑟1 + 𝑟2 =

𝑞 𝑘1 + 𝑘2 + 𝑞 + 𝑟3 = 𝑞 𝑘1 + 𝑘2 + 1 + 𝑟3 → 𝑎 + 𝑏 ≡ 𝑟3(𝑚𝑜𝑑 𝑞). 

Logo  temos que 𝑎 + 𝑏 ≡ 𝑟3(𝑚𝑜𝑑 𝑞), onde 𝑟3 é o resto da divisão de 𝑟1 + 𝑟2 

por q. 

Multiplicação: 

Seja  𝑎, 𝑏, 𝑟1, 𝑟2, 𝑞 ∈ ℤ,  𝑎 = 𝑞. 𝑘1 + 𝑟1 e 𝑏 = 𝑞. 𝑘2 + 𝑟2, então podemos 

reescrever: 

𝑎 ≡ 𝑟1(𝑚𝑜𝑑 𝑞)e 𝑏 ≡ 𝑟2(𝑚𝑜𝑑 𝑞), se multiplicarmos 𝑎. 𝑏 =  𝑞. 𝑘1 +

𝑟1 .  𝑞. 𝑘2 + 𝑟2 = 𝑞2. 𝑘1. 𝑘2 + 𝑞. 𝑘1. 𝑟2 + 𝑞. 𝑘2. 𝑟1 + 𝑟1. 𝑟2 = 𝑞 𝑞. 𝑘1. 𝑘2 + 𝑘1. 𝑟2 +

𝑘2. 𝑟1 + 𝑟1. 𝑟2 → 𝑎. 𝑏 ≡ 𝑟1. 𝑟2(𝑚𝑜𝑑 𝑞). 

Utilizando o raciocínio da adição teremos que 𝑎. 𝑏 ≡ 𝑟3(𝑚𝑜𝑑 𝑞), onde 𝑟3 é o 

resto da divisão de 𝑟1. 𝑟2 por q. 

Com isso formamos os elementos do anel ℤ𝑛 . 

Exemplos: 

ℤ2 = {0 , 1 } 

ℤ3 = {0 , 1 , 2 } 

ℤ4 = {0 , 1 , 2 , 3 } 

ℤ𝑛 = {0 , 1 , 2 , 3 , … , 𝑛 − 1       } 
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E também podemos montar as tabelas de resultados para as operações soma e 

multiplicação: 

Exemplos: 

Tabela 11: Tabela do grupo Z2 - SOMA - MULTIPLICAÇÃO 

ℤ2(+) 0  1   ℤ2(*) 0  1  

0  0  1   0  0  0  

1  1  0   1  0  1  

 

Tabela 12: Tabela do grupo Z3 - SOMA - MULTIPLICAÇÃO 

ℤ3(+) 0  1  2   ℤ3(*) 0  1  2  

0  0  1  2   0  0  0  0  

1  1  2  0   1  0  1  2  

2  2  0  1   2  0  2  1  

 

Assim como na soma e multiplicação no anel dos inteiros, temos como 

elementos neutros da soma e da multiplicação o 0  e1  respectivamente. 

 

3.4. INVERSO MULTIPLICATIVO 

 

Até então foi explicado como encontrar todos os parâmetros das chaves da 

criptografia RSA, contudo existe o parâmetro 𝑑 que apenas se sabe que tem de 

satisfazer a equação 𝑒𝑑 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝜑 𝑛 ), no caso encontrar o inverso multiplicativo do 

𝑒, no grupo ℤ𝜑 𝑛 . 

Para encontrarmos o inverso multiplicativo, podemos tentar um por um, uma 

vez que em sala de aula normalmente são apresentados números relativamente 

pequenos, como por exemplo: 

Sejam os primos p=7, q=5, parte de nossa chave, logo temos que 𝑛 = 7 ∗ 5 =

35, e que 𝜑(𝑛) = (7 − 1)(5 − 1) = 24. 
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Desta forma podemos escolher nossa chave 𝑒 =  7, uma vez que o 

𝑀𝐷𝐶(𝑒, 𝜑(𝑛)) = 1. 

Assim temos nossas chaves pública 𝑛 = 35 e 𝑒 = 7, e na chave privada temos 

𝑝 = 7, 𝑞 = 5, faltando assim apenas 𝑑, como dito anteriormente podemos tentar de 1 

até 24 e ver qual valor satisfaz a equação 𝑒𝑑 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝜑 𝑛 ), ou seja é o mesmo que 

solucionar a equação 7𝑑 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 24). 

Contudo computacionalmente estamos falando de fazer a congruência com 

valores extremamente grandes, e por isso é conveniente possuir a ideia de como 

solucionar. 

No caso podemos reescrever 7𝑑 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 24), sendo 7𝑑 = 24𝑘 + 1, 

segundo a definição modular do capitulo 2.3, podemos estender um pouco mais 

escrevendo como: 7𝑑 + (−24)𝑘 = 1, desta forma entrando numa equação Diofantina, 

que é escrita como 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐, onde 𝑎, 𝑏, 𝑐 são constantes e 𝑥, 𝑦 variaveis. 

A principio temos que para ter solução o 𝑀𝐷𝐶 (𝑎, 𝑏) tem que dividir 𝑐, temos 

que 𝑎 =  𝑒 e 𝑏 = 𝜑(𝑛), são necessariamente primos entre si, desta forma temos que o 

𝑀𝐷𝐶(𝑎, 𝑏)  = 1, tendo solução, e existindo inverso multiplicativo. 

Sendo assim para resolvermos este problema faremos o MDC(a,b) pelo 

algoritmo de Euclides, visto normalmente em series iniciais. 

Q -4 1 1 3 

-24 7 4 3 1 

R 4 3 1 0 

Desta forma podemos escrever cada um dividendos como produto do divisor 

com o quociente mais o resto. 

−24 = (−4) ∗ 7 + 4 

7 = 4 ∗ 1 + 3 

4 = 3 ∗ 1 + 1 
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3 = 3 ∗ 1 + 0 

No caso vamos utilizar sempre até a penúltima coluna, uma vez que o 

𝑀𝐷𝐶(𝑒, 𝜑(𝑛)) = 1, e deixaremos sempre o resto em evidencia, da seguinte forma: 

eq.1:  −24 +  4 ∗ 7 =  4 

eq.2:  7 − 4 ∗ 1 = 3 

eq.3:  4 − 3 ∗ 1 = 1 

Como o resto sempre aparece na coluna seguinte deixamos o resto em 

evidencia para que possamos encaixar as equações, tornando-as uma equação em função 

do nosso 𝑒 e 𝜑(𝑛). 

eq.3:  4 − 3 ∗ 1 = 1 

Pela eq.2 temos que 3 = 𝟕 − 𝟒 ∗ 𝟏, substituindo na eq.3 temos: 

4 −  𝟕 − 𝟒 ∗ 𝟏 ∗ 1 = 1 

4 − 7 + 4 = 1 

4 ∗ 2 − 7 = 1 

Pela eq.1 temos que 4 = −𝟐𝟒 +  𝟒 ∗ 𝟕, substituindo na equação acima temos: 

 (−𝟐𝟒 +  𝟒 ∗ 𝟕) ∗ 2 − 7 = 1 

−24 ∗ 2 + 4 ∗ 7 ∗ 2 − 7 =  1 

−24 ∗ 2 + 8 ∗ 7 − 7 =  1 

−24 ∗ 2 + 7 ∗ 7 = 1 

7(7) + (−24)(2) = 1 

Tendo assim nossa solução para 𝑑 = 7, podemos também achar sua classe 

equivalente da seguinte forma, após ter achado a solução particular (7,2), podemos 

montar uma tabela da seguinte forma: 
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d=solução particular + 𝜑 𝑛 *k, tal que k é uma variável. 

Uma vez que desta forma estando dentro da mesma classe ℤ𝑛 , isto servirá para 

deixar 𝑑 dentro do intervalo [1, 𝜑(𝑛)]. 

 

3.5. NÚMEROS PRIMOS 

 

Definição 2.4.0.1: Seja n ∈ ℕ, n > 1, e n é divisível apenas por 1 e ele mesmo, 

então n é primo. 

Definição 2.4.0.2:∀ n ∈ ℕ, n > 1, se n não é primo, então n é composto. 

Teorema 2.4.1.1: Todo número composto pode ser escrito como produto de 

números primos de forma única  

Demonstração:Seja x ∈  ℕ, se apenas 1|x e x|x então x é primo, nada temos a 

provar. 

Suponha que x não é primo, então existe k ∈ ℕ, 1 < 𝑘 < 𝑥, tal que k|x, então 

desta forma temos duas possibilidades, ou k é primo então nada mais temos a provar, ou 

k é composto. 

Se k for composto, então existe k1 ∈ ℕ tal que 1 < k1 < 𝑘 e k1|k, então ou k1 

é primo, e nada mais temos a provar, ou k1 é composto, como os valores vão decaindo e 

os naturais possui como mínimo o valor 1, temos que em algum momento existirá um 

kn  que não possuirá divisores além de 1 e ele mesmo, desta forma temos que todos os 

divisores de x poderão ser decompostos em números primos e desta forma, x sempre 

poderá ser escrito como produto de  primos.∎ 

Temos que os números primos é um conjunto infinito, Euclides demonstrou 

isso em 300 a. c. quando publicou o livro "Os Elementos" mais especificamente em no 

Volume IX. 

Demonstração:  

Suponha que os números primos sejam finito 

Seja ℙ = {2,3,5, … 𝑝} o conjunto dos números primos, onde p seja o maior 

número primo. 
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Tome 𝑘 = (2 × 3 × 5 ×. . .× 𝑝) + 1 

desta forma não existe 𝑥 ∈ ℙ, tal que x|k. 

Logo ou k é primo, ou k é composto, mas com fatores que são números primos 

que não pertencem a ℙ. Absurdo. ∎ 

 

Com base nisso a principio temos que não existe uma possibilidade finitas de 

chaves para a criptografia RSA, o que a torna segura, contudo, existe o problema de 

ocupação de memória, então nossa limitação é quanto ao tamanho dos números que 

podemos utilizar, contudo veremos mais para frente que é uma quantidade muito grande 

de possibilidade. 

Outro fator que torna a criptografia RSA um pouco difícil tanto para conseguir 

quanto para desvendar a chave é que não existe um método rápido de obtermos nem 

descobrirmos se um número é primo ou não. 

Seguindo a lógica da definição de número primo (2.4.0.1), a principio para 

sabermos se um número K é primo ou não teríamos de testar a possibilidade de algum 

número do intervalo [2,K-1] ser divisor de K, o que geraria K-2 contas a serem feitas e 

considerando que usamos primos muito grandes, seriam feitas muitas contas. 

 

3.5.1. CRÍVO DE ERATÓSTENES 

 

Podemos reduzir o número de contas eliminando os números pares por 

exemplo, já que todo número par pode ser escrito como 2n, sendo múltiplo de 2, desta 

forma reduzindo a metade de contas a serem feitas. 

Poderíamos eliminar os múltiplos de 3, que reduziria 3 vezes o números de 

contas a serem feitas, desta forma a medida que vamos eliminando vamos descobrindo 

novos números primos. 

Eratóstenes (284 a.C. a 250a.C.) foi um matemático grego, que desenvolveu 

esse algoritmo para achar números primos por eliminação, contudo o algoritmo só é 

eficiente para encontrar números primos pequenos, vejamos a seguir como é o 

funcionamento: 

O primeiro passo basta montar uma tabela com n elementos, vamos usar n=64: 

Tabela 13: Crivo de Eratóstenes 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 55 56 

57 58 59 60 61 62 63 64 

Temos pela definição que 1 não entra nos primos, então podemos apagá-lo, e 

obtemos nosso primeiro primo, o número 2, a partir desta cada, é pulado de 2 em 2 

eliminando os números. 

Tabela 14: Crivo de Eratóstenes eliminados os múltiplos de 2 

 2 3  5  7  

9  11  13  15  

17  19  21  23  

25  27  29  31  

33  35  37  39  

41  43  45  47  

49  51  53  55  

57  59  61  63  

 

Após o 2 temos nosso próximo número primo o 3, fazendo a mesma ideia do 2, 

contudo ao invés de pularmos de 2 em 2, iremos pular de 3 em 3 casas, a partir da casa 3 

eliminando os números, desta forma temos: 

Tabela 15: Crivo de Eratóstenes eliminados os múltiplos de 3 

 2 3  5  7  

  11  13    

17  19    23  

25    29  31  

  35  37    

41  43    47  
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49    53  55  

  59  61    

 

Com isso temos nosso novo primo revelado, o número 5, seguiremos a mesma 

ideia, iremos pular de 5 em 5 casas a partir do 5, desta forma nossa tabela fica: 

 

 

 

Tabela 16: Crivo de Eratóstenes eliminados os múltiplos de 5 

 2 3  5  7  

  11  13    

17  19    23  

    29  31  

    37    

41  43    47  

49    53    

  59  61    

 

Faremos a mesma ideia para o 7, então nossa tabela fica: 

Tabela 17: Crivo de Eratóstenes eliminados os múltiplos de 7 

 2 3  5  7  

  11  13    

17  19    23  

    29  31  

    37    

41  43    47  

    53    

  59  61    
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Se fizermos para o 11, não teremos mais números a serem riscados, então todos 

os números que sobraram na tabela são primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 , 23, 29, 31, 37, 

41, 43, 47, 53, 59, 61. 

Isso pode ser afirmado, através da demonstração abaixo: 

Seja k um número composto, e seja D o conjunto dos divisores de k, então 

D={1, 𝑘1, 𝑘2 , 𝑘3, … , 𝑘𝑛 , 𝑘}, tal que 1 < 𝑘1 < 𝑘2 < ⋯ < 𝑘𝑛 < 𝑘. 

Temos que 1|𝑘 = 𝑘 → 𝑘 = 𝑘𝑥1, de forma análoga temos que 𝑘|𝑘 = 1 → 𝑘 =

𝑘𝑥1. 

Temos que de 𝑘1até 𝑘𝑛 ,𝑘𝑗 |𝑘, com 𝑗 ∈ [1, 𝑛] 

Se 𝑘1|𝑘 →  ∃! 𝑦1 ∈ 𝐷, tal que 𝑘 = 𝑘1𝑥𝑦1 

Se 𝑘2|𝑘 →  ∃! 𝑦2 ∈ 𝐷, tal que 𝑘 = 𝑘2𝑥𝑦2.  

... 

Se 𝑘𝑛 |𝑘 →  ∃! 𝑦𝑛 ∈ 𝐷, tal que 𝑘 = 𝑘𝑛𝑥𝑦𝑛 .  

Observe que temos n elementos y e n elementos k e ambos pertencem ao 

conjunto D, então ∀𝑦𝑛∃! 𝑘𝑗 ∈ 𝐷, tal que 𝑦𝑖 = 𝑘𝑗 , com i, j∈ [1, 𝑛]. 

Suponha que 𝑦1 ≠ 𝑘𝑛 →  𝑦1 = 𝑘𝑎 , 𝑎 ∈  1, 𝑛 − 1 → 𝑘1𝑥𝑘𝑎 = 𝑘 

Suponha que 𝑦𝑛 ≠ 𝑘1 → 𝑦𝑛 = 𝑘𝑏 , 𝑏 ∈  2, 𝑛 → 𝑘𝑛𝑥𝑘𝑏 = 𝑘 

Absurdo, pois 𝑘𝑛 > 𝑘𝑎  e𝑘𝑏 > 𝑘1, então impossível que 𝑘1𝑥𝑘𝑎 = 𝑘𝑛𝑥𝑘𝑏 . 

Logo 𝑦1 = 𝑘𝑛  , 𝑦𝑛 = 𝑘1. 

Analogamente, será feito para os termos do meio, desta forma formando pares 

multiplicativos da extremidade para o centro, podendo sobrar o termo do meio se k for 

um quadrado perfeito. 

Desta forma, dado 𝑛 ∈ ℕ, para saber se n é primo, basta analisar ao número 

natural mais próximo da raiz quadrada de n, pois ∀𝑘 ∈ ℕ tal que 𝑘 ≤  𝑛
2

, se k for 

divisor de n, será como resultado um múltiplo de n maior ou igual do que 𝑛
2

. 

Outra demonstração para isso, suponha 𝑛 um número composto, e seja 

𝑛, 𝑑, 𝑞 ∈  ℕ onde 𝑑|𝑛, tal que 𝑑 seja o menor divisor de 𝑛, temos que 𝑛 = 𝑑𝑞, como 𝑑 é 

o menor divisor de 𝑛 temos que 𝑑 ≤ 𝑞, multiplicando 𝑑 em ambos os lados temos que 

𝑑² ≤ 𝑞𝑑 = 𝑛, ou seja, para descobrirmos até onde precisamos repetir o processo, basta 

calcular  𝑛
2

, onde 𝑛 é o maior número do crivo de Eratóstene. 

No crivo de Eratóstene, como vai eliminando os números compostos, basta 

analisar os primos, que é o mais importante, baseado no teorema 4.2.1.1, que diz que 

todo número primo pode ser escrito como produto de primos. 
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Visto que a técnica acima nos ajude a descobrir números primos de forma um 

pouco mais rápida, não é tão rápida quanto o necessário quando se trata de números 

primos muito grandes, pois seja 𝑛 ∈ ℕ, n sendo um número muito grande temos que a 

 𝑛
2

 também será um número muito grande, tornando nosso processo lento e ocupando 

muita memória do computador, pois teríamos n números armazenados e fazer inúmeras 

contas para ir eliminando os números compostos. 

3.5.2. NÚMEROS DE MERSENNE 

 

Como dito anteriormente, não existe uma forma simples de se obter números 

primos, contudo, ao longo da história, foram elaboradas teorias de como obter números 

primos, inicialmente por formas polinomiais. 

Após algum tempo matemáticos tentaram obter números primos através de 

formulas exponenciais. Por razões históricas tentou-se achar primos através da forma  

2𝑛 ± 1. 

Marin Mersenne (1588 - 1648), foi um matemático, teólogo e padre francês, 

Mersenne elaborou uma formula que aparecia com uma frequência razoável os números 

primos, 𝑀𝑛 = 2𝑛 − 1, estes números são chamados de números de Mersenne. 

Analisando um intervalo pequeno, como por exemplo [0,19] temos: 

Tabela 18: Números de Mersenne 

𝑀0 = 20 − 1 = 0 𝑀1 = 21 − 1 = 1 𝑀2 = 22 − 1 = 3 𝑀3 = 23 − 1 = 7 

𝑀4 = 24 − 1 = 15 𝑀5 = 25 − 1 = 31 𝑀6 = 26 − 1 = 63 𝑀7 = 27 − 1 = 127 

𝑀8 = 255 𝑀9 = 511 𝑀10 = 1023 𝑀11 = 2047 

𝑀12 = 4095 𝑀13 = 8191 𝑀14 = 16383 𝑀15 = 32767 

𝑀16 = 65535 𝑀17 = 131071 𝑀18 = 262143 𝑀19 = 524287 

 

De 20 números apresentados temos que 7 são primos,  M2 = 3, M3 = 7, M5 = 

31, M7 = 127, M13 = 8.191, M17 = 131.071, M19 = 524.287. 

Um fato interessante é que esses números aparecem como resultado de um jogo 

chamado Torre de Hanói, onde o índice do número 𝑀𝑛 , corresponde ao números de 

peças usadas no jogo e 𝑀𝑛  é o número mínimo de movimentos. 

Teorema: Se 𝑀𝑛  é primo, então n é primo: 

Demonstração: Suponha n composto, então n=ab, com a,b,n∈ ℕ . 

Então: 2𝑛 − 1 = 2𝑎𝑏 − 1 =  2𝑎 − 1 (2𝑎 𝑏−1 + 2𝑎 𝑏−2 + ⋯ + 2𝑎 + 1). 
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Logo 𝑀𝑎  é um fator de 𝑀𝑛 , ou seja, para que 𝑀𝑛  seja primo, n tem que ser 

primo.∎ 

Contudo a recíproca não é verdadeira, como contra exemplo temos o 𝑀11 , 

temos que 11 é primo no entanto 𝑀11 = 2047 = 23𝑥89 . 

Desta forma, conhecendo alguns números primos é possível pela proposição 

acima tentar encontrar outros números primos muito maiores em pouco tempo, claro 

que existe o fator sorte a principio, contudo veremos mais a frente uma ferramenta que 

nos ajudará a saber se o 𝑀𝑛  é primo ou não. 

 

3.5.3. NÚMEROS DE FERMAT 

 

Baseado na ideia de Mersenne, outra fórmula exponencial bastante explorada 

foi tentar achar primos da forma 2𝑘 + 1. 

Fermat então deduziu que se 𝑝 = 2𝑘 + 1 é primo, então 𝑘 = 2𝑛 , para 𝑛 ∈ ℕ, 

desta forma gerando os números de Fermat da forma: 𝐹𝑛 = 22𝑛
+ 1. 

Fermat enviou uma carta para Mersenne, afirmando que está formula sempre 

gerava números primos, mesmo que não tenha provado, de fato gera números primos no 

intervalo [0,4], contudo, para 𝐹5 = 4294967297 = 641 . 6700417, e em 1739 Euler 

provou justamente que 𝐹5 era divisível por 641. 

 

3.5.4. PEQUENO TEOREMA DE FERMAT 

 

Pierre de Fermat, advogado, amante da matemática e francês, foi um grande 

contribuinte para a teoria dos números, elaborou inúmeras formulas, e lançou alguns 

desafios a outros matemáticos, como por exemplo o último teorema de Fermat, que 

dizia dado, 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑛 ∈ ℤ, tais que 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑛 > 2, não existe solução para a seguinte 

formula x
n
 + y

n
 = z

n
 . 

Contudo, não focaremos nesse teorema em específico, mas sim no pequeno 

teorema de Fermat ou Teste da Primalidade de Fermat, que diz: 

"Pequeno Teorema de Fermat: Se p é primo e a é um inteiro que não é 

divisível por p, então: 𝑎𝑝 ≡ 𝑎(𝑚𝑜𝑑 𝑝)" 

A demonstração deste teorema, pode ser visto da seguinte forma: 
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Se 𝑎 é múltiplo de 𝑝 então  

𝑎𝑝 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝 →  𝑎𝑝 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 𝑝 → 0 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 𝑝   

Se 𝑎 não é múltiplo de 𝑝 → 𝑀𝐷𝐶 𝑎, 𝑝 = 1 

Mas se eles são primos entre si, temos que existe 𝑎′ tal que 𝑎′ é o inverso 

multiplicativo de 𝑎. 

Logo: 𝑎𝑝 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝 ↔ 𝑎′𝑎. 𝑎𝑝−1 ≡ 𝑎′𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝 ↔ 𝑎𝑝−1 ≡ 1  𝑚𝑜𝑑 𝑝  

Considere a grupo com 𝑝 − 1 múltiplos de 𝑎, 𝔸= (𝑎, 2𝑎, 3𝑎, … ,  𝑝 − 1 𝑎),  

suponha que ∃𝑘 ∈ 𝔸, tal que 𝑘𝑎 é múltiplo de 𝑝 → 𝑝|𝑘𝑎, mas 𝑝 > 𝑘, ∀𝑘 ∈

[1, 𝑝 − 1],  como 𝑝 é primo, logo 𝑀𝐷𝐶 𝑝, 𝑘 = 1 → 𝑝|𝑎 . Absurdo, pois temos estamos 

trabalhando quando 𝑎 não é múltiplo de 𝑝.∎ 

 

Embora os números de Fermat não gerem números primos, temos uma 

propriedade interessante e que nos será muito útil: 

Proposição: Se 𝑚 ≠ 𝑛, então o 𝑀𝐷𝐶  𝐹𝑛 , 𝐹𝑚  = 1. 

Seja 𝑚, 𝑛 ∈ ℕ, com 𝑚 ≠ 𝑛. 

Suponha 𝑛 > 𝑚, podemos afirmar que 𝑛 = 𝑚 + 𝑥, com 𝑥 > 0. 

Temos que:  22𝑛+1
− 1 =   22𝑛

− 1  22𝑛
+ 1  

Da mesma forma podemos escrever: 

 22𝑛
− 1 =   22𝑚 +𝑥

− 1 =  22𝑚 +𝑥−1
+ 1  22𝑚 +𝑥−1

− 1 

=  22𝑚 +𝑥−1
+ 1  22𝑚 +𝑥−2

+ 1  22𝑚 +𝑥−2
− 1 

=  22𝑚 +𝑥−1
+ 1  22𝑚 +𝑥−2

+ 1  22𝑚 +𝑥−3
+ 1  22𝑚 +𝑥−3

− 1  

= ⋯ 

=  22𝑚 +𝑥−1
+ 1  22𝑚 +𝑥−2

+ 1  22𝑚 +𝑥−3
+ 1 . … .  22𝑚

+ 1  22𝑚
− 1  

Logo: (22𝑚
+ 1)|(22𝑛

− 1) 

Ou seja ∃𝑞 ∈ ℤ, tal que: (22𝑛
− 1) = (22𝑚

+ 1)𝑞 

então temos que: (22𝑛
− 1) − (22𝑚

+ 1)𝑞 = 0 ↔ 22𝑛
− 1 − (22𝑚

+ 1)𝑞 =

0 ↔ 22𝑛
+ 1 − (22𝑚

+ 1)𝑞 = 2 ↔ (22𝑛
+ 1) − (22𝑚

+ 1)𝑞 = 2 

 

Sendo assim seja 𝑑 = 𝑀𝐷𝐶(𝐹𝑛 , 𝐹𝑚 ). Então d|2, mas se d|2 então d=1 ou d=2, 

como todos os primos de Fermat são impares, então 𝑑 = 1, mas se o 𝑀𝐷𝐶 𝐹𝑛 , 𝐹𝑚  =

1 → 𝐹𝑛  e 𝐹𝑚  são primos entre si. 
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3.5.5. PSEUDOPRIMOS 

 

Nosso objetivo na criptografia RSA é obtermos números primos grandes, para 

que não seja descoberta nossa chave privada (p,q,d). 

Até o momento as técnicas utilizadas para obter números primos grandes, ou 

são algoritmos que demoram computacionalmente, ou não garantem que o número 

obtido seja primo. 

Precisamos de números primos para realização da criptografia RSA e é 

importante que sejam primos grandes, até o momento a única ferramenta que é um 

pouco mais eficiente seria o Teorema de Fermat: "Pequeno Teorema de Fermat: Se p é 

primo e a é um inteiro que não é divisível por p, então: 𝑎𝑝−1 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑝)". 

Considere agora considere a=2, e vamos supor que p=341 seja um número 

primo, de fato temos que 2340 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 341), mas isso nos garante que p é primo?  

Sem muito esforço podemos calcular que 341=11.31, mostrando que o teste 

não nos garanta que p seja primo. 

No caso foi testado apenas para a base 2, e atendeu ao teorema de Fermat, 

neste caso dizemos que o número 341 é um pseudoprimo forte de base 2 ou "falso 

primo". 

Definimos 𝑛 um pseudoprimo forte de base 𝑎, ∀𝑛 ∈ ℕ, tal que 𝑎𝑛−1 ≡

1(𝑚𝑜𝑑 𝑛), onde 1 < 𝑎 < 𝑛 − 1. 

Coutinho (2007, p 106) menciona sobre a densidade dos números primos, 

inclusive como podemos calcular quantos primos existem, "[...]entre  1 e 109 existem 

50.847.534 primos, mas apenas 5597 pseudoprimos para a base 2. Logo um número 

menor que um milhão que passa no teste de Leibniz
2
 tem uma alta probabilidade de ser 

primo.". 

É uma chance alta, mas que ainda pode ser melhorada, uma opção seria testar 

para base de 1 < 𝑎 < 𝑝 − 1, contudo para números muito grandes seria 

computacionalmente inviável, seria talvez até mais extenso que usar o crivo de 

Eratóstenes. 

                                                 
2
 O teste de Leibniz ao qual é mencionado na citação consiste na aplicação pra o teorema de Fermat, com 

base fixa a=2,  e testa se a congruência é verdadeira, para maiores informações consultar "Números 

inteiros e criptografia RSA" ano 2007 pagina 106. 
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Felizmente não precisamos ir tão longe, graças a um teste elaborado por G. L. 

Miller, introduzido em 1976, que detecta se um número é composto com eficiência um 

pouco melhor. 

O teste de Miller pode ser resumido em um breve algoritmo conforme a seguir.  

Passo 1: escolha n, um número impar que vamos testar se é composto, ou um 

possível primo. 

Passo 2: calcule n-1. 

Passo 3: calcule q, onde q é um número impar, sendo a divisão sucessiva de n-

1 por 2, ou seja 𝑛 − 1 = 2𝑘𝑞. 

Passo 4: escolha 𝑎, tal que 1 < 𝑎 < 𝑛 − 1. 

Passo 5: calcule 𝑏0 = 𝑎𝑞  𝑚𝑜𝑑 𝑛; 

Passo 6: se 𝑏0 =  ±1 então n é um pseudoprimo forte na base 𝑎. 

Passo 7: Senão calcule 𝑏1 = 𝑏0
𝑞  𝑚𝑜𝑑 𝑛 

Passo 8: Se 𝑏1= +1 então o n é composto, se 𝑏1= -1 então n é um pseudoprimo 

forte na base 𝑎, senão faça o mesmo processo do passo 7 substituindo 𝑏0 por 𝑏1. 

O teste de Miller-Rabin utiliza como base pequeno teorema de Fermat, visto no 

capitulo 3.5.4. e trata-se de um teste probabilístico, ou seja, não é garantido a 

primalidade do número, contudo, para quanto mais bases utilizadas no teste, maior a 

probabilidade de determinar se o número é ou não primo. 

Computacionalmente utiliza-se um número limitado de bases, as quais essas 

bases são números primos, no capitulo 4.4 é descrito como são determinadas as bases, 

contudo, as técnicas utilizadas por cada programador pode variar, uma vez que o teste 

de Miller-Rabin não é o único a se testar a primalidade dos números. Temos por 

exemplo o teste de Solovay-Strassen, que não será abordado, pois possui a 

probabilidade de erro 𝜖 =
1

2
, não sendo eficiente para um computador. 

Exemplo do teste de Miller-Rabin: 

Vamos testar se 53 é primo, pelo passo 1 temos n=53, pelo passo 2 temos que 

n-1 = 52, pelo passo 3 temos que 52=2*2*13 então q=13, pelo passo 4 vamos escolher 

na ordem crescente de possibilidade, no caso 𝑎=2. 

Pelo passo 5 temos de calcular 𝑏0 ≡ 213𝑚𝑜𝑑 53, logo temos 𝑏0 = 30, como é 

diferente de ±1 pulamos o passo 6, vamos para o passo 7 onde temos que 𝑏1 =

3013  𝑚𝑜𝑑 53, onde temos 𝑏1 = −1, indo para o passo 8 temos que atende a um dos 

casos, então 53 é um pseudoprimo na base 2. 
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Para termos certeza de que 𝑛 é um número primo, precisamos calcular para 

todas as bases 𝑎, tal que 1 < 𝑎 < 𝑛 − 1. 

Vamos fazer um teste para o número 341, aplicando o teste de Miller-Rabin 

temos: 

n=341, n-1=340, q=85, a=2, aplicando o teste realmente temos:285 ≡

32 (𝑚𝑜𝑑 341), não passando de primeira no teste, calculamos 𝑏1=3285  mod 341, logo 

𝑏1 = 1, atendendo a uma das exigências que diz que no caso de 𝑏1 = 1 no passo 8, 

então o número é composto. 

De fato, 341 =11.31, contudo como dito anteriormente, os números que 

testaremos são números de 100 dígitos, ou seja retemos de fazer esse procedimento n-2 

vezes, o que torna o processo muito longo e inviável para fazer computacionalmente. 
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4. AMBIENTE COMPUTACIONAL 

 

Este capitulo é focado no aspecto computacional, como dito anteriormente 

tempo é essencial quando se fala da execução de um programa. 

Imagine se você demorasse 2 dias para enviar um e-mail, ou uma semana para 

fazer uma transição bancaria, seriam serviços que não seriam muito bons e 

provavelmente não estariam presentes no nosso dia a dia por conta da demora. 

Por isso é importante que obtenhamos chaves fortes que sejam rápidas de se 

produzir e difíceis de serem quebradas. 

Antes de falarmos propriamente de criptografia na computação vejamos 

algumas propriedades, funcionamento e algumas limitações computacionais. 

 

4.1. TABELA ASCII 

 

Conforme no capitulo 1.4 foi mencionado, cada caractere tem um custo de 1 

byte, ou seja 8 bits, o que quer dizer que possuímos uma seqüência única de 8 dígitos na 

base binária, que representam cada um dos caracteres possíveis de escrever no 

computador, utilizando a tabela ASCII. 

Através de uma conta simples de analise combinatória temos que existem 28 

combinações possíveis, conseqüentemente 256 possibilidade de caracteres, para ver 

esses caracteres basta utilizar o seguinte algoritmo: 

# include <stdio.h> 

intmain(void) 

{ 

int i; 

for (i = 0; i <= 255; i++) printf("%c [%d]\n", i, i); 

return 0; 

} 

No caso o algoritmo é para a linguagem de programação em C, onde o único 

comando importante é "printf("%c [%d]\n", i, i);" onde printf é o comando para 
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imprimir, "%c" é para imprimir ao caractere de número i em decimal, o "%d" é apenas 

para dizer a qual o caractere que representa na base 10. 

 

4.2. VARIAVEIS 

 

O computador faz inúmeras operações e tarefas, contudo, existe um limite até 

para o computador, para que não sobrecarregue a memória são usadas variáveis, espaço 

pré definidos de alocação de memória.  

Temos algumas propriedades para cada tipo de variáveis, por exemplo, int 

trabalha com números inteiros, enquanto float trabalha com números decimais, char já 

trabalha com caracteres e assim sucessivamente. 

Cada tipo de variável possui um tamanho próprio para trabalhar, conforme a 

tabela a seguir, será mostrado o tamanho máximo trabalhado com cada tipo de variável 

segundo o padrão ANSI. 

Tabela 19: Tamanho de cada tipo de variável segundo tabela ANSI 

Tipo Tamanho em Bytes Faixa Mínima 

Char 1 -127 a 127 

unsigned char 1 0 a 255 

signed char 1 -127 a 127 

Int 4 -2.147.483.648 a 2.147.483.647 

Unsignedint 4 0 a 4.294.967.295 

Signedint 4 -2.147.483.648 a 2.147.483.647 

Shortint 2 -32.768 a 32.767 

unsigned short int 2 0 a 65.535 

signed short int 2 -32.768 a 32.767 

Longint 4 -2.147.483.648 a 2.147.483.647 

Signedlongint 4 -2.147.483.648 a 2.147.483.647 

unsignedlongint 4 0 a 4.294.967.295 

Float 4 Seis dígitos de precisão 

Double 8 Dez dígitos de precisão 

longDouble 10 Dez dígitos de precisão 
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Conforme podemos ver, é trabalhado com variáveis de tamanho fixo, o que 

gera um problema, com relação ao tamanho necessário para podermos alocar as 

variáveis p, q, n, d e e variáveis da chave privada e pública. 

Para isso são usados normalmente funções que trabalham com a manipulação 

do espaço dessas variáveis, será mostrado no capitulo 4.5 um exemplo de programa que 

criptografa e descriptografar utilizando chave de 100 dígitos. 

4.3. CRIVO DE ERATÓSTENES 

 

Temos que o crivo se limitava em achar os números primos, de 2 à 𝑛,sendo 

assim, para saber neste intervalo podemos montar o algoritmo da seguinte forma: 

𝑉 𝑛 →vetor preenchido com o respectivo número do índice; 

limite=  𝑛; 

𝑉 1 = 0;  

para i de 2 até limite faça 

para j de 1 até 
𝑛

2
 faça:  

                       Se i*j>n; 

                       Então fim para; 

Senão  𝑉 𝑗 ∗ 𝑖 = 0; 

fim para; 

fim para; 

 

Desta forma todos os elementos do vetor 𝑉 𝑛  diferentes de 0 são números 

primos, contudo, como dito anteriormente os primos utilizados pelo computador são de 

100 dígitos ou mais, então uma forma de usar a estrutura do crivo para achar números 

primos sem um limite seria: 

𝑉 𝑛 →vetor vazio de n elementos, com limite de n tendendo a infinito;  

               𝑉 1 = 2; 

K=3 

F=1 

Enquanto 𝑓 < 𝑛 faça: 
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Para i de 𝑣[1] até𝑣[𝑓] 

𝑂𝑘 = 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜; 

        Se 𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑣[𝑖]  =  0 

Então 𝑘 = 𝑘 + 1, 𝑜𝑘 =  𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜, fim para; 

Fim para 

Se 𝑜𝑘 =  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜 

      Então 𝑓 = 𝑓 + 1, 𝑣 𝑓 = 𝑘, 𝑘 = 𝑘 + 1; 

Fim enquanto 

 

O problema é que se fizermos um algoritmo desses no computador, o tempo 

para achar um número primo de 100 dígitos será muito grande, uma vez que existe 

564163 números primos de 2 até 8388593. 

E um computador teria de fazer esse processo 𝑛 vezes para achar menos de 𝑛 

números primos, no caso foi utilizado um computador com processador 𝐶𝑜𝑟𝑒𝑇𝑀𝐼5 e 

memória RAM de 8 gigas, para obter esse resultado que levou entre 70 e 80 segundos, 

tempo muito extenso para um computador calcular e apenas encontrar como maior 

primo um número de 7 dígitos. 

 

4.4. TESTE DE MILLER-RABIN 

 

Para encontrar números primos com rapidez, utilizamos o teste de Miller-

Rabin, apresentado no capitulo 3.5.5, que a principio parece um teste muito longo, onde 

de fato seria, contudo segundo Coutinho menciona como é a estratégia de um sistema 

desenvolvido pela IBM, o ScratchPad, dizendo : 

[...]um número é primo se tem como saída inconclusivo para o 

teste de Miller quando aplicado a 10 bases [...]" no caso as bases 

correspondem aos 10 primeiros números primos, [...] É claro que isto não é 

uma garantia de primalidade. por exemplo existe um número de 337 

algarismos que é um pseudoprimo forte para todas as bases primas até 

200.[...] (COUTINHO, 2007, p. 113) 
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Ou seja escolhemos um número de 100 dígitos de forma que seja impar, e 

aplicamos o teste de Miller-Rabin, sendo a base os 10 primeiros primos, no caso: 2, 3, 5, 

7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. 

No caso trabalharíamos com probabilidade, mas temos que com quanto mais 

bases trabalhamos, maior a probabilidade de ser primo. 

Temos então que para fazer o teste de Miller-Rabin podemos dividir nos 

seguintes passos: 

seja n = número de 100 dígitos e impar, 

passo 1: calculamos 𝑛 − 1 e escrevemos na forma 2𝑘𝑚 

passo 2: escolhemos 𝑎, onde 𝑎 será nossa base, ou seja um dos números 

primos. 

passo 3: calculamos 𝑏0 = 𝑎𝑚  𝑚𝑜𝑑 𝑛, se 𝑏0 = ±1 → possível primo da base 𝑎 

passo 4: senão 𝑎 = 𝑏𝑛 , 𝑏𝑛  = 𝑎𝑚  𝑚𝑜𝑑 𝑛, se 𝑏𝑛  = +1, então é composto, se 

𝑏𝑛  = −1 → possivel primo da base 𝑎, senão retorne para o passo 4. 

Exemplo testar se o 53 é primo apenas para a base 2: 

𝑁 = 53 

Passo 1: 𝑛 − 1 = 52 =  2² ∗ 13 → 𝑘 = 2, 𝑚 = 13 

Passo 2: 𝑎 = 2 

Passo 3: 𝑏0 = 𝑎𝑚  𝑚𝑜𝑑 𝑛 → 𝑏0 = 213  𝑚𝑜𝑑 53 → 𝑏0 = 30 

Passo 4: 𝑎 = 30 → 𝑏𝑛 = 30¹³ 𝑚𝑜𝑑 53 →  𝑏𝑛 = −1 →Pseudo primo forte na base 2 

 

No caso o teste continuaria para as demais bases, 3, 5, 7, ..., quanto mais bases 

maior a probabilidade do número ser um primo de fato. 

4.5. CRIPTOGRAFIA RSA 

 

Finalmente para a criptografia RSA, foi descrito o processo no capitulo 2, 

contudo no computador é necessário implementar o código. 

No caso podemos fazer da seguinte forma: 
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Passo 1: Sorteie dois números impares de 100 dígitos cada. 

Passo 2: Use o teste de Miller citado no capitulo 4.4, para verificar se os 

números são primos, caso algum deles não seja sorteie outro número impar e faça o 

teste até que apareça dois números primos, que chamaremos de 𝑝 e 𝑞. 

Passo 3: Defina 𝑛 = 𝑝𝑞 e calcule 𝜑 𝑛 =  𝑝 − 1 (𝑞 − 1) 

Passo 4: escolha um número 𝑒 tal que 2 < 𝑒 <  𝜑 𝑛  e 𝑀𝐷𝐶(𝜑 𝑛 , 𝑛) = 1 

Até o passo 4 temos a chave pública𝑒, 𝑛 

Passo 5: Calcule o inverso multiplicativo de 𝑒, de forma que satisfaça a 

equação: 𝑒𝑑 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑  𝜑 𝑛  , já mencionado como pode ser encontrado esse inverso 

multiplicativo no capitulo 2.4, através das equações diofantinas. 

Com o passo 5 acabamos de obter a chave privada 𝑝, 𝑞, 𝑑 

Passo 6: Para criptografar utilizamos a formula 𝑀𝑒 ≡ 𝐶 𝑚𝑜𝑑 𝑛, onde 𝑀 é o 

valor do caractere na tabela ASCII, 𝑒 e 𝑛 são valores da chave pública e C é o valor 

codificado do caractere. 

Passo 7: Para decodificar basta utilizar a formula 𝐶𝑑 ≡ 𝑀 𝑚𝑜𝑑 𝑛, onde C é o 

valor codificado do caractere, 𝑑 é o valor da chave privada, M é o valor do caractere da 

tabela ASCII, 𝑛 é o valor da chave pública. 

Através de um teste, conforme o código abaixo, um computador com 

processador CoreI5 e memória RAM de 8GB pode fazer o processo de criação das 

chaves publica e privada, realizar a codificação e decodificação de uma mensagem entre 

6 a 8 segundos: 

package javaapplication13; 

import java.math.BigInteger; 

import java.security.SecureRandom; 

public class CriptografiaRSA { 

    public static void main(String[] args) { 

    //criação das variaveis   

      String msg = "Aqui escrevemos a mensagem"; 

        String msgcifrada = null; 

        String msgdecifrada = null; 
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        BigInteger n, d, e; 

        int bitlen = 2048; 

//Escolha de forma aleatória dois números primos grandes p e q 

        SecureRandom r = new SecureRandom(); 

        BigInteger p = new BigInteger(bitlen / 2, 100, r); 

        BigInteger q = new BigInteger(bitlen / 2, 100, r); 

        //Compute n = p * q 

        n = p.multiply(q); 

 

        //Compute a função totiente phi(n) = (p -1) (q -1) 

        BigInteger m = 

(p.subtract(BigInteger.ONE)).multiply(q.subtract(BigInteger.ONE)); 

 

        //Escolha um inteiro  "e"  , 1 < "e" < phi(n) ,  "e" e phi(n) sejam primos entre 

si,começamos com o primo 3 e aumentamos de 2 em 2. 

        e = new BigInteger("3"); 

        while(m.gcd(e).intValue() > 1) { 

            e = e.add(new BigInteger("2")); 

       } 

 

        // d seja inverso multiplicativo de "e" 

        d = e.modInverse(m); 

 

        System.out.println("p:"+p); 

        System.out.println("q:"+q); 

        System.out.println("n:"+n); 

        System.out.println("e:"+e); 

        System.out.println("d:"+d); 

 

        //mensagem cifrada - RSA_encrypt() 

        msgcifrada = new BigInteger(msg.getBytes()).modPow(e, n).toString(); 

        System.out.println("msg cifrada: "+ msgcifrada); 
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        //mensagem decifrada - RSA_decrypt() 

        msgdecifrada = new String(new BigInteger(msgcifrada).modPow(d, 

n).toByteArray()); 

        System.out.println("msg decifrada: " +msgdecifrada); 

    } 

} 

  

No caso para calcular o número primo foi utilizado a biblioteca 

SecureRandom, que utiliza testes estatísticos para calcular números primos, pelo fato de 

não se ter acesso ao código fonte da biblioteca, estima-se que seja utilizado o teste de 

Miller para gerar os números primos. 

Outra biblioteca de uso crucial é o BigInteger para contornar o problema de 

armazenamento, conforme descrito no capitulo 4.2. 

A função 𝑚𝑜𝑑𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒(), que calcula o inverso multiplicativo, possibilitando o 

calculo 𝑑. 𝑒 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑛, necessário para calcular a chave privada 𝑑, estima-se que seja 

utilizado equação Diofantina para solucionar. 

E a função 𝑔𝑐𝑑(), que possibilita calcular o MDC de dois números, está função 

está acoplada a biblioteca BigInteger. 

As bibliotecas BigInteger e SecureRandon possuem domínio publico e estão 

disponíveis na IDE NetBeans. E com informações nos seguintes links: 

BigInteger: 

 https://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/math/BigInteger.html 

SecureRandon:  

 https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/security/SecureRandom.

html 
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5. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA 

Esse capitulo se destina a parte pedagógica, de relatar como ficou a visão dos 

alunos de um curso técnico, após aplicação de uma oficina sobre criptografia. 

O plano de aula segue em apêndice, junto com o modelo dos questionários 

aplicados aos alunos e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi assinada 

devidamente pelos alunos e seus respectivos responsáveis. 

 

5.1. METODOLOGIA UTILIZADA 

A pesquisa foi realizada em turmas do curso de formação de técnicos em 

informática, em escola da rede FAETEC, no município do Rio de Janeiro. O trabalho 

foi desenvolvido em duas turmas do 2
o
 e 3

o
 anos do Ensino Médio, sendo a primeira 

envolvendo 15 estudantes utilizando o questionário de apêndice 1, e a segunda 

envolvendo 31 estudantes, utilizando o questionário de apêndice 2. Devido à 

complexidade dos temas, foi oferecido aos estudantes uma visão mais simples, sendo 

dados exemplos simplificados aos estudantes. Foi também ministrada uma oficina sobre 

criptografia aos alunos, com o objetivo de que os mesmos ficassem melhor 

familiarizados com o assunto. 

Foi feita uma apresentação em Power Point  com exemplos de cada tipo de 

criptografia. Já os estudantes utilizaram, para reproduzir a atividade, a linguagem de 

programação Java, uma vez que estavam acostumados com tal linguagem de 

programação. 

Procedemos, a seguir, com a descrição detalhada da oficina: 

5.1.1.  A OFICINA 

Inicialmente foi apresentado o quadrado de Políbio original, com letras gregas, 

ao invés do alfabeto já conhecido. Disse-lhes que as letras eram representadas de acordo 

com a linha e coluna correspondente, por exemplo: 

A letra grega 𝛼 está localizada na linha 1, coluna 1, conforme a tabela 1.Logo, 

a representação de 𝛼 é 11, ou seja, precisando apenas localizar na tabela a linha e coluna 

correspondentes. 
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Em seguida foi apresentada a Cifra de César, que foi de fácil e rápida 

compreensão, uma vez que precisa apenas avançar três letras para codificar e voltar três 

letras para decodificar. 

Aproveitando o exemplo da Cifra de César, foi proposta a questão de, ao invés 

de avançar três letras, avançar 𝑛 letras. Desta forma os estudantes responderam que 

teriam mais possibilidades de chaves. 

Para mostrar o motivo pelo qual esses métodos são ineficientes nos dias atuais, 

foi-lhes mostrado a frequência que cada letra aparece em um texto em português. 

Para quebrar o problema de frequência das letras em um texto, foi apresentado 

aos estudantes a Cifra de Hill a qual, em teoria, quebra a ideia de frequência de uma 

mensagem. 

A chave para a cifra de Hill está diretamente ligado ao conhecimento de 

matrizes.Embora houvesse estudantes que não recordavam muito bem suas 

propriedades, alguns ainda lembravam desse conceito e compreenderam que, sem a 

chave de decodificação, era inviável descobrir a mensagem. 

Contudo, calcular a matriz inversa, até mesmo para eles que ainda cursavam o 

ensino médio, não era algo difícil e questionaram se a chave para codificar era a mesma 

de decodificar. Isso poderia ser um problema com a internet. 

Motivados pelo assunto, trabalhei com eles a ideia de chave simétrica e chave 

assimétrica. Eles foram informados de que, na internet, utilizamos normalmente chaves 

assimétricas. A partir daí eles foram introduzidos à criptografia RSA. 

A criptografia RSA foi explicada, inicialmente, em forma de algoritmo. Isso foi 

feito do seguinte modo: 

 Escolha dois números primos: „p‟ e „q‟ 

 Compute 𝑛 =  𝑝𝑞 

 Calcule 𝜑(𝑛)  =  (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) 

 Escolha 𝑒 ∈ ℕ , tal que 1 < 𝑒 < 𝜑(𝑛) 

 Compute 𝑑 ∈ ℕ tal que 𝑑𝑒 ≡  1 𝑀𝑜𝑑 𝜑(𝑛) 
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A parte de números primos foi de fácil compreensão, uma vez já estavam 

familiarizados com o conceito. Do mesmo modo houve facilidade em calcular 𝑛, uma 

vez que bastava multiplicar os dois números primos. 

Já na parte da função 𝜑(𝑛), foi definido como a quantidade de números co-

primos, menores ou igual que 𝑛 .Visto que não ficou claro, foi pedido para que fizessem 

um teste com os números primos pequenos que eles conhecessem.No caso, foram 

testados os números 2, 3, 5, 7 e 11. Após os alunos fazerem o teste, descobriram as 

respostas 1, 2, 4, 6 e 10, respectivamente. Pedi para que comparassem as respostas.Na 

mesma hora concluíram que, para esse caso particular, 𝜑(𝑛) era o número antecessor de 

𝑛. 

Pedi então para que testassem para os números 6, 10, 14 e 15. Chegaram à 

conclusão que: 

coprimos de 6 = 1 e 5, total igual a 2. 

coprimos de 10 = 1, 3, 7 e 9, total igual a 4. 

coprimos de 14 = 1, 3, 5, 9, 11 e 13, total igual a 6. 

coprimos de 15 = 1, 2, 4, 7, 8, 11 , 13 e 14, total igual a 8 

Foram, então, questionados de forma que estabelecessem alguma 

relação.Como não obtive sucesso, pedi para que fizessem a fatoração dos números 6, 

10, 14 e 15. Obtiveram, então, os números fatorados ficam da seguinte forma: 

6 = 2𝑥3, 10 = 2𝑥5, 14 = 2𝑥7 e 15 =  3𝑥5. 

Foi solicitado aos estudantes que analisassem os resultados obtidos da função 

𝜑(𝑛) dos números primos anteriores, e observaram que bastava multiplicar seus 

resultados.Desta forma, associaram ao caso agora analisado a equação 𝜑 𝑛 =

 𝑝 − 1 (𝑞 − 1), já que eles observaram a função 𝜑 𝑛  para números primos. 

Observaram também que 𝜑 𝑛 , para números compostos por dois números primos 

diferentes, era a multiplicação dos resultados obtidos do 𝜑 𝑛  dos números primos. 

Em seguida o  desafio era abordar a aritmética modular. Contudo, por sorte, os 

estudantes já estudavam sobre o assunto em seus programas, graças ao operador "%", 

que, em Java, retorna o resto da divisão de dois números. Logo, não foi necessário 
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tomar  muito tempo abordando o assunto. Restava, agora ,o problema de encontrar o 

inverso multiplicativo.  

Com o intuito de exemplificar, foi pedido para calcularem a função φ de 

números pequenos: 

Para 𝑝 = 3 𝑒 𝑞 = 5 ,temos que 𝑛 = 15 e 𝜑 𝑛 =  3 − 1  5 − 1 = 8. 

Então, pedi-lhes para escolherem um número coprimo com 8, menor ou igual a 

ele.Alguns estudantes escolheram, imediatamente, o menor possível que, no caso, era 3. 

Logo após, foi pedido para acharem x de forma que 3x dividido por 8 tivesse 

resto 1. Fizeram testes para x com valores do 1 até o 3, onde descobriram que 3x3=9 e 9 

dividido por 8 tinha resto 1; foi pedido então para que fizessem outros exemplos para 

outros números. 

Por fim, foi explicado que os números obtidos, no caso 𝑦, tal que 1 < 𝑦 <

𝜑(𝑛), e 𝑥, tal que o 𝑥 é o inverso multiplicativo de 𝑦 modulo 𝑛, eram nossas chaves de 

codificação e decodificação. 

Aproveitando a tabela utilizada na a cifra de Hill, associando letras a números, 

foi feita a codificação de mensagens, aplicando os números já obtidos das seguintes 

formulas: 𝑐 = 𝑚𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛, para codificar a mensagem e 𝑚 = 𝑐𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑛 para 

descriptografá-la.  

Infelizmente, pelo tempo curto, não foi possível trabalhar com os estudantes o 

motivo desta fórmula.Contudo, foi possível notar um contentamento dos estudantes ao 

verem funcionar a criptografia. 

Foram levantadas duas questões: a primeira relacionava-se à facilidade de se 

quebrar a criptografia, já que 𝑛 era um número pequeno. A segunda foi relativa à 

repetição das frequências, uma vez que todas as letras repetidas continuavam as 

mesmas. 

Com respeito à questão da frequência, foi dito que essas chaves poderiam ser 

mudadas rapidamente, já que os cálculos para gerá-las eram rápidos. 

Sobre ser fácil a quebra da chave, pelo fato de 𝑛 ser pequeno, foi explicado 

que, no caso real, os números primos eram de 100 dígitos.Então,o 𝑛 obtido através da 
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multiplicação dos dois números primos muito grandes seria um número muito maior. 

Isso significa que, até mesmo para computadores, para fazer essa fatoração levaria 

muito tempo. 

No caso, os estudantes não perguntaram sobre como obter os números primos 

muito grandes. Isso foi questionado aos alunos, tendo como intuito solucionar o 

problema da chave muito pequena. Nenhum dos estudantes teve uma ideia sobre como 

obter um número primo. Desta forma, foi apresentado aos estudantes o crivo de 

Erastóstenes, e questionado se eles  achavam que desta forma conseguiriam obter um 

número primo muito grande. No entanto, após vários minutos de compilação do 

programa, o maior número primo obtido não chegava a 10 dígitos. 

Apresentei-lhes, então, o teste de Miller, o qual foi explicado com um exemplo. 

Embora não tivessem entendido o motivo pelo qual o teste funcionava, foram testados 

números de forma aleatória.Verificou-se que o teste de Miller funcionava para se achar 

números primos e compostos. 

Os alunos levantaram a questão de que, testar muitas bases era inviável para 

um computador. Não seria diferente do custo de tempo computacional do crivo de 

Erastóstenes. Por isso, expliquei--lhes que os números eram formados de forma 

aleatória, e o número sempre formado era ímpar, sendo usado como base os 10 

primeiros números primos. Disse-lhes que a probabilidade era muito alta do número ser 

primo, apesar de isso ser incerto. 

Não foi trabalhada, com os alunos, a questão probabilística. Entretanto, foi 

despertado o interesse dos estudantes sobre como obter um número primo muito grande, 

de forma rápida e com a certeza de ser primo. 

5.1.2. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

Através dos questionários aplicados, foi possível analisar a visão dos alunos 

com relação ao assunto abordado (criptografia) e o curso como funciona 

Foi possível analisar que alguns alunos já possuem uma noção de que é a 

criptografia e sua finalidade, sabem que serve para proteger dados, conforme algumas 

respostas a seguir: 
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Figura 1:"Estudo de como podemos transformar uma informação de modo em que apenas aquele 

que possui uma chave/código pode decodificá-la" 

 

 

Figura 2:"É um mecanismo de segurança e privacidade que torna determinada comunicação de 

difícil entendimento para quem não tem acesso aos códigos de "tradução" da mensagem" 

 

 

Figura 3:"São códigos que impede que outras pessoas mexa em algum aplicativo confidencial seu". 

Contudo, alguns sabem para que serve, mas acreditam estar diretamente ligada 

a programação, e não a um processo matemático. 

 

Figura 4:"Criptografia pra mim é um programa usado para preservar meus dados, através da 

criptografia podemos nos proteger". 

 

A ideia de acreditarem que criptografia é um programa leva a questionar se os 

alunos entendem o quanto a matemática está ligada em sua área profissional. 
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Contudo, mesmo não sabendo o que existe por de trás, os estudantes 

demonstram ter noção de sua importância, principalmente no ambiente computacional. 

 

Figura 5: "Em arquivos oficiais, sites e, agora, no whatsapp." 

 

Figura 6:Senhas, comunicações militares, bancos, compras, etc.". 

Essas foram apenas algumas das respostas, contudo, é nítido a compreensão 

dos estudantes sobre a aplicação na área da informática quando sabem que senhas, 

aplicativos de celular, ou até mesmo em compras é utilizado a criptografia. 

Atualmente existe um comércio eletrônico muito grande, e o ramo da 

informática está presente em sua proteção. 

Mesmo possuindo a noção do que é criptografia, muitos alunos não possuem o 

fundamento de como elaborar uma, ou o funcionamento de uma criptografia existente. 

Contudo, existe alguns estudantes que possuem algumas ideias de como 

estruturar uma, que inclusive chamaram atenção, quando foi questionado se eles teriam 

alguma ideia de como criar uma nova criptografia. 

Figura 7:"Sim, trocando caracteres em um texto por aqueles em sua posição mais algum número 

(senha)" 
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Figura 8:"Sim, usando símbolos em vez de letras" 

Ou seja antes mesmo da oficina já possuíam algumas estratégias de como 

codificar informações. 

O caso da resposta "Sim, trocando caracteres em um texto por aqueles em sua 

posição mais algum número (senha)", temos que é um pouco similar a cifra de César.  

Contudo existe a diferença de termos uma chave dupla, uma para saber a 

posição dos caracteres, onde o caractere está escondido e outra para saber quantas letras 

foram avançadas ou recuadas, no caso da chave. 

Através da pesquisa e de entrevista com os estudantes foi possível notar o 

interesse no assunto, principalmente porque o Whatsapp( um aplicativo de conversa ) 

começou a divulgar que utiliza criptografia para envio de mensagens, relatado na 

questão de número 3 do questionário do apêndice 1, onde 26,67% dos estudantes foram 

muito específicos quando mencionaram o aplicativo Whatsapp estando desta forma na 

realidade dos alunos. 

 

Figura 9:"Em aplicativos como Whastapp" 

Outros locais foram muito mencionados como internet, celular, programação, 

demonstrando que os alunos estavam cientes da aplicação da criptografia em suas vidas 

pessoais e até mesmo que estaria presente no ramo de informática. 

Analisando os questionários de Apêndice 1 e Apêndice 2, foi possível perceber 

que em sua grande maioria, os estudantes não sabiam como funcionava a ideia de 

criptografia, através da questão 5 do apêndice 1 e apêndice 2.  

No questionário 2 temos as seguintes porcentagem para cada tipo de resposta: 
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Tabela 20: porcentagem resposta questionário apêndice 2 

N° da Pergunta Sim Não Indecisos 

1 67,74% 16,13% 16,13% 

2 90,32% 6,45% 3,23% 

4 38,71% 54,84% 6,45% 

5 29,03% 70,97% 0% 

7 87,1% 6,45% 6,45% 

 

A questão 7 foi contabilizada de forma que apenas foi levada em consideração 

se os estudantes acreditavam se a criptografia era uma ferramenta importante ou não 

para a informática. 

A questão de número 3 do questionário referente ao apêndice 2 teve uma 

variação um pouco grande, pois nem todos os estudantes pretendem seguir a profissão 

de informática, mesmo assim foi considerada as respostas, 74,19% dos alunos disseram 

que a criptografia estaria presente em suas profissões. 

O interessante deste fato é que 54,84% dos estudantes falaram que não 

seguiram o ramo da computação, segundo a questão 4 do apêndice 2, mas mesmo assim, 

a criptografia estará presente em suas profissões. 

Demonstrando a importância do assunto que até então, no início da pesquisa 

esperava-se que os alunos que faziam curso profissionalizante, na modalidade técnica de 

informática, iriam permanecer no ramo da computação e esperava-se também que só 

tivessem ideia da aplicação de criptografia somente no ramo da computação. 

Como dito anteriormente, a especialização técnica tem como objetivo formar 

profissionais aptos a atuar na área, com o comercio eletrônico em alta e com os 

estudando inclusive estudando sobre programação para o sistema Android, é de suma 

importância que saibam como proteger os dados de seus programas e de cartões do 

clientes. 

Que vale a ressalva que poderia ser utilizado a ideia de criptografia para gerar o 

código de segurança dos cartões a cada compra, outra possível aplicação da criptografia, 

para a área de segurança de bancos, que são normalmente profissionais da informática.  
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5.2. OLHAR PEDAGOGICO 

 

Com a possibilidade de ter entrevistado os alunos, foi possível analisar o 

comportamento dos alunos, analisar seus pensamentos estratégicos e seu grau de 

interesse pelo conteúdo explicado e o quanto estão envolvidos com o curso. 

Os questionários, referentes aos apêndices, foram elaborados para que os 

alunos pudessem expressar seus pensamentos, analisando as respostas foi possível notar 

que as respostas puderam ser categorizadas em "sim", "não" ou "talvez". 

Foi possível através disso constatar que um dos principais pilares de seu 

raciocínio, está diretamente ligado a operadores lógicos, uma vez que utilizam em 

programas. 

O ambiente que os alunos estavam, era numa sala de aula, onde grande parte já 

estava utilizando os computadores para programação, ou seja, mexendo com operadores 

lógicos. 

Assim como no computador, as respostas foram simplificadas ao máximo, 

talvez de forma inconsciente, apenas alguns estenderam suas respostas, mas de uma 

forma geral as respostas foram muito objetivas.  

Essas observações deixaram evidentes pontos importantes da teoria de 

Vygotsky (1998), que já mostrava que o meio exterior pode influenciar o individuo, de 

formas marcantes. No caso, o contato direto com o computador, onde o contato social 

está diretamente ligado a operadores lógicos da máquina. 

Foi observado também que os alunos que tiveram explicação com 

exemplificação de algoritmo conseguiram compreender mais facilmente, ou seja, a 

realidade ao qual estavam acostumados não era mais do cotidiano, mas sim através de 

rotina de processos. 

"Se", "então", "senão", entre outros operadores lógicos já estavam diretamente 

ligados à sua compreensão, que portanto foi possível a reprodução de algumas cifras, a 

compreensão de algumas.   
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6. CONCLUSÕES 

 

Com base na oficina apresentada aos alunos, foi possível constatar seu 

interesse pelo tema, principalmente curiosidade sobre o funcionamento da segurança 

dos computadores, além da viabilidade da implementação do curso em turmas de curso 

técnico. 

O interesse demonstrou ser tanto, que foi uma surpresa saber que alguns já 

pensavam em métodos de codificação de informação, antes mesmo da oficina. 

Mesmo que não seja incluída na ementa a criptografia RSA, devido a uma 

complexidade um pouco grande, foi possível constatar que os alunos compreenderam o 

funcionamento da criptografia, incluindo a compreensão de alguns tipos de cifras. 

Uma familiaridade foi fixada com a Cifra de Hill, por ser ligado a conteúdos 

estudados em sala de aula, como multiplicação de matriz e matriz inversa, contudo, não 

visto para tal finalidade, o que faz levantar a o questionamento do estudante "para que 

aprender a multiplicação de matriz?". 

Saber a aplicação dos conteúdos ensinados é importante, para que o estudante 

saiba o motivo pelo qual está aprendendo, o conteúdo, e se possível trazê-lo para sua 

realidade, para uma compreensão mais fácil, do que a linguagem abstrata da 

matemática. 

No curso de técnico de informática pode ser vista como uma mina de ouro para 

finalmente poder sanar a pergunta que muitos estudantes fazem para seus professores 

"Onde vou usar isso?". 

Multiplicação de matriz, conversão de bases, entre outros temas, que são um 

pouco difíceis de ver uma aplicação no cotidiano, na informática muitos desses tópicos 

podem ser abordados. 

De certa forma, alguns conteúdos de matemática são abordados no curso de 

informática que dificilmente são abordados no curso normal, devido a ausência do 

conteúdo na ementa, um exemplo disso é conversão de bases. 
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Ainda sim, poderia ser abordado com mais intensidade, os estudantes 

apresentaram condições de compreender assuntos considerados difíceis, alguns não com 

tão intensidade como o pequeno teorema de Fermat devido ao tempo disponibilizado, 

provavelmente não foi possível compreender como um matemático, mas foi possível 

aprender a formula, como normalmente é apresentado em sala de aula, através do ensino 

utilizando a metodologia tradicional. 

Ao mesmo tempo em tão pouco tempo foi possível perceber que os estudantes 

compreenderam o básico de aritmética modular e inverso multiplicativo, assuntos 

abordados em cursos de álgebra de ensino superior. 

Foi possível verificar também que o conteúdo criptografia é de interesse dos 

estudantes, por estarem aprendendo a programar para sistemas Android, e foi 

mencionado que o aplicativo Whatsapp, muito utilizados pelos estudantes, utiliza a 

criptografia RSA. 

Afinal os estudantes estão estudando para poderem entrarem para o mercado de 

trabalho, o conhecimento de criptografia, poderia ampliar suas possibilidades no 

mercado de trabalho, pois poderiam trabalhar na parte de segurança de sistemas, ou até 

mesmo na elaboração de aplicativos, onde eles mesmos poderiam criar o mecanismo de 

segurança, para transferências bancarias. 

Pode ser que um curso de criptografia que envolva criptografia RSA, seja um 

pouco avançado para os estudantes, por ter que se abordar alguns temas para poder 

chegar na criptografia RSA, além da carga horária já existente no curso para cada 

disciplina. Contudo, alguns tópicos de criptografia como Cifra de César, Quadrado de 

Políbio e Cifra de Hill foram de fácil compreensão para os alunos, por não precisar de 

conhecimentos novos. 

Seguindo a linha de pensamento dos Parâmetro Curriculares de 2000 (p.7) do 

curso técnico de informática, já citado: "Dependendo da instituição onde atua, o técnico 

realiza o seu trabalho individualmente ou em equipe no desenvolvimento de projetos, 

interagindo com ela na modelagem e divisão de trabalho, troca de informações e 

experiências". Para que mesmo através da troca de informações os técnicos já possuam 

algum conhecimento prévio, ou ter uma noção do que se trata, seria importante que já 
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tivessem noções de criptografia. Infelizmente, conforme constatado na pesquisa, boa 

parte dos alunos não tinham ideia do que seria o assunto. 

Com relação a formação dos professores, como o pré-requisito em comum, 

para qualquer instituição é do professor possuir curso superior na área que irá lecionar, e 

algumas instituições de nível superior possuem o curso de criptografia, então existe a 

possibilidade de alguns desses profissionais possuam conhecimento sobre a criptografia. 
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8. APÊNDICES 

APÊNDICE 1 

PLANO DE AULA 

Identificação:        _ 

Aluno: André Luiz Reis Batista de Sant'Anna Berti 

Curso: Licenciatura em Matemática 

Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Escola Aplicada: FAETEC - Quintino 

Tema: 

Criptografia RSA 

Objetivos:                                                                                          _ 

Objetivo Geral: 

Analisar a visão dos alunos sobre o tema criptografia e introduzir o 

conceito e funcionamento de criptografia. 

Objetivo Específico: 

Pesquisar o como os alunos interpretam a ideia de segurança do 

computador (criptografia), o que eles acham que é uma criptografia, o que os 

alunos acham que seja necessário para montar uma criptografia. 

Explicar como funciona a ideia de criptografia para os alunos, mostrar 

algumas criptografias, como a quadrado de Políbio,  cifra de César, Cifra de Hill 

e a criptografia RSA. 

Explicar conceitos matemáticos como congruência modular, função phi 

de Euler, pequeno teorema de Fermat, potência, divisibilidade, ou seja 

conceitos que são necessários para entender a criptografia RSA. 

Analisar a estrutura lógica elaborada pelos alunos para criar algoritmos 

de criptografia, elaborada por eles.  
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Avaliar após a explicação, a nova concepção dos alunos sobre 

criptografia, e a importância de matemática no seu meio profissional. 

 

Descrição do conteúdo:_ 

 Definição de Criptografia 

 História de Criptografia 

 Chave simétrica e chave assimétrica 

 Quadrado de Políbio 

 Cifra de César 

 Cifra de Hill 

 Potência 

 Divisibilidade de números 

 Números primos 

 Congruência modular 

 Função Phi de Euler 

 Pequeno teorema de Fermat 

 Teste de Miller 

 Criptografia RSA 

 Algoritmo 

Metodologia:_ 

Avaliar os alunos previamente conforme questionário referente ao 

Apêndice 1, para identificar quão envolvidos estão sobre o assunto, e poder 

determinar o ponto de partida. 

A princípio será explicado desde a definição de criptografia, para que 

serve, onde existe e as aplicações práticas da criptografia, em seguida falar um 

pouco sobre a história da criptografia. 

Ao mesmo tempo que explicar sobre a história, dar uma introdução a 

algumas criptografias, como quadrado de Políbio e cifra de César, em seguida 

dar a introdução a ideia de chave simétrica e chave assimétrica. 
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Para dar exemplos da importância da chave será explicada a Cifra de 

Hill, e falar da estratégia de conseguir burlar a freqüência de caracteres, para 

quebra de criptografia. 

Antes de explicar a criptografia RSA, será revisado a questão de 

divisibilidade, números primos e potência que já foi visto em series anteriores, 

contudo são a base da criptografia RSA. 

Enunciar o pequeno teorema de Fermat e explicar a ideia de 

congruência modular e a função phi de Euler, mesmo que o pequeno teorema 

de Fermat seja importantíssimo, é esperado que os alunos não tenham base 

para entender a demonstração do teorema de Fermat, contudo será enunciado 

como verdade para dar brecha para o teste de Miller. 

Por fim, após explicação as ferramentas usadas na criptografia RSA, 

será explicada como funciona a criptografia RSA, o motivo pelo qual ela é 

segura e será proposto para os alunos que recriem um algoritmo que codifique 

e descodifique utilizando a criptografia RSA, e por fim que tentem criar uma 

criptografia. 

Ao final será aplicado outra avaliação referente ao Apêndice 2 para 

analisar os impactos da explicação de criptografia, e o descobrir o que os 

alunos acham que isso contribuiu na formação deles. 

Duração:                               _ 

Estima-se que será necessário um tempo de 6h para conseguir concluir 

todos os objetivos e abordar todos os temas, contudo, pode ser dividido em 

três aulas de 2 horas, que seria o ideal, ou dependendo da disponibilidade dos 

alunos, duas aulas de 3 horas. 

Bibliografia:                   _ 

A bibliografia utilizada foi a mesma que a referente ao trabalho de 

conclusão de curso. 
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APÊNDICE 2 

Nome:___________________________________ Turma:_________ 

Escola: FAETEC - Quintino 

Questionário: 

1. Defina o que você acha que é criptografia. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Para que você acha que serve a criptografia? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Onde você acha que criptografia é aplicada? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Você conhece algum tipo de criptografia? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Você saberia criar uma criptografia? Se sim, explique como. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Você acha que criptografia está ligada a quais disciplina?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Você acha que você verá criptografia em sua profissão? Justifique. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

APÊNDICE 2 

Questionário: 

Nome:___________________________________ Turma:_________ 

Escola: FAETEC - Quintino 

1. Você achou que a oficina sobre criptografia ajudará você 

profissionalmente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Você esperava que tivesse matemática envolvida com a informática? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Onde mais você acredita que a matemática esta presente em sua 

futura profissão?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Você pretende continuar no ramo da computação após se formar? Se 

não qual profissão você gostaria de seguir? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Após essa oficina, você saberia criar uma criptografia? Se sim, 

explique sua ideia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Defina o que é criptografia e diga onde ela está presente? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. Você acha criptografia importante para a informática? Justifique. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do estudo: Criptografia RSA em turmas técnicas de informática 

Pesquisador responsável: André Luiz Reis Batista de Sant'Anna Berti  

Instituição:Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro(UFRRJ)  

Telefone para contato: 21 982156759 

Local da coleta de dados: FAETEC - Quintino - Turma: __________ 

Prezado(a) Senhor(a):  

 Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de 

forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa 

e responder este questionário, é muito importante que você compreenda as 

informações e instruções contidas neste documento. Os pesquisadores deverão 

responder todas as suas dúvidas antes que você se decidir a participar. Você 

tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais tenha direito.  

Objetivo do estudo: Analisar a visão dos alunos sobre o tema criptografia, introduzir o 

conceito e funcionamento de criptografia e analisar qual a importância para sua 

carreira profissional. 

Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento do 

questionário em anexo, respondendo às perguntas formuladas que abordam o tema 

criptografia. 

Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, podendo 

gerar benefícios futuros academicamente e profissionalmente, além de poder abrir 

porta a futuros alunos de cursos técnicos de informática.  

Riscos: O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem 

física ou psicológica para você. 

Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em 

nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em 

qualquer forma.  

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu 

_________________________________________________, estou de acordo em 

participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a 

posse de uma delas.  

Rio de Janeiro, _____ de _____________ de 2017 

______________________________________________________________ 

Assinatura do Aluno 

______________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

______________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE 4 

 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR: BREVES INCURSÕES EM UM 

CAMPO AINDA A SER INVESTIGADO  

 

Os requisitos exigidos dos professores, de sua formação ou experiência variam 

de edital para edital.Contudo, existe uma coisa em comum em todosesses documentos: é 

exigido que o professor seja formado na área que em irá lecionar, ou seja, um professor 

do curso técnico de informática deve possuir curso superior em algo relacionado a 

informática.  

No ramo de informática existem inúmeros subáreas, desde a parte gráfica onde 

são formados os web designers, até a parte de programação, onde os concluintes se 

formam em ciência da computação. Desta forma abre-se um leque de possibilidades 

para os professores para os cursos técnicos que, muitas vezes, deverãolecionar 

disciplinas que podem não condizer com sua especialidade. A divisão das disciplinas 

pelos professores é feita na própria instituição de formação, pois nos cursos técnicos de 

informática é visto um pouco de cada área: programação, montagem e manutenção de 

computadores, a parte gráfica, entre outros. Nem sempre é possível alocar cada 

professor em sua especialidade devido a disponibilidade de horário, ou carga horária 

que seria necessária pela disciplina. Em outras palavras, um professor em que sua 

especialidade é programação pode acabar tendo de dar aula de montagem e manutenção, 

por exemplo. Um fato interessante é que mesmo a especialidade sendo diferente, os 

professores demonstram ter conhecimento suficiente para lecionar tal disciplina.Uma 

situação similar acontece nas próprias universidades, onde um professor em que sua 

especialidade é álgebra, pode acabar tendo de lecionar conteúdo de cálculo. Apesar de 

não ser sua especialidade, esse profissional é apto a lecionar tal disciplina. Em geral não 

é um problema a formação e especialidade do professor de curso técnico de informática, 

quando leciona uma disciplina do ramo de informática. 

Um ponto importante a ser observado é que não existe curso superior do ramo 

de informática, seja Ciência da Computação, Sistema da Informação, Web Designer, ou 

qualquer outro, que possua a modalidade licenciatura. Como dito anteriormente o nível 

de exigência de formação do professor varia de edital para edital, onde alguns editais 
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pedem apenas a formação superior do professor na área que irá atuar. Existem também 

editais que pedem experiência comprovada em sala de aula. Já outros pedem que o 

candidato a professor faça uma formação complementar. 

Segundo relato de uma professora da rede FAETEC, quando entrou no 

concurso não possuía formação em pedagogia, e nem havia feito nenhuma formação 

complementar de professor. Em suas próprias palavras: "Eu sou de ciências da 

computação,mas tive que fazer uma complementação pedagógica anos depois que 

entrei. Os concursos novos acho que já entra com a licenciatura ou tem um prazo pra 

fazer..". 

Atualmente vem-se desenvolvendo uma atenção especial para a questão da 

licenciatura na formação de professores de cursos técnicos, pois a princípio a formação 

desses professores seria facilmente equiparada a de engenheiros, que produzem algo 

para um cliente, não precisando transmitir seus conhecimentos. Por outro lado, na sala 

de aula, o objetivo de sua função muda. Não são mais produzidos produtos para um 

cliente, mas sim é ensinado como fazer um produto para clientes, ensinado a como se 

comportar para um cliente, e o curso complementar de disciplinas pedagógicas ajuda 

nesta função, de saber como transmitir isso para o estudante. 

 


