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Resumo—To ensure that the exchange of confidential infor-
mation occurs of graphic documents securely over the Web
cryptography plays a significant role. This article proposes to
investigate techniques for asymmetric encryption to ensure secure
transmission of graphics files. Will be analyzed the three most
widely used techniques, the algorithm RSA, El Gamal, and
Elliptic Curves, examining its behavior in relation to encryption
of images.
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Resumo—Para garantir que a troca de informação confidencial
de imagens ocorra de forma segura pela Web a criptografia
assume papel importante. Este artigo propõe investigar técnicas
de criptografia assimétrica para assegurar a transmissão segura
de arquivos gráficos. Serão analisadas as três técnicas mais
utilizadas, o algoritmo RSA, El Gamal e Curvas Elípticas,
examinando seu comportamento em relação à criptografia de
imagens.
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I. INTRODUÇÃO

Atualmente é imprescindível tratar de forma segura informa-
ções sigilosas pela Web e considerando que a funcionalidade
e praticidade da internet tornam alguns processos cotidianos
mais ágeis, várias possibilidades surgem e fronteiras são
atravessadas. Nesse meio, garantir a privacidade e segurança
destas imagens em um ambiente público, a internet, é uma
tarefa complexa [1].

Com a comunicação pela internet observa-se que várias
empresas buscam redução de custos, principalmente devido
às questões de sobrevivência e competitividade. A internet
possibilitou, por exemplo, a desmaterialização de processos e
rotinas, como assinaturas em contratos, envio de informações
sensíveis, dentre outros, e iniciou o processo de transformação
de procedimentos em bytes, gerando redução de custos e
eficiência econômica, além de propiciar conforto [2]. Em
muitos casos os arquivos transmitidos são imagens, contendo,
por exemplo, contratos assinados, projetos de engenharia ou
arquitetura, fotos pessoais, entre outros.

Para garantir que a troca de informação confidencial de ima-
gens ocorra de forma segura pela Web a criptografia assume
papel importante. Este artigo propõe investigar técnicas de

criptografia assimétrica para assegurar a transmissão segura
de arquivos gráficos.

Este artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2
serão apresentados os conceitos fundamentais de criptografia,
conceituando as técnicas de criptografia assimétricas RSA, El-
Gamal e Curvas Elípticas; na Seção 3 será mostrado um estudo
de como foi realizada a aplicação dos criptossistemas RSA, El-
Gamal e Curvas Elípticas em imagens e, por fim, apresentação
das conclusões obtidas durante o desenvolvimento do artigo e
propostas de trabalhos futuros.

II. TÉCNICAS DE CRIPTOGRAFIA

Os métodos de criptografia podem ser classificados de
acordo com o uso das chaves em duas categorias principais: os
criptossistemas simétricos e assimétricos. Os métodos catego-
rizados como criptografia de chave simétrica utilizam apenas
uma chave, cuja função é tanto cifrar quanto decifrar. Já os
métodos classificados como criptografia de chave assimétrica
utilizam duas chaves, uma chave, denominada chave pública,
tem a função de cifrar, a outra chave, denominada chave
privada, é utilizada no processo de decifragem.

A chave pública dos métodos de criptografia assimétrica,
como o próprio nome diz, é de conhecimento público, e a
chave privada é secreta, sendo conhecida apenas pela pessoa
que tem o poder de decifrar. Por essa característica, os
métodos de criptografia assimétrica tendem a serem mais
seguros comparados aos métodos de chave simétrica. Por esse
motivo, este trabalho vai se concentrar no estudo dos métodos
assimétricos para a criptografia de imagens. Os métodos, mais
comuns de criptografia assimétrica, são RSA, El-Gamal e
Curvas Elípticas.

O RSA, inventado por R.L. Rivest, A. Shamir e L. Adleman
[3] é o método mais simples e um dos mais utilizados
atualmente. O princípio deste algoritmo é construir as chaves
pública e privada utilizando números primos. No processo de
codificação e decodificação essas chaves são utilizadas para
transformar o texto original em um texto criptografado e vice-
versa [4]. Sua segurança está na dificuldade de se fatorar
números primos grandes; quanto maior forem estes números
primos, maior será a segurança do método. Atualmente, para



Algoritmo RSA:
1) Escolher dois números primos grandes p e q
2) Calcular n = p ∗ q
3) Calcular φ = (p− 1) ∗ (q − 1)
4) Escolher um número inteiro aleatório e, que respeita a
condição 1 <e< φ
5) Calcular um número d que satisfaça a seguinte equação
d ∗ e ≡ 1(modφ)
6) A chave pública será (e, n)
7) A chave privada será (d, n)
8) Para cifrar uma mensagem m ∈ Zn : c = memodn
9) Para decifrar a mensagem cifrada: m = cdmodn

Quadro 1: Algoritmo RSA adaptado de [9]

ser considerada segura, a chave gerada para o RSA deve
possuir por volta de 1776 bits [5].

O El-Gamal é um criptossistema de chave pública criado em
1984 pelo pesquisador Taher El-Gamal. Esse método consiste
na solução do logaritmo discreto em um grupo multiplicativo
(Zp, •) [6]. Assim, o El-Gamal obtém sua segurança da
dificuldade de se calcular logaritmos discretos em um corpo
finito, o que lembra bastante o problema da fatoração.

A Criptografia baseada em Curvas Elípticas (Eliptic Curves
Cryptosystem - ECC) foi proposta por Neal Koblitz e Victor
Miller em 1985 [7]. Esse método é mais eficaz e mais
rápido comparando com RSA ou El-Gamal pelo fato de que
utiliza chaves de tamanho reduzido, como este artigo pretende
demonstrar. Uma chave de tamanho de 160 bits para ECC
possui a mesma segurança que uma chave de 1024 bits para
RSA [8].

III. CRIPTOGRAFIA DE IMAGENS

As técnicas de criptografia em imagens encontram aplicação
em ambientes em que imagens confidenciais, por exemplo,
imagens médicas, contratos, escrituras, mapas entre outros,
precisam ser armazenadas ou transmitidas através de um canal
de comunicação inseguro, a internet. O foco deste trabalho foi
cifrar, apenas, os pixels da imagem deixando ela ilegível aos
olhos do usuário.

A. RSA

A técnica de criptografia RSA utiliza o problema da fa-
toração de dois números primos grandes, como base de sua
segurança. O Quadro 1 apresenta o algoritmo de criptografia
RSA, a geração das chaves pública e privada e as fórmulas de
criptografia e de descriptografia.

O algoritmo RSA, como explicado na Seção 2, deve possuir
chaves na ordem de 1776 bits para ser considerado seguro.
Por esse motivo, os cálculos mostrados no Quadro 1, aparen-
temente simples, se tornam complexos e de alto custo quando
utilizados números primos grandes, por exemplo os números
na ordem de 1024 a 2048 bits.

Como ilustração, será apresentada, a seguir, a aplicação do
RSA para criptografar o valor 65. Assim m = 65.

Utilizando, como exemplo, uma chave pública (e,n) =
(11,221), e a chave privada (d,n) = (35,221), calculadas de

acordo com o processo descrito no Quadro 1, a criptografia se
dará da seguinte forma:

c = memodn (1)

c = 6511mod 221

c = 78

Similarmente, a decifragem utilizando a chave privada apre-
sentada anteriormente, será:

m = cdmodn (2)

m = 7835mod 221

m = 65

Pode-se observar que, apesar da mensagem e das chaves
escolhidas serem pequenas, o cálculo é realizado sobre nú-
meros grandes, devido às operações de exponenciação. Como
dito, para o RSA ser considerado seguro, as chaves devem ser
grandes, como mostrado na Tabela I.

Tabela I
SEGURANÇA DAS CHAVES × TAMANHO, ADAPTADO DE [5]

Proteção Tamanho da Chave
em bits

Curta proteção para dados de empresas
de médio porte (2008-2011)

1248

(2009 até 2020) 1776
Médio prazo de proteção (2009 até
2030)

2432

Proteção para longo prazo (2009 até
2040)

3248

1) Geração da Imagem Cifrada nos métodos RSA: O
método utilizado para criptografar uma imagem utilizando
técnicas assimétricas foi cifrar pixel a pixel, considerando que
cada pixel contém três bandas em uma imagem do tipo RGB,
onde cada banda equivale a uma intensidade de cor que varia
de 0 a 255. O algoritmo para gerar uma imagem cifrada é
descrito a seguir.

O primeiro passo é transformar cada banda em inteiro em
sua representação binária. Em seguida são concatenadas as três
bandas em binário, como no exemplo a seguir:

Valor da intensidade de um pixel em inteiro: (255, 255, 255)
Binário: 111111111111111111111111
Valor da intensidade de um pixel em inteiro: (0,0,0)
Binário: 000000000000000000000000
Esse valor concatenado é transformado para inteiro con-

forme demostrado no exemplo a seguir, onde é possível
observar que os números a serem cifrados variam de 0 a
16777215, ou seja, o tamanho máximo de uma mensagem a
ser cifrada neste caso é um número de 24 bits.

Binário: 111111111111111111111111
Inteiro: 16777215
Binário: 000000000000000000000000
Inteiro: 0
Os números serão cifrados utilizando o método RSA com

uma chave de 1024 bits. O número cifrado gerado será um



número inteiro no máximo o tamanho da chave. Portanto para
armazenar 1024 bits em pixels de uma imagem deve ser feito
o cálculo a seguir:

1024

24
= 42, 67

Porém o número 42,67 é um número decimal, é necessário
arredondá-lo para 43, ou seja, serão necessários 43 pixels
para armazenar um pixel cifrado de uma imagem, conforme o
cálculo mostrado a seguir:

43 ∗ 24 = 1032

De acordo com os cálculos anteriores, cada número cifrado
corresponde a 1032 bits em uma imagem. Esses números
cifrados de 1032 bits são separados em 129 blocos de números
binários com 8 bits cada, pois o maior número representado
por 8 bits é 255.

A Figura 1 é a imagem original que foi cifrada gerando
a imagem apresentada na Figura 2. Pode-se observar que a
resolução da segunda imagem é maior, na verdade 43 vezes
maior do que a original.

O sistema de criptografia foi implementado na linguagem de
programação Java. Todos os testes foram realizados utilizando
um computador com um processador Intel Core 2 Quad, com
2 GB de memória RAM, e velocidade de 2,66 GHz.

Para analisar o tempo necessário para as operações de
cifragem e decifragem foram impressos os tempos gastos,
como mostrado na Figura 3. Assim, o algoritmo utilizado
para gerar as chaves realizou os cálculos das chaves pública e
privada de 1024 bits em aproximadamente 4,3 segundos, para
a geração da imagem cifrada o custo foi de 4,957 segundos,
e para a decifragem foi um pouco mais que 3 minutos.

Figura 1. Imagem Original 100 x 100

O tamanho da imagem original em bytes é de 30,8 KB
(o formato utilizado é o JPG), já a imagem cifrada tem 1,26
MB (o formato da imagem utilizado foi o PNG), nota-se que
houve um aumento significativo na imagem, pelo fato que os
números eram todos de 24 bits. Após o processo de cifragem
passam a ter 1032 bits, como aumento de bits o espaço em
disco a ser utilizado aumenta pois cada número de 8 bits se
transforma em um número de 1032 bits.

Foram realizados testes de tempo com imagens totalmente
brancas (pois possuem os valores máximos de intensidade dos
pixels), para simular o pior caso de processamento e assim

Figura 2. Imagem criptografada 688 x 625

Figura 3. Tempos de Cifragem e Decifragem

poder avaliar o tempo máximo gasto nos cálculos. A Figura
4 apresenta o resultados dos testes com tamanhos variados de
imagens e o tempo em milissegundos.

Figura 4. Relação de tempo x tamanho imagem

É possível observar na Figura 4, que o tempo de cifragem
é maior que o tempo gasto para gerar a imagem.

Figura 5. Tempo decifragem no RSA



Algoritmo El-Gamal

1) Escolha um número primo aleatório grande p
2) Escolha um inteiro aleatório α ∈ Z∗

p

3) Escolha um inteiro aleatório a, cujo valor esteja
no intervalo 1 ≤ m ≤ p− 2
4) Calcule αamod p
5) Chave pública será (p, α, αa)
6) Cifrando:

A) A mensagem m deve estar no intervalo 0 ≤ m ≤ p− 1
b) Escolha um número aleatório k, no intervalo

1 ≤ k ≤ p− 2
c) Calcule y = αkmod p, e também δ = m ∗ (αa)kmod p
d) O texto cifrado será, c = (y, δ)

7) Decifrando
a) Usando a chave privada a calcule yp−1−amod p

(Nota: yp−1−a = y−a = y−a∗k)
b) Para obter a mensagem m basta

calcular (y−a) ∗ δ mod p

Quadro 2: Algoritmo El-Gamal adaptado de [9]

A Figura 5 apresenta o tempo de decifragem, é possível
observar que o gráfico é uma reta, ou seja, o tempo de
decifragem aumenta linearmente.

B. El-Gamal

O algoritmo de criptografia El-Gamal tem sua segurança
baseada no problema do logaritmo discreto. O El-Gamal,
da mesma forma que o RSA, utiliza chaves muito grandes
para garantir a segurança, assim como apresentado na Tabela
I. O Quadro 2 apresenta o algoritmo de geração de chave,
criptografia e descriptografia do El-Gamal.

O El-Gamal proporciona mais segurança, por utilizar um
número k aleatório a cada cifragem feita. Isso garante que
uma mesma mensagem ao ser cifrada possa gerar resultados
distintos em cada vez, evitando, assim, um tipo comum de
ataque, o ataque por texto repetido. Neste ataque o atacante
procura partes iguais no texto cifrado, com o objetivo de
quebrar, por similaridade, a mensagem escondida.

A seguir é apresentado um exemplo do funcionamento
do El-Gamal utilizando números pequenos. Escolhendo os
seguintes dados aleatórios:

p = 7

α = 4;α ∈ Z∗
p

a = 2; (1 ≤ a ≤ p− 2)

m = 5

k = 3

A cifragem será:

αamod p (3)

42mod 7 = 2

y = αkmod p (4)

43mod 7 = 1

δ = m ∗ (αa)kmod p (5)

5 ∗ 23mod 7 = 5

Dessa forma, a mensagem cifrada é (1,5). Aplicando a deci-
fragem utilizando a chave privada a = 2:

y−a ∗ δ mod p (6)

1−2 ∗ 5mod 7 = 5

Retorna-se à mensagem original 5.

C. Curvas Elípticas

A técnica de criptografia baseada em curvas elípticas tem
sua segurança no fato de não existir nenhum algoritmo sub-
exponencial conhecido para resolver o problema do logaritmo
discreto em uma curva elíptica simples [10].

Em curvas elípticas podem ser utilizados dois tipos de
corpos, os de característica 2 e 3. Corpos finitos de ordem
2m são chamados de corpos de característica 2, Corpo Finito
de Galois ou corpos binários, onde a equação de Weierstrass
simplificado é denotado por:

y2 + xy = x3 + ax2 + b (7)

Para construção desse corpo é representado na base poli-
nomial. Já nos corpos finitos de ordem Fp são chamados
de corpos primos para característica maior que 3, dada pela
equação

y2 = x3 + ax+ b, (8)

cuja equação que foi utilizada neste trabalho.
Uma curva elíptica sobre Fp, denotada por E (Fp), ou

simplesmente E, é o conjunto de todas soluções (X,Y ) e
F × Fp que satisfazem a equação 8, com a, b ∈ Fp e
∆ = 4a3 + 27b2 6= 0 [8].

Garantindo que essa curva possua cada ponto uma e so-
mente uma linha tangente, o discriminante de E deve obriga-
toriamente ser ∆ 6= 0.

Dada E uma curva elíptica definida sobre Fp, existe uma
regra para soma de dois pontos em E para obter um terceiro
ponto em E. Junto com a operação de adição, o conjunto de
pontos E forma um grupo abeliano1com o ponto no infinito
servindo como elemento identidade. Os sistemas criptográficos
baseados em curvas elípticas são construídos usando esse
grupo [12].

Para realizar a soma de dois pontos P e Q, primeiramente,
traça-se uma reta entre os pontos P e Q, interceptando a curva
em um terceiro ponto, denotado de −R, em que o resultado
desta soma de P +Q é o ponto simétrico de −R em relação

1Um conjunto não vazio K pode ser definido como um grupo abeliano se
satisfizer as seguintes condições: a) a+ b = b+ a, ∀ a, b ∈ K (propriedade
comutativa); b) a + (b + c) = (a + b) + c, ∀ a, b, c ∈ K (propriedade
associativa); c) Existe um elemento em K, denotado por 0 denotado elemento
neutro da adição, que satisfaz 0 + a = a+ 0 = a, ∀ a ∈ K ; d) Para cada
a ∈ K, existe um elemento −a em K denominado inverso aditivo de a, tal
que a+ (−a) = (−a) + a = 0 [11].



ao eixo das abscissas, ou seja, R = P + Q. Na Figura 6 é
possível observar como é realizado o calculo geométrico de
pontos na curva elíptica y2 = x3 − 7x+ 5, considerando que
os pontos da curva são números reais.

Figura 6. Soma de pontos em uma curva elíptica (R = P +Q) [13].

Para duplicar geometricamente um P , toma-se uma tangente
da curva no ponto P . Tal linha intercepta a curva em um
terceiro ponto, denotado de −R. O resultado de um dobro de
P , ou seja, P +P = 2P = R é o ponto simétrico de −R em
relação ao eixo das abscissas [13].

Para realizar a soma de ponto no infinito, para P (Ponto) ∈
E, utiliza-se a seguinte fórmula:

P +∞ = P =∞+ P

O Quadro 3 apresenta os cálculos realizados para encontrar
os pontos associados à equação da curva. Com base nesses
dados, a definição da equação para soma R(x3, y3) entre dois
pontos P (x1, y1) e Q(x2, y2), com P 6= −Q, pertencentes a
uma dada curva elíptica, será [8]:

x3 = λ2 − x1 − x2(mod p) (9)
y3 = λ(x1 − x3)− y1(mod p) (10)

Onde:

λ =

{
(y2−y1)
(x2−x1)

mod p, se x1 6= x2
(3x2

1+a)
(2y1)

mod p, se x1 = x2 e y1 6= 0
(11)

A segurança em uma determinada curva elíptica é dada pela
complexidade em resolver o problema do logaritmo discreto
sobre curvas elípticas, ou seja, descobrir o valor do inteiro K
que multiplica um ponto pertencente à curva sobre Fp.

O problema do logaritmo discreto em curvas elípticas
(PLDCE) é encontrar um inteiro k ∈ [0, η − 1], onde uma
curva elíptica E definida sobre um corpo finito Fp, um ponto
P ∈ E(Fp), de ordem η, e um ponto Q ∈ 〈P 〉, tal que
Q = kP . O inteiro k é chamado o logaritmo discreto de Q
na base P , e é denotado k = logpQ [12].

O procedimento de multiplicação de um número inteiro
k por um ponto P de uma curva elíptica E, é somar este
ponto k-vezes. Por exemplo, supondo que se deseja calcular a
multiplicação P ∈ E por 7, obtendo o resultado de 7P ∈ E,
será computado da seguinte forma [8] :

7P = P + 2(P + 2P )

Seja a curva elíptica sobre F23 com a equação
E : y2 = x3 + x, com o ponto (11, 10)

satisfazendo a equação. Para a = 1 e b = 0.

∆ = 4a3 + 27b2 ≡ ∆ 6= 0
∆ = 4(1)3 + 27(0)2

∆ = 4
4 6= 0

y2mod p = x3mod p
102mod 23 = 113 + 11

100mod 23 = 1342mod 23
8 = 8

Assim (11, 10) ∈ E(F23).
Segue abaixo os outros pontos pertencentes

à curva acima:
(0, 0)(1, 5)(1, 18)(9, 18)(9, 5)(11, 13)(13, 5)(13, 18)

(15, 3)(15, 20)(16, 18)(16, 15)(17, 10)(17, 13)(18, 10)
(18, 13)(19, 1)(19, 22)(20, 4)(20, 19)(21, 6)(21, 17)

mais o ponto ∞.

Quadro 3: Cálculo dos pontos associados à equação E:y2 =
x3 + ax+ b adaptado de [8]

Neste artigo, foi utilizada uma variação mais eficiente da
criptografia em curvas elípticas, o criptossistema Menezes-
Vanstone. Nesta variação, a curva elíptica é usada para masca-
rar textos simples, as mensagens cifradas que podem figurar
como pares ordenados de elementos arbitrários, ou seja, os
pares ordenados não precisam pertencer ao grupo cíclico da
curva elíptica, desde que a mensagem pertença a Fp∗ [8].

Para aplicação do método criptográfico Menezes-Vanstone
em uma imagem, é utilizada a abordagem da criptografia de
um par ordenado de pixel, ou seja, M = (Px1, Px2), onde
Px1 e Px2 ∈ Fp∗.

Algoritmo para aplicação em imagem:
Para cifrar um bloco de pixels, M = (Px1, Px2).
1) Bob conhecendo publicamente o ponto P da curva

escolhe um inteiro k ∈ Fp∗ para calcular y0 = kP ,
sendo que y0 será um ponto da curva elíptica.

2) Para Bob criptografar, ele precisa conhecer o ponto P e
Q ∈ E, para isto Alice escolhe o inteiro s, onde Q =
sP .

3) Logo em seguida calcula (c1, c2) = kQ.
4) Após isso, será feita a criptografia dos pixels de acordo

com sua coordenada, y1 = c1.Px1 (mod p) e y2 =
c2.Px2 (mod p), assim Bob envia R = (y0, y1, y2) para
Alice.

5) Para decifrar o bloco Alice calcula sy0 = (c1, c2).
6) Em seguida, Alice calcula Px1 = y1(c1)−1 mod p e

Px2 = y2(c2)−1 mod p, recuperando o valor do bloco
dos pixels originais, M = (Px1, Px2).

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram investigados três criptossistemas assimétricos para a
solução do problema da criptografia de imagens. Os gráficos
das Figuras 7 e 8 , mostram a eficiência de cada algoritmo.
O algoritmo que se destaca é o Menezes-Vanstone baseado
em Curvas Elípticas, que garante menor tempo de execução
usando chaves de tamanho menor.



Figura 7. Criptografia e Descriptografia de um número: RSA x El-Gamal

Figura 8. Criptografia e Descriptografia de um número: Menezes- Vanstone
baseado em curva elíptica

Apesar das chaves serem menores no Menezes-Vanstone,
a segurança é equivalente ao RSA e El-Gamal que utilizam
chaves maiores. É possível observar na Tabela II a equivalência
de segurança entre os algoritmos RSA e Menezes-Vanstone.
O El-Gamal para ser seguro utiliza chave de segurança de no
mínimo 1024 bits, assim como o RSA. Apesar de mais seguro
comparado ao RSA [5], o El-Gamal gastou mais tempo para
a execução das instruções de geração de chaves, cifragem e
decifragem da imagem.

Tabela II
TAMANHO DAS CHAVES EM BITS [8]

Relação de segurança
ECCMV RSA Razão ECC:RSA

160 1024 1:6
256 3072 1:12
384 7680 1:20
512 15360 1:30

A encriptação de um pixel com valor máximo de 255 bits
é realizada através de curvas elípticas com chave de tamanho
160 bits, e possui o mesmo nível de segurança que o RSA,
com chave de tamanho 1024 bits. Devido a isso, a criptografia
baseada em Curvas Elípticas demonstrou maior eficiência.

V. CONCLUSÃO

Uma imagem é composta por uma quantidade grande de
pixels, dessa forma é imprescindível à escolha de um algoritmo
criptográfico adequado que garanta a eficiência da velocidade
× segurança. Neste artigo aplicaram-se três técnicas de cripto-
grafia para o problema de segurança de imagens, os algoritmos
RSA, El-Gamal e Criptografia baseada em Curvas Elípticas.

O algoritmo RSA foi aplicado na cifragem das bandas RGB
de cada pixel de uma imagem. Levando em consideração
que para garantir a segurança do método, as chaves pública
e privada devem possuir um tamanho entre 1024 e 2048
bits, o tempo de execução dos processos de criptografia e
decsriptografia foi muito grande, comprometendo a eficiência
da técnica. No El-Gamal, o processo adotado de cifragem foi
diferente devido ao fato de envolver cálculos exponenciais, que
se aplicados na criptografia pixel a pixel acarretaria um tempo
de execução maior. Dessa forma, criptografia foi realizada por
blocos de pixels.

Por fim, foi utilizado o método Menezes-Vanstone para a
Criptografia com Curvas Elípticas. Nesse método foi aplicado
a cifragem em cada pixel da imagem. Como o tamanho
de chaves podem ser menores nas Curvas Elípticas, foram
obtidos ganhos na eficiência dos processos de criptografia
e descriptografia em relação às técnicas anteriores, e com
segurança equivalente ao RSA e El-Gamal.

É necessário, ainda, melhorar a técnica com relação ao ta-
manho da imagem criptografada. Por isso, pretende-se analisar
técnicas como Algoritmo Genético para a geração eficiente de
chaves, aplicar autômatos celulares no processo de cifragem,
e ainda utilizar esteganografia para adicionar segurança e
autenticidade na imagem criptografada.
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