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RESUMO 

 

Devido a demanda de segurança exigida atualmente para a proteção das 
informações, a criptografia de dados utiliza-se de novos métodos e algoritmos afim 
de construir modelos criptográficos cada vez mais completos e eficazes. É neste 
contexto que vê-se a necessidade de analisar os mecanismos e processos de 
criptografia a nível de banco de dados, para garantir e proteger as informações 
armazenadas de possíveis usos mal intencionados, visto que na maioria dos casos 
tais informações estão vulneráveis a acessos não autorizados. Este artigo descreve 
os principais desafios e considerações relacionados à criptografia de banco de 
dados. Na primeira parte apresenta-se modelos de ataque e seus principais 
desafios, como segurança de dados, criptografia, gerenciamento e integração. Em 
seguida, é relatado sobre alternativas e configurações referente a criptografia local, 
indexação de dados criptografados, e gerenciamento de chaves. Por fim, o artigo 
conclui com a utilização de tabelas comparativas e usando critérios de 
desenvolvimento, sobre a configuração da criptografia, níveis da criptografia e 
armazenamento. 
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INTRODUÇÃO  

 

Com a crescente expansão da informatização, o volume de dados gerados 

diariamente, e o grau de conteúdos confidenciais armazenados nos bancos de 

dados está crescendo de forma exponencial, surge a necessidade de proteger estes 

dados, visto que na grande maioria dos casos tais informações vem a estar 

vulneráveis a acessos indevidos.  

De acordo com Fernandez (1980) Soluções de segurança e mecanismos dos 

bancos de dados convencionais são divididos em três camadas: segurança física, 

segurança do sistema operacional e Segurança do SGBD (Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados).  Estes são todos feitos através do controle de 

acesso. No que diz respeito a segurança dos dados armazenados, o controle de 

acesso revela-se útil, pois os dados somente podem ser acessados através de uma 

interface que necessita de autenticação. No entanto o controle de acesso é inútil 

quando o invasor possui essa informação. 

Logo as camadas mencionadas acima tornam-se insuficientes para garantir a 

segurança de um banco de dados, pois o conteúdo na maioria dos casos é mantido 

em texto claro, de uma forma bem legível. Para atender necessidades de segurança, 

entra em cena contextos mais avançados, que no cotidiano vem sendo incorporado 

nas organizações que desejam enfrentar esses desafios da exposição de seus 

dados confidenciais, chamados de criptografia. 

Esta oferece um nível de proteção muito superior à somente o controle de 

acesso, garantindo que apenas usuários autorizados possam visualizar os dados, e 

também proteger os backups e arquivos da própria base de dados, pois pode 

ocorrer roubos ou outras situações indevidas.  

Este artigo acadêmico vem propor formas de como a criptografia pode ser 

planejada e utilizada a nível de banco de dados, onde profissionais de 

gerenciamento de banco de dados e/ou desenvolvedores possam complementar seu 

conhecimento para suprir a necessidade de segurança. 

 

 



 

 
 

 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

 Para melhor entendimento do conceito pode-se definir criptografia como: 

Técnica ou conjunto de técnicas que possibilita, com o emprego de chave 
cifradora/decifradora, tornar ininteligíveis textos em claro e, inversamente, 
tornar inteligíveis textos cifrados, de forma a proteger a informação contra 
acesso não autorizado ao seu conteúdo (CRUZ, 2009, p.13). 

 
Segundo Stallings (2007), para obter-se um esquema de criptografia de banco 

de dados que seja eficiente, este deve atender vários requisitos. Dentre eles está a 

segurança dos dados, o alto desempenho e detecção de modificações não 

autorizadas. Cada requisito será discutido em detalhes na sequência. 

 

1.1 SEGURANÇA DE BANCO DE DADOS – MODELO E ATAQUES 

1.1.1 Banco De Dados Modelo Operacional 

Os sistemas de banco de dados atuais, possuem um cenário de cliente 

servidor, da mesma forma em que a criptografia nesse ambiente. O cliente possui 

uma combinação de dados armazenados no servidor, a responsabilidade do servidor 

é de proteger os dados do cliente, ou seja garantir a sua integridade e 

confidencialidade. 

1.1.2 Ataques que comprometem a Segurança 

Terada (2002) menciona que um ataque pode ser categorizado em três 

classes: 

Intruder – Uma pessoa que ganha acesso ao computador e tenta extrair 

informações valiosas. 

Insider – Uma pessoa que pertence ao grupo de usuários confiáveis e tenta 

obter informações além de seus próprios direitos. 

Administrador – Uma pessoa que tem privilégios para administrar um sistema 

de computador, mas usa seus direitos de administração afim de extrair informações 

valiosas. 

1.1.3 Ataques Passivos 

Segundo Elovici (2004), um índice seguro numa base de dados criptografados 

não deve revelar qualquer informação sobre qualquer registro armazenado numa 



 

 
 

 
 

base de dados, mas podem ocorrer algum vazamento dessas informações. Pode-se 

obter informações sobre os registros armazenados, apenas com a observação de 

padrões em determinados momentos. Por exemplo, se os textos cifrados de alguma 

forma ficar semelhante ao texto original, ou estatísticas sobre valores, com sua 

frequência de utilização podem ser facilmente apreendidos. 

1.1.4 Ataques Ativos 

Além dos ataques passivos que observam a base de dados, os ataques ativos 

buscam modificar os dados, estes são mais preocupantes, pois podem gerar 

prejuízos irreparáveis. As modificações que não são autorizadas de acordo com 

Terada (2002), podem ser feitas de várias maneiras, como substituir um valor cifrado 

por outro valor gerado. Um possível invasor pode tentar gerar um valor cifrado válido 

e, substituir o valor válido atual armazenado. 

 

1.2 SOBRECARGA DE CRIPTOGRAFIA 

Medidas de segurança adicionais tipicamente introduz uma sobrecarga no 

processamento computacional, o banco de dados pode ser afetado no tempo de 

execução de suas operações de modo geral, tornando se necessário planejar 

criptografar o mínimo necessário. 

 

1.3 MANIPULAÇÃO DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS 

As chaves de criptografia e a maneira de como são utilizadas, tem influência 

significativa sobre a segurança da base de dados. Deve ser considerado os 

seguintes aspectos: 

Controle de Acesso Criptográfico – de acordo com Carvalho (2000) a 

criptografia de todo banco de dados com a mesma chave de acesso, mesmo que o 

seu controle seja eficiente, não será o suficiente. Por exemplo: uma fonte que tem a 

chave de criptografia, podem acessar dados que estão além de seu grupo de 

segurança, logo usando chaves diferentes para grupos diferentes garante-se que o 

usuário que possui a chave especifica pode descriptografar apenas os objetos 

dentro se seu grupo de segurança. 



 

 
 

 
 

Armazenamento seguro de Chaves – As chaves de criptografia devem ser 

mantidas de forma segura, por exemplo: armazenar as chaves no mesmo servidor 

do banco de dados, permite que o invasor acesse as chaves e os dados 

criptografados, assim tornando a criptografia inútil. 

Recuperação de chaves – Se as chaves criptográficas forem perdidas ou 

danificadas, os dados criptografados serão inúteis, logo será necessário um método 

de possível recuperação das chaves criptográficas sempre que necessário.  

  

1.4 SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA DE ARQUIVO 

O esquema de criptografia de arquivo de acordo com Carvalho (2000) sugere e 

encriptação de todo disco, permitindo que toda base esteja protegida. A principal 

desvantagem deste método é que todo banco de dados é criptografado usando uma 

única chave de criptografia, e assim o controle de acesso torna-se uma dificuldade. 

 

1.5 CRIPTOGRAFIA A NÍVEL DO GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS 

Diversos esquemas de criptografia de banco de dados são propostos e 

apresentados em artigos acadêmicos e científicos. Shokranian (2012) baseia-se em 

um teorema chinês, em que cada linha é criptografada usando diferentes sub-

chaves para células diferentes. Este esquema permite que o nível de criptografia e 

descriptografia seja ao nível das células. Outra proposta apresentada por Stallings 

(2007), demonstra através do controle de acesso de múltiplas camadas, ele 

classifica sujeito e objetos em classes de segurança distintos que são ordenados em 

uma hierarquia, de tal forma que um objeto com uma classe especial de segurança 

pode ser acessado somente por indivíduos do mesmo nível ou de uma classe de 

segurança mais elevado. Também propõe a criptografia de banco de dados 

baseados em polinômios de interpolação de Newton. Burnett (2002) utiliza-se de 

conceitos mais atuais e aceitos mundialmente, no caso o esquema de criptografia de 

chave pública RSA. 

Todos esses métodos baseiam em criptografar uma linha do banco de dados. 

 

 



 

 
 

 
 

1.6 CRIPTOGRAFIA DO LADO CLIENTE 

O aumento no uso da internet, juntamente com os avanços de softwares e 

redes, resultou em organizações que são capazes de compartilhar facilmente dados 

para uma variedade de propósitos. De acordo com Carvalho (2000) Isto levou a um 

novo paradigma denominado “Banco de dados como serviço”, em que todo processo 

de gerenciamento de banco de dados é terceirizado por parte das empresas, para 

reduzir custos e se concentrar apenas no coração do negócio. Porem surge 

problemas devido a essa arquitetura, além de degradação de desempenho devido 

ao acesso remoto, é a privacidade dos dados. Ou seja, os dados confidencias 

devem ser armazenados de forma segura, e protegida de servidores não confiáveis. 

Segundo Terada (2002) é neste contexto que a criptografia torna-se a solução mais 

promissora para a resolução do problema. 

 

1.7 GERENCIAMENTO DE CHAVES 

Muitas técnicas para a geração e gerenciamento de chaves são utilizadas, no 

entanto a maioria delas são conveniente e flexíveis de acordo com a aplicação. 

Burnett (2002) propõe um esquema de criptografia de banco de dados preservando 

a privacidade dos dados, neste esquema um par de chaves é gerado para cada 

usuário. O par de chaves é separado quando gerado, a chave privada é mantida 

pelo utilizador na extremidade do cliente, enquanto a chave pública é mantida no 

servidor da base de dados. Este é um contexto no qual vivemos atualmente, e 

utilizado na maioria das organizações que utilizam métodos criptográficos. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da pesquisa realizada, consegue-se efetuar analises especificas sobre 

a criptografia. 

A tabela 1 compara várias configurações sobre a implementação da criptografia 

de banco de dados. Constatou-se que a melhor flexibilidade é alcançada quando a 

criptografia é efetuada no próprio gerenciador de banco de dados. A criptografia de 

arquivo apesar da fácil implementação não permite usar diferentes chaves 



 

 
 

 
 

criptográficas e não permite escolher quais dados criptografar, assim possui uma 

influência significativa sobre a segurança e o desempenho.  

 Criptografia de 
Arquivo 

Criptografia no 
Gerenciador de 
Banco de Dados 

Criptografia na 
aplicação 

Criptografia no 
lado Cliente 

Nível Suportado Página Célula Célula Célula 

Suporta 
Mecanismos 
Internos do 
Gerenciador 

Sim Sim Não Não 

Suporte ao 
Controle de 
Acesso 

Não Sim Sim Sim 

Desempenho Excelente Bom  Ruim  Ruim 

Compatibilidade 
com aplicações 

Bom Bom Ruim Ruim 

Tabela 1. Comparação entre diferentes configurações de criptografia no banco de dados. 

 

Já a tabela 2 resume a influência da criptografia em vários aspectos e riscos de 

acordo com o nível de criptografia, melhor desempenho e a preservação da estrutura 

da base de dados. 

 Vazamento de 
Informações 

Modificações 
não Autorizadas 

Preservação da 
Estrutura 

Desempenho 

Dados Simples Ruim Ruim Excelente Excelente 

Conjunto de 
Dados 

Regular Regular Bom Bom 

Pagina de Dados Bom Bom  Regular Regular 

Toda a Base de 
Dados 

Excelente Excelente Ruim  Ruim 

Tabela 2. Riscos em diferentes níveis de Criptografia 

 

Na tabela 3 tem-se a dependência entre a confiança no servidor e 

armazenamento das chaves. Se não temos a confiança no servidor de banco de 

dados, preferimos manter a chave somente do lado cliente. No caso quando o 



 

 
 

 
 

servidor é totalmente confiável, mas o seu armazenamento físico não é, pode se 

armazenar as chaves, no lado do servidor em uma região segura. 

 Armazenar 
Chaves Lado 
Servidor 

Possuir Chaves 
por Sessão 

Armazenar 
Chaves Lado 
Cliente 

Confiança Plena Sim Sim  Sim 

Confiança 
Parcial 

Não Sim Sim 

Sem Confiança Não Não Sim 

Tabela 3. Armazenamento de Chaves e Confiança no Servidor 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa indica que há recursos disponíveis de criptografia a nível de banco 

de dados que possuem métodos sofisticados e eficazes, e que são capazes de 

solucionar problemas de segurança na maioria dos casos, e estão disponíveis tanto 

no mundo acadêmico como organizacional. No entanto a utilização de tais métodos 

ainda é escassa, devido muitas vezes a restrição de conhecimento técnico, ou 

restrições práticas. 

 Para tais recurso serem aplicados de maneira correta e eficiente, informações 

e critérios acima mencionados servem como uma introdução às tais considerações, 

abrindo caminho para diversas outras pesquisas e trabalhos, tanto para 

pesquisadores, desenvolvedores, analistas ou qualquer outra pessoa que interessar-

se pelo assunto.     
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