SEGURANÇA DA CHAVE DO ÁTRIA

1-GERAR CÓPIA DO PAR DE CHAVES
Por que copiar o seu Par de Chaves? A principal razão é para se obter uma cópia de segurança
da sua Chave Privada. Para evitar a perda da Chave Privada, você deve, primeiramente, extraí-la e
salvá-la em algum dispositivo, por exemplo, CD ou “pen-drive”.
No futuro, se a sua chave for deletada do seu Chaveiro Local, você poderá recuperá-la
através do CD ou “pen-drive” que contém a Chave Privada, previamente salva, e executar sua
importação para o seu Chaveiro Local. Depois disso, você terá sua chave privada disponível
novamente para uso.
NOTA: A cópia do par de chaves só será possível, se a respectiva chave estiver devidamente
autenticada pela AC COMCONTRAM.
Vejamos agora, como ocorre o procedimento para a Cópia do Par de Chaves:
Passo 1: Clique na barra do Menu Principal a opção “Gerenciamento de Chaves” e selecione o Par de
Chaves.
Passo 2: Em seguida, ao selecionar o botão “Chaves”, clique na opção “Gerar Cópia do Par de
Chaves”. Aparecerá a janela abaixo:
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Passo 3: Selecione: o Diretório _ a Pasta _ e o Nome do Arquivo que armazenará a cópia do Par de
Chaves que você deseja exportar para um arquivo:

Passo 4: Para continuar a operação, clique no botão “Salvar”.
Passo 5: Em seguida, aparecerá a seguinte janela:

Passo 6: Para finalizar, clique no botão “Fechar”.
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2 -IMPORTAR CHAVE PÚBLICA DE UM ARQUIVO
Por que importar chaves públicas? Para, por exemplo, armazenar no seu Chaveiro Local sua
chave pública autenticada (Certificado Digital) pela AC COMCONTRAM. Você também pode
importar chaves de usuários para os quais você deseja mandar arquivos ou notas eletrônicas
criptografadas e/ou assinadas.
Essa função possibilita ao usuário, importar uma Chave Pública de um arquivo do seu
computador para o seu Chaveiro Local.
Passo 1: Clique na barra do Menu Principal a opção “Gerenciamento de Chaves” e selecione o
botão “Chaves”.
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Passo 2: Em seguida, clique na opção “Importar Chave de um Arquivo”, conforme a janela
abaixo:
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Passo 3: Selecione: o Diretório a Pasta e o Nome do Arquivo onde está armazenada a
“Chave Pública” que você deseja importar, aparecerá a janela abaixo:

NOTA: Sugere-se o seguinte diretório: C:\ÁTRIA\Chaves Públicas
Passo 4: Após clicar no botão “Abrir” da janela acima, aparecerá o nome do arquivo selecionado e
em seguida, uma mensagem de aviso indicando que a Chave Pública foi importada para o seu
Chaveiro Local. Caso desista da operação, clique no botão “Cancelar”.

NOTA: Se no arquivo estiver armazenada também a chave privada, ela será importada juntamente
com a chave pública para o Chaveiro Local.
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