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Introdução à garantia de segurança da Apple

Como parte do nosso compromisso com segurança, a Apple se associa regularmente a 
organizações de terceiros para certificar e atestar a segurança dos hardwares, softwares 
e serviços da Apple. Essas organizações reconhecidas internacionalmente fornecem 
certificações à Apple de acordo com cada lançamento principal de um sistema operacional. 
Dessa maneira, elas proporcionam uma medida de confiança — ou seja, a garantia de 
segurança — de que as necessidades de segurança de um sistema estão sendo satisfeitas. 
Em áreas técnicas que não são aceitas sob acordos de reconhecimento mútuo (MRAs) 
ou que não têm padrões maduros de certificação de segurança, a Apple está empenhada 
no desenvolvimento apropriado de padrões de segurança. Nossa missão é desenvolver 
uma cobertura de certificação de segurança completa, aceita globalmente, em todos os 
hardwares, softwares, sistemas operacionais, apps e serviços da Apple.

As certificações são normalmente necessárias para atender aos requisitos de legislações, 
regulamentos e normas da indústria. Serviços como o Apple School Manager e o Apple 
Business Manager são cobertos pelas certificações ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27018 da 
Apple. Todos os clientes, incluindo agências governamentais, e organizações empresariais e 
educacionais que implementam dispositivos Apple, podem usar as certificações de hardware, 
sistema operacional, software e serviços como suporte para demonstrar conformidade.
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Certificações de hardware
Pelo fato de um software seguro exigir uma base de segurança integrada ao hardware, todos 
os dispositivos Apple — estejam eles usando o iOS, iPadOS, macOS, tvOS ou watchOS — 
têm capacidades de segurança projetadas no silício. Essas incluem capacidades de CPU 
personalizadas que fornecem recursos de segurança do sistema e um silício dedicado a 
funções de segurança. O componente mais crítico é o coprocessador do Secure Enclave, que 
aparece em todos os dispositivos iOS, iPadOS, watchOS e tvOS modernos, e em todos os 
computadores Mac com Apple Silicon e computadores Mac baseados em Intel com o chip 
Apple T2 Security. O Secure Enclave fornece a base para a criptografia de dados em repouso, 
inicialização segura no macOS e biometria.

O comprometimento da Apple com a garantia de segurança começa com a certificação dos 
componentes de segurança fundacionais no silício, desde a raiz de confiança do hardware, 
passando pela exigência da inicialização segura e pelo fornecimento do armazenamento 
seguro de chaves do Secure Enclave, até a autenticação segura com o Touch ID e Face ID. 
Os recursos de segurança de dispositivos Apple são possibilitados pela combinação do 
projeto do silício, hardware, software e serviços disponibilizados somente pela Apple. A 
certificação desses componentes é uma parte importante da verificação de garantia que a 
Apple oferece.

Para obter informações sobre as certificações públicas relacionadas ao hardware e 
componentes de firmware associados, consulte:

• Certificações de segurança do chip Apple T2 Security

• Certificações de segurança para o Processador do Secure Enclave

Certificações de software e apps
A Apple mantém certificações e declarações independentes sobre seu sistema operacional e 
apps em conformidade com os Padrões de Processamento de Informações Federais dos EUA 
(FIPS) 140-2/-3 para módulos criptográficos e Common Criteria para sistemas operacionais, 
apps e serviços de dispositivos. A cobertura dos sistemas operacionais inclui o iOS, iPadOS, 
macOS, sepOS, firmware do T2, tvOS e watchOS. Em apps, a certificação independente 
incluirá inicialmente o navegador Safari e o app Contatos, com a certificação de mais  
apps no futuro.

Para obter informações sobre as certificações públicas relacionadas aos sistemas 
operacionais da Apple, consulte:

• Certificações de segurança para o iOS

• Certificações de segurança para o iPadOS

• Certificações de segurança para o macOS

• Certificações de segurança para o tvOS

• Certificações de segurança para o watchOS

Para obter informações sobre as certificações públicas relacionadas aos apps da 
Apple, consulte:

• Certificações de segurança de apps da Apple
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Certificações de serviços
A Apple mantém certificados de segurança para oferecer suporte a clientes empresariais 
e educacionais. Essas certificações permitem que clientes da Apple abordem obrigações 
contratuais e de regulamentação ao usar serviços da Apple com hardware e software da 
Apple. Essas certificações fornecem a nossos clientes uma declaração independente  
sobre as práticas de segurança de informações, ambiental e de privacidade dos sistemas  
da Apple.

Para obter informações sobre as certificações públicas relacionadas aos serviços de 
internet da Apple, consulte:

• Certificações de segurança para os serviços de internet da Apple

Em caso de dúvidas sobre as Certificações de Segurança e Privacidade da Apple, contate 
security-certifications@apple.com.

mailto:security-certifications@apple.com
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Certificações de segurança de hardware

Visão geral das certificações de segurança de 
hardware da Apple
A Apple mantém Certificados de Validação de Conformidade com o Padrão de Processamento 
de Informações Federais dos EUA (FIPS) 140-2/-3 para o sepOS e o firmware do T2, além 
de outras certificações. A Apple começa com os elementos básicos de certificação que 
são amplamente aplicados entre diversas plataformas quando apropriados. Um elemento 
básico é a validação da biblioteca corecrypto, que é usada para as implantações do módulo 
criptográfico de software e hardware dos sistemas operacionais desenvolvidos pela Apple. 
Um segundo elemento básico é a certificação do Secure Enclave, que é integrada a vários 
dispositivos Apple. Um terceiro é a certificação do Elemento Seguro (SE) encontrado em 
dispositivos Apple com Touch ID e dispositivos com Face ID. Esses elementos básicos 
de certificação de hardware constituem a base para certificações de segurança da 
plataforma mais amplas.

Validação de algoritmo criptográfico
A validação da exatidão da implementação de muitos algoritmos criptográficos e funções 
de segurança relacionadas é um pré-requisito para a validação FIPS 140-3 e dá suporte a 
outras certificações. A validação é gerenciada pelo Programa de Validação de Algoritmo 
Criptográfico (CAVP) (em inglês) do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST). 
Os certificados de validação das implementações da Apple podem ser encontrados com 
a busca CAVP (em inglês). Para obter mais informações, consulte o site do Programa de 
Validação de Algoritmo Criptográfico (CAVP) (em inglês).

https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/validation-search?searchMode=criteria&vendor=Apple&productType=-1&ipp=25
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-algorithm-validation-program
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-algorithm-validation-program
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Validações do módulo criptográfico: FIPS 140-2/3  
(ISO/IEC 19790)
Os módulos criptográficos da Apple têm sido repetidamente validados pelo Programa de 
Validação de Módulos Criptográficos (CMVP) como em conformidade com o Padrão de 
Processamento de Informações Federais dos EUA para módulos criptográficos (FIPS 140-2) 
a cada lançamento principal dos sistemas operacionais desde 2012. Depois de cada 
lançamento principal, a Apple envia os módulos ao CMVP para validação de conformidade 
com o padrão. Além de serem usados pelos sistemas operacionais e apps da Apple, esses 
módulos oferecem funcionalidade criptográfica aos serviços fornecidos pela Apple e estão 
disponíveis para serem usados por apps de terceiros.

A Apple obtém o Nível de Segurança 1 a cada ano para os módulos baseados em software 
“Módulo Corecrypto para Intel” e “Módulo de Kernel Corecrypto para Intel” para macOS. 
Para o Apple Silicon, os módulos “Módulo Corecrypto para ARM” e “Módulo de Kernel 
Corecrypto para ARM” são aplicáveis ao iOS, iPadOS, tvOS, watchOS e ao firmware do  
chip Apple T2 Security integrado a computadores Mac.

Em 2019, a Apple conquistou o primeiro FIPS 140-2 Nível de Segurança 2 para o módulo 
criptográfico de hardware integrado, identificado com “Módulo Corecrypto da Apple: 
Armazenamento Seguro de Chaves”, permitindo o uso aprovado pelo governo dos EUA das 
chaves geradas e gerenciadas pelo Secure Enclave. A Apple continua buscando validações 
para o módulo criptográfico de hardware a cada lançamento principal sucessivo dos 
sistemas operacionais.

O FIPS 140-3 foi aprovado pelo Departamento de Comércio dos EUA em 2019. A diferença 
mais marcante desta versão do padrão é a especificação dos padrões ISO/IEC — em 
particular, ISO/IEC 19790:2015 e o padrão de teste associado ISO/IEC 24759:2017. O CMVP 
iniciou um programa de transição e indicou que, a partir de 2020, os módulos criptográficos 
começarão a ser validados usando o FIPS 140-3 como base. Os módulos criptográficos da 
Apple terão como objetivo atender e mudar para o padrão FIPS 140-3 o mais breve possível.

No caso de módulos criptográficos atualmente em processos de teste e validação, o CMVP 
mantém duas listas distintas que podem conter informações sobre as validações propostas. 
Em módulos criptográficos sendo testados por laboratórios qualificados, a Lista de 
Implementação Sendo Testada (em inglês) pode incluir o módulo. Depois que o laboratório 
completa o teste e recomenda a validação pelo CMVP, os módulos criptográficos da Apple 
aparecem na Lista de Módulos em Processo (em inglês). Nesse momento, o teste em 
laboratório está concluído e aguarda a validação do teste pelo CMVP. Como a duração 
do processo de avaliação pode variar, consulte as duas listas de processos acima para 
determinar o estado atual dos módulos criptográficos da Apple entre a data de lançamento 
de um sistema operacional principal e a emissão do certificado de validação pelo CMVP.

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
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Certificações de produto: Common Criteria (ISO/IEC 15408)
O Common Criteria (ISO/IEC 15408) é um padrão usado por várias organizações como 
base para realizar avaliações de segurança de produtos de TI.

Para certificações que possam ser mutuamente reconhecidas sob o Common Criteria 
Recognition Arrangement (CCRA), consulte o Portal do Common Criteria (em inglês). 
O padrão Common Criteria também pode ser usado fora do CCRA por esquemas de 
validação nacionais e privados. Na Europa, o reconhecimento mútuo é regido sob o  
acordo SOG-IS (em inglês), assim como o CCRA.

O objetivo, conforme declarado pela comunidade do Common Criteria, é que um conjunto 
de padrões de segurança aprovados internacionalmente forneça uma avaliação clara e 
confiável das capacidades de segurança de produtos de Tecnologia da Informação. Ao 
fornecer uma avaliação independente da capacidade de um produto em atender aos 
padrões de segurança, a Certificação Common Criteria oferece a clientes mais confiança 
em produtos de Tecnologia da Informação e leva a decisões mais informadas.

Através do CCRA, os países membros concordaram em reconhecer a certificação de 
produtos de Tecnologia da Informação com o mesmo nível de confiança. As avaliações 
exigidas antes da certificação são extensas e incluem:

• Perfis de Proteção (PPs)

• Alvos de Segurança (STs)

• Requisitos Funcionais de Segurança (SFRs)

• Requisitos de Garantia de Segurança (SARs)

• Níveis de Garantia de Avaliação (EALs)

Perfis de Proteção (PPs) são documentos que especificam os requisitos de segurança 
para uma classe de tipos de dispositivos (como Mobilidade) e são usados para fornecer 
comparabilidade entre as avaliações de produtos de TI de uma mesma classe. A adesão ao 
CCRA, além de uma progressiva lista de PPs aprovados, continua crescendo anualmente. 
Esse acordo permite que o desenvolvedor de um produto busque uma única certificação 
sob qualquer um dos esquemas de autorização de certificado e a tenha reconhecida por 
qualquer um dos signatários consumidores de certificados.

Alvos de Segurança (STs) definem o quê será avaliado quando um produto de TI estiver 
sendo certificado. Os STs são traduzidos para Requisitos Funcionais de Segurança (SFRs) 
mais específicos, usados para avaliar os STs com mais detalhes.

O Common Criteria (CC) também inclui Requisitos de Garantia de Segurança. Uma métrica 
comumente identificada é o Nível de Garantia de Avaliação (EAL). EALs agrupam conjuntos 
de SARs que ocorrem frequentemente e podem ser especificados em PPs e STs para 
serem compatíveis com a comparação.

Muitos PPs antigos foram arquivados e estão sendo substituídos por PPs direcionados, os 
quais estão sendo desenvolvidos e se concentram em soluções e ambientes específicos. 
Em um esforço combinado para garantir o reconhecimento mútuo contínuo entre todos os 
membros do CCRA, Comunidades Técnicas Internacionais (iTCs) foram estabelecidas para 
desenvolver e manter Perfis de Proteção colaborativos (cPPs), os quais são desenvolvidos 
desde o início com o envolvimento de esquemas de signatários do CCRA. PPs direcionados 
a grupos de usuários e acordos de reconhecimento mútuo diferentes da CCRA continuam 
sendo desenvolvidos pelas devidas partes interessadas.

https://www.commoncriteriaportal.org/
https://www.sogis.eu/uk/mra_en.html
https://www.commoncriteriaportal.org/ccra/members/
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A Apple começou, desde o início de 2015, a buscar certificações sob o CCRA atualizado 
com cPPs selecionados. Desde então, a Apple tem obtido certificações Common Criteria 
para cada versão principal do iOS e ampliou a cobertura para incluir a garantia de 
segurança fornecida por novos PPs.

A Apple assume um papel ativo nas comunidades técnicas que focam na avaliação de 
tecnologias de segurança móveis. Essas incluem as iTCs responsáveis por desenvolver  
e atualizar cPPs. A Apple continua avaliando e buscando certificações perante PPs e  
cPPs atuais.

As certificações da plataforma Apple para o mercado norte americano são geralmente 
realizadas com a NIAP (National Information Assurance Partnership), que mantém uma  
lista de projetos atualmente em avaliação (em inglês), mas ainda não certificados.

Além da lista de certificados de plataforma gerais (em inglês), outros certificados foram 
emitidos para demonstrar requisitos de segurança específicos para alguns mercados.

Certificações de segurança para o  
Processador do Secure Enclave

Histórico de certificações do Secure Enclave
O Módulo Criptográfico de Hardware — Módulo Criptográfico de Armazenamento Seguro de 
Chaves SEP da Apple — vem integrado ao SoC da Apple que está presente nos seguintes 
produtos: série A da Apple no iPhone e iPad, série M em computadores Mac com Apple Silicon, 
série S no Apple Watch e no chip de segurança da série T, encontrado em computadores Mac 
baseados em Intel a partir do iMac Pro, apresentado em 2017.

Em 2018, a Apple sincronizou a validação dos módulos criptográficos de software com 
os sistemas operacionais lançados em 2017: iOS 11, macOS 10.13, tvOS 11 e watchOS 4. 
O módulo criptográfico de hardware SEP, identificado como o Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves SEP da Apple v1.0, foi validado inicialmente perante  
os requisitos do Nível de Segurança 1 do FIPS 140-2.

Em 2019, a Apple validou o módulo de hardware perante os requisitos do Nível de Segurança 
2 do FIPS 140-2 e atualizou o identificador de versão do módulo para v9.0 para sincronizá-lo 
com as versões das validações dos respectivos módulos corecrypto de Usuário e de Kernel. 
Em 2019, isso incluía o iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12 e watchOS 5.

Em 2020 e 2021, a Apple está buscando validações para conformidade com o FIPS 140-3 e 
com garantia adicional para o nível de segurança 3 dos requisitos de segurança física para 
os chips Apple Silicon: A13, A14, S6 e M1.

A Apple também se envolve ativamente na validação dos módulos corecrypto de Usuário 
e de Kernel para cada lançamento principal de um sistema operacional. A validação de 
conformidade pode ser realizada apenas perante uma versão de lançamento final.

https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc
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Estado de validação do módulo criptográfico
O Programa de Validação de Módulos Criptográficos (CMVP) mantém o estado de validação 
dos módulos criptográficos em três listas separadas, dependendo de seus estados atuais:

• Para aparecer na Lista de Teste sob Implementação (em inglês) do CMVP, o laboratório 
deve ser contratado pela Apple para fornecer o teste.

• Depois que o teste tiver sido concluído pelo laboratório, o laboratório tiver 
recomendado a validação pelo CMVP e as taxas do CMVP tiverem sido pagas, o módulo 
será adicionado à Lista de Módulos em Processo (em inglês). A Lista de MIP (em inglês) 
acompanha o andamento dos esforços de validação do CMVP em quatro fases:

• Revisão Pendente: aguardando que o recurso do CMVP seja atribuído.

• Em Revisão: os recursos do CMVP estão realizando as atividades de validação.

• Coordenação: o laboratório e o CMVP estão resolvendo qualquer problema 
encontrado.

• Finalização: as atividades e formalidades relacionadas à emissão do certificado.

• Depois da validação pelo CMVP, os módulos recebem um certificado de conformidade  
e são adicionados à lista de módulos criptográficos validados (em inglês). Isso inclui:

• Módulos validados que estejam marcados como ativos.

• Depois de 5 anos, os módulos são marcados como históricos.

• Caso o certificado do módulo seja revogado por algum motivo, ele é marcado  
como revogado.

Em 2020, o CMVP adotou o padrão internacional ISO/IEC 19790 como base para o 
FIPS 140-3.

Certificações FIPS 140-3
Estado atual

A tabela abaixo mostra os módulos criptográficos de 2020 e 2021 sendo testados pelo 
laboratório para conformidade com o FIPS 140-3.

O Armazenamento Seguro de Chaves (SKS) associado aos lançamentos dos sistemas 
operacionais de 2020 e 2021 concluíram o teste em laboratório e foram recomendados 
pelo laboratório ao CMVP para validação. Eles aparecem na Lista de Módulos em Processo 
(em inglês) e, uma vez validados, serão movidos para a lista de módulos criptográficos 
validados (em inglês)

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do iOS 15 
(2021) estão sob teste laboratorial. Eles aparecem na Lista de Teste sob Implementação 
(em inglês).

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Basic&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Basic&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com os lançamentos de 
2021 do iOS, iPadOS, macOS, tvOS 
e watchOS

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A9–A14, T2,  
M1, S3-S6)

Nível de segurança geral: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v11.1

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com os lançamentos de 
2021 do iOS, iPadOS, macOS, tvOS 
e watchOS

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A13, A14, S6, M1)

Nível de segurança geral: 2

Nível de segurança física: 3

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v11.1

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com os lançamentos de 
2020 do iOS, iPadOS, macOS, tvOS 
e watchOS

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A9–A14, T2, M1, 
S3-S6)

Nível de segurança geral: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v11.1

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com os lançamentos de 
2020 do iOS, iPadOS, macOS, tvOS 
e watchOS

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A13, A14, S6, M1)

Nível de segurança geral: 2

Nível de segurança física: 3

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
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Certificações FIPS 140-2
A tabela abaixo mostra os módulos criptográficos que foram testados pelo laboratório para 
conformidade com o FIPS 140-2.

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 05/02/2021

Certificados: 3811

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v10.0

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.15 Catalina

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 10/09/2019

Certificados: 3523

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v9.0

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.14 Mojave

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 10/09/2019

Certificados: 3223

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v1.0

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.13 High Sierra

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3811
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3523
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/Certificate_3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/140sp3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3223
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/Certificate_3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/140sp3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/3223_APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/3223_APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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Certificações Common Criteria (CC)
A Apple se envolve ativamente em avaliações Common Criteria onde os Perfis de Proteção 
adequados cobrem a funcionalidade de segurança de tecnologias da Apple.

Estado da certificação Common Criteria (CC)
O esquema dos EUA, operado pela NIAP, mantém uma lista de Produtos em Avaliação (em 
inglês) que inclui os produtos que se encontram sob avaliação nos Estados Unidos em um 
Laboratório de Teste do Common Criteria (CCTL) aprovado pela NIAP e que completaram 
uma Reunião de Início de Avaliação (ou equivalente), na qual o gerenciamento do CCEVS 
aceita oficialmente o produto para ser avaliado.

Após a certificação dos produtos, a NIAP apresenta as certificações válidas na sua lista de 
Produtos em Conformidade (em inglês). Depois de 2 anos, essas certificações são revisadas 
para aferir a conformidade com a política de manutenção de garantia atual. Depois que 
a data de manutenção de garantia expira, a NIAP move a certificação para a sua lista de 
Produtos Arquivados (em inglês).

O Portal Common Criteria (em inglês) apresenta as certificações que podem ser mutuamente 
reconhecidas sob o Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA). O Portal CC pode 
manter produtos na lista de produtos certificados por 5 anos; os registros são mantidos pelo 
Portal CC para certificações arquivadas (em inglês).

A tabela abaixo mostra as certificações sendo avaliadas por um laboratório ou que foram 
certificadas como em conformidade pelo Common Criteria.

Sistema operacional / Data de 
certificação

ID do Esquema / Documentos Título / Perfis de Proteção

Sistema operacional: sep OS

Data de certificação: —

ID do Esquema: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: Secure Enclave da Apple 
[2020]

Perfis de Proteção: CPP_DSC_V1.0

Hardware: Secure Enclave para  
(A9–A14, M1, T2, S3–S6)

Software: sep OS distribuído com o 
iOS 14, iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, 
tvOS 14, watchOS 7

Certificações adicionais
A tabela abaixo mostra as certificações para o Secure Enclave que não usam Common 
Criteria nem FIPS 140-3.

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: 07/12/2019 a 
26/12/2022

Certificados: CFNR201902910002 
(R.P. China: Certificação Tecnológica 
de Serviço Financeiro Móvel)

Versão em chinês

Versão em inglês

Título: Ambiente de Execução 
Confiável de Terminal Móvel

Sistema operacional: iOS 13.5.1

Especificação: JR/T 0156-2017

https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.commoncriteriaportal.org/products/#MD
https://www.commoncriteriaportal.org/products/index.cfm?archived=1
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11086-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11086-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11086-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11086-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11086-aar.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/A-TEE2020-12-04_cn.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/A-TEE2021-02-09_en.pdf
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Certificações de segurança do chip  
Apple T2 Security

Histórico de validação do módulo criptográfico
A Apple se envolve ativamente na validação dos módulos integrados de software e hardware 
da Apple para cada lançamento principal de um sistema operacional. A validação de 
conformidade pode ser realizada apenas perante uma versão de lançamento final do módulo.

Em 2020, o CMVP adotou o padrão internacional ISO/IEC 19790 como base para o Padrão 
de Processamento de Informações Federais dos EUA (FIPS) 140-3.

Além de ter uma CPU Intel, a maioria dos computadores Mac desde 2017 também possui um 
chip Apple T2 Security separado, que é um sistema no chip (SoC) baseado em Apple Silicon. 
Esses computadores Mac com um chip T2 usam todos os cinco módulos criptográficos para 
vários serviços no dispositivo.

• Módulo de usuário Corecrypto para Intel (usado pelo macOS em computadores Mac 
baseados em Intel)

• Módulo de kernel Corecrypto para Intel (usado pelo macOS em computadores Mac 
baseados em Intel)

• Módulo de usuário Corecrypto para ARM (usado pelo chip T2)

• Módulo de kernel Corecrypto para ARM (usado pelo chip T2)

• Módulo Criptográfico de Armazenamento Seguro de Chaves (usado pelo coprocessador 
do Secure Enclave integrado ao chip T2)

Nota: os módulos baseados em Apple Silicon executados no chip T2 são iguais àqueles 
executados em qualquer outro Apple Silicon, como os das séries A, S e M da Apple.

Estado de validação do módulo criptográfico
O Programa de Validação de Módulos Criptográficos (CMVP) mantém o estado de validação 
dos módulos criptográficos em três listas separadas, dependendo de seus estados atuais:

• Para aparecer na Lista de Teste sob Implementação (em inglês) do CMVP, o laboratório 
deve ser contratado pela Apple para fornecer o teste.

• Depois que o teste for concluído pelo laboratório, o laboratório tiver recomendado a 
validação pelo CMVP e as taxas do CMVP tiverem sido pagas, o módulo será adicionado 
à Lista de Módulos em Processo (MIP) (em inglês). A Lista de MIP acompanha o 
andamento dos esforços de validação do CMVP em quatro fases:

• Revisão Pendente: aguardando que o recurso do CMVP seja atribuído.

• Em Revisão: os recursos do CMVP estão realizando as atividades de validação.

• Coordenação: o laboratório e o CMVP estão resolvendo qualquer problema 
encontrado.

• Finalização: as atividades e formalidades relacionadas à emissão do certificado.

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
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• Depois da validação pelo CMVP, os módulos recebem um certificado de conformidade  
e são adicionados à lista de módulos criptográficos validados (em inglês). Isso inclui:

• Módulos validados que estejam marcados como ativos.

• Depois de 5 anos, os módulos são marcados como históricos.

• Caso o certificado do módulo seja revogado por algum motivo, ele é marcado  
como revogado.

Certificações FIPS 140-3
Estado atual

Os módulos de 2020 do espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de 
chaves concluíram o teste em laboratório e foram recomendados pelo laboratório ao CMVP 
para validação. Eles aparecem na Lista de Módulos em Processo (em inglês).

Os módulos de 2021 do espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de 
chaves estão sob teste laboratorial. Eles aparecem na Lista de Teste sob Implementação 
(em inglês).

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 12 Monterey

Ambiente: Apple Silicon,  
Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 12 Monterey

Ambiente: Apple Silicon,  
Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 12 Monterey

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (T2)

Nível de segurança: 2

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/HT208436
https://support.apple.com/HT208436
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto 
da Apple v11.1

Sistema operacional: sepOS para o 
macOS 11 Big Sur

Ambiente: Apple Silicon, 
Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto 
da Apple v11.1

Sistema operacional: sepOS para o 
macOS 11 Big Sur

Ambiente: Apple Silicon, 
Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto 
da Apple v11.1

Sistema operacional: sepOS para o 
macOS 11 Big Sur em Intel

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de 
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Certificações FIPS 140-2
A tabela abaixo mostra os módulos criptográficos que foram testados pelo laboratório para 
conformidade com o FIPS 140-2.

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 23/03/2021

Certificados: 3856

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário 
Corecrypto da Apple v10.0 para ARM

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.15 Catalina

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 23/03/2021

Certificados: 3855

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v10.0 para ARM

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.15 Catalina

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1755.pdf
https://support.apple.com/HT209000
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3856
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3855
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 05/02/2021

Certificados: 3811

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
Corecrypto da Apple v10.0

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.15 Catalina

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 23/04/2019

Certificados: 3438

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário 
Corecrypto da Apple v9.0 para ARM

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.14 Mojave

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 11/04/2019

Certificados: 3433

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v9.0 para ARM

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.14 Mojave

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 10/09/2019

Certificados: 3523

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v9.0

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.14 Mojave

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 09/03/2018, 
22/05/2018, 06/07/2018

Certificados: 3148

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário 
Corecrypto da Apple v8.0 para ARM

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.13 High Sierra

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 09/03/2018, 
17/05/2018, 03/07/2018

Certificados: 3147

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v8.0 para ARM

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.13 High Sierra

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 10/07/2018

Certificados: 3223

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v1.0

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.13 High Sierra

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3811
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3438
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3433
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3523
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3148
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3147
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3223
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2016

Datas de validação: 01/02/2017

Certificados: 2828

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
do iOS da Apple v7.0

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.12 Sierra

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2016

Datas de validação: 01/02/2017

Certificados: 2827

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
do iOS da Apple v7.0

Sistema operacional: sep OS para o 
macOS 10.12 Sierra

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/2828
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_2828.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp2828.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/2827
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_2827.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp2827.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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Certificações de segurança do  
sistema operacional

Visão geral das certificações de segurança do 
sistema operacional da Apple
A Apple mantém Certificados de Validação de Conformidade com o Padrão de Processamento 
de Informações Federais dos EUA (FIPS) 140-2/-3 para o sepOS e o firmware do T2, além 
de outras certificações. A Apple começa com os elementos básicos de certificação que são 
amplamente aplicados entre diversas plataformas quando apropriados. Um elemento básico 
é a validação do corecrypto, que é usada para as implantações do módulo criptográfico 
de software e hardware dos sistemas operacionais desenvolvidos pela Apple. Um segundo 
elemento básico é a certificação do Secure Enclave, que é integrada a vários dispositivos 
Apple. Um terceiro é a certificação do Elemento Seguro (SE) encontrado em dispositivos 
Apple com Touch ID e dispositivos com Face ID. Esses elementos básicos de certificação de 
hardware constituem a base para certificações de segurança da plataforma mais amplas.

Validação de algoritmo criptográfico
A validação da exatidão da implementação de muitos algoritmos criptográficos e funções 
de segurança relacionadas é um pré-requisito para a validação FIPS 140-3 e dá suporte a 
outras certificações. A validação é gerenciada pelo Programa de Validação de Algoritmo 
Criptográfico (CAVP) (em inglês) do NIST. Os certificados de validação das implementações 
da Apple podem ser encontrados com a busca CAVP (em inglês).

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-algorithm-validation-program
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-algorithm-validation-program
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/validation-search?searchMode=criteria&vendor=Apple&productType=-1&ipp=25
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Validações do módulo criptográfico: FIPS 140-2/3  
(ISO/IEC 19790)
Os módulos criptográficos dos sistemas operacionais da Apple têm sido repetidamente 
validados pelo Programa de Validação de Módulos Criptográficos (CMVP) como em 
conformidade com os Padrões de Processamento de Informações Federais dos EUA (FIPS) 
140-2 em cada versão principal dos sistemas operacionais desde 2012. Depois de cada 
versão principal, a Apple envia todos os módulos ao CMVP para validação criptográfica 
completa. Esses módulos validados oferecem operações criptográficas aos serviços 
fornecidos pela Apple e estão disponíveis para serem usados por apps de terceiros.

A Apple obtém o Nível de Segurança 1 a cada ano para os módulos baseados em software 
“Módulo Corecrypto para Intel” e “Módulo de Kernel Corecrypto para Intel” para macOS. 
Para o Apple Silicon, os módulos “Módulo Corecrypto para ARM” e “Módulo de Kernel 
Corecrypto para ARM” são aplicáveis ao iOS, iPadOS, tvOS, watchOS e ao firmware do  
chip Apple T2 Security integrado a computadores Mac.

Em 2019, a Apple conquistou o primeiro FIPS 140-2 Nível de Segurança 2 para o módulo 
criptográfico de hardware integrado, identificado com “Módulo Corecrypto da Apple: 
Armazenamento Seguro de Chaves”, permitindo o uso aprovado pelo governo dos EUA das 
chaves geradas e gerenciadas pelo Secure Enclave. A Apple continua buscando validações 
para o módulo criptográfico de hardware a cada lançamento principal sucessivo dos  
sistemas operacionais.

O FIPS 140-3 foi aprovado pelo Departamento de Comércio dos EUA em 2019. A diferença 
mais marcante desta versão do padrão é a especificação dos padrões ISO/IEC — em 
particular, ISO/IEC 19790:2015 e o padrão de teste associado ISO/IEC 24759:2017. O 
CMVP iniciou um programa de transição e indicou que, a partir de 2020, os módulos 
criptográficos começarão a ser validados usando o FIPS 140-3 como base. Os módulos 
criptográficos da Apple terão como objetivo atender e mudar para o padrão FIPS 140-3  
o mais breve possível.

No caso de módulos criptográficos atualmente em processos de teste e validação, o  
CMVP mantém duas listas distintas que podem conter informações sobre as validações 
propostas. Em módulos criptográficos sendo testados por laboratórios qualificados, 
a Lista de Implementação Sendo Testada (em inglês) pode incluir o módulo. Depois 
que o laboratório completa o teste e recomenda a validação pelo CMVP, os módulos 
criptográficos da Apple aparecem na Lista de Módulos em Processo (em inglês). Nesse 
momento, o teste em laboratório está concluído e aguarda a validação do teste pelo 
CMVP. Como a duração do processo de avaliação pode variar, consulte as duas listas de 
processos acima para determinar o estado atual dos módulos criptográficos da Apple  
entre a data de lançamento de um sistema operacional principal e a emissão do certificado  
de validação pelo CMVP.

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
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Certificações de produto: Common Criteria (ISO/IEC 15408)
O Common Criteria (ISO/IEC 15408) é um padrão usado por várias organizações como base 
para realizar avaliações de segurança de produtos de TI.

Para certificações que possam ser mutuamente reconhecidas sob o Common Criteria 
Recognition Arrangement (CCRA), consulte o Portal do Common Criteria (em inglês). O padrão 
Common Criteria também pode ser usado fora do CCRA por esquemas de validação nacionais 
e privados. Na Europa, o reconhecimento mútuo é regido sob o acordo SOG-IS (em inglês), 
assim como o CCRA.

O objetivo, conforme declarado pela comunidade do Common Criteria, é que um conjunto de 
padrões de segurança aprovados internacionalmente forneça uma avaliação clara e confiável 
das capacidades de segurança de produtos de Tecnologia da Informação. Ao fornecer uma 
avaliação independente da capacidade de um produto em atender aos padrões de segurança, 
a Certificação Common Criteria oferece a clientes mais confiança em produtos de Tecnologia 
da Informação e leva a decisões mais informadas.

Através do CCRA, os países membros concordaram em reconhecer a certificação de 
produtos de Tecnologia da Informação com o mesmo nível de confiança. As avaliações 
exigidas antes da certificação são extensas e incluem:

• Perfis de Proteção (PPs)

• Alvos de Segurança (STs)

• Requisitos Funcionais de Segurança (SFRs)

• Requisitos de Garantia de Segurança (SARs)

• Níveis de Garantia de Avaliação (EALs)

Perfis de Proteção (PPs) são documentos que especificam os requisitos de segurança 
para uma classe de tipos de dispositivos (como Mobilidade) e são usados para fornecer 
comparabilidade entre as avaliações de produtos de TI de uma mesma classe. A adesão ao 
CCRA, além de uma progressiva lista de PPs aprovados, continua crescendo anualmente. 
Esse acordo permite que o desenvolvedor de um produto busque uma única certificação 
sob qualquer um dos esquemas de autorização de certificado e a tenha reconhecida por 
qualquer um dos signatários consumidores de certificados.

Alvos de Segurança (STs) definem o quê será avaliado quando um produto de TI estiver 
sendo certificado. Os STs são traduzidos para Requisitos Funcionais de Segurança (SFRs) 
mais específicos, usados para avaliar os STs com mais detalhes.

O Common Criteria (CC) também inclui Requisitos de Garantia de Segurança. Uma métrica 
comumente identificada é o Nível de Garantia de Avaliação (EAL). EALs agrupam conjuntos 
de SARs que ocorrem frequentemente e podem ser especificados em PPs e STs para serem 
compatíveis com a comparação.

Muitos PPs antigos foram arquivados e estão sendo substituídos por PPs direcionados, os 
quais estão sendo desenvolvidos e se concentram em soluções e ambientes específicos. 
Em um esforço combinado para garantir o reconhecimento mútuo contínuo entre todos os 
membros do CCRA, Comunidades Técnicas Internacionais (iTCs) foram estabelecidas para 
desenvolver e manter Perfis de Proteção colaborativos (cPPs), os quais são desenvolvidos 
desde o início com o envolvimento de esquemas de signatários do CCRA. PPs direcionados 
a grupos de usuários e acordos de reconhecimento mútuo diferentes da CCRA continuam 
sendo desenvolvidos pelas devidas partes interessadas.

https://www.commoncriteriaportal.org/
https://www.sogis.eu/uk/mra_en.html
https://www.commoncriteriaportal.org/ccra/members/
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A Apple começou, desde o início de 2015, a buscar certificações sob o CCRA atualizado 
com cPPs selecionados. Desde então, a Apple tem obtido certificações Common Criteria 
para cada versão principal do iOS e ampliou a cobertura para incluir a garantia de 
segurança fornecida por novos PPs.

A Apple assume um papel ativo nas comunidades técnicas que focam na avaliação de 
tecnologias de segurança móveis. Essas incluem as iTCs responsáveis por desenvolver e 
atualizar cPPs. A Apple continua avaliando e buscando certificações perante PPs e cPPs atuais.

As certificações da plataforma Apple para o mercado norte americano são geralmente 
realizadas com a NIAP (National Information Assurance Partnership), que mantém uma  
lista de projetos atualmente em avaliação (em inglês), mas ainda não certificados.

Além da lista de certificados de plataforma gerais (em inglês), outros certificados foram 
emitidos para demonstrar requisitos de segurança específicos para alguns mercados.

https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc
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Certificações de segurança para o iOS

Histórico de certificações do iOS
A Apple se envolve ativamente na validação dos módulos integrados de software e hardware da 
Apple para cada lançamento principal de um sistema operacional. A validação de conformidade 
pode ser realizada apenas perante uma versão de lançamento final.

Estado de validação do módulo criptográfico do iOS
O Programa de Validação de Módulos Criptográficos (CMVP) mantém o estado de validação 
dos módulos criptográficos em três listas separadas, dependendo de seus estados atuais:

• Para aparecer na Lista de Teste sob Implementação (em inglês) do CMVP, o laboratório 
deve ser contratado pela Apple para fornecer o teste.

• Depois que o teste for concluído pelo laboratório, o laboratório tiver recomendado a 
validação pelo CMVP e as taxas do CMVP tiverem sido pagas, o módulo será adicionado à 
Lista de Módulos em Processo (MIP) (em inglês). A Lista de MIP acompanha o andamento 
dos esforços de validação do CMVP em quatro fases:

• Revisão Pendente: aguardando que o recurso do CMVP seja atribuído.

• Em Revisão: os recursos do CMVP estão realizando as atividades de validação.

• Coordenação: o laboratório e o CMVP estão resolvendo qualquer problema encontrado.

• Finalização: as atividades e formalidades relacionadas à emissão do certificado.

• Depois da validação pelo CMVP, os módulos recebem um certificado de conformidade  
e são adicionados à lista de módulos criptográficos validados (em inglês). Isso inclui:

• Módulos validados que estejam marcados como ativos.

• Depois de 5 anos, os módulos são marcados como históricos.

• Caso o certificado do módulo seja revogado por algum motivo, ele é marcado  
como revogado.

Em 2020, o CMVP adotou o padrão internacional ISO/IEC 19790 como base para o  
FIPS 140-3.

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
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Certificações FIPS 140-3
Estado atual

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do iOS 14 
(2020) concluíram o teste em laboratório e foram recomendados pelo laboratório ao CMVP 
para validação. Eles aparecem na Lista de Módulos em Processo (em inglês).

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do iOS 15 
(2021) estão sob teste laboratorial. Eles aparecem na Lista de Teste sob Implementação 
(em inglês).

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: iOS 15

Ambiente: Apple Silicon, 
Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: iOS 15

Ambiente: Apple Silicon, 
Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iOS 15

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de 
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A9–A14)

Nível de segurança geral: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iOS 15

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de 
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A13, A14, A15)

Nível de segurança geral: 2

Nível de segurança física: 3

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da 
Apple v11.1

Sistema operacional: iOS 14

Ambiente: Apple Silicon, 
Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da 
 Apple v11.1

Sistema operacional: iOS 14

Ambiente: Apple Silicon, 
Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iOS 14

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de 
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A9–A14)

Nível de segurança geral: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iOS 14

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de 
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A13–A14)

Nível de segurança geral: 2

Nível de segurança física: 3

Certificações FIPS 140-2
A tabela abaixo mostra os módulos criptográficos sendo testados, além daqueles que já 
foram testados, pelo laboratório para conformidade com o FIPS 140-2.

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 23/03/2021

Certificados: 3856

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário 
Corecrypto da Apple v10.0 para ARM

Sistema operacional: iOS 13 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 23/03/2021

Certificados: 3855

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v10.0 para ARM

Sistema operacional: iOS 13 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3856
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3855
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 05/02/2021

Certificados: 3811

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v10.0

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iOS 13

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 23/04/2019

Certificados: 3438

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v9.0 para ARM

Sistema operacional: iOS 12 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 11/04/2019

Certificados: 3433

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário 
Corecrypto da Apple v9.0 para ARM

Sistema operacional: iOS 12

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 10/09/2019

Certificados: 3523

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v9.0

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iOS 12 

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 09/03/2018, 
22/05/2018, 06/07/2018

Certificados: 3148

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário 
Corecrypto da Apple v8.0 para ARM

Sistema operacional: iOS 11 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 09/03/2018, 
17/05/2018, 03/07/2018

Certificados: 3147

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v8.0 para ARM

Sistema operacional: iOS 11 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 10/09/2019

Certificados: 3223

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v1.0

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iOS 11 

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3811
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3438
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3433
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3523
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/Certificate_3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/140sp3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3148
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3147
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3223
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2016

Datas de validação: 01/02/2017

Certificados: 2828

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
do iOS da Apple v7.0

Sistema operacional: iOS 10 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2016

Datas de validação: 01/02/2017

Certificados: 2827

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
do iOS da Apple v7.0

Sistema operacional: iOS 10 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Versões anteriores
Certificados com mais de 5 anos aparecem na lista do CMVP com estado de histórico  
(em inglês). Estas versões anteriores do iOS tiveram validações do módulo criptográfico:

• iOS 9 (módulos corecrypto v6.0)

• iOS 8 (módulos corecrypto v5.0)

• iOS 7 (módulos corecrypto v4.0)

• iOS 6 (módulos corecrypto v3.0)

Histórico da certificação Common Criteria (CC)
A Apple se envolve ativamente na avaliação do iOS para cada lançamento principal do 
sistema operacional. A avaliação só pode ser realizada com uma versão final do sistema 
operacional lançada publicamente. Antes do iPadOS 13.1, o iPadOS chamava-se iOS.

Estado da certificação Common Criteria (CC)
O esquema dos EUA, operado pela NIAP, mantém uma lista de Produtos em Avaliação (em 
inglês) que inclui os produtos que se encontram sob avaliação nos Estados Unidos em um 
Laboratório de Teste do Common Criteria (CCTL) aprovado pela NIAP e que completaram 
uma Reunião de Início de Avaliação (ou equivalente), na qual o gerenciamento do CCEVS 
aceita oficialmente o produto para ser avaliado.

Após a certificação dos produtos, a NIAP apresenta as certificações válidas na sua lista de 
Produtos em Conformidade (em inglês). Depois de 2 anos, essas certificações são revisadas 
para aferir a conformidade com a política de manutenção de garantia atual. Depois que 
a data de manutenção de garantia expira, a NIAP move a certificação para a sua lista de 
Produtos Arquivados (em inglês).

O Portal Common Criteria (em inglês) apresenta as certificações que podem ser mutuamente 
reconhecidas sob o Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA). O Portal CC pode 
manter produtos na lista de produtos certificados por 5 anos; os registros são mantidos pelo 
Portal CC para certificações arquivadas (em inglês).

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/2828
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/Certificate_2828.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/140sp2828.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/2827
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/Certificate_2827.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/140sp2827.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.commoncriteriaportal.org/products/#MD
https://www.commoncriteriaportal.org/products/index.cfm?archived=1
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A tabela abaixo mostra as certificações sendo avaliadas por um laboratório ou que foram 
certificadas como em conformidade pelo Common Criteria.

Estado atual

Testes laboratoriais do iOS 15 para avaliações com a NIAP estão em andamento. Para obter 
as informações mais recentes, consulte Produtos em avaliação (NIAP) (em inglês) e a Lista 
de Produtos em Conformidade (em inglês).

Sistema operacional / Data de 
certificação

ID do Esquema / Documentos Título / Perfis de Proteção

Sistema operacional: iOS 15 

Data de certificação: —

ID do Esquema: ainda não certificado

Documentos: —

Título: iOS 15 da Apple: i Phones

Perfis de Proteção: Fundamentos 
de Dispositivo Móvel (Módulos PP 
pendendo confirmação)

Sistema operacional: iOS 14 

Data de certificação: 01/09/2021

ID do Esquema: 11146

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: iOS 14 da Apple: i Phones

Perfis de Proteção: Fundamentos 
de Dispositivo Móvel, Módulo de 
Cliente VPN, Módulo PP de Clientes 
WLAN, EP de Agente de MDM

Sistema operacional: iOS 13 

Data de certificação: 06/11/2020

ID do Esquema: 11036

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: iOS 13 da Apple no i Phone

Perfis de Proteção: Fundamentos 
de Dispositivo Móvel, Módulo de 
Cliente VPN, EP de Clientes WLAN, 
EP de Agente de MDM

https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc.
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11146
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11146-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11146-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11146-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11146-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11036-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11036
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-ci.pdf
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11036-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11036-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11036-aar.pdf
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Certificações Common Criteria arquivadas para o iOS
Estas versões anteriores do iOS tiveram validações Common Criteria. Elas estão arquivadas 
pela NIAP, de acordo com a política da NIAP:

Sistema operacional / Data de 
certificação

ID do Esquema / Documentos Título / Perfis de Proteção

Sistema operacional: iOS 12 

Data de certificação: 14/03/2019

ID do Esquema: 10937

Documentos:

Alvo de Segurança

Orientações

Título: i Phone com iOS 12 

Perfis de Proteção: Fundamentos 
de Dispositivo Móvel, Módulo de 
Cliente VPN, EP de cliente LAN sem 
Fio, EP de Agente de MDM

Sistema operacional: iOS 11

Data de certificação: 17/07/2018

ID do Esquema: 10851

Documentos:

Alvo de Segurança

Orientações

Título: iOS 11 da Apple

Perfis de Proteção: Fundamentos de 
Dispositivo Móvel, EP de cliente LAN 
sem Fio, EP de Agente de MDM

Sistema operacional: iOS 10 

Data de certificação: 27/07/2017

ID do Esquema: 10782

Documentos: Alvo de Segurança, 
Orientações

Título: iOS 10.2 em Dispositivos i 
Phone e i Pad

Perfis de Proteção: Fundamentos de 
Dispositivo Móvel, EP de cliente LAN 
sem Fio, EP de Agente de MDM

Sistema operacional: iOS 10 

Data de certificação: 27/07/2017

ID do Esquema: 10792

Documentos: Alvo de Segurança, 
Orientações

Título: Cliente VPN do iOS 10.2 no i 
Phone e i Pad

Perfis de Proteção: PP de 
Cliente VPN

Sistema operacional: iOS 9 

Data de certificação: 14/10/2016

ID do Esquema: 10725

Documentos: Alvo de Segurança, 
Orientações

Título: iOS 9.3.2 com Agente de 
MDM

Perfis de Proteção: Fundamentos 
de Dispositivo Móvel, EP de Agente 
de MDM

Sistema operacional: iOS 9 

Data de certificação: 13/10/2016

ID do Esquema: 10714

Documentos: Alvo de Segurança, 
Orientações

Título: Cliente VPN do Sistema 
Operacional no i Phone e i Pad

Perfis de Proteção: PP de 
Cliente VPN

Sistema operacional: iOS 9 

Data de certificação: 28/01/2016

ID do Esquema: 10695

Documentos: Alvo de Segurança, 
Orientações

Título: iOS 9

Perfis de Proteção: Fundamentos de 
Dispositivo Móvel

https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=10937
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st-vid10937-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10937-agd.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid10851-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid10851-agd.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://developer.apple.com/documentation/http_live_streaming
https://developer.apple.com/documentation
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
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Certificações de segurança para o iPadOS

Histórico de certificações do iPadOS
A Apple se envolve ativamente na validação dos sistemas operacionais da Apple para cada 
lançamento principal de um sistema operacional, usando os apropriados Perfis de Proteção 
colaborativos e níveis de segurança do FIPS 140-3. A validação de conformidade pode ser 
realizada apenas perante uma versão de lançamento final.

Nota: Em 2019, o sistema operacional para dispositivos iPad foi rebatizado como iPadOS. 
Antes do iPadOS 13.1, o iPadOS chamava-se iOS.

Estado de validação do módulo criptográfico do iPadOS
O Programa de Validação de Módulos Criptográficos (CMVP) mantém o estado de validação 
dos módulos criptográficos em três listas separadas, dependendo de seus estados atuais:

• Para aparecer na Lista de Teste sob Implementação (em inglês) do CMVP, o laboratório 
deve ser contratado pela Apple para fornecer o teste.

• Depois que o teste for concluído pelo laboratório, o laboratório tiver recomendado a 
validação pelo CMVP e as taxas do CMVP tiverem sido pagas, o módulo será adicionado à 
Lista de Módulos em Processo (MIP) (em inglês). A lista de MIP acompanha o andamento 
dos esforços de validação do CMVP em quatro fases:

• Revisão Pendente: aguardando que o recurso do CMVP seja atribuído.

• Em Revisão: os recursos do CMVP estão realizando as atividades de validação.

• Coordenação: o laboratório e o CMVP estão resolvendo qualquer problema encontrado.

• Finalização: as atividades e formalidades relacionadas à emissão do certificado.

• Depois da validação pelo CMVP, os módulos recebem um certificado de conformidade  
e são adicionados à lista de módulos criptográficos validados (em inglês). Isso inclui:

• Módulos validados que estejam marcados como ativos.

• Depois de 5 anos, os módulos são marcados como históricos.

• Caso o certificado do módulo seja revogado por algum motivo, ele é marcado  
como revogado.

Em 2020, o CMVP adotou o padrão internacional ISO/IEC 19790 como base para o 
FIPS 140-3.

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
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Certificações FIPS 140-3
Estado atual

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do iPadOS 14 
(2020) concluíram o teste em laboratório e foram recomendados pelo laboratório ao CMVP 
para validação. Eles aparecem na Lista de Módulos em Processo (em inglês).

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do iPadOS 15 
(2021) estão sob teste laboratorial. Eles aparecem na Lista de Teste sob Implementação 
(em inglês).

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: iPadOS 15 

Ambiente: Apple Silicon,  
Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: iPadOS 15 

Ambiente: Apple Silicon,  
Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iPadOS 15 

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A9–A14, M1)

Nível de segurança geral: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iPadOS 15 

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de 
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A9–A14, M1)

Nível de segurança geral: 2

Nível de segurança física: 3

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/ht207249
https://support.apple.com/ht207249
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: iPadOS 14 

Ambiente: Apple Silicon,  
Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: iPadOS 14 

Ambiente: Apple Silicon,  
Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iPadOS 14 

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A9–A14, M1)

Nível de segurança geral: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iPadOS 14 

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A9–A14, M1)

Nível de segurança geral: 2

Nível de segurança física: 3

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1758.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1758.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
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Certificações FIPS 140-2
A tabela abaixo mostra os módulos criptográficos sendo testados, além daqueles que já 
foram testados, pelo laboratório para conformidade com o FIPS 140-2.

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 23/03/2021

Certificados: 3856

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário 
Corecrypto da Apple v10.0 para ARM

Sistema operacional: iPadOS 13 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 23/03/2021

Certificados: 3855

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v10.0 para ARM

Sistema operacional: iPadOS 13  
Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 05/02/2021

Certificados: 3811

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
Corecrypto da Apple v10.0

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iPadOS 13 

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 23/04/2019

Certificados: 3438

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v9.0 para ARM

Sistema operacional: iOS 12 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 11/04/2019

Certificados: 3433

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário 
Corecrypto da Apple v9.0 para ARM

Sistema operacional: iOS 12 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 10/09/2019

Certificados: 3523

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v9.0

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iOS 12 

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3856
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3855
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3811
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3438
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3433
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3523
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/Certificate_3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/140sp3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 09/03/2018, 
22/05/2018, 06/07/2018

Certificados: 3148

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário 
Corecrypto da Apple v8.0 para ARM

Sistema operacional: iOS 11 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 09/03/2018, 
17/05/2018, 03/07/2018

Certificados: 3147

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v8.0 para ARM

Sistema operacional: iOS 11 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 10/09/2019

Certificados: 3223

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v1.0

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o iOS 11 

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2016

Datas de validação: 01/02/2017

Certificados: 2828

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
do iOS da Apple v7.0

Sistema operacional: iOS 10 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2016

Datas de validação: 01/02/2017

Certificados: 2827

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
do iOS da Apple v7.0

Sistema operacional: iOS 10 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Versões anteriores
Certificados com mais de 5 anos aparecem na lista do CMVP com estado de histórico  
(em inglês). Estas versões anteriores do iOS tiveram validações do módulo criptográfico:

• iOS 9 (módulos corecrypto v6.0)

• iOS 8 (módulos corecrypto v5.0)

• iOS 7 (módulos corecrypto v4.0)

• iOS 6 (módulos corecrypto v3.0)

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3148
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3147
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3223
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/2828
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/Certificate_2828.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/140sp2828.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/2827
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/Certificate_2827.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/140sp2827.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
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Histórico da certificação Common Criteria (CC)
A Apple se envolve ativamente na avaliação do iPadOS para cada lançamento principal do 
sistema operacional. A avaliação só pode ser realizada com uma versão final do sistema 
operacional lançada publicamente.

Estado da certificação Common Criteria (CC)
O esquema dos EUA, operado pela NIAP, mantém uma lista de Produtos em Avaliação (em 
inglês) que inclui os produtos que se encontram sob avaliação nos Estados Unidos em um 
Laboratório de Teste do Common Criteria (CCTL) aprovado pela NIAP e que completaram 
uma Reunião de Início de Avaliação (ou equivalente), na qual o gerenciamento do CCEVS 
aceita oficialmente o produto para ser avaliado.

Após a certificação dos produtos, a NIAP apresenta as certificações válidas na sua lista de 
Produtos em Conformidade (em inglês). Depois de 2 anos, essas certificações são revisadas 
para aferir a conformidade com a política de manutenção de garantia atual. Depois que 
a data de manutenção de garantia expira, a NIAP move a certificação para a sua lista de 
Produtos Arquivados (em inglês).

O Portal Common Criteria apresenta as certificações que podem ser mutuamente reconhecidas 
sob o Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA). O Portal CC pode manter produtos 
na lista de produtos certificados por 5 anos; os registros são mantidos pelo Portal CC para 
certificações arquivadas (em inglês).

A tabela abaixo mostra as certificações sendo avaliadas por um laboratório ou que foram 
certificadas como em conformidade pelo Common Criteria.

Estado atual

Testes laboratoriais do iPadOS 15 para avaliações com a NIAP estão em andamento. Para 
obter as informações mais recentes, consulte Produtos em avaliação (NIAP) (em inglês) e  
a Lista de Produtos em Conformidade (em inglês).

Sistema operacional / Data de 
certificação

ID do Esquema / Documentos Título / Perfis de Proteção

Sistema operacional: iPadOS 15 

Data de certificação: 14/03/2019

ID do Esquema: —

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: i Pad com iOS 12 

Perfis de Proteção: Fundamentos 
de Dispositivo Móvel, Módulo de 
Cliente VPN, EP de cliente LAN sem 
Fio, EP de Agente de MDM

Sistema operacional: iPadOS 14

Data de certificação: 01/09/2021

ID do Esquema: 11147

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: iPadOS 14 da Apple: i Pads

Perfis de Proteção: Fundamentos 
de Dispositivo Móvel, Módulo de 
Cliente VPN, EP de cliente LAN sem 
Fio, EP de Agente de MDM

https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.commoncriteriaportal.org/products/#MD
https://www.commoncriteriaportal.org/products/index.cfm?archived=1
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc.
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11238-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11238-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11238-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11238-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11238-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11147
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11147-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11147-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11147-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11147-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11147-aar.pdf
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Sistema operacional / Data de 
certificação

ID do Esquema / Documentos Título / Perfis de Proteção

Sistema operacional: iPadOS 13 

Data de certificação: 06/11/2020

ID do Esquema: 11036

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: iPadOS 13 em Dispositivos 
Móveis i Pad

Perfis de Proteção: Fundamentos 
de Dispositivo Móvel, Módulo de 
Cliente VPN, EP de cliente LAN sem 
Fio, EP de Agente de MDM

Versões anteriores
Estas versões anteriores do iOS tiveram validações Common Criteria. Elas estão arquivadas 
pela NIAP, de acordo com a política da NIAP:

• iOS 12 (ID do Esquema: 10937)

• iOS 11 (ID do Esquema: 10851)

• iOS 10 (ID do Esquema: 107782, 10792)

• iOS 9 (ID do Esquema: 10725, 10714, 10695)

https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11036
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-ci.pdf
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-st.pdf
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-agd.pdf
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-vr.pdf
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
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Certificações de segurança para o macOS

Histórico de certificações do macOS
A Apple se envolve ativamente na validação dos sistemas operacionais da Apple para cada 
lançamento principal de um sistema operacional, usando os apropriados Perfis de Proteção 
colaborativos e níveis de segurança do FIPS 140-3. A validação de conformidade pode ser 
realizada apenas perante uma versão de lançamento final.

Estado de validação do módulo criptográfico do macOS
O Programa de Validação de Módulos Criptográficos (CMVP) mantém o estado de validação 
dos módulos criptográficos em três listas separadas, dependendo de seus estados atuais:

• Para aparecer na Lista de Teste sob Implementação (em inglês) do CMVP, o laboratório 
deve ser contratado pela Apple para fornecer o teste.

• Depois que o teste for concluído pelo laboratório, o laboratório tiver recomendado a 
validação pelo CMVP e as taxas do CMVP tiverem sido pagas, o módulo será adicionado à 
Lista de Módulos em Processo (MIP) (em inglês). A Lista de MIP acompanha o andamento 
dos esforços de validação do CMVP em quatro fases:

• Revisão Pendente: aguardando que o recurso do CMVP seja atribuído.

• Em Revisão: os recursos do CMVP estão realizando as atividades de validação.

• Coordenação: o laboratório e o CMVP estão resolvendo qualquer problema encontrado.

• Finalização: as atividades e formalidades relacionadas à emissão do certificado.

• Depois da validação pelo CMVP, os módulos recebem um certificado de conformidade  
e são adicionados à lista de módulos criptográficos validados (em inglês). Isso inclui:

• Módulos validados que estejam marcados como ativos.

• Depois de 5 anos, os módulos são marcados como históricos.

• Caso o certificado do módulo seja revogado por algum motivo, ele é marcado  
como revogado.

Em 2020, o CMVP adotou o padrão internacional ISO/IEC 19790 como base para o 
FIPS 140-3.

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
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Para computadores Mac da Apple, a tabela abaixo mostra quais módulos criptográficos são 
aplicáveis a qual tecnologia do Mac.

Módulo criptográfico Computadores Mac com 
Apple Silicon

Computadores Mac com o 
chip Apple T2 Security

Computadores Mac 
baseados em Intel sem o 
chip Apple T2 Security

Espaço de Usuário Apple 
Silicon

  

Kernel Apple Silicon   

Espaço de Usuário Intel  

Kernel Intel  

Armazenamento Seguro de 
Chaves

 

Certificações FIPS 140-3
Em 2020, a Apple lançou computadores Mac que se baseiam em Apple Silicon. A aplicabilidade 
dos módulos criptográficos a computadores Mac com Apple Silicon ou baseados em Intel é 
indicada na coluna Informações do Módulo da tabela abaixo.

Nota: os chips Apple T2 Security são incluídos em vários computadores Mac baseados em 
Intel. Para obter informações sobre as certificações do chip T2, consulte Certificações de 
segurança do chip Apple T2 Security.

Cliente ssh do macOS

O OpenSSH pode ser configurado para usar módulos validados pelo FIPS 140-3 em algoritmos 
FIPS 140-3 selecionados. Organizações podem executar um instalador assinado e autenticado, 
disponibilizado pela Apple, com a senha FIPS140Mode. O instalador coloca dois arquivos 
no Mac:

• fips_ssh_config: colocado em /private/etc/ssh/ssh_config.d/

• fips_sshd_config: colocado em /private/etc/ssh/sshd_config.d/

O macOS usa esses arquivos para limitar as cifras disponíveis para o OpenSSH somente 
àquelas que tenham sido validadas pelo NIST e garante que o cliente OpenSSH use a o 
módulo criptográfico fornecido e validado pela plataforma. Administradores também  
podem criar seus próprios arquivos. Para obter mais informações, consulte a página man  
apple_ssh_and_fips no macOS 12.0.1 ou posterior.

https://apple.box.com/v/SSH-FIPS-Mode
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Estado atual

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do macOS 11 
Big Sur concluíram o teste em laboratório e foram recomendados pelo laboratório ao CMVP 
para validação. Eles aparecem na Lista de Módulos em Processo (em inglês).

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do macOS 12 
Monterey estão sob teste laboratorial. Eles aparecem na Lista de Teste sob Implementação 
(em inglês).

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: macOS 12 
Monterey em Apple Silicon

Ambiente: Apple Silicon,  
Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: macOS 12 
Monterey em Apple Silicon

Ambiente: Apple Silicon,  
Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: macOS 12 
Monterey em Intel

Ambiente: Intel, Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: macOS 12 
Monterey em Intel

Ambiente: Intel, Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o macOS 12 
Monterey em Apple Silicon, sep 
OS distribuído com o macOS 12 
Monterey em Intel com T2

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (M1 e T2)

Nível de segurança: 2

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_Tz115.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spTz115.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T2115.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT2115.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto 
da Apple v12

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o macOS 12 
Monterey em Apple Silicon

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de 
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (M1)

Nível de segurança: 2

Nível de segurança física: 3

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto 
da Apple v11.1

Sistema operacional: macOS 11 Big 
Sur em Intel

Ambiente: Intel, Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto 
da Apple v11.1

Sistema operacional: macOS 11 Big 
Sur em Intel

Ambiente: Intel, Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto 
da Apple v11.1

Sistema operacional: macOS 11 Big 
Sur em Apple Silicon

Ambiente: Apple Silicon, 
Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto 
da Apple v11.1

Sistema operacional: macOS 11 Big 
Sur em Apple Silicon

Ambiente: Apple Silicon, 
Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1756.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1756.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1758.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1758.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o macOS 11 Big Sur 
em Apple Silicon, sep OS distribuído 
com o macOS 11 Big Sur em Intel

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (M1)

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o macOS 11 Big Sur 
em Apple Silicon

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (M1)

Nível de segurança: 2

Nível de segurança física: 3

Certificações FIPS 140-2
A tabela abaixo mostra os módulos criptográficos sendo testados, além daqueles que  
já foram testados, pelo laboratório para conformidade com o FIPS 140-2.

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do 
macOS 10.15 Catalina concluíram o teste em laboratório e foram recomendados pelo 
laboratório ao CMVP para validação. Eles aparecem na Lista de Módulos em Processo  
(em inglês).

Nota: os chips Apple T2 Security são incluídos em vários computadores Mac baseados 
 em Intel. Para obter informações sobre as certificações do chip T2, consulte  
Certificações de segurança do chip Apple T2 Security.

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 24/03/2021

Certificados: 3859

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Espaço de  
Usuário Corecrypto da Apple  
para Intel (ccv10)

Sistema operacional:  
macOS 10.15 Catalina

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3859
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3859.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3859.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 24/03/2021

Certificados: 3858

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v10.0 para Intel (ccv10)

Sistema operacional:  
macOS 10.15 Catalina

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 12/04/2019

Certificados: 3402

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário Corecrypto 
da Apple v9.0 para Intel

Sistema operacional: 
macOS 10.14 Mojave

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 12/04/2019

Certificados: 3431

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v9.0 para Intel

Sistema operacional:  
macOS 10.14 Mojave

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 22/03/2018

Certificados: 3155

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário Corecrypto 
da Apple v8.0 para Intel

Sistema operacional:  
macOS 10.13 High Sierra

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 22/03/2018

Certificados: 3156

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v8.0 para Intel

Sistema operacional:  
macOS 10.13 High Sierra

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Versões anteriores
Estas versões anteriores do OS X e macOS tiveram validações do módulo criptográfico. 
Aquelas com mais de 5 anos aparecem na lista do CMVP com estado de histórico:

• macOS 10.12 Sierra

• OS X 10.11 El Capitan

• OS X 10.10 Yosemite

• OS X 10.9 Mavericks

• OS X 10.8 Mountain Lion

• OS X 10.7 Lion

• OS X 10.6 Snow Leopard

https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3858
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3858.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3858.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3402
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/Certificate_3402.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/140sp3402.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3431
https://developer.apple.com/library/mac/documentation/NetworkingInternet/Conceptual/StreamingMediaGuide/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/mac/navigation/
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3155
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/Certificate_3155.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/140sp3155.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3156
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3156.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3156.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
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Histórico da certificação Common Criteria (CC)
A Apple se envolve ativamente na avaliação do macOS para cada lançamento principal do 
sistema operacional. A avaliação só pode ser realizada com uma versão final do sistema 
operacional lançada publicamente.

Estado da certificação Common Criteria (CC)
O esquema dos EUA, operado pela NIAP, mantém uma lista de Produtos em Avaliação (em 
inglês) que inclui os produtos que se encontram sob avaliação nos Estados Unidos em um 
Laboratório de Teste do Common Criteria (CCTL) aprovado pela NIAP e que completaram 
uma Reunião de Início de Avaliação (ou equivalente), na qual o gerenciamento do CCEVS 
aceita oficialmente o produto para ser avaliado.

Após a certificação dos produtos, a NIAP apresenta as certificações válidas na sua lista de 
Produtos em Conformidade (em inglês). Depois de 2 anos, essas certificações são revisadas 
para aferir a conformidade com a política de manutenção de garantia atual. Depois que 
a data de manutenção de garantia expira, a NIAP move a certificação para a sua Lista de 
Produtos Arquivados (em inglês).

O Portal Common Criteria apresenta as certificações que podem ser mutuamente reconhecidas 
sob o Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA). O Portal CC pode manter produtos 
na lista de produtos certificados por 5 anos; os registros são mantidos pelo Portal CC para 
certificações arquivadas (em inglês).

A tabela abaixo mostra as certificações sendo avaliadas por um laboratório ou que foram 
certificadas como em conformidade pelo Common Criteria.

Estado atual

As avaliações com a NIAP para as avaliações do macOS 11 e macOS 12 que usam o Sistema 
Operacional de Propósito Geral e os Perfis de Proteção de Criptografia Total do Disco (FDE) 
(AA e EE) estão em andamento.

Para obter as informações mais recentes, consulte Produtos em avaliação (NIAP) (em inglês) 
e a Lista de Produtos em Conformidade (em inglês).

Sistema operacional / Data de 
certificação

ID do Esquema / Documentos Título / Perfis de Proteção

Sistema operacional:  
macOS 12 Monterey

Data de certificação: —

ID do Esquema: ainda não certificado

Documentos: —

Título: File Vault 2 da Apple com o 
macOS 12 Monterey

Perfis de Proteção: CPP_FDE_AA_
V2.0E, CPP_FDE_EE_V2.0E  
(PPs pendem confirmação)

Sistema operacional:  
macOS 12 Monterey

Data de certificação: —

ID do Esquema: ainda não certificado

Documentos: —

Título: macOS 12 Monterey

Perfis de Proteção: PP_OS_V4.21 
(PPs pendem confirmação)

https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.commoncriteriaportal.org/products/#MD
https://www.commoncriteriaportal.org/products/index.cfm?archived=1
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc.
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
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Sistema operacional / Data de 
certificação

ID do Esquema / Documentos Título / Perfis de Proteção

Sistema operacional:  
macOS 11 Big Sur

Data de certificação: —

ID do Esquema: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: File Vault 2 da Apple com o 
macOS 11 Big Sur

Perfis de Proteção: CPP_FDE_AA_
V2.0E, CPP_FDE_EE_V2.0E

Sistema operacional:  
macOS 11 Big Sur

Data de certificação: —

ID do Esquema: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: macOS 11 Big Sur da Apple

Perfis de Proteção: PP_OS_V4.21

Sistema operacional:  
macOS 10.15 Catalina

Data de certificação: 29/04/2021

ID do Esquema: 11078

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: File Vault 2 da Apple em 
computadores com T2 que usam o 
macOS 10.15 Catalina

Perfis de Proteção: CPP_FDE_AA_
V2.0E, CPP_FDE_EE_V2.0E

Sistema operacional:  
macOS 10.15 Catalina

Data de certificação: 23/09/2020

ID do Esquema: 11077

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: macOS 10.15 Catalina

Perfis de Proteção: PP_OS_V4.21

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-aar.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11078
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-ci.pdf
http://help.apple.com/finalcutpro/
https://www.jauntxr.com
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11077
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11077-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11077-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11077-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11077-vr.pdf
https://www.jauntxr.com
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Certificações de segurança para o tvOS

Histórico de certificações do tvOS
A Apple se envolve ativamente na validação dos módulos criptográficos associados a cada 
lançamento principal do tvOS. A validação de conformidade pode ser realizada apenas 
perante uma versão de lançamento final.

Estado de validação do módulo criptográfico do tvOS
O Programa de Validação de Módulos Criptográficos (CMVP) mantém o estado de validação 
dos módulos criptográficos em três listas separadas, dependendo de seus estados atuais:

• Para aparecer na Lista de Teste sob Implementação (em inglês) do CMVP, o laboratório 
deve ser contratado pela Apple para fornecer o teste.

• Depois que o teste for concluído pelo laboratório, o laboratório tiver recomendado a 
validação pelo CMVP e as taxas do CMVP tiverem sido pagas, o módulo será adicionado à 
Lista de Módulos em Processo (MIP) (em inglês). A Lista de MIP acompanha o andamento 
dos esforços de validação do CMVP em quatro fases:

• Revisão Pendente: aguardando que o recurso do CMVP seja atribuído.

• Em Revisão: os recursos do CMVP estão realizando as atividades de validação.

• Coordenação: o laboratório e o CMVP estão resolvendo qualquer problema encontrado.

• Finalização: as atividades e formalidades relacionadas à emissão do certificado.

• Depois da validação pelo CMVP, os módulos recebem um certificado de conformidade 
 e são adicionados à lista de módulos criptográficos validados (em inglês). Isso inclui:

• Módulos validados que estejam marcados como ativos.

• Depois de 5 anos, os módulos são marcados como históricos.

• Caso o certificado do módulo seja revogado por algum motivo, ele é marcado  
como revogado.

Em 2020, o CMVP adotou o padrão internacional ISO/IEC 19790 como base para o 
FIPS 140-3.

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
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Certificações FIPS 140-3
Estado atual

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do tvOS 14 (2020) 
concluíram o teste em laboratório e foram recomendados pelo laboratório ao CMVP para 
validação. Eles aparecem na Lista de Módulos em Processo (em inglês).

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do tvOS 15 (2021) 
estão sob teste laboratorial. Eles aparecem na Lista de Teste sob Implementação (em inglês).

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: tvOS 15 

Ambiente: Apple Silicon,  
Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: tvOS 15 

Ambiente: Apple Silicon,  
Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o tvOS 15 

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A10, A12)

Nível de segurança geral: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: tvOS 14 

Ambiente: Apple Silicon,  
Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: tvOS 14 

Ambiente: Apple Silicon,  
Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o tvOS 14 

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (A10, A12)

Nível de segurança geral: 2

Certificações FIPS 140-2
A tabela abaixo mostra os módulos criptográficos sendo testados, além daqueles que já 
foram testados, pelo laboratório para conformidade com o FIPS 140-2.

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do tvOS 13 (2019) 
concluíram o teste em laboratório e foram recomendados pelo laboratório ao CMVP para 
validação. Eles aparecem na Lista de Módulos em Processo (em inglês).

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 23/03/2021

Certificados: 3856

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial 
  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário Corecrypto 
da Apple v10.0 para ARM

Sistema operacional: tvOS 13 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 23/03/2021

Certificados: 3855

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v10.0 para ARM

Sistema operacional: tvOS 13 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 05/02/2021

Certificados: 3811

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial 
  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v10.0

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o tvOS 13 

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 23/04/2019

Certificados: 3438

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v9.0 para ARM

Sistema operacional: tvOS 12 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3856
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3855
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3811
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3438
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 11/04/2019

Certificados: 3433

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário Corecrypto 
da Apple v9.0 para ARM

Sistema operacional: tvOS 12 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 10/09/2019

Certificados: 3523

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v9.0

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o tvOS 12 

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 09/03/2018, 
22/05/2018, 06/07/2018

Certificados: 3148

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário 
Corecrypto da Apple v8.0 para ARM

Sistema operacional: tvOS 11 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 09/03/2018, 
17/05/2018, 03/07/2018

Certificados: 3147

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v8.0 para ARM

Sistema operacional: tvOS 11 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 10/09/2019

Certificados: 3223

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v1.0

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o tvOS 11 

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3433
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3523
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/Certificate_3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/140sp3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3148
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3147
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3223
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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Certificações de segurança para o watchOS

Histórico de certificações do watchOS
A Apple se envolve ativamente na validação dos módulos criptográficos associados a cada 
lançamento principal do watchOS. A validação de conformidade pode ser realizada apenas 
perante uma versão de lançamento final.

Estado de validação do módulo criptográfico do watchOS
O Programa de Validação de Módulos Criptográficos (CMVP) mantém o estado de validação 
dos módulos criptográficos em três listas separadas, dependendo de seus estados atuais:

• Para aparecer na Lista de Teste sob Implementação (em inglês) do CMVP, o laboratório 
deve ser contratado pela Apple para fornecer o teste.

• Depois que o teste for concluído pelo laboratório, o laboratório tiver recomendado a 
validação pelo CMVP e as taxas do CMVP tiverem sido pagas, o módulo será adicionado à 
Lista de Módulos em Processo (MIP) (em inglês). A Lista de MIP acompanha o andamento 
dos esforços de validação do CMVP em quatro fases:

• Revisão Pendente: aguardando que o recurso do CMVP seja atribuído.

• Em Revisão: os recursos do CMVP estão realizando as atividades de validação.

• Coordenação: o laboratório e o CMVP estão resolvendo qualquer problema encontrado.

• Finalização: as atividades e formalidades relacionadas à emissão do certificado.

• Depois da validação pelo CMVP, os módulos recebem um certificado de conformidade  
e são adicionados à lista de módulos criptográficos validados (em inglês). Isso inclui:

• Módulos validados que estejam marcados como ativos.

• Depois de 5 anos, os módulos são marcados como históricos.

• Caso o certificado do módulo seja revogado por algum motivo, ele é marcado  
como revogado.

Em 2020, o CMVP adotou o padrão internacional ISO/IEC 19790 como base para o 
FIPS 140-3.

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
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Certificações FIPS 140-3
Estado atual

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do watchOS 7 
(2020) concluíram o teste em laboratório e foram recomendados pelo laboratório ao CMVP 
para validação. Eles aparecem na Lista de Módulos em Processo (em inglês).

O espaço de usuário, espaço do kernel e armazenamento seguro de chaves do watchOS 8 
(2021) estão sob teste laboratorial. Eles aparecem na Lista de Teste sob Implementação 
(em inglês).

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: watchOS 8 

Ambiente: Apple Silicon,  
Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: watchOS 8 

Ambiente: Apple Silicon,  
Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o watchOS 8 

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (S3, S4, S5, S6)

Nível de segurança geral: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2021

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da Apple v12

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o watchOS 8 

Ambiente: Apple Silicon, Armazenam 
ento Seguro de Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (S6)

Nível de segurança geral: 2

Nível de segurança física: 3

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: watchOS 7 

Ambiente: Apple Silicon,  
Usuário, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: watchOS 7 

Ambiente: Apple Silicon,  
Kernel, Software

Tipo: Software

Nível de segurança geral: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da 
Apple v11.1

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o watchOS 7 

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (S3, S4, S5, S6)

Nível de segurança geral: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2020

Datas de validação: —

Certificados: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Corecrypto da  
Apple v11.1

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o watchOS 7 

Ambiente: Apple Silicon, 
Armazenamento Seguro de  
Chaves, Hardware

Tipo: Hardware (S6)

Nível de segurança geral: 2

Nível de segurança física: 3

Certificações FIPS 140-2
A tabela abaixo mostra os módulos criptográficos sendo testados, além daqueles que já 
foram testados, pelo laboratório para conformidade com o FIPS 140-2.

Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: —

Certificados: 3856

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário Corecrypto 
da Apple v10.0 para ARM

Sistema operacional: watchOS 6 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: —

Certificados: 3855

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v10.0 para ARM

Sistema operacional: watchOS 6 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1838.pdf
https://help.apple.com/itc/videoaudioassetguide/
https://help.apple.com/itc/videoaudioassetguide/
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3856
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3856.pdf
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3855
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3855.pdf
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
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Datas Certificados / Documentos Informações do módulo

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2019

Datas de validação: 05/02/2021

Certificados: 3811

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v10.0

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o watchOS 6 

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 23/04/2019

Certificados: 3438

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v9.0 para ARM

Sistema operacional: watchOS 5 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 11/04/2019

Certificados: 3433

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário 
Corecrypto da Apple v9.0 para ARM

Sistema operacional: watchOS 5 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2018

Datas de validação: 10/09/2019

Certificados: 3523

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v9.0

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o watchOS 5 

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 09/03/2018, 
22/05/2018, 06/07/2018

Certificados: 3148

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Usuário 
Corecrypto da Apple v8.0 para ARM

Sistema operacional: watchOS 4 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 09/03/2018, 
17/05/2018, 03/07/2018

Certificados: 3147

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo de Kernel Corecrypto 
da Apple v8.0 para ARM

Sistema operacional: watchOS 4 

Tipo: Software

Nível de segurança: 1

Data de lançamento do sistema 
operacional: 2017

Datas de validação: 10/09/2019

Certificados: 3223

Documentos:

Certificado

Política de Segurança

Orientações do Oficial  
de Criptografia

Título: Módulo Criptográfico de 
Armazenamento Seguro de Chaves 
da Apple v1.0

Sistema operacional: sep OS 
distribuído com o watchOS 4 

Tipo: Hardware

Nível de segurança: 2

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3811
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://itunespartner.apple.com/en/movies/partnersearch
http://images.apple.com/final-cut-pro/docs/iTunes_Store_Package.pdf
https://itunespartner.apple.com/movies/faq
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3523
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/Certificate_3523.pdf
http://images.apple.com/final-cut-pro/docs/iTunes_Store_Package.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3148
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3147
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3223
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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Certificações de segurança de software

Visão geral das certificações de segurança de 
software da Apple
A Apple mantém Certificados de Validação de Conformidade com o Padrão de Processamento 
de Informações Federais (FIPS) 140-2/-3 para o sepOS e o firmware do T2, além de outras 
certificações. A Apple começa com os elementos básicos de certificação que são amplamente 
aplicados entre diversas plataformas quando apropriados. Um elemento básico é a validação 
do corecrypto, que é usada para as implantações do módulo criptográfico de software e 
hardware dos sistemas operacionais desenvolvidos pela Apple. Um segundo elemento básico 
é a certificação do Secure Enclave, que é integrada a vários dispositivos Apple. Um terceiro 
é a certificação do Elemento Seguro (SE) encontrado em dispositivos Apple com Touch ID e 
dispositivos com Face ID. Esses elementos básicos de certificação de hardware constituem a 
base para certificações de segurança da plataforma mais amplas.

Certificações de produto: Common Criteria (ISO/IEC 15408)
O Common Criteria (ISO/IEC 15408) é um padrão usado por várias organizações como base 
para realizar avaliações de segurança de produtos de TI.

Para certificações que possam ser mutuamente reconhecidas sob o Common Criteria 
Recognition Arrangement (CCRA), consulte o Portal do Common Criteria (em inglês). O padrão 
Common Criteria também pode ser usado fora do CCRA por esquemas de validação nacionais 
e privados. Na Europa, o reconhecimento mútuo é regido sob o acordo SOG-IS (em inglês), 
assim como o CCRA.

O objetivo, conforme declarado pela comunidade do Common Criteria, é que um conjunto de 
padrões de segurança aprovados internacionalmente forneça uma avaliação clara e confiável 
das capacidades de segurança de produtos de Tecnologia da Informação. Ao fornecer uma 
avaliação independente da capacidade de um produto em atender aos padrões de segurança, 
a Certificação Common Criteria oferece a clientes mais confiança em produtos de Tecnologia 
da Informação e leva a decisões mais informadas.

Através do CCRA, os países membros concordaram em reconhecer a certificação de produtos 
de Tecnologia da Informação com o mesmo nível de confiança. As avaliações exigidas antes 
da certificação são extensas e incluem:

• Perfis de Proteção (PPs)

• Alvos de Segurança (STs)

• Requisitos Funcionais de Segurança (SFRs)

• Requisitos de Garantia de Segurança (SARs)

• Níveis de Garantia de Avaliação (EALs)

https://www.commoncriteriaportal.org/
https://www.sogis.eu/uk/mra_en.html
https://www.commoncriteriaportal.org/ccra/members/
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Perfis de Proteção (PPs) são documentos que especificam os requisitos de segurança 
para uma classe de tipos de dispositivos (como Mobilidade) e são usados para fornecer 
comparabilidade entre as avaliações de produtos de TI de uma mesma classe. A adesão ao 
CCRA, além de uma progressiva lista de PPs aprovados, continua crescendo anualmente. 
Esse acordo permite que o desenvolvedor de um produto busque uma única certificação 
sob qualquer um dos esquemas de autorização de certificado e a tenha reconhecida por 
qualquer um dos signatários consumidores de certificados.

Alvos de Segurança (STs) definem o quê será avaliado quando um produto de TI estiver 
sendo certificado. Os STs são traduzidos para Requisitos Funcionais de Segurança (SFRs) 
mais específicos, usados para avaliar os STs com mais detalhes.

O Common Criteria (CC) também inclui Requisitos de Garantia de Segurança. Uma métrica 
comumente identificada é o Nível de Garantia de Avaliação (EAL). EALs agrupam conjuntos 
de SARs que ocorrem frequentemente e podem ser especificados em PPs e STs para 
serem compatíveis com a comparação.

Muitos PPs antigos foram arquivados e estão sendo substituídos por PPs direcionados, os 
quais estão sendo desenvolvidos e se concentram em soluções e ambientes específicos. 
Em um esforço combinado para garantir o reconhecimento mútuo contínuo entre todos os 
membros do CCRA, Comunidades Técnicas Internacionais (iTCs) foram estabelecidas para 
desenvolver e manter Perfis de Proteção colaborativos (cPPs), os quais são desenvolvidos 
desde o início com o envolvimento de esquemas de signatários do CCRA. PPs direcionados 
a grupos de usuários e acordos de reconhecimento mútuo diferentes da CCRA continuam 
sendo desenvolvidos pelas devidas partes interessadas.

A Apple começou, desde o início de 2015, a buscar certificações sob o CCRA atualizado 
com cPPs selecionados. Desde então, a Apple tem obtido certificações Common Criteria 
para cada versão principal do iOS e ampliou a cobertura para incluir a garantia de 
segurança fornecida por novos PPs.

A Apple assume um papel ativo nas comunidades técnicas que focam na avaliação de 
tecnologias de segurança móveis. Essas incluem as iTCs responsáveis por desenvolver e 
atualizar cPPs. A Apple continua avaliando e buscando certificações perante PPs e cPPs 
atuais.

As certificações da plataforma Apple para o mercado norte americano são geralmente 
realizadas com a NIAP (National Information Assurance Partnership), que mantém uma lista 
de projetos atualmente em avaliação (em inglês), mas ainda não certificados.

Além da lista de certificados de plataforma gerais (em inglês), outros certificados foram 
emitidos para demonstrar requisitos de segurança específicos para alguns mercados.

https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc
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Certificações de segurança de apps da Apple

Histórico de certificações dos apps da Apple
A Apple se envolve ativamente nas certificações de segurança dos apps da Apple com o 
uso dos devidos Perfis de Proteção Common Criteria (PPs). Essas avaliações aproveitam 
as certificações de hardware e do sistema operacional já obtidas pela Apple.

Em 2018, a Apple iniciou as avaliações de segurança de aplicativos para os principais 
aplicativos usados no iOS 11 com o navegador Safari e o app Contatos. A Apple continuou 
essas avaliações em apps usados no iOS 12, iOS 13 e iPadOS 13.1. Em 2021, a cobertura 
para apps usados no macOS 11 está sendo adicionada.

Estado da certificação do módulo criptográfico
Os apps da Apple nesta lista usam os módulos criptográficos para o sistema operacional 
aplicável. Para obter mais informações, consulte Certificações de segurança para o iOS, 
Certificações de segurança para o iPadOS e Certificações de segurança para o macOS.

Estado da certificação Common Criteria (CC)
O esquema dos EUA, operado pela NIAP, mantém uma lista de Produtos em Avaliação (em 
inglês) que inclui os produtos que se encontram sob avaliação nos Estados Unidos em um 
Laboratório de Teste do Common Criteria (CCTL) aprovado pela NIAP e que completaram 
uma Reunião de Início de Avaliação (ou equivalente), na qual o gerenciamento do CCEVS 
aceita oficialmente o produto para ser avaliado.

Após a certificação dos produtos, a NIAP apresenta as certificações válidas na sua lista de 
Produtos em Conformidade (em inglês). Depois de 2 anos, essas certificações são revisadas 
para aferir a conformidade com a política de manutenção de garantia atual. Depois que 
a data de manutenção de garantia expira, a NIAP move a certificação para a sua lista de 
Produtos Arquivados (em inglês).

O Portal Common Criteria apresenta as certificações que podem ser mutuamente reconhecidas 
sob o Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA). O Portal CC pode manter produtos 
na lista de produtos certificados por 5 anos; os registros são mantidos pelo Portal CC para 
certificações arquivadas (em inglês).

A tabela abaixo mostra as certificações sendo avaliadas por um laboratório ou que foram 
certificadas como em conformidade pelo Common Criteria.

Estado atual

• As avaliações com a NIAP sendo publicadas como em andamento aparecem na lista de 
Produtos em avaliação (NIAP) (em inglês).

• As avaliações que foram concluídas e validadas aparecem na lista de Produtos em 
Conformidade da NIAP (em inglês).

https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.commoncriteriaportal.org/products/#MD
https://www.commoncriteriaportal.org/products/index.cfm?archived=1
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
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Sistema operacional / Data de 
certificação

ID do Esquema / Documentos Título / Perfis de Proteção

Sistema operacional:  
macOS 11 Big Sur

Data de certificação: —

ID do Esquema: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: macOS 11 Big Sur: Contatos

Perfis de Proteção: PP para SW de 
Aplicativo, EP para Navegadores

Sistema operacional:  
macOS 11 Big Sur

Data de certificação: —

ID do Esquema: ainda não certificado

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: macOS 11 Big Sur: Safari

Perfis de Proteção: PP para SW de 
Aplicativo, EP para Navegadores

Sistema operacional: iOS 14, 
iPadOS 14

Data de certificação: 20/08/2021

ID do Esquema: 11191

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: iOS 14 e iPadOS 14 da  
Apple: Contatos

Perfis de Proteção: PP para SW de 
Aplicativo, EP para Navegadores

Sistema operacional: iOS 14, 
iPadOS 14

Data de certificação: —

ID do Esquema:  11192

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: iOS 14 e iPadOS 14 da  
Apple: Safari

Perfis de Proteção: PP para SW de 
Aplicativo, EP para Navegadores

Sistema operacional: iOS 13, 
iPadOS 13 

Data de certificação: 05/06/2020

ID do Esquema: 11060

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: iOS 13 e iPadOS 13 da  
Apple: Safari

Perfis de Proteção: PP para SW de 
Aplicativo, EP para Navegadores

Sistema operacional: iOS 13, 
iPadOS 13

Data de certificação: 05/06/2020

ID do Esquema: 11050

Documentos:

Certificado

Alvo de Segurança

Orientações

Relatório de Validação

Relatório de Garantia de Atividade

Título: iOS 13 e iPadOS 13 da  
Apple: Contatos

Perfis de Proteção: PP para SW de 
Aplicativo

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11243-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11243-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11243-agd.pdf
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11243-aar.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11244-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11244-st.pdf
https://itunespartner.apple.com/en/movies/partnersearch
http://images.apple.com/final-cut-pro/docs/iTunes_Store_Package.pdf
https://itunespartner.apple.com/movies/faq
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11191
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11191-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11191-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11191-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11191-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11191-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11192
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11192-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11192-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11192-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11192-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11192-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11060
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11060-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11060-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11060-agd.pdf
https://support.apple.com/HT208892
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11060-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11050
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11050-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11050-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11050-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11050-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11050-aar.pdf
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Certificações Common Criteria arquivadas para  
apps da Apple

Sistema operacional / Data de 
certificação

ID do Esquema / Documentos Título / Perfis de Proteção

Sistema operacional: iOS 12 

Data de certificação: 12/06/2019

ID do Esquema: 10960

Documentos:

Alvo de Segurança

Orientações

Título: Safari para iOS 12 

Perfis de Proteção: PP para SW de 
Aplicativo, EP para Navegadores

Sistema operacional: iOS 12 

Data de certificação: 28/02/2019

ID do Esquema: 10961

Documentos:

Alvo de Segurança

Orientações

Título: Contatos para iOS 12

Perfis de Proteção: PP para SW  
de Aplicativo

Sistema operacional: iOS 11 

Data de certificação: 09/11/2018

ID do Esquema: 10916

Documentos:

Alvo de Segurança

Orientações

Título: Safari para iOS 11 

Perfis de Proteção: PP para SW de 
Aplicativo, EP para Navegadores

Sistema operacional: iOS 11 

Data de certificação: 13/09/2018

ID do Esquema: 10915

Documentos:

Alvo de Segurança

Orientações

Título: Contatos para iOS 11 

Perfis de Proteção: PP para SW  
de Aplicativo

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid10960-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10960-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10961-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10961-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10916-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10916-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10915-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10915-agd.pdf
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Certificações de segurança para os serviços 
de internet da Apple

A Apple mantém certificações em conformidade com os padrões ISO/IEC 27001 e 
ISO/IEC 27018 para permitir que clientes da Apple abordem obrigações contratuais e 
de regulamentação. Essas certificações fornecem a nossos clientes uma declaração 
independente sobre as práticas de Privacidade e Segurança de Informações da Apple  
nos sistemas analisados.

O ISO/IEC 27001 e o ISO/IEC 27018 fazem parte da família de padrões do Sistema de 
Gerenciamento de Segurança de Informações (ISMS), publicado pela Organização 
Internacional para Padronização (ISO) (em inglês). Como parte do ISMS da Apple, todos 
os requisitos de controle do Anexo A foram incluídos na Declaração de Aplicabilidade, 
conforme definido nos padrões ISO/IEC e ISO/IEC 27018. A Apple submete-se anualmente  
ao atestado independente por parte de um agente de registro credenciado.

ISO/IEC 27001
O ISO/IEC 27001 é um padrão do Sistema de Gerenciamento de Segurança de Informações  
que especifica os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente 
o Sistema de Gerenciamento de Segurança de Informações de uma organização. O padrão  
ISO/IEC 27001 inclui os seguintes domínios de segurança cobertos pelas certificações ISO/IEC 
da Apple:

• Políticas de segurança das informações

• Organização da segurança das informações

• Gerenciamento de materiais

• Segurança de recursos humanos

• Segurança física e ambiental

• Gerenciamento de comunicações e operações

• Controle de acesso

• Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informações

• Gerenciamento de incidentes de segurança das informações

• Gerenciamento de continuidade empresarial

• Conformidade

http://iso.org/
http://iso.org/
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ISO/IEC 27018
O ISO/IEC 27018 é um código de prática para a proteção de informações pessoalmente 
identificáveis (PII) em ambientes de nuvem pública. O padrão ISO/IEC 27018 inclui os 
seguintes domínios de segurança cobertos pelas certificações ISO/IEC da Apple:

• Consentimento e escolha

• Legitimidade e especificação de propósito

• Limitação de coleta

• Minimização de dados

• Limitação de uso, retenção e divulgação

• Precisão e qualidade

• Abertura, transparência e advertência

• Participação e acesso individual

• Responsabilidade

• Segurança das informações

• Conformidade com privacidade

Serviços da Apple cobertos pelo ISO/IEC 27001 e 
ISO/IEC 27018
As certificações ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27018 da Apple cobrem os seguintes serviços:

• Chat de Negócios da Apple

• Apple Business Manager

• Serviço de Notificações Push da Apple (APNs)

• Apple School Manager

• Claris Connect

• FaceTime

• FileMaker Cloud

• iCloud

• iMessage

• Serviços do iWork

• IDs Apple Gerenciados

• Projeto Escolar

• Siri
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Certificações
Evidência das certificações ISO/IEC 27001 e 27018 da Apple estão disponíveis através do 
nosso agente de registro.

Para visualizar as certificações da Apple, acesse a busca do Diretório de Certificados e 
Clientes no site do Órgão Nacional de Normas do Reino Unido (BSI), digite Apple no campo 
de busca “Company”, clique no botão “Search” e selecione os resultados da busca para 
visualizar os certificados.

Nota: informações sobre produtos não fabricados pela Apple ou sites independentes não 
controlados ou testados pela Apple, são fornecidas sem recomendação ou endosso. A Apple 
não assume nenhuma responsabilidade no tocante à seleção, desempenho ou uso de sites 
ou produtos de terceiros. A Apple não faz declarações quanto à precisão ou confiabilidade 
de sites de terceiros. Contate o fornecedor para obter informações adicionais.

https://support.apple.com/guide/logicpro-css/welcome/mac
https://support.apple.com/guide/logicpro-css/welcome/mac
https://support.apple.com/HT201777
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Projeto de Conformidade de Segurсança  
do macOS

O Projeto de Conformidade de Segurança do macOS (mSCP) é um empreendimento de código 
aberto para fornecer uma abordagem programática à geração de orientações de segurança. 
Esse é um projeto conjunto de operação federal das equipes de Segurança de TI do Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço 
(NASA), da Agência de Defesa dos Sistemas de Informação (DISA) e do Laboratório Nacional 
de Los Alamos (LANL). O projeto usa um conjunto de controles testados e validados para 
o macOS e mapeia esses controles perante qualquer guia de segurança compatível com 
o projeto. Além disso, esse projeto pode ser usado como um recurso para criar facilmente 
linhas de base de segurança personalizadas de controles de segurança técnicos ao fazer 
uso de uma biblioteca de ações atômicas (ajustes de configuração) testadas e validadas. 
O projeto gera documentações, scripts e perfis de configuração personalizados, e uma 
checklist de auditoria de acordo com a linha de base usada.

O mSCP pode produzir conteúdo gerado para ser usado em conjunto com ferramentas de 
gerenciamento e segurança para atingir conformidade. Os ajustes de configuração nesse 
projeto são compatíveis com as seguintes linhas de base de orientações:

Organização Linhas de base compatíveis

Publicação Especial (SP) 800-53 do Instituto Nacional 
de Padrões e Tecnologia (NIST), Controles de Segurança 
Recomendados para Sistemas e Organizações de 
Informações Federais, Revisão 5 (em inglês)

800-53 High, 800-53 Moderate, 800-53 Low

Publicação Especial (SP) 800-171 do Instituto Nacional 
de Padrões e Tecnologia (NIST), Proteção de Informações 
Controladas Não Confidenciais em Sistemas e 
Organizações Não Federais Rev.2 (em inglês)

800-171

STIG do macOS 11 da Agência de Defesa dos Sistemas 
de Informação (DISA), Guia de Implementação Técnica 
de Segurança do macOS 11 da Apple (em inglês)

STIG

Comitê sobre Instrução de Sistemas de Segurança 
Nacional (CNSSI) 1253, Categorização de Segurança e 
Seleção de Controle para Sistemas de Segurança Nacional

1253

https://github.com/usnistgov/macos_security#readme
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/LICENSE.md
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/LICENSE.md
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-53/rev-5/final
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/baselines/800-53r5_low.yaml
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-171/rev-2/final
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/baselines/800-171.yaml
https://public.cyber.mil/announcement/stig-update-disa-has-released-the-apple-macos-11-stig/
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/PropertyLists/AboutPropertyLists/AboutPropertyLists.html#//apple_ref/doc/uid/10000048i-CH3-54303
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/baselines/cnssi-1253.yaml
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Informações adicionais:

• Uma linha de base para revisar todas as regras do projeto está disponível aqui.

• Para saber mais sobre o projeto e uso, consulte a wiki do Projeto de Conformidade de 
Segurança do macOS.

• Para configurar o projeto para uso, consulte: Introdução ao Projeto de Conformidade de 
Segurança do macOS, Parte 1 e Introdução ao Projeto de Conformidade de Segurança 
do macOS, Parte 2 (em inglês).

• Caso tenha interesse em apoiar o desenvolvimento do projeto, consulte as orientações 
de contribuidor (em inglês).

https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/baselines/all_rules.yaml
https://github.com/usnistgov/macos_security/wiki
https://github.com/usnistgov/macos_security/wiki
https://golbiga.medium.com/getting-to-know-macos-security-compliance-project-part-1-31d0689b7c30
https://golbiga.medium.com/getting-to-know-macos-security-compliance-project-part-1-31d0689b7c30
https://golbiga.medium.com/getting-to-know-macos-security-compliance-project-part-2-24131b60cdfb
https://golbiga.medium.com/getting-to-know-macos-security-compliance-project-part-2-24131b60cdfb
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/CONTRIBUTING.adoc
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/CONTRIBUTING.adoc
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Histórico de revisões do documento

Data Resumo

27 de outrubro de 2021 Tópicos atualizados:

• Certificações de segurança para o Processador do 
Secure Enclave

• Certificações de segurança para o iOS
• Certificações de segurança para o macOS

17 de agosto de 2021 Tópicos atualizados:

• Certificações de segurança para o Processador do 
Secure Enclave

• Certificações de segurança do chip Apple T2 Security
• Certificações de segurança para o iOS
• Certificações de segurança para o iPadOS
• Certificações de segurança para o macOS
• Certificações de segurança para o tvOS
• Certificações de segurança para o watchOS
• Certificações de segurança de apps da Apple
• Certificações de segurança
• Projeto de Conformidade de Segurança do macOS

26 de abril de 2021 Tópico adicionado:

• Projeto de Conformidade de Segurança do macOS
Tópicos atualizados:

• Certificações de segurança do chip Apple T2 
Security: nova certificação FIPS 140-2, 3811

• Certificações de segurança para o Processador do 
Secure Enclave: nova certificação FIPS 140-2, 3811 e 
nova tabela para certificações adicionais.

• Certificações de segurança para o iOS: novas 
certificações FIPS 140-2, 3811, ID do Esquema 11146 
do iOS 14 em avaliação

• Certificações de segurança para o iPadOS: novas 
certificações FIPS 140-2, 3811, ID do Esquema 11147 
do iPadOS 14 em avaliação

• Certificações de segurança para o macOS: nova 
certificação FIPS 140-2, 3811.

• Certificações de segurança para o tvOS: novas 
certificações FIPS 140-2, 3811.

• Certificações de segurança para o watchOS: novas 
certificações FIPS 140-2, 3811.

• Certificações de segurança de apps da Apple: 
atualizações ao estado Common Criteria e nova tabela 
para certificações Common Criteria arquivadas.
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Glossário

Alvo de Segurança (ST)  Um documento que especifica o problema de segurança e os 
requisitos de segurança para um produto em particular.

Apple Business Manager  Um portal web simples para administradores de TI que oferece 
uma maneira rápida e eficiente para que organizações implantem dispositivos Apple 
comprados diretamente da Apple ou de um Revendedor Autorizado Apple ou operadora 
participante. Elas podem registrar dispositivos automaticamente em suas soluções de 
gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) sem que seja preciso tocá-los fisicamente 
ou prepará-los antes que os usuários os obtenham.

Apple School Manager  Um portal web simples para administradores de TI que oferece uma 
maneira rápida e eficiente para que organizações implantem dispositivos Apple comprados 
diretamente da Apple ou de um Revendedor Autorizado Apple ou operadora participante. 
Elas podem registrar dispositivos automaticamente em suas soluções de gerenciamento de 
dispositivos móveis (MDM) sem que seja preciso tocá-los fisicamente ou prepará-los antes 
que os usuários os obtenham.

Cliente VPN IPsec  Em um Perfil de Proteção, um cliente que fornece uma conexão IPsec 
segura entre uma plataforma host física ou virtual e uma localização remota.

Common Criteria (CC)  Um padrão que estabelece os conceitos e princípios gerais da 
avaliação de segurança de TI e especifica um modelo geral de avaliação. Ele inclui catálogos 
de requisitos de segurança em uma linguagem padronizada.

Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA)  Um acordo de reconhecimento 
mútuo que estabelece as políticas e os requisitos para o reconhecimento internacional de 
certificados emitidos de acordo com a série ISO/IEC 15408 ou os padrões Common Criteria.

Comunidade Técnica internacional (iTC)  Um grupo responsável por desenvolver Perfis 
de Proteção ou Perfis de Proteção colaborativos sob os auspícios do Common Criteria 
Recognition Arrangement (CCRA).

corecrypto  Uma biblioteca que oferece implementações de primitivas criptográficas de 
baixo nível. Note que o corecrypto não oferece interfaces de programação diretamente a 
desenvolvedores, sendo usado através das APIs fornecidas a desenvolvedores. O código-
fonte do corecrypto está disponível publicamente para permitir a verificação de suas 
características de segurança e funcionamento correto.

Criptografia Total do Disco (FDE)  A criptografia de todos os dados em um volume  
de armazenamento.

Declaração de Aplicabilidade (SOA)  Um documento que descreve os controles de 
segurança implementados no escopo de um ISMS, produzido para oferecer suporte a  
uma certificação ISO/IEC 27001.
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Elemento Seguro (SE)  Um chip de silício integrado a vários dispositivos Apple compatíveis 
com funções como o Apple Pay.

gerenciamento de dispositivos móveis (MDM)  Um serviço que permite ao usuário gerenciar 
remotamente dispositivos registrados. Depois do registro de um dispositivo, o usuário pode 
usar o serviço de MDM através da rede para configurar ajustes e realizar outras tarefas no 
dispositivo sem a interação do usuário.

Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST)  Uma parte do Departamento de 
Comércio dos EUA, responsável pelo avanço de medidas na ciência, padrões e tecnologia.

módulo criptográfico  O hardware, software, e/ou firmware que fornece funções 
criptográficas e atende aos requisitos de um padrão de módulo criptográfico atestado.

Módulos em Processo (MIP)  Uma lista mantida pelo Programa de Validação de Módulos 
Criptográficos (CMVP) dos módulos criptográficos atualmente no processo de validação 
do CMVP.

National Information Assurance Partnership (NIAP)  Uma organização do governo dos 
EUA responsável pela operação da implementação do padrão Common Criteria dos EUA e 
pelo gerenciamento da Avaliação Common Criteria e Esquema de Validação do NIAP (CCEVS).

Nível de Segurança (SL)  Os quatro níveis de segurança geral (1–4) definidos no ISO/IEC 
19790 para descrever os conjuntos de requisitos de segurança aplicáveis. O Nível 4 é o 
mais severo.

Padrão de Processamento de Informações Federais (FIPS)  Publicações desenvolvidas 
pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, seja quando exigido por estatuto, quando 
há requisitos obrigatórios do governo federal para a segurança cibernética ou ambos.

Perfil de Proteção (PP)  Um documento que especifica o problema de segurança e os 
requisitos de segurança para uma classe particular de produtos.

Perfil de Proteção colaborativo (cPP)  Um Perfil de Proteção desenvolvido por uma 
Comunidade Técnica internacional, um grupo de especialistas responsável pela criação  
de cPPs.

Processador do Secure Enclave (SEP)  Um coprocessador fabricado dentro de um sistema 
no chip (SoC).

Programa de Validação de Algoritmo Criptográfico (CAVP)  Uma organização operada 
pelo NIST para fornecer testes de validação de algoritmos criptográficos Aprovados (por 
exemplo, aprovados pelo FIPS e recomendados pelo NIST) e seus componentes individuais.

Programa de Validação de Módulos Criptográficos (CMVP)  Uma organização operada 
pelos governos dos EUA e do Canadá para validar a conformidade com o padrão FIPS 140-3.

Senior Officials Group Information Systems Security (SOG-IS)  Um grupo que gerencia 
um acordo de reconhecimento mútuo entre diversas nações europeias.

sepOS  O firmware do Secure Enclave, baseado na versão do microkernel L4 personalizado 
pela Apple.

Serviço de Notificações Push da Apple (APNs)  Serviço mundial fornecido pela Apple que 
entrega notificações push para dispositivos Apple.
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Sistema de Gerenciamento de Segurança de Informações (ISMS)  Um conjunto de políticas 
e procedimentos de segurança de informações que regem os limites de um programa de 
segurança projetado para proteger um escopo de informações e sistemas ao gerenciar 
sistematicamente a segurança de informações por todo o ciclo de vida das informações e/ou 
do sistema.

sistema no chip (SoC)  Um circuito integrado (CI) que incorpora diversos componentes em 
um único chip.

T2  Um chip de segurança da Apple incluído em alguns computadores Mac baseados em 
Intel desde 2017.

Teste sob Implementação (IUT)  Um módulo criptográfico sendo testado por um laboratório.
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Apple Inc.
© 2021 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

O uso do logotipo “de teclado” da Apple (Option + Shift + K) para propósitos comerciais sem o consentimento 
prévio por escrito da Apple pode constituir-se em infração de marca comercial e competição desleal, violando  
leis federais e estaduais.

Apple, o logotipo da Apple, Apple Pay, Apple TV, Apple Watch, Face ID, FaceTime, FileVault, iMac, iMac Pro, 
iMessage, iPad, iPad Air, iPadOS, iPad Pro, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, iWork, Mac, MacBook, MacBook Pro, 
macOS, OS X, Safari, Siri, Touch ID tvOS e watchOS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e 
em outros países.

iCloud é uma marca de serviço da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

iOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países, sendo usada sob licença.

Outros nomes de produtos e empresas mencionados aqui podem ser marcas comerciais de suas respectivas 
empresas. As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
EUA
apple.com

BR028-00499-B

https://www.apple.com
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