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ResumoResumoResumoResumo    

As Redes de Sensores Sem Fio estão sendo aplicadas em uma larga faixa de 

aplicações como monitoramento ambiental, rastreamento de objetos, biomedicina e 

sistemas militares. Elas são compostas de pequenos dispositivos computacionais com 

habilidades de intercomunicação e monitoramento do ambiente.  

Como em qualquer sistema de informação, encontramos a necessidade de 

garantir uma troca de dados segura pelo meio sem fio utilizando mecanismos que 

forneçam a esta comunicação autenticação, integridade, disponibilidade e 

confidencialidade. O grande problema se encontra justamente no impacto que estes 

mecanismos ocasionam ao serem aplicados em dispositivos com limitada capacidade 

computacional, de energia e de memória.  

Este trabalho se propõe a avaliar, do ponto de vista do consumo de energia e da 

ocupação de memória, o impacto introduzido pela utilização de mecanismos de 

segurança em nós sensores. Uma abordagem para medição do consumo de energia em 

nós sensores é proposta e aplicada a uma plataforma de nós sensores reais. Dados 

relativos ao consumo de energia e à memória ocupada são extraídos. Estes resultados 

demonstram que, mesmo com as limitações de recursos dos nós sensores, é possível 

utilizar alguns mecanismos de segurança, como criptografia de chave privada e MAC 

(Message Authentication Code), para tornar a troca de informações mais segura. 

Palavras Chaves: Algoritmos de Criptografia, Consumo de Energia, Redes de 

Sensores Sem Fio, Segurança. 

 

 

 



  vi 

 

AbstractAbstractAbstractAbstract    
 

Wireless Sensor Networks have been proposed for a wide range of applications 

such as environment monitoring, object tracking, human health monitoring and military 

systems.  

Common to all these applications are the necessity to use mechanisms that 

provide authentication, integrity, availability and confidentiality of the transmitted data. 

The question is how to satisfy the applications requirements in a safe manner, 

considering the specific characteristics of these networks such as limited computational 

capacity, memory and energy.  

This work seeks to evaluate the impact of security mechanisms in sensor nodes 

have on energy consumption and memory occupation. A new approach for the node 

energy consumption measurement has been elaborated and applied to a real sensor node 

platform, using memory occupation and CPU and radio energy consumption 

measurements. We show that despite the above mentioned resources limitations, it is 

perfectly possible to use some security mechanisms such as private-key cryptography 

and MAC (Message Authentication Code) at no sizeable performance losses. 

Keywords:  Cryptography Algorithm, Power Consumption, Security System, 

Wireless Sensor Networks. 
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Introdução 
 

“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará 
fazendo o impossível”. 

Francisco de Assis 

1.1.1.1.1.1.1.1.    ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação    

Aplicações para monitorar, vigiar e controlar situações do mundo físico criaram 

a necessidade de desenvolver soluções tecnológicas autônomas, onipresentes e com 

baixo custo de desenvolvimento, implantação e manutenção. Com os avanços nas 

comunicações sem fio e na miniaturização de dispositivos embarcados, têm-se hoje 

tecnologia para produzir dispositivos sensores de pequenas dimensões que podem ser 

chamados de poeira inteligente [55].  

Baseados em sistemas micro eletromecânicos (MEMS – Micro Electro-

Mechanical System), a tecnologia atual de produção de chips possibilita a produção de 

vários tipos de sensores (luz, umidade, temperatura, fumaça, radiação, etc) no mesmo 

chip que processa o sinal e realiza a comunicação [4]. Em outras palavras, o sensor 

converte uma grandeza do mundo físico, como umidade e temperatura, em dados a 

serem processados por uma aplicação que esteja interessada nessas grandezas. 

Neste contexto estão sendo desenvolvidas as Redes de Sensores Sem Fio 

(RSSF), identificadas como uma das 21 idéias para o século XXI [2] e umas das 10 

tecnologias emergentes que irão mudar o mundo [1]. Tipicamente, uma RSSF é 

composta por centenas ou milhares de nós que são dispositivos de baixo poder 

computacional, pouca capacidade de armazenamento de energia e equipados com 
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dispositivo de comunicação sem fio além de um ou mais sensores. Estes nós são 

geralmente distribuídos em uma região de interesse.  

Cada nó sensor na região de interesse é responsável por extrair dados do 

ambiente (tais como, temperatura, umidade, pressão e luminosidade), processar e enviar 

estes dados através de um ou mais nós sorvedouros, que são responsáveis por transmitir 

os dados para o usuário final. Dispositivos sensores podem ser utilizados na terra, no ar, 

na água, em veículos e em construções. São também utilizados para monitorar sinais 

vitais e locais remotos como florestas, desertos, profundezas dos oceanos, vulcões e 

outros planetas.  

A deposição dos nós sensores geralmente é realizada de forma aleatória, 

estabelecendo uma rede Ad Hoc. Assim, mecanismos de adaptação e auto-configuração 

devem ser estabelecidos para tratar as situações de perdas de nós (falta de energia ou 

dano físico) e falhas na comunicação. 

A maioria das pesquisas em redes de sensores está direcionada ao 

desenvolvimento de novos protocolos que promovam a utilização eficiente dos recursos, 

principalmente com relação ao consumo de energia [19]. Embora estes protocolos 

estejam efetivamente prolongando o tempo de vida das redes de sensores, pouca atenção 

tem sido dada à segurança. Contudo, em muitas aplicações, os aspectos de segurança 

são tão importantes quanto o desempenho da rede e o baixo consumo de energia. 

1.2.1.2.1.2.1.2.    MotivaçãoMotivaçãoMotivaçãoMotivação    

Algumas aplicações para Redes de Sensores Sem Fio necessitam de uma 

autonomia no funcionamento dos nós na escala de anos. De acordo com o ambiente e a 

quantidade de nós espalhados, torna-se impraticável recuperar a energia armazenada na 

bateria de um nó em ambientes inóspitos como desertos (de gelo ou de areia), 

proximidades de vulcões, ambientes extraterrestres, florestas, etc.  

Por esse motivo o processo de manutenção das redes de sensores não acontece 

como nas outras redes sem fio. Nas redes Ad Hoc e celulares, o consumo de corrente 

elétrica dos dispositivos é tipicamente de centenas de mile-amperes e o processo de 

recarga da bateria é simples. Nas redes de sensores, o consumo de um nó sensor 
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necessita ser de micro-amperes chegando a nano-amperes e o processo de recarga da 

bateria nem sempre é viável.  

Desta forma, a maioria dos algoritmos e protocolos de comunicação 

desenvolvidos para RSSFs visam reduzir o consumo de energia na rede através da 

melhora na utilização do rádio, da CPU e dos sensores [19], [61]. Técnicas como 

agregação de dados [56] são empregadas para combinar dados provenientes de um 

conjunto de sensores com a finalidade de gerar uma única transmissão na rede.  

Novos dispositivos eletrônicos e sistemas operacionais embarcados estão sendo 

projetados para reduzir o consumo de energia gasto com o processamento [57]. Novas 

tecnologias de baterias estão sendo desenvolvidas para armazenar mais energia em um 

menor espaço e novas fontes alternativas buscam extrair energia do ambiente através de 

processos físicos como temperatura, vibração e luz solar [20].  

Além disso, com a disseminação e popularização das RSSFs, a proteção da 

privacidade dos dados se tornou extremamente importante. A utilização de sensores em 

sistemas críticos como usinas, aeroportos e hospitais requer mecanismos que garantam a 

autenticidade, integridade e confidencialidade dos dados transmitidos. Em redes de 

sensores, isto é especialmente difícil porque os nós sensores têm recursos limitados e 

não se pode garantir a segurança física dos mesmos.  

Portanto, uma questão básica é como satisfazer os requisitos das aplicações de 

forma segura, considerando as características específicas das redes de sensores. Embora 

os protocolos estejam efetivamente prolongando o tempo de vida das redes de sensores, 

pouca atenção tem sido dada à segurança ainda. Contudo, em muitas aplicações, os 

aspectos de segurança são tão importantes quanto o desempenho da rede e o baixo 

consumo de energia. 

Nesse contexto, este trabalho pretende avaliar o impacto causado pelo emprego 

de mecanismos de segurança em RSSFs que possibilitem: (1) validar os dados recebidos 

de um sensor (é necessário autenticar as fontes de maneira que nós maliciosos não 

possam injetar dados falsos); (2) verificar a integridade dos dados para detectar 

modificação nos mesmos; (3) garantir a confidencialidade dos dados através do uso de 

técnicas de criptografia. 
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1.3.1.3.1.3.1.3.    PropostaPropostaPropostaProposta    

A principal meta deste trabalho é mostrar que apesar das limitações de recursos 

impostas pelos sensores é possível utilizar alguns mecanismos de segurança, como 

criptografia e MAC1 (Message Authentication Code), para tornar a troca de informações 

mais segura. Isto é realizado neste trabalho através da avaliação, sob o ponto de vista do 

consumo de energia, utilização do processador e ocupação de memória, do impacto para 

a implantação destes mecanismos de segurança em RSSFs. 

Existem outras questões importantes para segurança em redes de sensores, como 

proteção física dos dados coletados pelos nós sensores, distribuição de chaves e 

identificação das vulnerabilidades das classes de aplicação. Contudo, estes tópicos estão 

fora do escopo deste trabalho. 

Para alcançar as metas será desenvolvida uma nova abordagem para medição de 

consumo de energia em dispositivos sensores trazendo conceitos já existentes em 

medições para sistemas embarcados. Além disso, serão identificados algoritmos de 

criptografia apropriados para RSSFs baseado na literatura existente. Por fim, serão 

apresentados os resultados do impacto da utilização de mecanismos de segurança 

avaliando um nó isoladamente e depois numa rede de sensores. 

1.4.1.4.1.4.1.4.    Trabalhos relacionadosTrabalhos relacionadosTrabalhos relacionadosTrabalhos relacionados    

Tendo em vista os requisitos de segurança das aplicações e as restrições de 

energia de redes de sensores, pesquisas direcionadas ao estudo de mecanismos de 

segurança e à análise do impacto causado por estes mecanismos no consumo de energia 

dos nós ainda estão em aberto.  

Trabalhos relativos ao consumo de energia normalmente restringem-se a 

simulações baseadas em modelos de energia [62], criação de mapas de energia através 

de modelos estatísticos [32] e análises matemáticas da redução no consumo devido à 

implantação de novos algoritmos [19]. No entanto, são encontrados poucos trabalhos 

voltados a cenários reais nesta área. 

                                                           
1 Neste trabalho o acrônimo “MAC” está sendo utilizado livremente neste contexto. Ao se referir à camada de rede será 

necessário especificar como “camada MAC”. 
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Na área de segurança em RSSF, encontram-se vários trabalhos que propõem 

soluções para os mais diversos pontos, como roteamento [24], algoritmos de 

criptografia e autenticação [38], distribuição de chaves [29] e detecção de intrusão [52]. 

Um dos trabalhos mais reconhecidos em relação à proposição de mecanismos 

para segurança é o SPINS [38], onde são definidos dois protocolos, o SNEP (Sensor 

Network Encryption Protocol) e o µTesla. Estes protocolos possuem a finalidade de 

garantir a confidencialidade, autenticação e integridade dos dados, permitindo que a 

estação base e os nós possam se comunicar utilizando um roteamento seguro. 

Uma camada de enlace segura projetada para redes de sensores sem fio, 

denominada TinySec foi introduzida em [23]. Genericamente, trata-se de um pacote de 

segurança que os desenvolvedores de aplicações podem facilmente integrar com suas 

aplicações de redes de sensores. Este trabalho foi desenvolvido tomando como base as 

primitivas de segurança disponibilizadas pelo TinySec. 

Exemplos de trabalhos correlatos à economia de energia e ao uso de algoritmos 

de criptografia e autenticação para RSSF são [16], [27], [30]. Entretanto estes trabalhos, 

além de raros, ainda são poucos aprofundados, necessitam de detalhes a respeito dos 

seus procedimentos, e principalmente de uma avaliação do real impacto que tais 

mecanismos irão causar. 

1.5.1.5.1.5.1.5.    Organização do documentoOrganização do documentoOrganização do documentoOrganização do documento    

O restante deste documento está dividido da seguinte forma. No capítulo 2 são 

apresentados os conceitos, nomenclaturas, um breve histórico, aplicações e exemplos de 

hardware e software para as Redes de Sensores Sem Fio. 

No capítulo 3 são vistos os principais conceitos de segurança, os tipos de ataques 

e as soluções propostas atualmente para se prover segurança às redes de sensores. As 

características importantes para um algoritmo de criptografia se adequar ao uso em 

RSSF também são discutidas neste capítulo. 

O capítulo 4 apresenta a metodologia e os resultados da avaliação do uso de 

mecanismos de segurança em um nó sensor. O capítulo 5 mostra os resultados do 

impacto sob o ponto de vista de uma rede de sensores.  
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No capítulo 6 são apresentadas as considerações finais, as principais 

contribuições e algumas sugestões para trabalhos futuros. 



 

Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2     

 
Estado da Arte 
 

“O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las“.  

Francis Bacon 

Neste capítulo é feito um levantamento do estado da arte para Redes de Sensores 

Sem Fio, mostrando seus conceitos, características e aplicabilidade. Por fim, são 

apresentadas as principais plataformas disponíveis para implementação de uma rede de 

sensores sem fio. 

2.1.2.1.2.1.2.1.    Principais conceitos e características das RSSFsPrincipais conceitos e características das RSSFsPrincipais conceitos e características das RSSFsPrincipais conceitos e características das RSSFs    

Uma rede de sensores consiste de um grande número de dispositivos eletrônicos, 

denominados de nós sensores ou motes, com poder computacional, comunicação sem 

fio e com capacidade de sensoriamento [3]. Estes nós são geralmente distribuídos em 

uma região de interesse. Cada nó sensor é responsável por extrair, processar e enviar 

dados do ambiente (tais como, temperatura, umidade, pressão e luminosidade) através 

de um ou mais nós sorvedouros, que são responsáveis por transmitir os dados para o 

usuário final. 

As RSSFs podem ser vistas como um tipo especial de rede Ad Hoc (MANET - 

Mobile Ad hoc Network). São também conhecidas como WASNs (Wireless Ad hoc 

Sensor Network), WSN (Wireless Sensor Networks) ou simplesmente Sensor Networks.  

Apesar das semelhanças com as redes Ad Hoc, muitos dos algoritmos utilizados nestas 

redes não são adequados às redes de sensores sem fio devido às seguintes 

particularidades: a escalabilidade de uma rede de sensores normalmente atinge uma 

ordem de grandeza maior que a das redes convencionais e Ad Hoc; os nós em uma rede 

Ad Hoc são tipicamente móveis enquanto que em RSSF são, na maioria das vezes, 
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estacionários; a mudança de topologia das redes Ad-hoc ocorre normalmente devido à 

mobilidade dos nós, enquanto que em RSSFs, a variabilidade da topologia é dada 

principalmente pelo recurso limitado de energia (bateria); outra diferença do ponto de 

vista da comunicação, é que as redes de sensores freqüentemente utilizam broadcast 

enquanto as redes Ad Hoc convencionais utilização comunicação ponto-a-ponto. 

As redes de sensores podem ser classificadas de acordo com a sua composição, 

organização, mobilidade e densidade: 

• Composição – Uma rede de sensores é denominada homogênea quando todos 

os nós participantes da rede são iguais em suas características de hardware 

(processador, memória, bateria, comunicador e dispositivo sensor), caso 

contrário é denominada heterogênea. 

• Organização - Uma RSSF pode ser caracterizada como plana, quando todos os 

nós são pares entre si e tipicamente desempenham o mesmo papel, ou 

hierárquica, quando existem agrupamentos (clusters) em um ou mais níveis de 

nós que desempenham papéis diferentes. 

• Mobilidade – Uma RSSF pode ser classificada como estacionária ou móvel. 

Em uma RSSF estacionária, depois que os nós são dispostos na região de 

monitoramento, sua posição não se modifica. Entretanto, isto não garante que a 

conectividade dos elementos da rede permaneça inalterada, uma vez que alguns 

nós com o passar do tempo se tornarão indisponíveis devido ao término de suas 

reservas energéticas ou por danos físicos. 

• Densidade – Quanto à densidade, uma RSSF pode ser classificada como 

irregular quando os nós estão espalhados de forma irregular na região de 

interesse, caso contrário, é considerada balanceada. Quando a concentração de 

nós por unidade de área é alta a rede é denominada densa, caso contrário, 

espaça. 

A aquisição de dados em uma rede de sensores pode ocorrer das seguintes 

formas: contínua, quando os dados são coletados continuamente e enviados pela rede; 

sobre demanda, quando os dados são enviados quando solicitados; programada, 
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quando existe uma programação temporal para o evento a ser monitorado; e reativa, 

quando o dado é enviado ao acontecer um evento no ambiente monitorado. 

O projeto de aplicações para rede de sensores é altamente influenciado pela 

escassez de recursos (tais como, largura de banda, energia e memória), modelos de 

comunicação e requisitos da aplicação.  Na transmissão sem fio a potência do sinal 

decai proporcionalmente com o quadrado da distância. Assim, se a comunicação entre 

nós sensores e o sorvedouro for através de um único salto será necessário ajustar a 

potência do sinal para tornar possível a troca de mensagens na rede. Este procedimento 

irá causar um aumento no consumo de energia e conseqüentemente uma redução no 

tempo de vida da rede. 

2.2.2.2.2.2.2.2.    Projetos de Pesquisa em RSSFsProjetos de Pesquisa em RSSFsProjetos de Pesquisa em RSSFsProjetos de Pesquisa em RSSFs    

A necessidade de monitorar e ou vigiar ambientes, como também rastrear 

objetos, é tão antiga quanto o sentimento de propriedade que os homens possuem sobre 

suas terras e bens matérias. No princípio, dispositivos mecânicos eram utilizados para 

aumentar a capacidade da percepção humana às mudanças físicas no ambiente (por 

exemplo, um simples sino em uma porta, transformando em alerta sonoro o movimento 

desta). Com a evolução da tecnologia foi sendo viável o desenvolvimento de 

dispositivos para sensoriamento de ambientes. Um exemplo é o sistema SOSUS (Sound 

Surveillance System) [37] criado no início da Guerra Fria pelos militares americanos 

(década de 50) com a finalidade de detectar a aproximação de submarinos soviéticos. 

Em 1994, a idéia deste sistema foi aproveitada para monitorar baleias e terremotos. 

Na década de 80, a agência americana para projetos avançados de defesa 

(DARPA), deu inicio ao projeto DSN (Distributed Sensor Networks) para desenvolver 

soluções com sensores distribuídos incluindo protocolos e comunicação de auto nível, 

técnicas e algoritmos de processamento, e software distribuídos [11]. Nesta mesma 

década foram desenvolvidos vários projetos com fins militares. Sensores ficaram 

responsáveis por localizar alvos no ar, na terra e no mar como tanques, navios, aviões 

ou mesmo deslocamento de tropas. 

Em 1999, o DARPA iniciou o projeto SensIT (Sensor Information Technology) 

[26] com duas finalidades principais: desenvolver novas técnicas adequadas para redes 
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Ad-hoc em ambientes dinâmicos e realizar processamento de informações na rede. Ao 

mesmo tempo, universidades e centros de pesquisa iniciaram projetos na área de redes 

de sensores. Um primeiro exemplo é o Smart Dust [55], da Universidade de Berkeley, 

cujo objetivo é a miniaturização dos nós sensores que por volta de 1985 eram postos em 

cima de caminhões como visto na Figura 1. O Smart Dust tem conseguido integrar 

soluções de processamento, sensoriamento e comunicação em circuitos integrados 

menores que 1 mm³ (Figura 2).  

 

Figura 1. Equipamentos utilizados pelo projeto DSN-DARPA por volta de 1985
1
. 

 

Figura 2. Componentes do sensor sem fio Smart Dust
2
. 

                                                           
1 Figura extraída de [11]. 
2 Figura extraída de [55]. 
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Um outro projeto de destaque, denominado de µAmps, foi iniciado pelo MIT em 

1999 [63]. O objetivo deste projeto era desenvolver a miniaturização de tecnologias para 

processamento e filtragem de sinal, consumo de potência e comunicação. 

Assim como as pesquisas no âmbito militar e universitário, a iniciativa privada 

também entrou na disputa pelo desenvolvimento de plataformas para redes de sensores. 

O projeto Intel Mote [22], iniciado em 2000, utiliza alguns resultados do projeto Smart 

Dust na construção de uma plataforma embarcada universal. 

Em 2001, a Universidade de Zurich iniciou um projeto de pesquisa denominado 

de Smart-Its [21]. O objetivo é desenvolver um conjunto de dispositivos inteligentes 

com poder de processamento, capacidades de sensoriamento e de consumo de energia 

variáveis.  

A agência aeroespacial americana (NASA), mantém o projeto Sensor Webs [34] 

cujo objetivo é desenvolver soluções para o monitoramento das condições físicas de 

planetas e luas do sistema solar através de redes de sensores. Pequenos sensores 

alimentados por energia solar serão lançados no astro escolhido como alvo onde uma 

sonda central receberá os dados da rede e enviará para outra sonda em órbita que, por 

sua vez, encaminhará os dados para a Terra.  

Outro grande projeto é o NEST [36], da Universidade de Berkeley, que 

desenvolve soluções em hardware e software para redes de sensores. Este projeto define 

pesquisas nas áreas de sistemas operacionais, simuladores, máquinas virtuais, bancos de 

dados, compiladores e linguagens de programação e camadas de segurança.  

No Brasil, o projeto SensorNet [43] das Universidades Federais de Minas Gerais 

e Pernambuco desenvolve pesquisas em arquiteturas, protocolos, sistemas operacionais, 

avaliação, gerenciamento, aplicações e hardware para sensores sem fio. 

2.3.2.3.2.3.2.3.    Aplicações para RSSFsAplicações para RSSFsAplicações para RSSFsAplicações para RSSFs    

Como citado anteriormente, as redes de sensores podem ser equipadas com 

diferentes tipos de sensores como sísmicos, magnéticos, acústicos e termais. Estes 

sensores podem ser utilizados para monitorar diversas condições ambientais como 

temperatura, umidade, movimento veicular, condições de luz, composição de solos, 
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níveis de ruídos e características de objetos. Claramente, redes de sensores podem ser 

empregadas em diversas áreas como monitoramento ambiental, militar, segurança, 

controle e automação industrial e tráfego. Algumas dessas áreas são detalhadas a seguir. 

Monitoramento ambiental 

O emprego de redes de sensores em aplicações como agricultura de precisão, 

monitoramento de florestas e áreas de preservação têm se tornado cada vez mais 

comum. O procedimento para monitorar uma área geralmente ocorre da seguinte forma: 

um grupo de sensores é distribuído randomicamente sob uma determinada região de 

interesse para monitorar uma ou mais grandezas físicas (umidade, temperatura, pressão, 

luminosidade, etc). Cada sensor captura a amplitude desta grandeza que é transformada 

em uma informação digital dentro de um intervalo de tempo de amostragem. Os valores 

coletados podem ser pré-processados e transmitidos pela rede até o local onde estes 

dados serão tratados.  

Os dados coletados podem gerar gráficos, mostrar o comportamento da grandeza 

ao longo de fases de interesse (por exemplo, estações do ano), servir para prever eventos 

futuros, disparar atuadores para controlar situações como incêndios, desmatamentos e 

secas. A Figura 3 exibe um exemplo de um monitoramento ambiental real realizado pela 

NASA na Antártida. 

 

Figura 3. Monitoramento de uma região remota da Antártida realizado pelo projeto sensorWebs 

da NASA
1
. 

                                                           
1 Figura extraída de [34] 
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Monitoramento de segurança 

Uma segunda classe de aplicações bastante comum em redes de sensores sem fio 

é o monitoramento de ambientes com a finalidade de detectar eventos perigosos. Neste 

tipo de aplicação, a taxa de amostragem dos nós sensores pode variar de acordo com a 

sua finalidade. Os sensores podem coletar freqüentemente amostras do ambiente, 

entretanto, o envio de mensagens de alerta só ocorre quando uma determinada situação 

acontecer (por exemplo, detecção de intruso, terremotos, incêndios). Este procedimento 

é denominado de “report by exception”, ou seja, uma notificação ocorre somente em 

casos de exceção quando o evento inseguro esteja acontecendo ou para acontecer.  

A Figura 4 apresenta um exemplo de aplicação que monitora abalos sísmicos e 

gera um alerta em caso de suspeita. 

Figura 4. Monitoramento de terremotos. 

Na maioria dos sistemas de segurança, um procedimento de atuação pode ser 

necessário, portanto, uma questão importante é determinar a localização do evento que 

gerou a exceção (violação da segurança). O tempo de notificação de um evento deve ser 

otimizado para que as medidas de seguranças sejam rapidamente efetuadas. 

Rastreamento de objetos 

Aplicações como rastreamento de veículos e animais em extinção têm sido 

bastante divulgas na literatura [44], [46]. A idéia é monitorar o movimento de objetos 

em tempo real, como mostra a Figura 5 onde uma câmera acompanha o movimento de 

um tanque de guerra que passa por um campo de nós sensores [14].  
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Figura 5. Monitoramento de um campo de guerra
1
. 

 Neste cenário, os sensores distribuídos na região, informam a estação base a 

posição exata do objeto (tanque de guerra). Portanto, neste tipo de aplicação a rede deve 

fazer uso de alguma técnica de descoberta de localização como GPS (Global 

Positioning System) e Cricket System [31]. 

2.4.2.4.2.4.2.4.    Hardware e Software para RSSFsHardware e Software para RSSFsHardware e Software para RSSFsHardware e Software para RSSFs    

As três principais áreas do conhecimento que promovem a evolução tecnológica 

dos dispositivos utilizados em redes de sensores são a física, a eletrônica e a 

computação. Aplicações específicas podem necessitar de outros conhecimentos, como 

no caso de sensores biomédicos que necessitam da biomedicina.  

Entre inúmeras contribuições que a física promove nestas pesquisas destacam-se 

as relativas ao dispositivo sensor. Tipicamente um sensor modifica seu comportamento 

com relação ao fluxo de elétrons quando ocorre alguma alteração em uma grandeza 

física do ambiente, por exemplo, um foto-resistor que tem sua resistência elétrica 

modificada com a variação da temperatura.  

A eletrônica contribui com a construção do dispositivo sensor integrando 

circuitos integrados (micro-controladores, memórias, chips de comunicação), resistores, 

capacitores, placas de circuito impresso, etc.  

Dentro da computação uma rede de sensores pode ser vista como uma 

composição de diversas áreas, como ilustra a Figura 6. Um nó sensor é um sistema 

embarcado que tipicamente utiliza um sistema operacional de baixo consumo e 

ocupação de memória. Uma pilha de protocolos de rede é necessária para possibilitar a 

                                                           
1 Figura extraída de [14] 



Capítulo 2 – Estado da Arte  26 

 

comunicação sem fio entre os nós sensores, e as aplicações de rede podem ser vistas 

como um sistema distribuído.  

 

Figura 6. Algumas áreas que RSSFs abrange. 

Existe uma variedade de plataformas de hardware e software desenvolvidas por 

universidades e centros de pesquisas para aplicações em redes de sensores sem fio. 

Algumas destas plataformas são detalhadas a seguir. 

Hardware 

O maior número de iniciativas, do ponto de vista de hardware para RSSFs, estão 

utilizando componentes de prateleira (COTS – Commercial Off-The-Shelf) como micro-

controladores para sistemas embarcados, baterias de alta densidade de energia, módulos 

de comunicação sem fio. Algumas outras aplicações utilizam PDA (Personal Digital 

Assistants) [44] ou tecnologias para prototipação de circuitos integrados com lógica 

programável como FPGA (Field Programmable Gate Array) [45]. 

A Figura 7 ilustra genericamente os componentes fundamentais de um nó 

sensor: o(s) sensor(es), o micro-controlador, o dispositivo de comunicação e a bateria.  

Figura 7. Componentes básicos de um nó sensor. 

Sensor 

Um sensor é um dispositivo capaz de sentir uma grandeza do mundo físico 

(temperatura, umidade, pressão, aceleração, luminosidade, etc) e transformá-la, por um 

Sensor 

Bateria 
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processo físico-eletrônico, em um sinal elétrico variável (analógico) que representa a 

amplitude desta grandeza. Muitos materiais possuem características físicas que sofrem 

modificações com os fenômenos da natureza. 

A evolução dos MEMS (Micro Electro-Mechanical System) vem possibilitando 

uma nova geração de dispositivos sensores. Existem CIs (Circuitos Integrados) sensores 

de aceleração em três eixos que possibilitam determinar a direção, sentido e aceleração 

do movimento no espaço [25]. Para tornar o hardware do nó sensor reutilizável para 

várias aplicações, a maioria das plataformas fornece uma única placa com diferentes 

tipos de sensores. 

Entre os desafios enfrentados pelos construtores de nós sensores destaca-se o 

problema com a manipulação do sinal gerado pelo sensor. É comum que o sinal 

analógico gerado pelo sensor não represente linearmente o valor da grandeza que está 

sendo medido, requerendo um processo de calibragem externa. Dependendo das 

características do sensor este processo pode ser complexo, pois pode ser afetado por 

fatores ambientais como temperatura, pressão e tensão de alimentação.  

Outro problema é a compatibilidade do nível do sinal gerado pelo sensor e o 

dispositivo que vai ser responsável por ler este sinal. Normalmente faz-se necessário o 

uso de amplificadores e filtros para regenerar o sinal que é obtido fraco e com ruído. 

Sensores digitais são desenvolvidos para reduzir estes problemas internamente e gerar o 

sinal digital obedecendo algum protocolo de comunicação entre chips como o I²C [39], 

um padrão de comunicação para barramento de sistemas embarcados. 

Processador e Memória 

Várias famílias de micro-controladores estão surgindo contendo memórias flash 

e RAM, conversores analógico-digitais e portas de comunicação, tudo integrado em um 

único chip (SoC - System On Chip) com baixo consumo de potência, baixo custo e 

suporte a periféricos. 

Micro-controladores padrões de 8 ou 16 bits consomem entre 0,25 a 2,5 mA por 

MHz no seu estado de funcionamento. Além deste consumo, deve-se levar em 

consideração o consumo no estado ocioso (idle) já que não é necessário o nó sensor 
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estar o tempo todo ativo. Freqüentemente o micro-controlador fica no estado idle 99,9% 

do tempo consumido de 1 a 50 µA [20]. 

Tradicionalmente um micro-controlador de baixa tensão opera no intervalo de 

2,7 a 3,3 Volts, mas as novas famílias de controladores de baixa potência estão 

operando abaixo de 1,8V. A freqüência de clock está variando na faixa dos 4MHz aos 

400MHz. Como a freqüência e a tensão são determinantes no consumo de potência, 

estas devem sem as menores possíveis desde que atendam aos requisitos da aplicação. 

Em questões de memória, os nós sensores geralmente necessitam de espaço para 

armazenar temporariamente os dados do(s) sensor(es) antes de processá-los e transmiti-

los. Em geral, para armazenamento do programa tem se utilizado memória flash de 1 a 

128 KB e memória RAM de 32 a 128 KB [20].  

A Tabela I mostra exemplos de micro-controladores atualmente utilizados em nó 

sensores e algumas de suas características.  

Tabela I. Comparação de alguns micro-controladores utilizados em soluções para RSSF. 

Característica ATMega
128L 

MSP430F1
49 

Intel 
PXA255 

StrongARM 
SA-1100 

Freqüência Máxima (MHz) 8 5 400 200 

Bits 8 16 32 32 

Memória de programa (KB) 128 60 32(cache) 16(cache) 

RAM (KB) 4 2 32(cache) 8(cache) 

ADC (bits) 10 12 - - 

Tensão de Operação 2,7-5,5V 1,8-3,6V 1-3,6V 3-3,6V 

Corrente no modo Ativo 8mA 2,1 mA 800 mA 
230mW a 
133MHz 

Corrente no modo ocioso 3,2mA - 460 mA 50mW a 133MHz 

Corrente no modo de baixo 

consumo 
<200µA 1,6 µA 75 µA 25µA 

 

Dispositivo de comunicação 

A comunicação entre os nós em uma RSSF pode ser feita através da utilização 

de luz (laser ou infra-vermelho) ou ondas-eletromagnéticas (Rádio Freqüência – RF). 

Modernos transceptores de baixa potência e baixo alcance consomem entre 15 e 300 

mW [20]. No processo de comunicação, um transceptor gasta mais energia para 
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transmitir que para receber, uma vez que este consumo é proporcional ao quadrado da 

distância do alcance da onda eletromagnética gerada.  

Entretanto, para aplicações que não necessitam transmitir dados com freqüência, 

o consumo relativo à recepção pode ser tornar mais significativo que o de transmissão. 

Isto ocorre porque em aplicações onde não existe uma sincronização dos eventos que 

geram mensagens, o transceptor do nó deve está sempre disponível para receber dados. 

Além da potência de transmissão, outros fatores que influenciam o alcance da 

transmissão são: a sensibilidade do receptor, o ganho e eficiência da antena. Como 

exemplo de transceptores de baixa potência aplicados em RSSFs podemos destacar o 

TR1000 [47] e o CC1000 [9]. A Tabela II mostra as características desses dois 

transceptores. 

Tabela II. Características do TR1000 e CC1000. 

 Características TR1000 CC1000 

Tipo de Modulação OOK/ASK FSK 

Freqüência Portadora (MHz) 916,5 300 – 1000 

Tensão de Operação(V) 3 2.1 - 3.6 

Corrente no modo de 

transmissão (mA) 
12 16,5 a 868 MHz, 0dBm 

Corrente no modo de Recepção 3,8 mA a 115,2 kbps 
1,8 mA a 2,4 kbps 

9,6 mA a 868 MHz 

Largura de Banda OOK 30 kbps 
ASK 115,2 kbps 

> 76,8 kbps 

Sensitividade do receptor -97dBm a 115,2kbps -110 dBm a 2,4 kBaud 

Alcance (m) 100 300 

Potência de Transmissão (dBm) 0 -20 a 10 
 

Alguns projetos utilizam a luz (laser ou infra-vermelho) como forma de 

comunicação. Uma vantagem do uso deste meio de comunicação é a economia no 

consumo de energia. A desvantagem é a necessidade da comunicação ser direcional, ou 

seja, o transmissor deve ter visada para o receptor. A solução ótica encontrada em [10] é 

utilizada pelo projeto Smart Dust [55]. 

Módulo de energia 

A energia que alimenta a maioria dos sensores é proveniente de reações 

químicas de suas baterias. A medida padrão para a capacidade de uma bateria é o mili-

ampere/hora (mAh). Na teoria, uma bateria de 1000 mAh pode suportar por 100 horas 
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um dispositivo que consome 10mA. Na prática, isto não acontece por questões químicas 

de descarga natural e de como esta energia é extraída da bateria. Outra questão é que 

muitos dispositivos não são tolerantes à descarga da bateria tornando-se inoperante ao 

atingir um determinado limiar.  

Existem basicamente três tipos de tecnologias de baterias aplicadas atualmente 

para RSSFs: alcalina, lítio e hidrato metálico de níquel. Uma bateria alcalina do tipo AA 

(comumente utilizadas em rádios a pilha) fornece na média 1,5 V, mas sua faixa de 

operação varia de 1,65 a 0,8V. A densidade de energia de uma bateria alcalina é 

aproximadamente de 1.500 Joules/cm³ que é superada pelas baterias de lítio que 

armazenam de 2.400 a 4.000 J/cm³. Além disso, as baterias de lítio fornecem uma 

tensão constante, ideal para dispositivos com baixa tolerância na variação de voltagem. 

As baterias de hidrato metálico de níquel armazenam menos energia que uma bateria 

alcalina (aproximadamente metade). Entretanto, estas baterias possuem a vantagem de 

serem recarregáveis. 

A variação de tensão é uma grande preocupação em dispositivos embarcados. 

Existem circuitos reguladores de tensão que mantém a tensão de saída constante com a 

variação da tensão de entrada. Porém, este processo de regulagem implica em um 

consumo extra de energia, o que nem sempre é possível em um nó sensor. Este fato 

motiva a construção e uso de dispositivos que sejam tolerantes a uma faixa de tensão, 

sem ocasionar erros de operação. 

Estudos demonstram que o aumento da capacidade de armazenamento das 

baterias tem dobrado somente a cada 35 anos [41]. Nos últimos anos esta realidade vem 

se modificando pela necessidade dos dispositivos portáteis, mas ainda assim é bastante 

inferior à evolução dos processadores apontada pela Lei de Moore [58].  

Técnicas que utilizam fontes de energias renováveis estão cada vez mais 

desenvolvidas. Células solares modernas podem extrair 10mW/mm², que são 

armazenadas em modernos capacitores ou baterias recarregáveis. Campos magnéticos 

que emanam de linhas de transmissões e vibrações mecânicas estão servindo na geração 

de energia.  

Vibrações mecânicas, mesmo de baixa intensidade, são comuns em edifícios, 

equipamentos em funcionamento ou até mesmo na natureza como no movimento das 
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ondas do mar, das folhas de uma árvore ou do solo. Materiais piezelétricos são 

utilizados para estes fins [50]. 

Exemplos de plataformas de Hardware 

A maioria dos projetos de plataformas para redes de sensores está no âmbito 

militar e universitário como apresentado em [34], [36], [55]. Muitas dessas plataformas 

utilizam componentes de hardware em comum, conforme é mostrado na Tabela III que 

exibe algumas famílias de motes e suas configurações de hardware. 

Tabela III. Configuração de hardware de algumas famílias de Motes
1
 

 

Estas plataformas são vendidas em kits que acompanham alguns nós sensores, a 

interface de programação da memória do mote e aquisição de dados, o ambiente de 

desenvolvimento para programação de aplicações em cima de um sistema operacional 

para sistemas embarcados, além das placas com os sensores (sensor boards), baterias e 

documentação.  

Neste trabalho a plataforma Mica2 [33] foi utilizada para a realização dos 

experimentos. A Figura 8 mostra uma foto do Mica2 com os seus principais 

componentes. Esta placa, denominada de Main Board, contém processador, memória, 

                                                           
1 Tabela extraída de [33] 
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bateria, rádio e um conector de expansão que possibilita a conexão com o módulo de 

programação/aquisição de dados e com a Sensor Board. 

 

Figura 8. Mica2 e a localização dos seus principais componentes
1
. 

Existem vários modelos de Sensor Board. Neste trabalho foi utilizado o modelo 

MTS310CA exibido na Figura 9. Esta placa é conectada à Main Board via um conector 

com 51 pinos e possui sensores de luminosidade, temperatura, aceleração em dois eixos, 

magnetômetro, microfone, detector de som e saída de som.  

 

Figura 9. Sensor Board MTS310CA para o Mica2
1
. 

Software 

Uma plataforma de software para sistemas embutidos, como é o caso de RSSFs, 

envolve o desenvolvimento de sistemas operacionais, protocolos de redes, camadas de 

segurança, aplicações embarcadas (aplicação do nó sensor), aplicações do usuário, entre 

outros.  

                                                           
1 Figura extraída de [33]. 
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Um Sistema Operacional para Rede de Sensores Sem Fio deve ser projetado 

para executar com recursos limitados de hardware. O suporte à economia de energia é 

um requisito essencial. Atualmente em RSSFs têm se adotado dois modelos de sistemas 

operacionais: os de propósito geral para sistemas embarcados e os baseados em eventos. 

Em [28] encontramos um estudo comparativo entre essas duas abordagens. Este estudo 

utiliza o TinyOS [57] como referência de SO baseado em eventos e o eCOS [15] de 

propósito geral.  

2.5.2.5.2.5.2.5.    ComentáriosComentáriosComentáriosComentários    

A necessidade de utilização das RSSFs é uma realidade nos dias atuais. Uma 

vasta gama de aplicações torna estas redes bastante atrativas para soluções de 

monitoramento, segurança e rastreamento. Entretanto, algumas questões como 

privacidade, custo e impacto ambiental precisam de uma discussão mais aprofundada. A 

privacidade dos indivíduos se tornará menor em um mundo repleto de sensores na 

escala de milímetro cúbico [55].  

O custo individual de um nó sensor ainda é um fator limitante no emprego de 

RSSFs, já que ainda não são encontrados em escala de produção, restringindo-se 

basicamente aos centros de pesquisas, governos e militares.  O custo/benefício do 

impacto ambiental ocasionado pelo emprego de sensores no monitoramento de florestas, 

rios e oceanos ainda necessita ser estudado, principalmente devido aos componentes 

químicos encontrados nos módulos de energia dos nós sensores. 
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Segurança em RSSFs 
 

"eppur si muove ". 

Galileu Galilei 

Neste capítulo são apresentados os ataques, os requisitos e as soluções 

envolvidas na implementação de mecanismos de segurança para RSSFs. São 

apresentados também estudos sobre adequações de algoritmos de criptografia às 

limitações das RSSFs. 

3.1.3.1.3.1.3.1.    IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

Em todos os tipos de redes, principalmente nas sem fio, as questões de 

segurança são de fundamental importância. A utilização de RSSFs em campos de 

batalha, patrulha de fronteiras, hospitais e indústrias necessita de mecanismos que 

forneçam proteção aos conteúdos transmitidos. Um nó intruso pode gerar uma 

informação maliciosa à aplicação do usuário modificando as decisões a serem tomadas. 

Em uma aplicação de vigilância contra incêndio, por exemplo, um nó invasor pode 

informar uma temperatura acima de um limiar e fazer o sistema acionar as medidas anti-

incêndio ou mesmo suprimir uma informação de incêndio e causar prejuízos matérias e 

à vida. 

Neste contexto, um intruso dentro do raio de ação de uma rede sem fio pode 

facilmente escutar, interceptar, gerar ou modificar informações. Desta forma, prover 

segurança em RSSFs é requisito fundamental para garantir o funcionamento adequado 

destas redes. Todavia, o projeto e implementação de mecanismos de segurança em 

RSSFs é um desafio, principalmente devido às restrições de memória, processamento e 

largura de banda existentes nas RSSFs. 
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3.2.3.2.3.2.3.2.    TiTiTiTipos de ataquespos de ataquespos de ataquespos de ataques    

Entre os principais ataques a redes sem fio se destacam os seguintes [8], [60]: 

• Negação de serviço (DoS) - Ataque onde se investe em dificultar a utilização de 

um determinado recurso, impossibilitando usuários autorizados de o obterem. 

Este tipo de ataque pode ter como alvo alguma camada da rede. Na camada 

física e de enlace o adversário pode gerar interferência na comunicação 

impossibilitando que os nós sensores obtenham acesso ao meio. Na camada de 

rede o intruso pode interferir na camada de roteamento e desconectar uma região 

de monitoramento. Nas camadas mais altas pode gerar um número elevado de 

requisições a um sensor consumindo sua bateria. 

• Modificação de mensagem – Neste tipo de ataque, o invasor tem acesso à 

mensagem, modifica seu conteúdo e transmite pela rede uma nova mensagem no 

lugar da original. Informações importantes como mensagens contendo uma 

temperatura que indique a ocorrência de incêndio podem ser modificadas de 

forma maliciosa.   

• Interceptação – No ataque por interceptação, a mensagem é interceptada em 

seu trajeto pela rede não chegando ao destino. Este tipo de ataque pode levar a 

gerência da rede a tirar conclusões erradas como término da energia ou falha dos 

nós que tiveram a mensagem interceptada. 

• Mascaramento – Neste ataque, o invasor se faz passar por um elemento da rede 

gerando e recebendo mensagens em seu nome. Um nó mascarado (invasor) pode 

gerar mensagens que não representem valores medidos por sensores legítimos. 

• Repetição - Uma mensagem autêntica, gerada por um ponto da rede é copiada e 

retransmitida em um momento futuro. Em sistema de tempo real, este tipo de 

ataque pode levar a gerência da rede a tomar decisões erradas, uma vez que a 

informação é uma cópia fiel de uma mensagem gerada por um participante 

autorizado em um tempo remoto. 
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3.3.3.3.3.3.3.3.    Requisitos de SegurançaRequisitos de SegurançaRequisitos de SegurançaRequisitos de Segurança    

A escolha de quais requisitos de segurança devem ser utilizados depende do tipo 

de aplicação que está sendo implementada. Dentre os principais requisitos de segurança 

necessários, podem ser citados [38]: 

• Disponibilidade - Assegura a sobrevivência da rede mesmo submetida a ataques 

de negação de serviço. Em RSSFs a preocupação maior está com relação ao 

acesso ao meio de forma que interferências geradas (sendo elas intencionais ou 

não) não impossibilitem a comunicação entre os nós.  

• Confidencialidade - Assegura que o conteúdo da mensagem seja acessado 

apenas por nós autorizados. Este requisito garante que mesmo que o invasor 

tenha acesso aos dados, estes não poderão ser compreendidos. Esta característica 

é muito importante para redes sem fio, uma vez que um invasor pode facilmente 

neste tipo de ambiente está dentro do raio de propagação das mensagens. 

• Integridade - Garante que os dados não são corrompidos enquanto trafegam no 

meio inseguro, tanto por falhas na comunicação, quanto por ataque malicioso. 

• Autenticação - Possibilita que o receptor da mensagem seja capaz de verificar a 

identidade de um emissor, evitando desta forma que nós intrusos injetem dados 

maliciosos na rede.  

• Atualização - Garante que a mensagem é atual e não uma réplica de uma 

mensagem anterior. 

Para que uma rede de sensores cumpra alguns desses requisitos é necessária a 

implementação de alguns mecanismos de segurança como criptografia e o cálculo do 

MAC (Message Authentication Code). A confidencialidade dos dados coletados pelos 

sensores pode ser garantida pela criptografia, somente o nó que possuir a chave secreta 

será capaz de recuperar a informação. A autenticação dos dados pode ser provida 

através de um mecanismo simétrico, onde o transmissor e receptor compartilham uma 

chave secreta para computar um código de autenticação da mensagem completa (MAC) 

que é transmitido junto à mensagem. Quando a mensagem chega ao destino, o receptor 

calcula o MAC da mensagem e o compara com o encontrado na mensagem. O valor do 
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MAC gerado na origem sendo igual ao do destino indica que a mensagem não foi 

corrompida no caminho garantindo autenticidade e integridade.  

3.4.3.4.3.4.3.4.    Soluções para segurança em RSSFSoluções para segurança em RSSFSoluções para segurança em RSSFSoluções para segurança em RSSF    

Algumas soluções para prover segurança de forma eficiente em redes de 

sensores sem fio foram propostas para a camada de rede [24], [38], outras soluções 

estão implementadas na camada de enlace [23]. Abaixo estão resumidas as principais 

características de algumas destas soluções. 

SPINS (Security Protocols for Sensor Networks) [38] - Implementado por dois 

protocolos, o  µTESLA e o SNEP (Secure Network Encryption Protocol). O primeiro é 

responsável pela autenticação nas comunicações em broadcast. O segundo é 

responsável pela confidencialidade, autenticação da comunicação ponto a ponto e 

atualização dos dados com baixo overhead. 

TinySec [23] - Implementado para prover uma camada de enlace segura para o TinyOS 

[57]. O TinySec é um eficiente cifrador de blocos acoplado à pilha de rádio do sistema 

operacional. Uma única chave simétrica (distribuída durante a programação dos 

sensores) é compartilhada por uma coleção de nós da rede. Antes de transmitir um 

pacote, cada nó primeiramente cifra os dados utilizando a chave secreta e aplica um 

código de autenticação da mensagem (MAC) para garantir a integridade dos dados. O 

receptor, através do MAC, verifica se o pacote não foi modificado durante a transmissão 

pela rede e, em seguida, utiliza a chave secreta de seu conhecimento para decifrar a 

mensagem garantindo assim que a mensagem é autêntica, íntegra e secreta. 

Crypto for Tiny Objects [30] - Este trabalho apresenta uma implementação para 

criptografia utilizando curvas elípticas para rede de sensores. O desenvolvimento deste 

trabalho foi motivado pela necessidade de mecanismos seguros e eficientes para 

compartilhamento de chaves criptográficas, distribuição e redistribuição entre os nós. 

3.5.3.5.3.5.3.5.    Algoritmos de criptografiaAlgoritmos de criptografiaAlgoritmos de criptografiaAlgoritmos de criptografia    

Algoritmos de criptografia representam uma parte essencial na arquitetura de 

segurança para RSSFs. A implementação de protocolos de segurança em sensores com 
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recursos limitados requer a escolha apropriada de algoritmos eficientes de criptografia. 

Neste caso, pode-se definir eficiente como baixo espaço de armazenamento e baixo 

consumo de energia e processamento. 

Os algoritmos de criptografia são classificados em simétricos (chave privada) ou 

assimétricos (chave pública). A criptografia simétrica utiliza uma única chave para 

criptografar e decriptografar a mensagem. Por outro lado, os algoritmos assimétricos 

utilizam duas chaves distintas (uma pública e uma privada) para criptografar e 

decriptografar a mensagem. Nesta classe de algoritmos, a mensagem é criptografada 

pela chave pública e decriptografada pela chave privada correspondente. Na criptografia 

assimétrica, o custo relacionado à geração de chaves públicas e privadas é alto [7]. 

Dessa forma, por consumir menos recursos, a criptografia simétrica é mais utilizada 

para prover segurança em RSSF. 

Na literatura, podem ser encontrados trabalhos que justificam a utilização de 

determinados algoritmos de criptografia simétricos para prover segurança em redes de 

sensores. Entre eles destacam-se: 

• O TEA (Tiny Encryption Algorithm) [59] foi projetado para ser um algoritmo 

simples que requer pouco espaço em memória. A segurança provida por ele está 

relacionada ao grande número de iterações utilizadas e não à sua complexidade.  

• O Rijndael [12] apesar de ser um algoritmo muito rápido, não é muito adequado 

para as redes de sensores, uma vez que necessita de muito espaço em memória 

para armazenar as tabelas de consulta (lookup tables) utilizadas [6].  

• O Skipjack [53] foi projetado para ser usado em chips e requer pouco espaço 

em memória, tornando-o um possível candidato a fornecer segurança em redes 

de sensores. 

• Assim como o Rijndael, o DES (Data Encryption Standard) [13] requer grande 

capacidade de armazenamento devido às tabelas de consulta utilizadas, não 

sendo portanto adequado para prover segurança em redes de sensores [6]. 

• De acordo com [38], o RC5 [49] representa o algoritmo de criptografia mais 

adequado para redes de sensores, devido ao seu alto desempenho e por requerer 
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pouco espaço em memória. Ele é um algoritmo bastante difundido desde sua 

criação e não possui falhas conhecidas. Em termos de flexibilidade o RC5 é 

totalmente parametrizado no tamanho de palavra, número de execuções e 

tamanho da chave.  

• Da mesma forma que o RC5, o RC6 [48] requer pouco espaço em memória e é 

parametrizável.  Em [54] encontramos uma utilização do RC6 para RSSFs. 

Um cifrador típico consiste de três componentes: o algoritmo que cifra, o que 

decifra e o que realiza a expansão da chave (key setup). Os parâmetros mais importantes 

em cifradores de bloco são: o tamanho da chave (que determina o tamanho do bloco), o 

tamanho da palavra e o número de execuções. Mais detalhes podem ser encontrados em 

[27]. 

Quanto ao modo de operação dos cifradores, uma mensagem pode ser dividida 

em blocos de acordo com a capacidade do algoritmo. Quando estes blocos são cifrados 

separadamente temos o modo operação ECB (Eletronic Code Book) [35]. O ECB torna-

se inseguro quando um adversário modifica a ordem, omite ou duplica os blocos de 

texto cifrado.  

Um segundo modo de operação é o CBC (Cipher Block Chaining) [5], onde a 

cifragem do bloco atual é realimentada com o resultado das cifragens dos blocos 

anteriores. Neste modo, a operação de ou-exclusivo é bastante utilizada, bem como um 

vetor de inicialização distinto para cada mensagem, evitando que textos que iniciam 

iguais sejam analisados.  

O terceiro modo de operação é o CFB (Cipher Feedback) [35], que é utilizado 

frequentemente quando há necessidade de enviar mensagens que possuem tamanho 

menor que um bloco.  

3.6.3.6.3.6.3.6.    ComentáriosComentáriosComentáriosComentários    

A utilização de mecanismos de segurança é fundamental para impedir que 

ataques à rede ocasionem problemas em seu funcionamento. Em sistemas críticos estes 

ataques podem ocasionar danos irreversíveis. Devido às limitações de hardware e 

energia dos nós sensores é necessário um estudo mais aprofundado do impacto que os 
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mecanismos de segurança podem ocasionar nas redes de sensores. O estudo deste 

impacto é o objetivo central deste trabalho. O compromisso entre o custo e o benefício 

da utilização de mecanismos de segurança em redes de sensores sem fio é estreitado por 

questões como o gasto em energia, ocupação do processador e da memória.  

A escolha de um algoritmo e um modo de operação específico não apenas 

modificam características de segurança como também a eficiência energética da 

segurança [27]. 
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Impacto da utilização de mecanismos de 
segurança em nós sensores 

 

"Eduque os meninos ... e não será preciso castigar os homens". 

Pitágoras 

Neste capítulo será apresentada uma metodologia para se medir o impacto 

causado pela utilização de mecanismos de segurança em um nó sensor, ou seja, o 

acréscimo no consumo de energia, ocupação de memória e utilização de CPU. Esta 

metodologia será aplicada em uma plataforma real de nós sensores, onde serão extraídos 

e avaliados os resultados. 

4.1.4.1.4.1.4.1.    Especificando pontos de impactoEspecificando pontos de impactoEspecificando pontos de impactoEspecificando pontos de impacto    

A adoção de mecanismos de segurança em qualquer sistema computacional 

implica em uma relação custo/benefício que deve ser ponderada. O benefício está ligado 

às características da segurança que se quer prover aos dados, como controle de acesso, 

integridade e confidencialidade. O custo está ligado ao overhead causado com relação a 

sistemas sem segurança. 

Em um nó sensor sem fio, com recursos limitados de hardware e energia, a 

adoção de mecanismos de segurança causa um impacto direto no consumo de energia e 

na ocupação da memória. Os dois dispositivos responsáveis pelo impacto no consumo 

de energia são: a CPU, responsável pelo processamento dos mecanismos de segurança e 

o Rádio, se a implementação da segurança modificar o tamanho do pacote da rede. 

Quanto à ocupação de memória, o impacto está diretamente relacionado com o 
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acréscimo das linhas de código relativas à implementação dos mecanismos de 

segurança. 

Na próxima subseção serão analisados separadamente como se verificar o 

impacto no consumo de energia (CPU e rádio) e ocupação de memória 

4.2.4.2.4.2.4.2.    Mensurando pontos de impactoMensurando pontos de impactoMensurando pontos de impactoMensurando pontos de impacto    

A ocupação de memória pode ser verificada com a ajuda do compilador cruzado 

(cross-compiler) que executa em um computador onde se desenvolve a aplicação e gera 

código objeto para o micro-controlador da plataforma utilizada. Os cross-compilers 

geralmente informam o tamanho do código gerado para que o desenvolvedor verifique 

se o tamanho é compatível às restrições de memória da plataforma embarcada utilizada. 

Neste trabalho uma aplicação de referência é utilizada para servir como base de 

comparação. Medições são realizadas utilizando esta aplicação com e sem os 

mecanismos de segurança. Os resultados são apresentados na seção 4.4. 

A energia consumida por um dispositivo eletrônico, alimentado por tensão 

contínua e por uma corrente constante, é calculada multiplicando-se a potência 

consumida pelo tempo que este dispositivo permanece em uso. A potência, por sua vez, 

é obtida multiplicando-se a tensão de alimentação pela corrente drenada. Obtém-se 

dessa forma: 

.TIVE ∆××=         (1) 

Onde E representa a energia em Joules; V, a tensão em Volts; I, a corrente em 

Amperes; e ∆ T, a variação de tempo em segundos. 

Tensão 

Para se obter a tensão, utilizam-se medidores eletrônicos como voltímetro, 

osciloscópio ou mesmo monitor de tensão da bateria se este estiver presente no 

dispositivo. No caso de um nó sensor, este monitor de tensão nada mais é que uma 

entrada analógica ligada a um conversor analógico digital que amostra o sinal de tensão 

da bateria da mesma forma que um sensor de luz ou temperatura. A diferença de 
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potencial na bateria ou sobre o resistor dependente de luz ou temperatura, é mapeada no 

valor físico da grandeza. 

Corrente 

Os valores de corrente drenada pela CPU e pelo Rádio podem ser medidos 

através de um amperímetro. Em casos onde esta corrente varia em pequenas escalas de 

tempo, impossibilitando uma leitura pelo amperímetro, utiliza-se o osciloscópio junto 

com um resistor shunt em série com a alimentação do dispositivo. Através da lei de 

Ohm é possível se obter a corrente a partir da tensão visualizada no osciloscópio e da 

resistência conhecida. Para se obter a corrente drenada pela CPU, uma aplicação que 

não utiliza nenhum outro dispositivo e mantém a CPU no seu estado ativo é utilizada 

durante a medição. Já para o rádio escreve-se outra aplicação que envia e recebe 

pacotes. É necessário levar em consideração o valor obtido para a CPU, já que esta está 

ativa durante a utilização do rádio. Subtraindo o valor obtido nesta medição do valor 

obtido para a CPU, se obtém a corrente drenada pelo rádio, como expresso na equação 

(2).  

.CPUTR III −=         (2) 

Onde IR representa a corrente do rádio, IT a corrente medida e ICPU a corrente da 

CPU. 

Variação de tempo 

Para obtermos o tempo de processamento na CPU e de transmissão e recepção 

de pacotes no rádio modificamos o nível lógico de um dos pinos digitais de propósito 

geral no micro-controlador do dispositivo sensor utilizado. Este nível lógico irá sinalizar 

o início e o fim da marcação do tempo. No início da marcação, o pino é configurado 

para nível lógico baixo e no final, para nível lógico alto. Através da utilização de um 

osciloscópio é possível determinar o intervalo de tempo (∆T) pelo monitoramento da 

mudança no nível lógico do pino. Na seção 4.4 deste capítulo encontra-se um exemplo 

deste tipo de medição. 
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4.3.4.3.4.3.4.3.    Plataforma utilizadaPlataforma utilizadaPlataforma utilizadaPlataforma utilizada    

Nesta seção será apresentada a plataforma de hardware e software onde foram 

realizadas as medições de consumo de energia e ocupação de memória, usadas para 

analisar o impacto da utilização de mecanismos de seguranças em RSSFs servindo de 

estudo de caso para este trabalho. 

Hardware 

Todas as medições realizadas neste trabalho foram feitas no dispositivo para 

sensoriamento sem fio Mica2 [33], desenvolvido na Universidade de Berkeley e 

fabricado pela Crossbow Technology. Este dispositivo é composto de um micro-

controlador de alto desempenho e baixa potência, o ATmega128L [42], operando a 

7,3728 MHz. Esta plataforma contém 128KB para memória de programa (FLASH), 

4KB de memória de dados (SRAM) e 512KB de memória de armazenamento, uma 

memória FLASH serial externa ao micro-controlador que comporta acima de 100.000 

medições dos sensores. 

As grandezas físicas monitoradas são lidas pelo Mica2 através de conversores 

analógico/digitais e canais digitais. Para a comunicação sem fio, o Mica2 utiliza o rádio 

ChipCon CC1000 [9] com taxa de transmissão de até 38,4 kbps, freqüência de operação 

programável entre 433 e 915 MHz e  potência de transmissão ajustável entre –20 e +10 

dBm, cujo alcance pode chegar a dezenas de metros em campo aberto. O Mica2, 

ilustrado na Figura 8, mede 5,7 cm x 3,1 cm x 1,8 cm e é alimentado comumente por 

duas pilhas alcalinas do tipo AA. 

Sistema operacional e Linguagem de programação 

O Mica2 suporta o sistema operacional de código aberto TinyOS [57] e um 

modelo de programação baseado em componentes fornecidos pela linguagem nesC [17], 

uma linguagem de alto nível para a construção de aplicações estruturadas em 

componentes. Os programas nesC podem ser vistos como um grafo de componentes, 

onde cada componente fornece e utiliza interfaces externas, que são compostas por 

comandos e por eventos. Os comandos são os procedimentos implementados pelo 

fornecedor da interface. Quando um fornecedor da interface sinaliza um evento, este 
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causa a execução de um procedimento (tratador do evento) executado no usuário da 

interface. 

Camada de segurança 

Para prover uma camada de enlace segura no TinyOS foi desenvolvido o  

TinySec [23], um eficiente cifrador de blocos acoplado à pilha de rádio do sistema 

operacional. Uma única chave simétrica (distribuída durante a programação dos 

sensores) é compartilhada com uma coleção de nós da rede. Dessa forma, cada sensor 

carrega a chave secreta da aplicação.  

Antes de transmitir um pacote, cada nó primeiramente cifra os dados utilizando a 

chave secreta e aplica um código de autenticação da mensagem (MAC) para garantir a 

integridade dos dados. O receptor, através do MAC, verifica se o pacote não foi 

modificado durante a transmissão pela rede e, em seguida, utiliza a chave secreta de seu 

conhecimento para decifrar a mensagem. 

O TinySec oferece dois modos de segurança: um modo com autenticação, e 

outro com autenticação e criptografia. Dependendo do modo de segurança, determinado 

pelo programador da aplicação, o tamanho do pacote padrão do TinyOS (36 bytes) é 

alterado. No modo apenas com autenticação, o tamanho do pacote tem um acréscimo de 

1 byte. Já no modo com autenticação e criptografia, este acréscimo é de 5 bytes. A 

Figura 10 exibe o formato destes pacotes. 

          

          (a) 
 
 
 

   
          (b) 

 
          (c) 

 

Figura 10. Formato dos pacotes do TinyOS. (a) pacote padrão, (b) pacote com autenticação e 

(c) pacote com criptografia e autenticação
1
. 

                                                           
1 Figura extraída de [23] 
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O TinySec oferece os algoritmos de criptografia SkipJack [53] e RC5 [49]. 

Neste trabalho outros algoritmos comumente utilizados em sistemas embarcados citados 

na seção 3.5 foram implementados em nesC para serem comparados com os dois 

primeiros, são eles: RC6 [48], TEA [59] e DES [13]. 

4.4.4.4.4.4.4.4.    Resultados obtidosResultados obtidosResultados obtidosResultados obtidos    

Os resultados a serem exibidos nesta seção foram obtidos aplicando-se os 

métodos propostos na seção 4.2 à plataforma tratada na seção 4.3. A Figura 11 mostra 

os equipamentos utilizados para as medições: multímetro (Hewlett Packard 971A), 

osciloscópio (Tektronic TDS 1012 1GHz), nós sensores (Mica2) e um computador 

utilizado no desenvolvimento das aplicações. 

Figura 11. Laboratório onde foram realizadas as medições. 

Quanto ao consumo de energia do Mica2 encontramos em [51] medições 

realizadas a partir de benckmarks que exercitam cada subsistema de hardware do 

dispositivo para medir a corrente drenada, obtendo os dados exibidos na Tabela IV. A 

tensão utilizada nas medições foi de 3V. 
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Tabela IV. Consumo de energia por dispositivo no Mica2
1
. 

 

Uma vez que os valores da tensão e da corrente na equação (1) da seção 4.2 são 

constantes, conclui-se que o acréscimo no consumo de energia está relacionado ao 

tempo de processamento dos mecanismos de segurança e da transmissão da mensagem. 

Iremos agora analisar separadamente os resultados para o Rádio, CPU e Memória. 

Resultados para o Rádio 

Como a utilização do TinySec implica em um aumento no tamanho do pacote, 

há um acréscimo no tempo gasto pelo rádio para enviar uma mensagem pelo meio sem 

fio e, conseqüentemente, no consumo de energia. 

Na camada de aplicação do TinyOS, o processo de envio de mensagens é 

realizado pelo comando GenericComm.SendMsg() e, quando concluído, o evento 

sendDone() é sinalizado. Realizando medições entre esses pontos, obteve-se uma 

variação considerável nos valores de tempo entre mensagens consecutivas de mesmo 

tamanho. Na média o tempo gasto no processo de envio do pacote padrão do TinyOS é 

72 ms, porém a diferença entre o valor máximo e mínimo das medidas foi 

aproximadamente 10 ms. Isso ocorre porque está se medindo todo o processo de envio 

da mensagem, ou seja, o tempo medido corresponde ao tempo que a camada de enlace 

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access - Collision Avoidance) passa ouvindo o 

meio para poder transmitir, mais o tempo aleatório que ela espera quando o meio está 

ocupado. No caso do TinySec, nesta medição também está incluído o tempo para cifrar 

                                                           
1 Tabela extraída de [51]. 
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e calcular o código de autenticação da mensagem, uma vez que isto é feito na camada de 

enlace. 

Utilizando-se a versão 1.1.6 do TinyOS, obteve-se uma média de 30 ms para as 

mesmas medições realizadas anteriormente. Esta diferença deve-se à nova camada de 

enlace incluída na versão 1.1.3, a B-MAC [40], que segundo o release notes da versão, 

tem um desempenho 100% melhor que a camada de enlace anterior, em termos de taxa 

de transferência de pacotes. Dessa forma, todos os resultados seguintes foram obtidos 

utilizando-se a versão 1.1.6 do TinyOS. 

Como um dos interesses deste trabalho é avaliar o impacto no consumo de 

energia ocasionado pelo acréscimo de bytes ao pacote, as medições foram realizadas 

dentro da camada de enlace, no momento em que o rádio já tem o acesso ao meio e está 

iniciando o envio dos bytes. 

A Figura 12 exibe a tela do osciloscópio relativa ao intervalo de tempo (∆T) 

gasto no envio das mensagens com autenticação e criptografia (41 bytes). Utilizando a 

escala de 2,50 ms por divisão e posicionando o cursor 2 no final do envio, obteve-se o 

∆T de 17,10 ms.  

 

Figura 12. Tela do osciloscópio medindo o tempo de envio de 41 bytes da mensagem com 

criptografia e autenticação do TinySec. 

Calculando a taxa de transmissão para esta medição exibida na equação (3), 

verifica-se que o resultado é aproximadamente igual à taxa de transmissão padrão do 

TinyOS para o CC1000 (19.200 bps). Com isso, conclui-se que os pontos escolhidos 

para realizar a medição do tempo dentro da camada de enlace estão corretos. 
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.181.19
1,17

)841(
bps

ms

bits
Tx =

×
=       (3) 

Aplicando-se a equação (1) ao tempo medido (∆T), a uma tensão padrão de 3V e 

corrente da transmissão na potência máxima da Tabela IV obtém-se na equação (4) o 

consumo de energia pelo rádio utilizando o TinySec com criptografia e autenticação: 

.103,11,175,213 mJmsmAVE =××=      (4) 

O mesmo procedimento foi utilizado para o modo somente com autenticação e 

para o pacote padrão do TinyOS. No modo somente com autenticação (37 bytes), 

obteve-se ∆T = 15,4 ms, o que resulta em um consumo de energia de 993 µJ. Para a 

mensagem padrão do TinyOS com 36 bytes, obteve-se um  ∆T = 15 ms, o que resulta 

em um consumo de 968 µJ.  

Utilizando os valores de tempo obtidos com a corrente que o rádio utiliza na 

recepção (7mA) temos para o modo autenticado e criptografado o consumo de 359 µJ 

na recepção do pacote com 41 bytes. No modo somente autenticado 323 µJ e sem 

utilizar o TinySec 315 µJ. A Tabela V resume os dados coletados. 

Tabela V. Consumo de Energia pelo Rádio 

Pacote # bytes 
Tempo 
(ms) 

Energia RX 
(µJ) 

Energia TX 
(µJ) 

Aumeto 
(%) 

Padrão 36 15,00 315 968 - 
Com autenticação 37 15,40 323 993 2,5 
Com criptografia e 
autenticação 

41 17,10 359 1.103 14 

 

 Como pode ser observado na Tabela V, há um aumento de 2,5% ao utilizar o 

TinySec com autenticação. Este aumento é ainda maior, de 14%, ao criptografar e 

autenticar o pacote. Como mencionado anteriormente, esse consumo extra de energia 

dá-se pelo acréscimo de bytes ao pacote padrão do TinyOS. 

Resultados para a CPU 

O impacto no consumo de energia na CPU deve-se principalmente ao 

processamento do algoritmo que irá cifrar e decifrar o payload da mensagem e ao 

cálculo e validação do código de autenticação deste pacote (cálculo do MAC). Dessa 
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forma, a medição de tempo foi realizada somente durante a execução do procedimento 

que cifra e decifra o payload da mensagem e do procedimento que calcula e compara o 

MAC. 

Dado que o ATMega128L no Mica2 opera a 7,3728 MHz é possível calcular o 

número aproximado de ciclos de CPU utilizado em cada algoritmo através de (5). 

.# TFcpuCiclos ∆×=         (5) 

Onde # Ciclos é o número de ciclos de CPU; Fcpu a freqüência do clock; e ∆T, o 

intervalo de tempo de utilização da CPU.  

A Tabela VI exibe o tempo, número de ciclos de CPU e energia necessários para 

cifrar o payload com 29 bytes e calcular o MAC do pacote pelos algoritmos SkipJack, 

RC5, RC6, TEA e DES, todos operando no modo CBC [5]. A Tabela VII, da mesma 

forma, exibe os valores ao decifrar o payload. Estes valores representam a média 

aritmética de 100 medições. 

Tabela VI. Impacto na CPU por Pacote ao cifrar. 

 Cifra do Payload Cálculo do MAC do Pacote 

Algoritmo 
Tempo 

(ms) 

Ciclos de 

CPU 

Energia 

(µJ) 

Tempo 

(ms) 

Ciclos de 

CPU 

Energia 

(µJ) 

SkipJack 2,16 15.925,2 51,84 2,99 22.044,6 71,76 
RC5 1,50 11.059,2 36,00 2,08 15.335,4 49,92 
RC6 10,78 79.478,7 258,72 15,84 116.785,2 380,16 
TEA 2,56 18.874,4 61,44 5,07 37.380,1 121,68 
DES 608,00 4.482.662,4 14.592,00 1.208,00 8.906.342,4 28.992,00 

 

 

Tabela VII. Impacto na CPU por Pacote ao decifrar. 

 Decifra do Payload Validação do MAC do Pacote 

Algoritmo 
Tempo 

(ms) 

Ciclos de 

CPU 

Energia 

(µJ) 

Tempo 

(ms) 

Ciclos de 

CPU 

Energia 

(µJ) 

SkipJack 1,76 12.976,1 42,24 3,51 25.878,5 84,24 
RC5 1,20 8.847,4 28,80 2,47 18.810,8 59,28 
RC6 8,83 65.101,8 211,92 18,10 133.447.7 434,40 
TEA 2,26 16.662,5 54,24 5,89 37.380,1 141,36 
DES 604,00 4.453.171,2 14.496,00 1.480,00 10.911.744,0 35.520,00 

Dentre os algoritmos avaliados, o RC5 foi o que apresentou melhor desempenho 

em termos de tempo para cifrar (1,50 ms) e por conseqüência, ciclos de CPU (11.059,2 

ciclos) e energia (36,00 microjoules) para cifrar o payload. É interessante observar que 
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o desempenho do RC6 foi aproximadamente 7 (sete) vezes pior que o do RC5 em 

ambos os procedimentos (cifragem do payload e cálculo do MAC), apesar de seus 

autores argumentarem que o RC6 foi projetado para ser mais veloz que o RC5. 

Resultados semelhantes, apontando o RC5 como mais eficiente que o RC6, foram 

obtidos em [27]. Tanto o RC5 quanto o RC6 foram analisados operando com 12 

iterações de seu algoritmo sobre o texto plano. Analisando o processo que decifra o 

pacote o algoritmo RC5 também foi o que obteve melhores resultados. 

Como esperado, o DES obteve um desempenho de tempo de processamento 

bastante inferior a todos os outros, não sendo aconselhada a sua aplicação em nós 

sensores. Entre os algoritmos avaliados, os melhores resultados foram os obtidos pelos 

cifradores SkipJack, RC5 e o TEA. 

Resultados para a memória 

O processo de compilação do código fonte nesC para o Mica2 gera um relatório 

informando em bytes a ocupação da memória ROM e RAM. No Mica2, a ROM é uma 

memória flash de 128KB (interna ao ATmega128L) utilizada para armazenar o 

programa (segmentos TEXT e DATA). Esta ROM pode ser regravada em média 10.000 

vezes [42]. A RAM do ATmega128L é uma SRAM de 4KB, também interna, utilizada 

para armazenar os dados da aplicação (segmento BSS). Ela possui um tempo de acesso 

mais rápido que a ROM e não possui um limite para o número de regravações. 

Todas as medições realizadas nesta seção utilizaram uma mesma aplicação, 

modificando-se apenas os cifradores de blocos. Para efeito de comparação, também foi 

coletada a ocupação de memória desta aplicação sem utilizar a camada de segurança. Os 

resultados são apresentados na Tabela VIII. 

Tabela VIII. Ocupação de memória ROM e RAM no Mica2 para os algoritmos avaliados. 

Algoritmo ROM (KB) RAM (KB) 

Sem TinySec 10,33 0,43 
RC5 17,90 0,85 
SkipJack 19,22 0,69 
RC6 17,86 0,88 
TEA 17,47 0,68 
DES 30,80 0,77 

 

Como observado na Tabela VIII, o acréscimo em ocupação de memória ROM 

dos algoritmos avaliados ficou entre 7KB para o TEA e 9KB para o SkipJack quando 
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comparado com a aplicação sem a camada de segurança TinySec. Valores aceitáveis 

para a plataforma utilizada nas medições (no caso, o Mica2 com 128KB de memória 

ROM). A exceção novamente foi o algoritmo DES cujo acréscimo foi de 20 KB. 

Quanto à ocupação de memória RAM, não foram encontrados resultados 

contrastantes entre os algoritmos. Os melhores resultados foram obtidos pelo TEA (0,68 

KB) e SkipJack (0,69 KB), correspondendo a 17 e 17,5% da RAM respectivamente. A 

aplicação sem a camada de segurança ocupa 0,43 KB, que equivale a 10,75% da 

memória RAM. Portanto, o custo adicional para a aplicação fazer uso do TEA foi de 

6,25%. Novamente, valores aceitáveis para a plataforma Mica2 com 4KB de memória 

RAM. 

4.5.4.5.4.5.4.5.    ComentáriosComentáriosComentáriosComentários    

As medições mostraram que o tamanho do código adicionado à aplicação 

utilizando alguns algoritmos de criptografia e MAC é perfeitamente admissível para um 

nó sensor com 128 KB de memória ROM e 4KB de RAM (Mica2). Quanto ao 

acréscimo no consumo de energia de um nó sensor, verificou-se que o custo de 

processamento, referente à utilização dos algoritmos de criptografia, não causa um 

impacto representativo, já que o mesmo se encontra na casa de micro-joules. 

Com o aumento no tamanho das mensagens (ocasionado pela utilização do 

TinySec), o rádio é o principal responsável pelo aumento no consumo de energia. De 

acordo com o modo de segurança habilitado no TinySec, há um acréscimo de 2,5%  

para enviar e receber mensagens autenticadas, e de 14% para enviar e receber os dados 

criptografados e autenticados. No entanto, estes valores são plenamente satisfatórios 

para classe de aplicações que possuem requisitos de segurança rígidos, principalmente 

porque nas medições realizadas neste trabalho foi utilizada a potência máxima do rádio, 

o que representa o pior dos casos. 



 

Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5     

 
Impacto da utilização de mecanismos de 
segurança em redes de sensores 

 

“Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina 
utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, senso 

prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é 
moralmente correto”. 

Albert Einstein 

No capítulo anterior foram analisadas as questões relativas ao impacto local no 

hardware do nó sensor com foco no acréscimo de processamento, memória e consumo 

de energia introduzido pela utilização de mecanismos de segurança. Neste capítulo é 

apresentada uma avaliação do impacto na rede devido à utilização de mecanismo de 

segurança. 

5.1.5.1.5.1.5.1.    Métricas observadasMétricas observadasMétricas observadasMétricas observadas    

Nesta avaliação as seguintes métricas foram observadas: 

• Vazão de mensagens - o número de mensagens que chegam ao sink node por 

minuto; 

• Atraso - a latência entre a origem e o destino da mensagem de acordo com o 

número de saltos necessários para alcançar o sink node; 

• Consumo de energia - o consumo estimado de energia para uma rede utilizando 

algoritmos de criptografia com 10, 50 e 100 nós durante 1000 segundos. 
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Para esta avaliação foram selecionados os três algoritmos que apresentaram 

melhor desempenho no Capítulo 4: TEA, RC5 e SkipJack. O RC6 que apresentou um 

desempenho bastante inferior em sua implementação em software com relação ao RC5, 

foi descartado, juntamente com o DES que apresentou um desempenho inviável para 

nós de sensores. 

5.2.5.2.5.2.5.2.    ResultadosResultadosResultadosResultados    

Nesta seção são apresentados os resultados baseados em medições e simulações 

de uma rede de sensores. Os cenários das medições são apresentados para cada métrica 

analisada.  

 Vazão 

O cenário de medição é formado por uma rede com 4 (quatro) nós sensores 

Mica2, um deles atuando como sink node ligado a um computador. Para avaliar esta 

métrica foi implementada uma aplicação onde os nós simultaneamente enviam 

mensagens com tamanho máximo permitido (29 bytes) para o nó sorvedouro no tempo 

mais curto possível. A Figura 13 exibe a topologia utilizada nesta medição. 

 

 

 

 

Figura 13. Topologia utilizada para medir a vazão como os nós disponíveis. 

Isto significa que uma nova mensagem é gerada assim que o rádio torna-se 

disponível. Uma outra aplicação executando no computador contabiliza o número de 

mensagens recebidas por minuto. Os dados exibidos na Figura 14 representam a média 

aritmética de 30 medições da quantidade de mensagens recebidas com sucesso pelo nó 

sorvedouro.  

Sink Node 

Nó 0 

Nó 1 

Nó 2 

Nó 3 
132 
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Figura 14. Vazão de mensagens utilizando o TEA, SkipJack e RC5. 

Tabela IX. Dados numéricos da vazão de mensagens. 

Algoritmo Um nó Dois nós Três nós 

Sem TinySec 2024 2385 2513 
TEA Autenticado 1629 1653 1267 
TEA Autenticado e Criptografado 1492 1284 719 
SkipJack Autenticado 1608 1584 1364 
SkikJack Autenticado e Criptografado 1682 1559 1125 
RC5 Autenticado 1600 1676 1310 
RC5 Autenticado e Criptografado 1610 1680 1098 

 

O gráfico da Figura 14 e os dados da Tabela IX apresentam a vazão da rede 

utilizando os algoritmos TEA, SkipJack e RC5 sob os dois modos de segurança 

(somente com autenticação, e com autenticação e criptografia). Como pode ser 

observado e esperado, a melhor vazão foi obtida pela aplicação sem a camada de 

segurança com a média de transmissão de 2024 mensagens por minuto. Já os valores 

obtidos com a utilização dos algoritmos de criptografia e MAC estão bastante próximos. 

Por exemplo, o SkipJack e o RC5 com autenticação obtiveram vazões de 1.364 e 1.310 

mensagens por minuto respectivamente. O pior caso foi constatado para o algoritmo 

TEA no modo autenticado e criptografado com 719 mensagens por minuto.  

É importante ressaltar que ocorreu uma redução na quantidade de mensagens 

recebidas com sucesso à medida que os nós foram inseridos na rede. Isto é devido ao 

aumento da disputa pelo canal de comunicação. Com poucos nós enviando seus dados, a 

contenção do canal é a menor das questões. Assim, pode-se concluir que a diferença de 

vazão apresentada pelos algoritmos não é somente devido ao custo computacional, mas 

principalmente devido ao tamanho do pacote.  
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Atraso 

O cenário de medição adotado é formado por uma rede composta por quatro nós 

sensores Mica2, um deles atuando como sink node ligado a um computador. Para avaliar 

esta métrica foi implementada uma aplicação no computador que periodicamente envia 

mensagens no tamanho máximo permitido (29 bytes) para o nó sorvedouro, o qual é 

responsável pela difusão dessas mensagens na rede. A idéia é medir o tempo necessário 

para uma mensagem sair da estação base (sink node), viajar pela rede e depois retornar à 

estação base. Este procedimento também é conhecido como RTT (Round Trip Time). 

As medições apresentadas na Figura 15 representam a média aritmética de 30 

medições do tempo de viagem de um pacote para cada número de saltos.  
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Figura 15. Tempo de viagens de mensagens de acordo com o número de saltos e algoritmo 

utilizado. 

Devido à limitação de nós disponíveis durante os experimentos, a mensagem 

viaja na rede seguindo uma topologia em anel até ter o seu tempo de vida esgotado 

(números de saltos programados). Neste momento, a aplicação do computador calcula o 

tempo de permanência da mensagem na rede. Este processo é automático, toda vez que 

uma rodada é concluída uma nova mensagem com um tempo de vida maior é enviada à 

rede e uma nova marcação é realizada. O diâmetro total da rede foi de 24 saltos de onde 

podemos observar a tendência no aumento do RTT. A Figura 16 exibe esta topologia 

em anel para os nós disponíveis para a medição. 
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Figura 16. Topologia utilizada para medir o atraso na viagem da mensagem na rede. 

O gráfico da Figura 15 representa o tempo de viagem da mensagem utilizando os 

algoritmos TEA, SkipJack e RC5 sob os dois modos de segurança (somente com 

autenticação e com autenticação e criptografia). Como pode ser observado e esperado, o 

menor tempo de viagem foi obtido pela aplicação sem a camada de segurança que leva 

em média 13 segundos para realizar 24 saltos. Os resultados obtidos utilizando a 

camada de segurança para os diferentes algoritmos foram bem próximos, variando entre 

14,5 segundos para o TEA em modo autenticado e 15,8 segundos para o TEA 

autenticado e criptografado. Pode-se observar que o acréscimo de tempo entre a 

aplicação sem e com camada de segurança é inferior a 3 segundos para uma rede com 

24 saltos. Essa diferença se tornar menor à medida que o número de saltos diminui. Isto 

prova que para as aplicações sem rígidas restrições de atraso ou redes com pequenos 

diâmetros, o uso de algoritmos de criptografia é possível. 

Consumo de Energia 

Os resultados desta seção foram obtidos através do simulador TOSSIM, 

utilizando o módulo para cálculo do consumo de energia PowerTOSSIM [51]. Este 

módulo fornece um consumo de energia estimado por dispositivo em cada nó com uma 

precisão medida pelos autores entre 0,45 e 13% para medições em nós reais. Os 

parâmetros de simulação foram ajustados para corresponder a uma rede real baseada no 

nó sensor Mica2. Foi necessária a adaptação do PowerTOSSIM para possibilitar esta 

avaliação já que não existe suporte em sua pilha de rádio para TinySec. O modelo de 

comunicação multihop foi adotado entre os nós sensores. Uma topologia em árvore 

binária foi utilizada para isolar as questões relativas ao roteamento de mensagens na 

rede dada a simplicidade de se construir esta estrutura de dados. 

Nó 1 

Nó 3 

Sink Node 

Nó 2 
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Foram realizadas simulações em uma RSSF composta por 10, 50 e 100 nós 

estacionários e homogêneos, distribuídos em uma área de 100x100m2. Os experimentos 

foram conduzidos com apenas um nó sorvedouro. O tempo total de simulação foi 1000s.  

Para avaliar o consumo de energia foi implementada uma aplicação onde os nós 

simultaneamente enviam mensagens com tamanho máximo permitido (29 bytes) para o 

nó sorvedouro a cada 500 ms. A Figura 17 ilustra com exemplo a topologia da 

simulação com 10 nós e os resultados são apresentados na Figura 18. 

 

 

  

 

 

 

Figura 17. Topologia em árvore binária com 10 nós. 
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Consumo 100 nós por 1000 segundos
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Figura 18. Consumo para uma rede com 10 nós (a), 50 nós (b) e 100 nós (c) após 1000 

segundos. 

Os gráficos da Figura 18 representam a média do consumo de energia em 

milijoules dos nós para cada altura da árvore binária. Por exemplo, na altura 0 (zero) 

encontra-se somente a estação base (sink node) e na altura 1 (um) dois nós conectados a 

estação base (altura zero). A estação base, por não utilizar o rádio para transmitir 

mensagens, apresentou em todas as simulações um baixo consumo. Além disso, devido 

à comunicação multihop, o consumo de energia tende a ser maior nos nós mais 

próximos a estação base, uma vez que estes são responsáveis por rotear um maior 

número de mensagem.  

Como pode ser observado na Figura 18(a), que representa a média do consumo 

de energia em milijoules para uma rede composta por 10 nós, os resultados obtidos 

utilizando a camada de segurança para os diferentes algoritmos foram bem próximos em 

todos os níveis da árvore de roteamento, variando entre 34.237 milijoules para o RC5 

em modo autenticado e 34.241 milijoules para o TEA autenticado e criptografado para 

altura 1 (um) da árvore de roteamento (altura de maior consumo).  

A Figura 18(b) exibe uma rede com 50 nós para o mesmo cenário anterior. Os 

resultados obtidos foram próximos em todos os níveis da árvore de roteamento. 

Entretanto, diferente do cenário anterior, a variação entre o melhor e pior consumo é de 

25 mJ. Isto é devido à disputa pelo acesso ao meio que passou a ter um maior número 

de nós. Este comportamento também pode ser observado na Figura 18(c) que representa 

uma rede com 100 nós. Neste cenário, por exemplo, obteve-se 33.661 milijoules para o 

RC5 em modo autenticado e 33.679 milijoules para o TEA autenticado e criptografado 
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para altura 1 (um) da árvore de roteamento. A Tabela X apresenta os dados numéricos 

para este último cenário com 100 nós onde H é a profundidade na árvore de roteamento. 

Tabela X. Dados numéricos em milijoules para o consumo da rede com 100 nós. 

   Modo Autenticado Modo Autenticado e criptografado 

 H  Sem TinySec TEA SkipJack RC5 TEA SkipJack RC5 

0 33599,82 33615,00 33618,70 33601,20 33617,72 33620,60 33614,95 
1 33661,60 33677,61 33679,91 33661,17 33678,94 33680,81 33674,85 
2 33659,35 33671,82 33676,22 33660,41 33673,23 33678,32 33673,55 
3 33651,75 33666,62 33672,01 33655,72 33668,04 33673,11 33669,48 
4 33654,47 33668,92 33672,34 33656,41 33671,33 33674,24 33668,27 
5 33654,51 33670,65 33674,05 33656,27 33672,09 33675,89 33668,84 
6 33651,91 33666,29 33669,21 33653,06 33667,22 33671,11 33666,40 

 

Por fim, observou-se um acréscimo inferior a 25 mJ no consumo de energia para 

as aplicações sem e com a camada de segurança em todos os cenários. Este acréscimo é 

justificado quando os requisitos da aplicação exigem integridade, confidencialidade e 

autenticação aos dados que trafegam na rede. 

5.3.5.3.5.3.5.3.    ComentáriosComentáriosComentáriosComentários    

Os resultados relativos à vazão de pacotes indicaram que o uso de criptografia 

causa uma pequena redução na taxa de entrega de pacotes. Dependendo dos requisitos 

da aplicação implementada na rede, esta queda pode ser ou não crítica, uma vez que a 

geração de mensagens em uma rede de sensores deve ser otimizada para evitar gastos de 

energia desnecessários. Nas medições referentes ao atraso da entrega de mensagens 

mostraram que o acréscimo de tempo entre a aplicação sem e com camada de segurança 

é inferior a 3 segundos para uma rede com 24 saltos. Essa diferença se torna menor à 

medida que o número de saltos diminui. Isto prova que para as aplicações sem rígidas 

restrições de atraso ou redes com pequenos diâmetros, o uso de algoritmos de 

criptografia é possível.  

Por fim, os resultados referentes ao consumo de energia revelaram um acréscimo 

inferior a 25 mJ no consumo para as aplicações sem e com a camada de segurança para 

todos os cenários avaliados. Isto mostra que apesar das limitações de recursos impostas 

pelos nós sensores, é possível utilizar alguns mecanismos de segurança, como 

criptografia e MAC, para tornar a troca de informações na rede mais segura. 



 

Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6     

 
Conclusões e trabalhos futuros 

 

 “A ausência da evidência não significa evidência da ausência”. 

Carl Sagan 

Este capítulo apresenta as considerações finais, analisando os objetivos 

alcançados em relação às metas visadas e sugestões de trabalhos futuros.  

6.1.6.1.6.1.6.1.    ConsideraçõeConsideraçõeConsideraçõeConsiderações Finaiss Finaiss Finaiss Finais    

Este trabalho apresentou uma avaliação do impacto da utilização de mecanismos 

de segurança em uma rede de sensores. Esta avaliação foi realizada através de medições 

relativas ao consumo de energia (rádio e CPU) e à memória ocupada pelos algoritmos 

de criptografia (RC5, RC6, TEA, SkipJack e DES) implementados para uma plataforma 

real de nós sensores. 

As medições mostraram que o tamanho do código adicionado à aplicação 

utilizando alguns algoritmos de criptografia e MAC é perfeitamente admissível para um 

nó sensor com 128 KB de memória ROM e 4KB de RAM (Mica2). O custo adicional 

para uma aplicação fazer uso do TEA, por exemplo, é de apenas 6,25% da RAM. 

Quanto ao acréscimo no consumo de energia de um nó sensor, verificou-se que o custo 

de processamento, referente à utilização dos algoritmos de criptografia, não causa um 

impacto representativo, já que o mesmo se encontra na casa de micro-joules.  

Nas avaliações realizadas para um cenário de rede, os resultados relativos à 

vazão de pacotes indicaram que o uso de criptografia causa uma pequena diminuição na 

taxa de entrega de pacotes. Dependendo dos requisitos da aplicação implementada na 
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rede, esta queda pode ser ou não crítica, uma vez que a geração de mensagens em uma 

rede de sensores pode ser otimizada para evitar gastos de energia desnecessários.  

Nas medições referentes ao atraso da entrega de mensagens mostraram que o 

acréscimo de tempo entre a aplicação sem e com camada de segurança é inferior a 3 

segundos para uma rede com 24 saltos. Essa diferença se torna menor à medida que o 

número de saltos diminui. Isto prova que para as aplicações sem restrições rígidas de 

atraso ou redes com pequenos diâmetros, o uso de algoritmos de criptografia é possível.  

Por fim, os resultados referentes ao consumo de energia revelaram um acréscimo 

inferior a 25 mJ no consumo para as aplicações sem e com a camada de segurança para 

todos os cenários avaliados. Isto mostra que apesar das limitações de recursos impostas 

pelos nós sensores, é possível utilizar alguns mecanismos de segurança, como 

criptografia e MAC, para tornar a troca de informações na rede mais segura. 

6.2.6.2.6.2.6.2.    Principais contribuiçõesPrincipais contribuiçõesPrincipais contribuiçõesPrincipais contribuições    

As principais contribuições deste trabalho foram: 

• Uma nova abordagem para medição de consumo de energia em dispositivos 

sensores trazendo conceitos já existentes em medições para sistemas embarcados 

(nó sensor). 

• Identificação de algoritmos de criptografia apropriados para RSSFs baseados na 

literatura existente.  

• Implementação e análise de cinco algoritmos de criptografia em uma plataforma 

real de nós sensores. Os resultados obtidos das medições são fundamentais para 

a escolha de algoritmos adequados para os requisitos de uma determinada 

aplicação. 

• Avaliação do impacto da utilização de mecanismos de criptografia em uma rede 

de sensores. Esta avaliação foi realizada através de medições relativas ao 

consumo de energia (rádio e CPU) e à memória ocupada pelos algoritmos 

implementados para uma plataforma real de nós sensores.  
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• Adaptação do PowerTOSSIM para possibilitar a avaliação do consumo de 

energia na simulação de uma rede uma vez que não existe suporte em sua pilha 

de rádio para TinySec. 

• Publicação de um artigo no VI Workshop de Comunicação Sem Fio e 

Computação Móvel com os resultados preliminares deste trabalho [18]. 

6.3.6.3.6.3.6.3.    Trabalhos FuturosTrabalhos FuturosTrabalhos FuturosTrabalhos Futuros    

Como trabalho futuro sugere-se a construção de um modelo analítico que 

represente o consumo de um nó sensor real. Este modelo poderá ser utilizado para 

automatizar a avaliação do impacto na implantação de novos mecanismos de segurança. 

Os principais desafios para a construção deste modelo são: a modelagem dos estados de 

operação do nó sensor (ativo, inativo, dormindo e suas transições) e a modelagem da 

utilização dos dispositivos (rádio, CPU, sensores) que depende frequentemente de 

eventos do ambiente (aplicação). Um outro trabalho interessante é a implementação de 

novos algoritmos de criptografia. Aplicar as metodologias propostas neste trabalho em 

outras plataformas de redes de sensores sem fio possibilitará a ampliação dos resultados 

obtidos. 
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