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Resumo – A utilização de Rede de Sensores Sem Fio vem 
crescendo nos últimos anos. Isto se deve à sua ampla gama de 
aplicações, principalmente na Internet das Coisas. Nestas redes, 
existe a necessidade de implantar soluções de segurança que 
consumam poucos recursos de seus elementos. Este trabalho 
apresenta um método para a cifragem dos dados nas Redes de 
Sensores Sem Fio. A estratégia visa a proteção de todo o pacote 
transmitido entre os elementos da rede para que ela se torne 
confiável. O método de cifragem utiliza uma senha para 
embaralhar as informações antes da transmissão. Para avaliar o 
impacto na rede, foram realizados testes com algumas métricas 
existentes nas Redes de Sensores Sem Fio, como por exemplo: 
taxa de erro do pacote, tempo de processamento do Nó Sensor e 
tempo de resposta do pacote. Os experimentos avaliam o impacto 
do método de cifragem utilizado no desempenho da rede. Para 
testar a eficácia do método, foi desenvolvido um elemento, capaz 
de capturar pacotes de comunicação entre as entidades da rede, 
com o intuito de emular um possível invasor. 
    Palavras chave—Internet das Coisas, cifragem, segurança, 
Rede de Sensores Sem Fio. 
 
Abstract - The Wireless Sensor Network has been growing a lot over 
the last years. This is due its wide range of applications, especially in 
the Internet of Things. In these networks, there is a need to deploy 
security solutions that consume few resources from their elements. 
This work presents a method for encrypting the data in Wireless 
Sensor Networks. The strategy aims to protect the whole data packet, 
which is transmitted among the network elements, so that it become 
reliable. The encryption method uses a password to shuffle the 
information before transmission. To evaluate the impact on the 
network, tests were performed with some metrics in the Wireless 
Sensor Networks, such as: packet error rate, sensor node processing 
time and packet response time. The experiments allow to measure the 
impact of the encryption method that is used in the network 
performance. In order to test the effectiveness of the method was 
developed an element with capacity to capture packets in the 
communication between the network entities, to emulate a possible 
intruder. 
Keywords-Internet of Things, encryption, security, Wireless Sensor 
Network. 
 

I. INTRODUÇÃO 
 

   A segurança de informação é importante em qualquer tipo de 
rede de comunicação. Esta preocupação se apresenta também 
na Internet das Coisas (IoT), principalmente no segmento sem 
fio, que é realizado através das Redes de Sensores Sem Fio 
(RSSF). As RSSF são compostas por Nós Sensores (NS), 
espalhados em uma área a ser atendida. A utilização desta 
tecnologia viabiliza atender áreas nas quais a implantação de 
redes cabeadas não são viáveis. Se por um lado, as RSSF 
permitem rápida disponibilização de uma estrutura de rede, por 

outro apresentam vulnerabilidades quanto a segurança, por utilizar 
um meio que pode ser captado por outras entidades, que 
eventualmente podem ser maliciosas.  
    Os NS são dispositivos capazes de monitorar grandezas, como 
temperatura, luminosidade ou umidade por exemplo. Todas as 
informações coletadas pelos NS são enviadas para um Nó 
Sorvedouro por meio de comunicação sem fio. O Nó Sorvedouro é 
conectado via cabo em um dispositivo chamado de gateway [1]. O 
gateway é responsável por enviar as informações para outras redes, 
como por exemplo a Internet. A estrutura de uma RSSF com seus 
principais componentes, é ilustrada na Figura 1.  

 

 
Figura 1 – Estrutura tradicional de uma RSSF com seus principais componentes 
(Fonte: elaboração própria) 
 

   Tradicionalmente, as RSSF utilizam um gateway para trocar 
informações entre a RSSF e outras redes [2]. No entanto, no caso 
deste trabalho, este elemento realiza funções adicionais de gerência 
na rede, como o tratamento de dados e participação no processo de 
cifragem. Devido a estas funções, este elemento será denominado 
como IoT Proxy Manager (IoT-PM). Um Proxy Manager [3] é um 
elemento capaz de receber parâmetros relacionados a gerência, 
solicitados por um Gerente de Rede e traduzi-los para um padrão 
específico, de forma que o elemento gerenciado possa compreendê-
los. No caso do trabalho apresentado, o IoT-PM tem as funções de 
gerência da RSSF e dos dados medidor, com funções específicas 
para atender a Internet das Coisas, como cifragem dos dados. 
   Os NS utilizados nas RSSF são geralmente, limitados em termos 
de tamanho, capacidade de processamento, armazenamento e 
capacidade energética. Estas limitações dificultam a implementação 
de boa parte das técnicas de segurança existentes [4], uma vez que a 
maioria delas demandam alto uso destes recursos, tornando assim, 
inviáveis no ambiente de RSSF. Sendo assim, existe uma escassez 
de técnicas de segurança que permita proteger as informações da 
RSSF, de forma que ela se torne consistente e segura. 
   A proposta deste trabalho é apresentar um método para cifrar os 
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dados que são transmitidos por meio das RSSF, utilizando um 
processo de embaralhamento das informações. Neste processo, 
é utilizada uma senha, que é armazenada nos firmwares no NS 
e Nó Sorvedouro, e também no software do IoT-PM. 
    O restante do trabalho é organizado da seguinte maneira: na 
Sessão II, é apresentada uma revisão de conceitos necessários 
para a compreensão da proposta; na Sessão III, é detalhada a 
proposta deste trabalho; na Sessão IV, são apresentados os 
materiais e métodos utilizados para implantação e testes da 
proposta; na Sessão V, são apresentados os resultados obtidos, 
e por fim, na Sessão VI, as conclusões e perspectivas para 
futuros trabalhos 

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
   A Segurança da Informação está diretamente relacionada 
com a proteção de um conjunto de informações, no sentido de 
preservar um valor que elas possuem [5]. Nesta seção, serão 
abordados temas pertinentes ao artigo, encontrados na 
literatura. 
 
A. Segurança da Informação 

 
   O padrão internacional Open System Interconnection (OSI) 
define os ataques, mecanismos e serviços de segurança da 
seguinte forma [5]: 

• Ataque a segurança: Qualquer ação que comprometa 
a segurança da informação pertencente a uma 
organização. 

• Mecanismos de segurança: Um processo que é 
projetado para detectar, impedir ou permitir a 
recuperação de um ataque à segurança 

• Serviço de segurança: Um serviço de processamento 
ou comunicação que aumenta a segurança dos 
sistemas de transmissão.  

 
B. Segurança da Informação em RSSF 
 
   Os mais importantes requerimentos de segurança em uma 
RSSF são listados a seguir [6]: 

• Integridade dos dados: visa garantir que todas as 
características originais dos dados geradas no 
sensoriamento do nó sejam mantidas durante todo o 
roteamento até a estação base em todo o ciclo de vida 
do dado; diferentes aplicações de RSSF 
correspondem a diferentes requisitos de segurança. 
Por exemplo, no monitoramento da umidade do solo 
de uma plantação, espera-se que os dados coletados 
reflitam a realidade do que foi medida nos pontos da 
plantação.  

• Confidencialidade dos dados: o direito de acessar a 
informação deve ser dado apenas ao nó que tem 
autorização para acessá-lo. Os dados obtidos sobre a 
umidade de uma plantação não são sigilosos, porém 
a divulgação do estado de equipamentos de uma 
empresa por exemplo, poderia levar a prejuízos ou 
até mesmo vantagens para empresas concorrentes. 

• Autenticidade dos dados: visa garantir que o dado é 
realmente proveniente do nó em que ele foi 

produzido, não sendo alvo de nenhum tipo de modificação 
no caminho. Se as RSSF forem utilizadas para a área da 
saúde por exemplo, além dos dois itens anteriores, é 
importante também garantir a autenticidade dos dados que 
são transmitidos e até mesmo dos nós sensores. 

• Disponibilidade dos dados: permite que o dado esteja 
sempre disponível para nós autorizados ao acesso da 
mesma. É importante garantir a disponibilidade da 
estrutura RSSF em quaisquer aplicações. São necessários 
para esse fim, mecanismos para evitar ataques que 
porventura, impedisse o funcionamento de um ou vários 
nós sensores da rede. 

    Assim como na maioria das redes existentes, nas RSSF existem 
dois tipos de classificação de ataques: 

• Ataques ativos: Os ataques ativos são aqueles em que o 
atacante cria, altera, descarta ou inviabiliza o uso de 
pacotes em trânsito [7]. Este tipo de ataque envolve alguma 
modificação do fluxo de dados ou a criação de um fluxo 
falso e apresentam características opostas aos ataques 
passivos. É muito difícil impedir ataques ativos em sua 
totalidade, devido à grande variedade de vulnerabilidades 
físicas, de software e de rede em potencial. Os ataques 
ativos são mais numerosos, podendo atuar em diferentes 
camadas 

• Ataques passivos: Os ataques passivos não afetam a 
operação da rede, sendo caracterizados pela espionagem 
dos dados sem alteração dos mesmos [5]. Estes ataques 
possuem a natureza de monitorar transmissões. O objetivo 
é obter informações que estão sendo transmitidas. Os 
ataques passivos são muito difíceis de detectar, pois não 
envolvem alteração dos dados. Normalmente, o tráfego de 
mensagens ocorre em um padrão aparentemente normal, e 
nem o emissor nem o receptor estão cientes de que um 
terceiro interceptou as mensagens ou observou o padrão de 
tráfego. Porém é viável impedir o sucesso desses ataques 
por meio de criptografia 

    Existem diversas maneiras de um invasor atacar uma rede de 
forma a causar algum dano. A Figura 2 mostra alguns fatores que 
podem afetar uma troca de mensagens entre os elementos de uma 
rede [3]. 
 

 
Figura 2 - Tipos de ameaças possíveis em uma RSSF (Fonte: adaptado de [3]) 
 
Tipos de ameaças existentes: 

• Interrupção: um recurso da RSSF é destruído e se torna 
indisponível. Um exemplo seria o Nó Sorvedouro ou até 
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mesmo um NS destruído fisicamente, 
impossibilitando sua utilização na rede. 

• Interceptação: um indivíduo não autorizado de 
alguma forma acessa os dados transmitidos pela 
RSSF ou armazenados em algum de seus 
componentes. Este é um caso de ameaça à 
confidencialidade dos dados.  

• Modificação: um destinatário não autorizado 
consegue acessar os dados transmitidos na RSSF para 
fins de efetuar alguma ação maliciosa. Com isto o 
atacante pode modificar os valores dos dados, 
alterando consequentemente o resultado correto. 

• Fabricação: o invasor tem acesso de alguma forma à 
RSSF e insere dados falsos na mesma. Esta é também 
uma ameaça para a integridade dos dados, pois nesse 
tipo de ameaça, é possível inserir mensagens falsas 
para os NS para que os mesmos retornem alguma 
informação útil para o atacante. 

 
C. Interceptação de tráfego 
 
   Interceptação de tráfego, ou sniffing, é uma técnica que 
consiste em inspecionar os dados trafegados em redes, por 
meio do uso de programas específicos chamados de sniffers. 
Esta técnica pode ser utilizada de forma [8]: 

• Legítima: por administradores de redes, para detectar 
problemas, analisar desempenho e monitorar 
atividades maliciosas relativas aos dispositivos ou 
redes por eles administrados. 

• Maliciosa: por atacantes, para capturar informações 
sensíveis, como senhas, conteúdo de arquivos 
confidenciais que estejam trafegando por meio de 
conexões inseguras, ou seja, sem criptografia. 

   As informações capturadas por esta técnica são armazenadas 
na forma como trafegam, ou seja, informações que trafegam 
criptografadas apenas serão úteis ao atacante se ele conseguir 
decodifica-las. 
 

III. PROPOSTA DE CIFRAGEM 
 

  A proposta do trabalho é apresentar uma solução de cifragem 
para proteger os dados transmitidos nas RSSF, tendo em vista 
os tipos de ameaças exibidos na Figura 2. Neste caso, o 
processo pode proteger os dados de dois tipos de ameaças 
citadas, que são a modificação e a interceptação, pois, em 
ambos os casos, se o atacante não conseguir ler a informação, 
a captura da informação não terá nenhum valor.  
 
A. Processo de cifragem 

 
   O processo de cifragem é realizado utilizando a operação 
matemática xor, também conhecida como or exclusivo [9], que 
é realizada em todos os bytes da informação que foi coletada 
pelos NS com a senha.  
  O or exclusivo é uma cifragem polialfabética [9]. Esta 
solução se refere à um algoritmo de cifragem simétrico, no 
qual o texto puro é lido e comparado com a senha. A Figura 3 
mostra o funcionamento da cifragem utilizando o or exclusivo. 
 

 
Figura 3 -  Funcionamento da cifragem com o or exclusivo (Fonte: elaboração 
própria) 
 
     Uma vez que o texto é cifrado pelo emissor da mensagem, o 
destinatário realiza o mesmo processo com a senha e o texto cifrado, 
para conseguir ler o texto puro. O conteúdo resultante do or 
exclusive realizado pelo destinatário é exatamente idêntico à 
mensagem original, como mostra a Figura 4. 
 

 
Figura 4 -  Funcionamento da decifragem com o or exclusivo (Fonte: elaboração 
própria) 
 
   Todos os elementos que compõem a RSSF participam da 
cifragem. A Figura 5 mostra as etapas deste processo. 
 

 
Figura 5 -  Etapas do processo de cifragem na RSSF (Fonte: elaboração própria) 

 
    O IoT-PM é o responsável por coletar as informações das métricas 
da RSSF, a fim de mostrar as possíveis alterações no decorrer de um 
período definido de tempo. Estas métricas são coletadas com a 
utilização do método de cifragem na RSSF e também sem a sua 
utilização.  
 
B. Sniffer para RSSF 
 
   Para a realização do experimento, foi desenvolvido um sniffer. Nas 
redes tradicionais, existem várias soluções de mercado que realizam 
esta função, porém, tais tecnologias não são compatíveis com as 
RSSF. Portanto, um sniffer foi inserido como um elemento adicional 
da rede. Este componente é capaz de capturar os pacotes 
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transmitidos entre Nó Sorvedouro e o NS, em ambas as 
direções da comunicação.  O intuito da utilização do sniffer, é 
emular um invasor que possui acesso físico à RSSF e tenta 
interceptar as informações transmitidas entre os dois 
elementos citados. A Figura 6 mostra o cenário com o processo 
de cifragem, utilizando o sniffer. 

 

 
Figura 6 -  Processo de cifragem na RSSF utilizando o sniffer (Fonte: 
elaboração própria) 
 

C. Métricas para avaliação 
 
   Para avaliar o desempenho da RSSF com a implementação 
do método de cifragem proposto, foram escolhidas três 
métricas. A primeira, trata-se da taxa de erro de pacote, 
também conhecida como PER (Packet Error Rate). Esta 
métrica, verifica os pacotes que não chegaram ao destino. A 
segunda métrica escolhida, foi o tempo de resposta do pacote. 
Esta métrica, exibe o tempo gasto pelo pacote durante todo o 
seu percurso. A terceira métrica escolhida, foi o tempo de 
processamento do NS. Esta métrica vai mostrar o tempo que o 
NS levou para receber o pacote, realizar o processo de 
decifragem, cifrar novamente e reenviar o pacote.  
 

IV. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

   Para realizar a função de IoT-PM, foi utilizado um 
computador de pequeno porte, o Raspberry Pi 3 com o Sistema 
operacional Raspbian Linux instalado. Este equipamento foi 
escolhido devido ao seu pequeno tamanho, comparado com 
outros computadores, o que facilita sua implementação em 
vários ambientes atendidos pelas RSSF como por exemplo, em 
uma propriedade rural. A linguagem de programação Python 
foi utilizada no Raspberry para o desenvolvimento de um 
software que inicia a comunicação com o NS, assim como, 
para coletar as informações das métricas que foram medidas 
na RSSF, além de fazer a cifragem no início da comunicação.  
   Para o NS, o Nó Sorvedouro e o sniffer, foi utilizada uma 
plataforma desenvolvida em pilha de camadas, que permite a 
interação entre as RSSF e outras redes, como por exemplo a 
Internet. Esta plataforma é o Radiuino [10], que é uma 

biblioteca desenvolvida para o Arduido. O Radiuino utiliza 
linguagem de programação C e hardware e software de código 
aberto, o que proporcionou o desenvolvimento do método de 
cifragem, assim como propicia também a criação de novos recursos. 
Tanto o NS quanto o Nó Sorvedouro utilizam módulos de rádio BE-
900, que atende às regulamentações da ANATEL. Os módulos 
trabalham na faixa de frequência de 902-907,5MHz e 915-928MHz, 
utiliza a modulação 2FSK e possui taxa de transmissão de até 250 
Kbps [11].  
   A temperatura foi a grandeza escolhida para a realização do 
processo de cifragem durante os testes. Como já dito anteriormente, 
foram medidas as métricas das RSSF, taxa de erro de pacote, tempo 
de resposta total e tempo de processamento no NS. O objetivo é 
comparar estas métricas com o intuito de demonstrar o nível de 
impacto deste método em uma RSSF e verificar a possibilidade de 
sua utilização a fim de mitigar possíveis limitações. Em ambos os 
experimentos, o sniffer realizou a interceptação do pacote 
transmitido em ambas as direções. 
   Para realizar o experimento, foram realizadas comunicações entre 
o IoT-PM / Nó Sorvedouro e o NS para coletar os dados. Tanto no 
IoT-PM, quanto no NS, foram instalados em ambiente indoor, 
dentro de uma edificação, não tendo como meta, a avaliação de 
cobertura. A distância entre o Nó Sorvedouro e o NS foi de 5 metros. 
Esta distância foi escolhida por ser uma distância na qual a 
comunicação entre os elementos ocorre de forma satisfatória, sem 
interferência ou qualquer outro problema de conectividade. 
 

V. RESULTADOS OBTIDOS 
 

    Conforme já citado, algumas métricas das RSSF foram escolhidas 
a fim de realizar um comparativo entre as comunicações realizadas 
com a utilização da cifragem e também sem o seu uso.  
  Com relação a taxa de erro de pacote, não houve no experimento, 
nenhuma perda de pacotes, com a utilização do método, fazendo 
com que a porcentagem de perda se mantivesse sempre em 0%. O 
mesmo ocorreu sem o processo de cifragem implementado. 
   O tempo de resposta do pacote, também foi outra métrica 
comparada no experimento. Nos gráficos gerados para mostrar estes 
dados, o tempo de resposta é exibido na vertical, em milissegundos, 
já na horizontal, é exibido o número do pacote capturado. Foi 
escolhida uma amostra dos pacotes coletados durante o período de 
experimento, para avaliar o tempo gasto. A Figura 8a mostra o 
tempo de resposta do pacote sem o método de segurança aplicado. 
Já a Figura 8b mostra a mesma métrica, porém com a cifragem 
implementada. 
 

 
Figura 8a -  Tempo de resposta do pacote sem a utilização da cifragem (Fonte: 
elaboração própria) 
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Figura 8b -  Tempo de resposta do pacote com a utilização da cifragem (Fonte: 
elaboração própria) 
   Como exibido na Figura 8a, o tempo de resposta mínimo do 
pacote, sem a utilização da cifragem foi de 392 milissegundos. 
Já o tempo máximo foi de 405 milissegundos. A média de 
tempo na amostra de pacotes coletados foi de 399 
milissegundos e o desvio padrão foi de 4,56 milissegundos. 
   Como exibido na Figura 8b, o tempo de resposta mínimo do 
pacote, com a utilização da cifragem foi de 958 milissegundos. 
Já o tempo máximo foi de 1141 milissegundos. A média de 
tempo na amostra de pacotes coletados foi de 1033 
milissegundos e o desvio padrão foi de 51,26 milissegundos. 
   Outra métrica comparada durante o experimento, foi o tempo 
de processamento do NS. Os gráficos utilizados foram de 
formato semelhante aos exibidos nas Figuras 8a e 8b. A Figura 
9a mostra o tempo de processamento do NS sem a utilização 
do método de segurança aplicado. Já a Figura 9b mostra a 
mesma métrica com a utilização do método de cifragem. 
 

 
Figura 9a -  Tempo de resposta do NS sem a utilização da cifragem (Fonte: 
elaboração própria) 
 

 
Figura 9b -  Tempo de resposta do NS com a utilização da cifragem (Fonte: 
elaboração própria) 
 
   Como exibido na Figura 9a, o tempo mínimo de 
processamento do NS, sem a utilização da cifragem foi de 43 
milissegundos. Já o tempo máximo foi de 45 milissegundos. A 
média de tempo na amostra de pacotes coletados foi de 44 
milissegundos e o desvio padrão foi de 0,83 milissegundos.  
   Como exibido na Figura 9b, o tempo mínimo de 

processamento do NS, sem a utilização da cifragem foi de 739 
milissegundos. Já o tempo máximo foi de 744 milissegundos. A 
média de tempo na amostra de pacotes coletados foi de 741,5 
milissegundos e o desvio padrão foi de 1,82 milissegundos. 
  Os resultados mostram o impacto que a cifragem produz no tempo 
de resposta da RSSF. O aumento do tempo total foi de 2,6 vezes e 
de processamento no NS de 16,85 vezes. Como o tempo de 
processamento, embora bem maior, tem um valor pequeno frente ao 
tempo total não houve um impacto significativo. Considerando que 
os tempos entre amostras em aplicações padrões de monitoramento 
esta diferença não cria condições que inviabilizem a utilização do 
método. 
  Conforme já citado, um sniffer foi desenvolvido para o 
experimento, a fim de emular um possível invasor na RSSF.  A 
Figura 10 mostra um exemplo de captura realizada por este elemento 
no qual ele coleta o valor da temperatura cifrado, com o valor de 
97°C, porém, o valor real da informação, é 27°C.  
 

        
Figura 10 – Emulação de um invasor na rede, feita pelo sniffer (Fonte: elaboração 
própria) 
 
   O sniffer capturou a informação (temperatura) nas duas direções 
da transmissão, ou seja, do Nó Sorvedouro para o NS e também no 
sentido contrário. A Figura 11 mostra as capturas realizadas pelo 
sniffer. 
 

 
Figura 11 – Capturas realizadas pelo sniffer durante a transmissão (Fonte: laboração 
própria) 
 

VI. CONCLUSÕES 
 
   Este trabalho apresentou um novo método para implementar uma 
estratégia de segurança nas RSSF, com uma solução de cifragem do 
pacote transmitido na rede. No processo, todos os elementos da 
RSSF participam de alguma forma, o que descentraliza a 
responsabilidade da cifragem para apenas um dispositivo, assim 
dificultando a ação de algum elemento de origem maliciosa. Os 
resultados obtidos, com base nas métricas escolhidas, mostram que 
o método de segurança não afeta a integridade das informações 
transmitidas, uma vez que, mesmo com a cifragem nos pacotes, não 
ocorreu quaisquer alterações nas informações transmitidas. Com 
relação às outras duas métricas escolhidas, ficou evidente um 
aumento do tempo de resposta do pacote, desde a origem da 
transmissão, até seu retorno. Pode-se notar que embora todos os 
elementos da RSSF participem do método de cifragem, o NS foi o 
maior responsável pelo aumento de tempo, pois, conforme descrito 
no trabalho, ele precisa fazer ambas as etapas do método, ou seja, a 
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decifragem, quando recebe o pacote e uma nova cifragem, 
antes de enviar o pacote de volta. Entretanto, frente ao tempo 
total de processamento, este tempo não é relevante. Já o sniffer 
desenvolvido para o trabalho, mostrou de forma clara, que de 
fato os pacotes são transmitidos pela RSSF de forma cifrada e 
qualquer invasor que porventura conseguir a captura destes, 
não terá acesso a informação correta.  
   Como perspectiva futura, propôe-se testes com este método 
com um número maior de NS e saltos na RSSF. A área de 
gerência de segurança, que foi abordada no trabalho deve ser 
estudada de forma intensa no âmbito das RSSF, pois é um 
ponto de fragilidade que deve ser tratado. 
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