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Resumo 
                             
 

 

 

As redes de sensores e atuadores sem-fio especificadas pelo padrão IEEE 802.15.4, 
estão cada vez mais sendo aplicadas à instrumentação, como na instrumentação de 
poços de petróleo com completação do tipo Plunger Lift. Devido às características 
específicas do ambiente que estão sendo instaladas, foram observados riscos de 
comprometimento de segurança da rede, e estudados vários cenários de ataques e os 
danos potenciais dos mesmos. 

Verificou-se assim a necessidade de um estudo mais detalhado de segurança dessas 
redes, que preconiza o uso de algoritmos de criptografia, como o AES-128 bits e RC6. 
Assim foram implementados os algoritmos AES-128 e RC6, em um microcontrolador 
de apenas 8 bits, e realizados estudos detalhados de suas características de desempenho, 
crucial para aplicações embarcadas.  A partir desses resultados foi criado um Algoritmo 
Criptográfico Híbrido, ACH, que apresentou características intermediárias entre o AES 
e o RC6, mais apropriadas para uso em aplicações com limitações de consumo de 
energia e memória. Também foi realizado um estudo comparativo da qualidade de 
segurança entre os três algoritmos, provando a capacidade criptográfica do ACH. 

 
Palavras-chaves: IEEE 802.15.4, segurança de redes sem-fio, criptografia, RC6, 

AES, plunger lift. 
  



 

 

 

  



 

 

                             

Abstract 
                             
 

 

 

Wireless sensors and actuators Networks specified by IEEE 802.15.4, are 
becoming increasingly being applied to instrumentation, as in instrumentation of oil 
wells with completion Plunger Lift type. Due to specific characteristics of the 
environment being installed, it’s find the risk of compromising network security, and 
presenting several attack scenarios and the potential damage from them. 

It`s found the need for a more detailed security study of these networks, which calls 
for use of encryption algorithms, like AES-128 bits and RC6. So then it was implement 
the algorithms RC6 and AES-128, in an 8 bits microcontroller, and study its 
performance characteristics, critical for embedded applications. From these results it 
was developed a Hybrid Algorithm Cryptographic, ACH, which showed intermediate 
characteristics between the AES and RC6, more appropriate for use in applications 
with limitations of power consumption and memory. Also was present a comparative 
study of quality of security among the three algorithms, proving ACH cryptographic 
capability.  

 
 
Keywords: 802.15.4, wireless network security, cryptography, RC6, AES, plunger 

lift.  
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 Em ambientes industriais a utilização de cabos para a comunicação entre os vários 

instrumentos do processo pode apresentar problemas durante a instalação e manutenção. 

Além de que o rompimento desses cabos pode gerar problemas de segurança em 

ambientes com risco de explosão e incêndio. A fim de solucionar esses problemas, o uso 

de redes de sensores sem-fio (RSSF) é a solução mais popular, e com seu avanço várias 

opções surgiram no mercado nos últimos anos [Ciardello 2005]. 

 Uma das opções de redes sem-fio mais disseminadas no mercado e na indústria é o 

padrão IEEE 802.15.4 [IEEE 2003], que especifica a camada física e de acesso ao meio 

de redes sem-fio com área pessoal e baixas taxas de transferência de dados (LR-WPANs 

- Low-Rate Wireless Personal Networks), desenvolvida especificamente para aplicações 

de redes de sensores. O padrão apresenta uma tecnologia que pode suprir os requisitos 

técnicos para uma rede de instrumentos industriais: Baixo custo, baixo consumo, baixa 

taxa de transmissão de dados e distância média. 

 O padrão define a camada física (PHY - Physical Layer) e de acesso ao meio (MAC 

- Media Access Control), por isso, o uso unicamente do padrão IEEE 802.15.4 significa 

deixar ao usuário a tarefa de desenvolver como aplicação uma camada de rede. Existem 

no mercado vários protocolos com base nesse padrão que suprem essa necessidade, 

como o WirelessHART e MiWi, mas o protocolo mais completo e famoso é ZigBee 

[Kinney, 2003] [Zigbee Alliance 2004], que foi criado paralelamente ao padrão IEEE 

802.15.4 pela união de várias empresas na criação do ZigBee Alliance.  

 Apesar da solução de alguns problemas, surgiram alguns outros a serem levados em 

consideração com o uso dessa tecnologia, como a preocupação com sua autonomia, 

levando a necessidade de baterias cada vez mais eficientes e uso de painéis solares. 
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 Outro problema é a interferência eletromagnética. Com o aumento de dispositivos de 

comunicação sem-fio, uma área pode estar sujeita a interferência de outras redes sem-

fio, previamente ou posteriormente instaladas, ou geração de radiação eletromagnética 

por equipamentos industriais, como motores e geradores. 

 Um terceiro problema, ao que será focado neste trabalho, é a segurança da rede, 

tanto na camada física como na de enlace, que é potencializado devido a algumas 

características encontradas nesses sistemas: Comunicação em ambientes abertos, 

utilização de dispositivos com baixo poder computacional, e instalações em locações 

isoladas. 

 A instalação de uma RSSF para interligação dos sensores e atuadores de um método 

de elevação artificial [Campos, 2006], como o Plunger Lift [Beauregard, 1982], 

representam exemplos perfeitos de ambientes externos e isolados, onde o problema de 

segurança deve ser abordado com bastante cuidado. Nesse âmbito há vários níveis de 

segurança a se preocupar: Na camada física tenta-se evitar vários tipos de interferências; 

Na camada de enlace, a prioridade é manter a segurança da informação, e a utilização de 

criptografia é a solução mais indicada; Na camada de rede buscam-se maneiras de 

detectar ataques e manter o sistema em funcionamento mínimo, usando criptografia e 

outras técnicas de controle e identificação de ataques. 

 Há ainda aspectos das redes de sensores e atuadores sem-fio que interferem 

diretamente com a segurança, como consumo de energia, e capacidade computacional. 

Exemplo disso é a utilização de microcontroladores em dispositivos embarcados, com 

velocidades de processamento baixas, palavras de 8-bits, e espaço de armazenamento de 

dados limitado, utilizado na automação de poços do tipo Plunger Lift [Oliveira et al. 

2008]. 

 

1.1 Motivação 

 A aplicação de redes de sensores sem fio em poços de petróleo, em particular, 

aqueles com método Plunger Lift, se mostrou uma alternativa viável [Campos, 2006]. 

Como prova, um sistema completo para desenvolvimento de uma RSSF vem sendo 

desenvolvido e testado, comprovando na prática a viabilidade dessa aplicação [Oliveira 

et al. 2008] & [Fernandes et al. 2009]. 

Apesar dos trabalhos práticos apresentados, nenhum deles abordou a segurança de 

tal aplicação, o que necessita de estudo mais aprofundado. Simulações de vários 
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algoritmos criptográficos em hardware com limitação computacional [Grobschadl et al. 

2007] indicaram a ineficiência do algoritmo criptográfico recomendado para o padrão 

IEEE 802.15.4, o AES (Advanced Encryption Standard ou Padrão de Criptografia 

Avançada), apontando para um algoritmo mais eficiente, o RC6. Em estudos posteriores 

não foi encontrado nenhum trabalho prático comparando estes algoritmos executando 

em hardware limitados. 

 Surgiu assim a oportunidade de realizar tais estudos, obtendo resultados práticos 

para a construção de um sistema mais confiável, seguro e eficiente.  

 

1.2 Objetivos 
 Um dos objetivos deste trabalho é avaliar a segurança da tecnologia de Redes de 

Sensores Sem Fio (RSSF) no monitoramento e controle de poços petrolíferos terrestres 

com completação do tipo Plunger Lift. Nesse contexto apresenta-se um estudo de caso 

de vários ataques e suas conseqüências a cada instrumento conectado a rede, assim 

como as técnicas mais apropriadas para evitar os ataques. 

 O outro objetivo do trabalho está relacionado com a avaliação dos algoritmos 

criptográficos RC6 e AES mais adequados para a segurança do monitoramento de poços 

petrolíferos terrestres, levando em consideração o tempo de execução, espaço em 

memória e qualidade de segurança. Um algoritmo criptográfico híbrido, baseados no 

AES e no RC6, adaptado as características de monitoramento de poços petrolíferos 

também será proposto. 

  Para validação da proposta, será utilizado um microcontrolador da família HCS08 

Freescale, onde os algoritmos criptográficos serão implementados e testados quanto à 

eficiência de processamento e memória. Para avaliar a eficiência criptográfica será 

codificada uma imagem complexa cujos dados criptografados serão processados de 

acordo a medidas de criptografia clássicas.   

 

1.3  Revisão Bibliográfica 
No âmbito da aplicação de redes de sensores sem fio aplicados a poços de petróleo, 

os resultados de dois trabalhos anteriores foram utilizados diretamente neste: o 

conhecimento de aplicação de RSSF e o software desenvolvido que implementa uma 

camada de rede. São eles: 
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Campos (2006) em "Estudo e especificação de um sistema de instrumentação para 

unidades de elevação de petróleo utilizando tecnologia sem fio" estudou as redes de 

sensores sem-fio aplicadas a instrumentação de poços de petróleo. Estudou os vários 

métodos de elevação artificial e as várias redes sem-fio e suas características, e 

apontando o padrão 802.15.4 como o mais adequado para a aplicação, e através de 

testes de desempenho comprovou que essas redes suportam a aplicação delas na 

instrumentação de poços de petróleo. 

Oliveira (2009) em "Desenvolvimento de um Software de Comunicação Sem Fio 

Aplicado à Instrumentação de Unidade de Elevação de Petróleo Tipo Plunger Lift", 

desenvolveu uma aplicação que funciona como camada de rede para redes de sensores 

sem-fio, inclusive focando na mesma aplicação que esse trabalho, poços de petróleo 

com completação Plunger Lift. O software desenvolvido no trabalho [Oliveira, 2009] é 

usado como base para o desenvolvimento da segurança de rede deste trabalho.  

Em relação à segurança de RSSF, vários trabalhos focam na segurança da camada 

física, focando no combate a interferência proposital (Jamming), e outros nas camadas 

de enlace e superiores, apresentando várias técnicas de defesas, entre elas algumas 

técnicas criptográficas que aqui serão focadas. 

Grobschadl et al. (2007) em "Energy Evaluation of Software Implementations of 

Block Ciphers under Memory Constraints" estudou cinco algoritmos de criptográfia: 

RC6, Rijndael, Serpent, Twofish, e XTEA. Nesse estudo foram analisadas e comparadas 

a performance, consumo de energia, requerimento de memória em tempo real, e 

tamanho do código. Os testes foram realizados em simulador, emulando um processador 

StrongARM SA-1100. Também foi implementado uma versão do Rijndael, que evita a 

implementação de tabelas de busca (lookup), que ocupam até 20kbyte, criando apenas 

duas tabelas de busca, uma tabela S-box de encaminhamento e uma S-box inversa, 

ocupando um total de 256 bytes. A tabela 1.1 apresenta um apanhado da análise 

realizada em cada um dos quesitos. Nestas simulações o RC6 se mostrou o mais 

eficiente em todos os aspectos. 

Baronti et al. (2007) em "Wireless Sensor Networks: a Survey on the State of the Art 

and the 802.15.4 and ZigBee Standards" apresenta vários aspectos das redes de sensores 

sem-fio, em especifico as 802.15.4 e ZigBee. Na área de segurança são apresentados 

vários mecanismos de defesas no nível de camada de rede utilizados no protocolo  
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ZigBee, como: Tabela 1.1: Eficácia dos cifradores. 

Cifrador Mem 
(Bytes) 

Ciclos 
de clock 
encripta-

ção 

Ciclos 
de clock 
desencrip-

tação 

Potencia 
(Watt) Encri/ 
Decri/ 
Expanse 
Chave 

Consumo 
(uJoule) 
Encri/ 
expanse 
chave 

Consumo 
(uJoule) 
Dencri/ 
expanse 
chave 

RC6 900   200/4800 800/4100 1,5/1,5/1,6 5,0/30 4,0/31 

Rijndael 
(gladman) 

4750  2200/800 4100/800 1,6/1,6/1,7 16,0/5 28,0/07 

Rijndael 
modificado 

2200   3000/500 3200/500 1,55/1,58/1,41 18,0/4 25,0/4 

Serpent 3600  5000/6000 5000/6000 1,6/1,6/1,7 36/43 36/43 

Twofish 1600  7100/9900 7100/9900 1,55/1,55/1,6 51/68 51/68 

XTEA 250  2100/0  2100/0  1,69/1,59/0  18/0  18/0 

 

• Freshness, checagem de quão recente é o pacote recebido, através do envio de 

sinalização do tempo em que o pacote foi transmitido; 

• Checagem de integridade da mensagem, utilização de 0, 32, 64 ou 128 bit  para 

checar a integridade dos dados;   

• Dois tipos de autenticação, na camada de rede o ZigBee utiliza chaves comuns 

na rede, e na "camada de dispositivo" (device level) oferece autenticação com 

chave entre pares de dispositivos com custo de memória eficiente; 

• Encriptação através do AES com 128 bits para criptografar os dados; 

• Utilização de chaves com 128 bits para comunicação broadcast e ponto a ponto, 

essas chaves podem ser passadas através da utilização de uma chave mestra, ou 

de um centro confiável (Trust Center), sugerindo a utilização de um protocolo 

de estabelecimento de chaves simétricas entre dois dispositivos.  

No nível da camada de aplicação fornece outros serviços de segurança: 

Estabelecimento de chaves, transporte de chaves, atualização de dispositivos, remoção 

de dispositivos, troca de chaves, requisição de chaves. 

Shih et al. (2008) em "Poster Abstract: A Public Key Technology Platform for 

Wireless Sensor Networks" apresenta uma placa para segurança de redes de sensores 

sem fio utilizando o chip Atmel AT97SC3203S TPM chip (custo de 4,5\$ em grandes 

quantidades), que executa o algoritmo de criptografia para chaves publicas RSA, com 

chaves de 2048 bits ou 1024bits, com velocidade de 500ms e 100ms respectivamente, 
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mostrando que o consumo de energia de um software que implemente o RSA com 2048 

bit é cerca de 1300 vezes maior que o consumo de energia da placa desenvolvida. 

Wood (2008) em "DEEJAM: Defeating Energy-Efficient Jamming in IEEE 802.15.4-

based Wireless Networks" desenvolveu o protocolo de camada MAC DEEJAM, com o 

objetivo de combater o jamming através de 4 métodos: máscara de frame,  salto de canal, 

fragmentação de pacotes e codificação redundante. Foram realizados testes contra o 

jammer interruptivo (jammer Interrupt), e utilizando máscara de frame as perdas caíram 

de 100% para 0%. A técnica de Salto de freqüência utilizada para combater o jammer 

ativo (activity jamming) reduziu as perdas de 46% para 3%. Para combater o jammer 

rastreador (scan jamming) utilizou-se a fragmentação de pacotes, que reduziu as perdas 

de 46% para 11%. A codificação redundante foi utilizada para combater o jammer 

pulsante (pulse jamming), reduzindo a perdas de 75% para 10%. 

Xu (2008) em "Anti-jamming Timing Channels for Wireless Networks" apresenta 

uma forma de tentar evitar jamming através da criação de um canal alternativo no tempo. 

Para criação desse canal dois passos são necessários: Perceber os pacotes perdidos 

através da intensidade do sinal recebido (RSSI, Receive Signal Strength Indication) em 

uma rede mesmo com um sinal de interferência, e mapear a presença dos pacotes 

perdidos em uma informação que precisa ser enviada. São apresentadas formas de 

comunicação com apenas um remetente e a implementação desse sistema. A primeira 

forma de comunicação apresentada é limitada, servindo apenas para avisos ou 

informações curtas e críticas. Para isso, uma segunda camada para trocas de mensagens 

com múltiplos transmissores, em topologia estrela, foi desenvolvida e testada. Como 

estas camadas funcionam como uma camada física virtual, não se responsabilizando por 

eventuais erros de transmissão, uma quarta camada foi desenvolvida para melhorar 

ainda mais a transmissão. Nela são implementadas frames, detecção e correção de erros 

e autenticação. 

 

1.4  Organização do Trabalho 
Neste Capítulo foi apresentado o escopo desse trabalho, o estudo de dois algoritmos 

criptográficos em redes de sensores e atuadores sem-fio utilizando dispositivos com 

restrições de memória, suas motivações e objetivos. Também apresentamos um estudo 

dos principais trabalhos relacionados, dois sobre a aplicação e seis sobre segurança de 

redes de sensores e atuadores sem-fio. 
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No Capítulo 2 serão apresentados os conceitos fundamentais para o entendimento do 

trabalho, como sistema de completação Plunger Lift, as características principais do 

padrão de redes de sensores sem fio, e um histórico dos problemas e soluções utilizados 

nas redes sem-fio, tanto na camada física quanto na camada de enlace. No Capítulo 3 

serão explanados os problemas de segurança específicos encontrados no ambiente da 

rede proposta, os detalhes sobre o modelo de segurança proposto, explicando os dois 

algoritmos criptográficos implementados e testados. No Capítulo 4 serão apresentados 

os testes preliminares realizados, a plataforma de testes utilizada e os resultados. O 

Capítulo 5 apresenta as considerações finais sobre o que foi realizado, sugestões para 

continuidade do trabalho. 
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2 Fundamentação Teórica  
                             
 

 

 

A seguir serão apresentados alguns conceitos básicos sobre a instrumentação e 

funcionamento do método de elevação de petróleo do tipo Plunger Lift, ambiente que 

necessita de uma proteção a mais para instalação de uma rede de sensores sem fio. 

Em seguida apresentaremos os conceitos básicos das redes de sensores sem fio, 

assim como algumas características gerais sobre a segurança das mesmas. As duas 

últimas seções apresentam as características e os mecanismos padrões de segurança de 

rede na camada física e enlace recomendadas pelo padrão IEEE 802.15.4. 

 

2.1 Método de Elevação Plunger Lift 
Os métodos de elevação artificiais são geralmente aplicados em um poço de petróleo 

quando o reservatório de petróleo não possui pressão suficiente para elevar o fluido até 

a superfície. Estes métodos também são utilizados para aumentar a produtividade 

natural do poço, otimizando a retirada do óleo, aumentado o volume ou evitando a 

retirada de gás natural e outros fluidos, ou economizando a energia do reservatório, para 

evitar que sua energia se esgote rapidamente. 

Existem vários métodos de elevação artificial, cada um com características diferentes 

dependendo do tipo de poço, pressão do reservatório, custo, razão entre óleo, água, gás 

e sedimentos, disponibilidade e complexidade. Os métodos mais conhecidos são: 

Bombeio Mecânico (BM), Gas-Lift (GL), Bombeio por Cavidades Progressivas (BCP) e 

Bombeio por Centrífuga Submersa (BCS). 

   O método de elevação artificial para estudo e testes, é um método menos conhecido 

chamado Plunger Lift [Beauregard, 1982], um método similar a outro método, o Gas-

Lift descontínuo. 
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O método Gas-Lift descontínuo consiste na injeção de gás no poço, pressurizando-o 

até adquirir energia suficiente para elevar a coluna de óleo até a superfície, quando se 

abre uma válvula que separa a coluna de produção da linha de produção, que possui 

pressão muito menor. Essa diferença de pressão eleva o fluído até a superfície quando a 

válvula é fechada novamente fechando o ciclo de trabalho. 

No Plunger Lift, um pistão, que serve como uma interface mecânica metálica para 

ajudar na elevação do óleo, é colocada na coluna de produção. Ao abrir a válvula, o 

pistão é elevado pela diferença de pressão, dificultando que o fluido em seu topo escoe 

de volta para o fundo do poço. A chegada do pistão no topo da coluna de produção é 

detectada por um sensor magnético. 

Como o método é cíclico, pode ser dividido em até cinco etapas [Baruzzi, 1994] 

[Silva, 2007], e funciona da seguinte forma: 

• 1ª ETAPA (BUILD-UP): Enquanto o fluido é acumulado no fundo do poço, a 

válvula na linha de produção é mantida fechada. A pressão, tanto na coluna de 

produção quanto no anular, sobe continuamente, pois cada vez mais gás é 

acumulado nestes espaços. A Figura 2.1 ilustra essa etapa. 

                  

Figura 2.1: 1ª Etapa do Plunger lLift (fonte: Silva 2007). 

 

• 2ª ETAPA: Ao atingir certa pressão no anular, a válvula de produção é aberta, 

criando uma diferença de pressão entre o pistão, fazendo-o subir, e a coluna de 

fluido acima dele é produzida. A Figura 2.2 ilustra essa etapa. 
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Figura 2.2: 2ª Etapa do Plunger Lift (fonte: Silva 2007). 

 

• 3ª ETAPA: Chegada do pistão na cabeça do poço, produzindo os fluidos acima 

dele pela linha de produção na superfície. Nesse momento a pressão no anular 

deve ficar reduzida a um valor mínimo, o que facilita a entrada de novos fluidos 

da formação para o poço. A Figura 2.3 ilustra essa etapa. 

                   

Figura 2.3: 3ª Etapa do Plunger Lift (fonte: Silva 2007). 

 

• 4ª ETAPA (AFTER-FLOW): Após a chegada do pistão, a válvula de controle de 

produção pode ficar aberta durante algum tempo; nesse caso, se o fluxo de gás for 

veloz o suficiente para manter o pistão no topo, o poço continuará produzindo gás 
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e alguma parte de liquido que veio carreado atrás do pistão. Essa etapa nem 

sempre pode ocorrer. A Figura 2.4 ilustra essa etapa. 

 

Figura 2.4: 4ª Etapa (After-Flow) do Plunger lift. 

 

• 5ª ETAPA: Nessa etapa a válvula de produção é fechada, e o pistão começa a cair 

para o fundo da coluna de produção, dando inicio a um novo ciclo. A Figura 2.5 

ilustra essa etapa. 

            

Figura 2.5: 5ª Etapa do Plunger Lift (fonte: Silva 2007). 
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Figura 2.6: Instrumentos do Plunger lift assistido. 

A) Antes da instrumentação Sem-Fio. 

B) Depois da instrumentação Sem-Fio 

 

Esse tipo de funcionamento do Plunger Lift é o convencional, que só necessita do gás 

proveniente do próprio poço (formação), porém existe também o tipo assistido que é 

utilizado quando o gás proveniente da formação não é suficiente para erguer o fluido. 

Nesse método é feita a observação de cinco sensores e controle de duas válvulas: 

Três (3) sensores de pressão, um (1) de vazão (opcional), um (1) sensor de presença 
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magnético, e dois (2) atuadores (linha de produção e linha de injeção de gás). A Figura 

2.6 ilustra a disposição dos instrumentos no poço. 

A observação do gás injetado através do medidor de vazão e a válvula que controla a 

passagem desse gás são opcionais. Quando ela é feita o método é chamado Plunger Lift 

Assistido, do contrario ele é chamado Plunger Lift Puro. 

Para o funcionamento correto do método, são fundamentais a observação da pressão, 

da vazão, chegada do pistão, e um controle das válvulas, necessitando assim de um 

controle constante, coordenado e preciso. Esse controle é realizado por um CLP, 

localizado nas proximidades do poço, que por sua vez envia e recebe informações para 

um supervisório, que permite a um engenheiro controlar o poço a distancia. 

 

2.2 Redes de Sensores Sem Fio 
As redes sem-fio se utilizam de ondas eletromagnéticas para enviar a informação, e 

estas possuem duas características principais: comprimento de onda e freqüência, que 

são inversamente proporcionais e seu produto é igual à velocidade da luz. Variando 

essas características é possível desenvolver diversos tipos de sistemas de transmissão de 

dados. Comprimentos de ondas menores permitem antenas menores e o aumento da 

velocidade, mas são cada vez mais sujeitas a radiação eletromagnética natural (luz e 

radiação infravermelha). Por sua vez, quanto maior a freqüência do sinal, maiores as 

taxas de transmissão permitidas. 

Outra característica importante é a potência do sinal, que influi diretamente com o 

consumo de energia pelo sistema. Distâncias maiores necessitam de maior potência e 

podem inviabilizar utilização desses dispositivos em redes de sensores sem-fio. 

A figura 2.7 representa um diagrama com os principais tipos de redes sem-fio e 

algumas de suas aplicações de acordo com o seu alcance e taxa de transmissão. 

WiFi (IEEE 802.11): É o tipo de redes sem-fio mais comum, contando com 

aproximadamente 700 milhões de usuários no mundo todo, utilizadas principalmente 

em redes de computadores. Podem atingir distâncias de até 200m, com taxas de 

transmissão de 50mbps. 

UWB (IEEE 802.15.3): Sistema de baixa potência e alcance para altas taxas de 

transmissão, conseguida através da utilização de um amplo espectro de rádio. 
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Figura 2.7: Diagrama alcance x Taxa de transmissão de Redes Sem-Fio. 

 

Bluethooth (IEEE 802.15.1): Padrão que definem redes para intercomunicação de 

dispositivos periféricos a um computador, a uma pequena distância (até 10m) e taxa de 

transmissão de até 24mbps. 

IEEE 802.15.4: Padrão criado para redes de sensores sem fio, para utilização em 

curto alcance (cerca de 10m), baixo custo e com taxas de transmissão de até 250 kbps. 

Como podemos observar, as redes do tipo 802.15.4 são as mais apropriadas para uso 

em RSSF. A seguir, veremos este tipo de rede de forma mais detalhada, explicitando 

algumas características de segurança. 

  

2.3 Redes 802.15.4 
O padrão IEEE 802.15.4-2006 [IEEE 2006], revisão do padrão IEEE 802.15.4-2003 

[IEEE 2003], serve de base para os protocolos ZigBee, MiWi, MICAz, MiWi P2P, entre 

outros. O padrão descreve a camada PHY e MAC de redes LR-WPAN. 

Suas principais características são: 

• Baixo custo; 

• Alcance médio de 10m; 

• Camadas físicas disponíveis: 

Canal 0: 868 MHz (ISM Europa) - BPSK; 

Canal 1 - 10: 915 MHz (ISM América) - BPSK; 

Canal 11 - 26: 2450 MHz (ISM Mundo) - O-QPSK. 

• Baixa taxa de transferência: 
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20 e 40 kbit/s para 868/915 MHz; 

250 kbit/s para 2450 MHz. 

• Baixo consumo de energia; 

• Baixa complexidade: 26 primitivas; 

• Dispositivos de Funcionalidades Completas (FFD) e Reduzidas (RFD). 

Os canais 11 ao 26 são canais suscetíveis a grande interferência de outros 

dispositivos de redes sem fio, como dispositivos WiFi (sob o padrão 802.11b) e 

Bluetooth (Sob o padrão 802.15.1). Para evitá-las, usa-se uma técnica de espalhamento 

de freqüência chamada DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espalhamento de 

Freqüência por Seqüência Direta). 

Em agosto de 2007, foi apresentada a versão IEEE 802.15.4a [IEEE 2007], que 

adicionou a possibilidade da camada física capaz de usar sequência direta de banda 

ultra-larga (UWB, Ultra-wideband), e um novo espalhamento espectral chirp (CSS, 

Chirp Spread Spectrum), que se utiliza de um pulso linear modulado por freqüência, o 

chirp, que permite a mudança de freqüência de forma muito rápida. 

Em abril de 2009 foram apresentadas as versões IEEE 802.15.4c [IEEE 2009a] e 

IEEE 802.15.4d [IEEE 2009b], duas novas camadas físicas alternativas para uso na 

China e Japão, respectivamente. 

 

 

 

Figura 2.8: Camadas da RSSF. 
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A rede de sensores sem fio utilizada no trabalho possui quatro (4) camadas, que são 

indicadas na Figura 2.8. A camada física é implementada pela placa de comunicação 

13182 EVB do kit 13193 EVK da Freescale, que segue o padrão 802.15.4. A camada de 

acesso ao meio, MAC, é a SMAC (MAC simplificado), implementada em software que 

será executado pelo microprocessador da placa, e segue o padrão 802.15.4. 

 

2.3.1 Camada Física 
Um dos problemas do padrão de qualquer rede sem-fio é a possibilidade de sofrer 

interferência de outras redes ou de um hacker. O padrão IEEE 802.15.4 prevê a suporte 

para a coexistência entre os seguintes padrões: 

•  802.11b (WiFi), usa DSSS; 

•  802.15.1 (Bluetooth), usa FHSS; 

•  802.15.3 (High Rate WPAN), usa DSSS. 

Alguns equipamentos baseados em outros padrões não são caracterizados para 

coexistência, como o padrão 802.11 e o 802.16, apesar de trabalharem em canais de 

mesma freqüência que o 802.15.4. Os seguintes padrões não são caracterizados para 

coexistência: 

•  802.11, frequency hopping (FH) (2400 MHz FHSS); 

•  802.16 (2400 MHz OFDM); 

•  802.11, infrared  (333 GHz AM); 

•  802.11a (5.2 GHz DSSS). 

A solução utilizada proposta pelo padrão IEEE 802.15.4 é a DSSS. O DSSS consiste 

no espalhamento da informação entre várias freqüências. A cada quatro (4) bit de dados 

é mapeado através de um código PN (pseudo-random noise, Ruído Pseudo-Randômico) 

de 32 bits, e depois modulado através da técnica de modulação O-QPSK e transmitido. 

O receptor demodula o sinal e recupera a mensagem codificada, e através da operação 

binária XOR entre cada bit recebido e uma seqüência de 15 bits definida pelo valor do 

bit, 0 ou 1, consegue restaurar o bit que foi codificado. 

Apesar disso, a criação de um dispositivo que interfira fisicamente nos dados 

transmitidos pela rede não é difícil como visto em [Wood, 2007]. Por esses motivos, 

foram criados vários métodos na esperança de fornecer segurança contra interferência: 
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• Uso de técnicas de saltos em freqüência, fragmentação de pacotes, mascaramento 

de frame e codificação redundante [Wood, 2007]: Essas técnicas conseguiram 

reduzir consideravelmente as perdas de pacotes, mas não oferecem defesa contra 

um jamming que ataque todos os canais ao mesmo tempo; 

• Uso de protocolo emergencial que se comunica detectando a potência do sinal 

através tempo [Xu, 2008], similar a uma modulação por amplitude. Mesmo assim 

um atacante que perceba o uso desse protocolo pode interferir nessa comunicação 

ao variar seu sinal de interferência na mesma freqüência em que essa amplitude é 

variada. 

Apesar dessas tentativas de defesas contra interferências, é impossível evitar a 

interferência por completo, passando a preocupação de segurança dos dados em si para 

as camadas superiores, nesse caso a camada de enlace. 

 

2.3.2  Camada de Enlace 

Na camada de enlace, o padrão IEEE 802.15.4 apresenta quatro mecanismos de 

segurança sugeridos para serem implementados a fim de garantir a segurança de redes 

de sensores sem fio: 

•  Controle de acesso (access control): Esse mecanismo de controla os dispositivos 

que acessam a rede através de uma lista de dispositivos que podem comunicar na 

rede; 

•  Encriptação de dados (data encryption): Permite que seja usada a criptografia com 

chave simétrica do algoritmo AES com até 128 bits; 

•  Integridade de frame (frame integrity): Utiliza um Código de Integridade de 

Mensagem para identificar pacotes que tenham sido modificados sem uso da 

criptografia; 

•  Enumeração seqüencial (sequential freshness): Enumera os pacotes, checando se o 

pacote é recente, rejeitando caso não seja, evitando assim que pacotes antigos sejam 

retransmitidos por atacantes, prejudicando a rede. 

Apesar da boa segurança do AES-128 bits, simulações realizadas entre vários 

algoritmos criptográficos demonstraram que o uso dele não é o mais adequado para 

aplicações de baixíssimo consumo [Grobschadl et al. 2007], apresentando que o 

algoritmo de menor consumo é o RC6 [Rivest et al. 1998]. 
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2.3.3  Camada de Rede 

Um software que implementa as funcionalidades da camada de rede [Oliveira, 2009] 

foi utilizado para controlar a comunicação entre os dispositivos. Ele implementa uma 

topologia estrela, diferente da topologia em malha utilizada no ZigBee, onde um 

dispositivo central recebe toda informação dos dispositivos escravos. Para coordenar a 

troca de mensagens o método pooling foi usado, que consiste nos seguintes passos: 

• O coordenador envia mensagem indicando qual dispositivo transmitirá os dados; 

• Sensores escutam o meio e recebem a mensagem; 

• Se um dispositivo for o destinatário, ele envia a informação requisitada. 

 

Esse método reduz a possibilidade de colisão, visto que todos os dispositivos só 

enviam quando requisitados. Os pacotes enviados são numerados, o que possibilita o 

controle dos pacotes e detecção da perda de pacotes. 

Em adição a camada de rede, implementamos um módulo de segurança, apresentado 

no capitulo 4. 
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3 Segurança de RSSFs 
                             
 

 

 

 Inicialmente será apresentado um estudo dos vários cenários de ataques a uma rede 

de sensores sem fios instalada na instrumentação do tipo Plunger Lift de um poço de 

petróleo, mostrando as causa e possíveis danos causados pelas falhas geradas pelos 

ataques. 

 Em seguida serão detalhados o funcionamento dos dois sistemas de criptografias 

estudados, o AES [Daemen, 1998] e o RC6 [Rivest, 1998], estudado devido indícios 

[Grobschadl et al. 2007] que indicam seu melhor desempenho em testes de simulação, 

apresentando as operações e seqüência de execução de cada um dos algoritmos, assim 

como as alterações realizadas para o funcionamento no sistema de comunicação sem fio 

testado. 

 

3.1 Segurança dos Poços Plunger Lift 
Poços de petróleo em terra geralmente são instalados em áreas abertas e muitas vezes 

sem nenhuma vigilância. Essa falta de segurança inerente à instalação física facilita a 

ação de agentes maliciosos, que podem querer causar prejuízos físicos e financeiros ou 

o roubo de informações sigilosas referentes ao processo, como a pressão de reservatório. 

Através de entrevista pessoal [Bolonhini, 2009], foram identificados vários cenários 

de falhas de instrumentos no poço, e que também podem ser gerados por ataques à rede. 

A lista abaixo apresenta estes cenários de ataques, assim como os possíveis danos 

causados por cada um:  

 

• Interferência completa da rede: levaria a uma perda de controle do poço. Como é 

difícil evitar um ataque desse tipo, a solução seria programar os instrumentos para 

levarem a um estado seguro (fechamento das válvulas). Este ataque causaria apenas 
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danos econômicos devido à perda e produção, e poderia ser facilmente detectado 

(perda da conexão de todos os instrumentos), o que permite uma resolução rápida do 

problema, reduzindo ainda mais o impacto desse ataque. As únicas técnicas que 

podem ajudar a combater essa interferência é o salto em freqüências [Woody, 2007] 

e utilização de um canal alternativo no tempo [Wenyuan, 2008]. 

• Valor da pressão na cabeça do poço modificado: poderia ter seu valor reduzido e 

com isso o controlador poderia aumentar a injeção de gás, chegando a pressões reais 

em níveis elevados. Válvulas poderiam se romper devido à pressão e causar 

derramamento de óleo ou gás no meio ambiente, produtos que podem intoxicar 

fatalmente animais ou seres humanos. Danos ao reservatório poderiam causar um 

grande prejuízo econômico, podendo reduzir a percentagem de óleo que poderá ser 

retirado do reservatório. O uso adequado de criptografia impediria um oponente 

alterar apropriadamente um pacote previamente recebido, que deve conter um 

contador de seqüência de pacotes, sendo recusado pelo mestre de campo. 

• Válvula de controle de produção controlada por um oponente: o poço pode ser 

fechado facilmente, levando ao aumento da pressão. Uma ação natural do sistema, no 

método assistido, seria o fechamento da válvula de injeção, antes que as pressões 

chegassem a níveis críticos de segurança. Os danos desse ataque no método assistido 

seriam apenas financeiros, caso a injeção de gás fosse fechada. Já no método puro, a 

pressão do poço se elevaria até a pressão do reservatório, que se for muito alta, pode 

levar a danos mais graves, como vazamento de gás. O uso da criptografia também 

impediria um atacante se passasse por um dispositivo.  

• Válvula de injeção controlada por um oponente: ela poderia ser mantida aberta 

constantemente por um invasor, o que levaria ao aumento da pressão de cabeça do 

poço, e a conseqüente abertura da válvula de produção. A circulação de gás não 

causaria danos materiais, apenas a redução da produção enquanto o gás 

permanecesse em circulação. Assim como no caso do controle da válvula de 

produção, o uso de criptografia resolveria o problema. 

• Valor da vazão de injeção modificado: caso o valor de injeção seja alterado para um 

valor elevado, a válvula de injeção seria fechada ao máximo, o que impediria um 

eficiente controle do poço, levando a uma baixa de produção e até afogamento do 

poço. Assim, como no caso do valor da pressão da cabeça do poço, o uso da 

criptografia seria adequado. 
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• Substituição do mestre de campo: nesse caso o operador externo teria controle total 

das válvulas e poderia causar qualquer um dos problemas citados anteriormente. 

Ainda poderia levar a pressão do poço a níveis altos e abrir a válvula de produção, o 

que causaria uma enorme velocidade do pistão e conseqüentemente um grande 

impacto, danificando a estrutura do pistão e do lubrificador. Os danos ao meio 

ambiente e risco de se ter uma área contaminada por gás explosivo e tóxico são 

incalculáveis. A criptografia aqui teria um papel fundamental, impedindo que os 

instrumentos entendessem os comandos do invasor. 

 

Como visto, os riscos gerados por uma falha do poço não são desprezíveis. Também 

é perceptível que o uso adequado da criptografia deve resolver a maioria dos problemas. 

Isso comprova a necessidade de uma boa segurança na rede de sensores, que apenas 

com o uso de criptografia pode impedir a maioria dos ataques mais críticos.   

 

3.2 RC6 
O RC6 [Rivest et al. 1998], sigla derivada de "Rivest Cipher", é um cifrador para 

chaves de 128 bits, mas que também pode utilizar chaves de 192 e 256 bits. Seu 

funcionamento utiliza apenas seguintes operações básicas: 

 

• A + B: Adição modular de inteiros Aw;  

• A - B: Subtração modular de inteiros Aw;  

• A XOR B: OR-Exclusivo bit-a-bit de palavras de w-bits;  

• A X B: Multiplicação modular entre inteiros Aw;  

• A << B: Deslocamento de uma palavra A de w-bit para a esquerda por uma 

quantidade de bits dado pelo valor dos log(w) bits menos significativos de B;  

• A >> B: Deslocamento de uma palavra A de w-bits para a direita por uma quantidade 

de bits dado pelo valor dos log(w) bits menos significativos de B. 

 

Utilizando dessas operações o cifrador é montado de acordo com a Figura 3.1, 

apresentando uma etapa de inicialização, uma etapa de repetição, onde são executadas 

geralmente 20 vezes (r = 20), e uma etapa final. O RC6 é derivado do RC5 [Rivest, 

1995], podendo ser visto como dois processos de encriptação RC5 em paralelo. 
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Figura 3.1: Cifrador RC6. 

 

Durante a etapa de inicialização, o algoritmo recebe quatro palavras de 8-bits como 

entrada, nomeadas de A a D. A palavra B e D são aplicada a operação adição modular 

com os dois primeiros bytes da chave, S[0] e S[1]. 

Na etapa de repetição, B e D são utilizados para calcular coeficientes, passando pela 

função ƒ e a função de deslocamento a esquerda, que serão usados na operação XOR 

com a palavra A e C, respectivamente. As palavras A e C resultantes são deslocados a 

esquerda sendo que de acordo com os coeficientes calculados de D e B, respectivamente. 

Então as palavras A e C resultantes são somadas com as chaves seguintes, que ainda não 

foram usadas, e finalmente as palavras trocam de posição para realizar o processo 

novamente, A trocando de posição com D, B com A, C com B e D com C. 

Na etapa final as palavras A e C são somadas com as ultimas chaves, pela função de 

soma modular. 
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Para a decriptação, a ordem das operações é invertida, e algumas operações são 

substituídas por operações inversas, onde houver soma acontecerá subtração, onde 

houver deslocamento a esquerda haverá deslocamento a direita. 

O Algoritmo desenvolvido do RC6 para microprocessador HCS08 [Pereira, 2005] foi 

baseado em [Salasio, 1998]. O microprocessador utilizado possui capacidade 

computacional menor que um PC comum, com palavras de apenas 8-bits, e necessitou 

ser levemente modificado para funcionar de maneira apropriada para um hardware de 8-

bits. 

A primeira modificação é a adaptação de todas as operações para trabalhar em um 

dispositivo de 8-bits, sendo assim, todas as referências a palavras de 32-bits foram 

mudadas para palavras de 8-bits. 

A soma e subtrações comuns utilizadas no algoritmo original também não se 

adequaram a operação de soma binária modular. Para isso, foram alteradas para somas e 

subtrações modulares, permitindo assim a realização adequada das operações. 

Devido a problemas na forma de como o compilador utilizado trabalha, foi preciso 

substituir as funções de deslocamento implementadas, originalmente na forma de macro, 

para funções propriamente ditas. 

 

3.3 AES 
O AES [Daemen, 1998] (Advanced Encription Standart, Padrão de Encriptação 

Avançada), é o algoritmo escolhido pelo governo americano para proteção de dados 

trafegados por meios digitais. Anteriormente conhecido por Rijendael, pode utilizar 

chaves de 128, 192 e 256 bits. A chave utilizada possui tamanho de 128 bits. 

O Algoritmo considera que grupos de 16 bytes formam um "estado" (state), que em 

outros termos é simplesmente uma matriz 4x4 com cada elemento sendo um byte. A 

partir de então realiza quatro operações básicas: 

 

• AddRoundKey: Cada byte de um estado é combinado com um byte da chave 

através da operação X-OR (OU Exclusivo) bit a bit. Veja Figura 3.2.  

• SubBytes: Uma substituição não-linear onde cada byte é substituído por outro de 

acordo com uma tabela lookup, como visto na Figura 3.3. 

• ShiftRows: Os bytes de cada linha sofrem um deslocamento cíclico por uma 

determinada quantidade de passos, como visto na Figura 3.4. 
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Figura 3.2: Operação AddRoundKey do Cifrador AES. 

 

 

Figura 3.3: Operação SubBytes do Cifrador AES. 

 

• MixColumns: Cada coluna do estado a(x) é combinada de acordo com uma matriz 

conhecida c(x) 4x4, que multiplicada pelas colunas do estado retorna uma nova 

coluna para o estado resultante b(x), como visto na Figura 3.5. A operação é 

inversível, bastando multiplicar as colunas do estado b(x) por uma matriz d(x), o 

resultado será o estado a(x).  

De posse dessas quatro operações, o algoritmo pode ser dividido em quatro etapas, 

onde a terceira etapa é repetida geralmente 20 vezes: 
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Figura 3.4: Operação ShiftRows do Cifrador AES. 

 

Figura 3.5: Operação MixColumns do Cifrador AES. 

 

• Etapa 1 - Expansão de chaves baseada em agendamento de chaves Rijndael.  

• Etapa 2 - Rodada inicial:  

AddRoundKey 

• Etapa 3 - Rodadas 

SubBytes 

ShiftRows 

MixColumns 

AddRoundKey 

• Etapa 4 - Rodada final (sem mistura de colunas) 

SubBytes 

ShiftRows 

AddRoundKey 
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A segurança do algoritmo AES ainda é inquestionável, apesar de várias tentativas de 

ataques bem sucedidos em uma execução com rodadas a menos que as indicadas. Um 

ataque é considerado eficiente quando a quantidade de operações realizadas para 

quebrar a segurança, para descobrir a chave, é menor do que a quantidade de chaves 

possíveis. No caso do AES com chaves de 256 bits, o algoritmo com até 11 rodadas já 

foi quebrado com boa eficiência [Biryukov, 2009]. 

Para realização de testes foi utilizado o algoritmo do AES para 8-bits, em linguagem 

C, desenvolvido por [Gladman, 2006]. Essa implementação possui algumas otimizações 

em suas operações, ao invés de realizar as operações SubBytes, ShiftRows e 

MixColumns separadamente nas etapas 3 e 4, são realizadas apenas duas funções: 

mix_sub_columns, que realiza simultaneamente as operações SubBytes, ShiftRows e 

MixColumns; e shift_sub_rows, que realiza as operações SubBytes e ShiftRows. A 

única mudança necessária foi a adaptação da função de geração de chaves, onde o 

compilador não trabalhou adequadamente para valores padrões da função case. 

 

3.4  Gerenciamento de Chaves 
Um dos pontos importantes para a manutenção da segurança é o gerenciamento de 

chaves. Toda vez que dispositivos necessitem se comunicar é necessário uma forma de 

trocar a chave utilizada na criptografia. Caso a chave não seja trocada após uso em uma 

grande quantidade de mensagens, aumentam as chances de um hacker descobrir a chave 

utilizada no sistema. 

Os métodos de gerenciamento de chaves mais importantes utilizados em redes de 

sensores sem-fio são: chave única, chaves entre pares, chaves híbridas (utilizado pelo 

ZigBee), servidor confiável (troca chaves apenas em um dispositivo de confiança), 

criptografia assimétrica, e esquema de pré-distribuição de chaves randômicas [Baronti, 

2007]. 

No ZigBee são utilizadas chaves de 128 bits para comunicação broadcast e ponto a 

ponto [Baronti, 2007]. Essas chaves podem ser passadas através da utilização de uma 

chave mestra, ou de um dispositivo confiável, chamado centro confiável (trust center). 

A especificação ZigBee sugere a utilização de um protocolo de estabelecimento de 

chaves simétricas entre dois dispositivos. 

Devido a limitações físicas de um sistema embarcado, é indicada a utilização de 

chaves privadas. O gerenciamento de chaves privadas deve ser realizado da seguinte 
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maneira: Uma mesma chave deverá ser utilizada em toda a rede; uma chave inicial 

deverá ser pré-configurada, permitindo a inicialização da rede sem problemas; o 

dispositivo mestre será o único que poderá trocar a chave utilizada na rede, através de 

uma mensagem de broadcast realizada com a chave anterior. Após algumas trocas de 

mensagens com os instrumentos com a chave anterior, o mestre enviará uma mensagem 

com nova chave, onde todos executarão a função de expansão de chaves. 

Essa troca deverá ser realizada logo na primeira inicialização da rede. Futuras trocas 

de chaves deverão ocorrer após uma quantidade de mensagens a ser definida, a fim de 

manter constantemente a segurança da rede. 
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4 Implementações, Testes e Análise de  
Resultados 

                             
 

 

 

Foram implementados e testados os algoritmos RC6 e AES, e inclusive foi medido o 

impacto de cada uma de suas operações no tempo de execução. Assim, podemos 

detectar quais funções possuem impacto maior no desempenho, e alterar o melhor 

algoritmo, criando assim um Algoritmo Criptográfico Hibrido (ACH) que satisfaça os 

requisitos para aplicações embarcadas. 

 

4.1 Metodologia 
 Para uma decisão correta de qual algoritmo de criptografia utilizar na aplicação 

proposta, o RC6 e o AES foram testados sob mesmas condições, utilizando a placa de 

comunicação 13182 EVB da Freescale, representada na Figura 4.1. 

A placa possui um microcontrolador da família HCS08 Freescale integrado, que 

possui 20 MHz de freqüência de clock, trabalha com palavras de 8-bits, 64 Kbytes de 

memória Flash e 4 Kbytes de memória RAM. 

 

Figura 4.1: Placa de comunicação 13182 EVB. 
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Integrado a placa se encontra um transceiver, que trabalha na banda de freqüência de 

2,3 GHz, de acordo com a camada PHY definida pelo padrão IEEE 802.15.4. No 

microprocessador estarão armazenadas a camada MAC do padrão 802.15.4 e os 

protocolos de criptografia a serem testados.  

A placa possui alimentação constante de 9V, e a corrente consumida irá variar de 

acordo com as tarefas executadas - recepção, transmissão, conversão AD, e utilização 

do microcontrolador. 

Estes testes práticos com hardware restrito, além de analisar uma aplicação real em 

desenvolvimento, foram realizados para medir a eficiência do algoritmo nesse ambiente. 

Usando um osciloscópio digital foram medidas as velocidades e consumo de energia 

dos algoritmos implementados, RC6 e AES. 

Para medir o tempo de execução, utilizou-se um dos pinos de saída digital, ativando-

o para nível alto, no início de cada função medida, e desativando-o no final da execução. 

Assim podemos contar o tempo exato de execução das funções. 

Para a medição do consumo adicional de energia, foram medidas a tensão e correntes 

médias, e assim encontrando a potência média (corrente x tensão) consumida pela placa. 

Primeiro foi medida a tensão de alimentação da placa, apresentando uma tensão média 

de 9V. Em seguida foi realizada a medição da corrente consumida, apresentando 16 mA. 

Logo, a potência média da placa é de 144 mW, ou seja, 0,144 joules/segundo. 

 

4.2 Testes com o algoritmo RC6 
O algoritmo em C utilizado para o teste foi descrito na seção 3.2. Depois de 

compilado, o código em binário gerado ocupou um total de 1745 bytes; destes, 678 

bytes foram para a expansão de chaves e dados de configuração. As funções de 

encriptação e decriptação, cada uma ocupou 492 bytes e 540 bytes, respectivamente. Os 

resultados podem ser observados na Figura 4.2. 

Em relação a tempo de execução, a primeira função a ser testada foi a expansão de 

chaves, que para propósitos e testes foi colocada para rodar em ciclos, obtendo tempo de 

execução de 1,065 ms. Colocando o algoritmo em funcionamento padrão, 

criptografando uma informação de 16 bytes (quatro RC6 executados seqüencialmente), 

foram testadas as funções de encriptação e decriptação, obtendo tempo de execução de 

9,56 ms e 9,88ms respectivamente. Os resultados podem ser observados na Figura 4.3. 
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Figura 4.2: Espaço em memória dos algoritmos RC6, AES e ACH 

 

 

Figura 4.3: Tempo de execução dos algoritmos RC6, AES e ACH 

 

Foi medido também o tempo de execução de cada uma das funções. A Tabela 4.1 

apresenta as velocidades das funções. 
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Tabela 4.1: Tempo de execução das funções do RC6 

Funções RC6 Tempo de execução (µs) 

A+B 17 

A-B 14 

A XOR B 4,2 

A X B 5,6 

A << B 8 

A >> B 8 

 

Como foi obtido o consumo médio da placa em relação ao tempo, o consumo das 

funções do RC6 irá depender principalmente do tempo de execução das mesmas. O 

consumo durante a expansão de chaves foi de 153,36 µjoules/segundo, e 1376,64 

µjoules/segundo na encriptação e 1422,72 µjoules/segundo na decriptação. Os 

resultados podem ser observados na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Consumo de energia dos algoritmos RC6, AES e ACH. 

 

Somando os custos operacionais das três operações, tem-se um tempo de execução 

total de 20,505 ms e um consumo de 2952,72 µjoules/segundo.  
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4.3 Testes com o algoritmo AES 
Compilando o código com o algoritmo AES descrito na sessão 3.3, foi gerado um 

código binário que ocupa 4784 bytes. A configuração de dados, tabelas de lookup e 

constantes, ocuparam 864 bytes. As funções de encriptação e decriptação ocuparam 

2064 bytes e 1856 bytes, respectivamente, conforme apresentados na Figura 4.2. 

Realizando procedimento similar ao do teste de tempo de execução do RC6, 

apresentado na sessão 4.2, o tempo de execução das funções de expansão de chaves foi 

de 2,888 ms, encriptação e decriptação foram de 1,79 ms e 1,88 ms, respectivamente, 

como apresentado na Figura 4.3. 

Logo, o consumo de energia de cada uma das funções foi de 415,872 

µjoules/segundo para expansão de chaves, 270,72 uJoules/segundo para encriptação e                      

270,72 µjoules/segundo para decriptação. Estes dados estão apresentados na Figura 4.4. 

Os custos totais em tempo de execução e consumo de energia das três operações em 

conjunto são de 6,558 ms e 944,352 µjoules/segundo. 

Assim como nos testes do RC6 foram obtidos os tempos de execução de cada uma 

das funções. A Tabela 4.2 apresenta as velocidades das funções. 

 

Tabela 4.2: Tempo de execução das funções do AES. 

Funções AES Tempo de execução (µs) 

AddRoundKey 3,4375 

SubBytes 2,25 

ShiftRows 0,875 

 MixColumns 5,9375 

 

4.4 Algoritmo Criptográfico Híbrido 
De posse desses dados, foi criado um terceiro algoritmo, um Algoritmo Criptográfico 

Híbrido (ACH) para encontrar possíveis melhorias de desempenho na velocidade e no 

espaço em relação aos dois algoritmos previamente testados. 

Na Figura 4.3 é possível observar que o AES possui um desempenho em termos de 

velocidade de 3,12 vezes maior do que o RC6. Apesar disso, o AES ocupa 2,74 vezes 

mais espaço do que o RC6, o que pode representar problemas para alguns 

microcontroladores. 
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Por isso, foi escolhido manter a maior parte do AES, substituindo apenas a função 

Sub_bytes pela função A <<< B do RC6, sendo que B = lg( w), aplicando a função em 

cada um dos 16 bytes do estado, e será chamada de ShiftBytes. Isso reduzirá o espaço 

ocupado pelo código, mas aumentará o tempo de processamento do mesmo. 

A Figura 4.5 apresenta uma representação da operação ShiftBytes. 

  

 

Figura 4.5: Operação ShiftBytes do ACH. 

 

Finalmente o algoritmo pode ser esquematizado em etapas, de forma similar ao AES, 

como apresentado a seguir: 

• Etapa 1 - Expansão de chaves baseada em agendamento de chaves Rijndael.  

• Etapa 2 - Rodada inicial:  

AddRoundKey 

• Etapa 3 - Rodadas 

ShiftBytes 

ShiftRows 

MixColumns 

AddRoundKey 

• Etapa 4 - Rodada final (sem mistura de colunas) 

ShiftBytes 

ShiftRows 

AddRoundKey 

A Figura 4.6 apresenta o fluxograma de uma imagem através de cada uma das 

operações do ACH, permitindo uma visão geral de seu funcionamento. 
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Figura 4.6: Fluxograma de operação do ACH. 

 

4.5 Testes com ACH 
Devido à simplicidade na idéia de criação do ACH, seu desenvolvimento em 

linguagem C se deu de forma trivial, sem a presença de problemas de compilação e de 

execução, pois todos os problemas foram solucionados na implementação do RC6 e do 

AES. 

A Tabela 4.3 apresenta os resultados de desempenho e memória ocupados pelo 

algoritmo, medidos de forma similar.  

 

Tabela 4.3: Desempenho do ACH. 

Procedimentos do ACH Tempo de execução (ms) Memória ocupada (Bytes) 

Encriptação 3,88 864 

Decriptação 3,02 1520 

Expansão de chaves 2,88 1729 

Total 9,788 4113 
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4.6  Avaliação da qualidade criptográfica
Para avaliar se o algoritmo desenvolvido é capaz de realizar criptografia de forma 

eficiente, precisamos testá

comparar com os resultados de outros algoritmos, no caso o AES e RC6.

Devido aos dados obtidos pela aplicação serem pequenos, 4 bytes por mensagem, e 

possuírem pouca diferença entre uma amostra e outra preferimos utilizar imagens para o 

teste do algoritmo. 

Usando os três algoritmos, 

clássica Lena.bmp, a ilena.bmp, que possuem as características semelhantes, mas que 

possui licença livre, e a cman.bmp.

Os resultados dessa criptografia foram utilizados para alimentar as métricas de 

avaliação da qualidade criptográfica.

as imagens originais e seus equivalentes criptografados pelos algoritmos RC6, AES e 

ACH. 

 (b) 
Figura 4.7: Ilena.bmp (a)

RC6 (b), AES (c) e ACH (d)

 4. IMPLEMENTAÇÕES E ANÁLISE DE RESULTADOS

Avaliação da qualidade criptográfica 
Para avaliar se o algoritmo desenvolvido é capaz de realizar criptografia de forma 

testá-lo quanto a métricas que avaliam a qualidade da mesma e 

comparar com os resultados de outros algoritmos, no caso o AES e RC6.

btidos pela aplicação serem pequenos, 4 bytes por mensagem, e 

possuírem pouca diferença entre uma amostra e outra preferimos utilizar imagens para o 

Usando os três algoritmos, foram criptografadas duas imagens. E

a Lena.bmp, a ilena.bmp, que possuem as características semelhantes, mas que 

possui licença livre, e a cman.bmp. 

Os resultados dessa criptografia foram utilizados para alimentar as métricas de 

avaliação da qualidade criptográfica. Na Figura 4.7 e Figura 4.8 podem

as imagens originais e seus equivalentes criptografados pelos algoritmos RC6, AES e 

 
(a) 

  
(c) 

Figura 4.7: Ilena.bmp (a), e resultado da imagem depois de ser criptografada pelo 

RC6 (b), AES (c) e ACH (d), respectivamente. 

IMPLEMENTAÇÕES E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Para avaliar se o algoritmo desenvolvido é capaz de realizar criptografia de forma 

lo quanto a métricas que avaliam a qualidade da mesma e 

comparar com os resultados de outros algoritmos, no caso o AES e RC6.  

btidos pela aplicação serem pequenos, 4 bytes por mensagem, e 

possuírem pouca diferença entre uma amostra e outra preferimos utilizar imagens para o 

. Em substituição a 

a Lena.bmp, a ilena.bmp, que possuem as características semelhantes, mas que 

Os resultados dessa criptografia foram utilizados para alimentar as métricas de 

podem ser observadas 

as imagens originais e seus equivalentes criptografados pelos algoritmos RC6, AES e 

 
(d) 

criptografada pelo 
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(a) 

   
 (b) (c) (d) 

Figura 4.8: cman.bmp (a), e resultado da imagem depois de ser criptografada pelo 

criptografada pelo RC6 (b), AES (c) e ACH (d), respectivamente. 

 

Através de inspeção visual pode-se observar que a informação foi protegida 

visualmente, mas isso não é suficiente para avaliar a qualidade geral do processo de 

criptografia [Ahmned, 2007]. Para isso devem-se utilizar outras métricas matemáticas 

que comparam a imagem criptografada com a imagem original a fim de medir essa 

qualidade. 

 

4.6.1 Qualidade de Encriptação 

Considerando a aplicação da encriptação em uma imagem, a mudança dos valores 

dos pixels comparados com aqueles valores antes da encriptação, nos dá uma medida de 

sua qualidade. Tal mudança deve ser irregular. Isto significa que quanto maior for a 

mudança dos valores dos pixels, mais eficiente será a encriptação e maior a qualidade 

de encriptação.  

Logo, a qualidade da encriptação pode ser expressa em termos do total de mudanças 

dos valores dos pixels entre a imagem original e a criptografada [Ahmned, 2007] [El-

Fishawy, 2007]. A medida para qualidade da encriptação pode ser expressa como a 
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divergência entre a imagem original e a criptografada. A qualidade da encriptação de 

uma imagem pode ser determinada como a seguir: 

 

Qualidade da encriptação         = 

 

 

Onde F, F’ denotam a imagem original e a imagem criptografada respectivamente, 

cada uma com tamanho M * N pixels com L níveis de cinza. F(x,y), F’(x,y)∈{0,..,L −1} 

são os níveis de cinza da imagem F,  F’ na posição (x,y), onde 0 ≤ x ≤ M −1,0 ≤ y ≤ N −1. 

Define-se HL (F) como o número de ocorrências de cada nível de cinza L na imagem 

original, e HL (F’ ) como o número de ocorrências dos L níveis de cinza da imagem 

criptografada. A qualidade da encriptação representa a média da quantidade de 

mudanças de cada nível de cinza L e isso pode ser expresso matematicamente na 

equação (1).  

A Tabela 4.4 apresenta o resultado à qualidade de criptografia dos três algoritmos 

testados. 

 

4.6.2 Coeficiente de Correlação 

Correlação é a medida da relação entre duas variáveis [Ahmned, 2007] [El-Fishawy, 

2007].  Se as duas variáveis forem uma imagem e sua encriptação, então elas estão em 

perfeita correlação (isto é: o coeficiente de correlação igual a um) se elas são altamente 

dependentes (idênticas). Neste caso o processo de encriptação falhou em esconder os 

detalhes da imagem original. Se o coeficiente de correlação for igual a zero, então a 

imagem  original e  a  imagem criptografada são totalmente diferentes, isto é, a  imagem  

 

Tabela: 4.4: Qualidade criptográfica dos algoritmos RC6, AES e ACH. 

Algoritmo Qualidade da criptografia 

na ilena.bmp 

Qualidade da criptografia 

na cman.bmp 

RC6 953  867 

AES 808,179688 769 

ACH 807,757813 773 
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criptografada não possui nenhuma característica reconhecível e é altamente 

independente da imagem original. Se o coeficiente de correlação (C.C) for igual a 

isto significa que a imagem criptografada é o negativo da imagem original. Então, o 

sucesso do processo de encriptação significa menores valores de C.C. A C.C é medida 

pela equação (2): 

 

Coeficiente de Correlação

 

 

 

Onde, 

original e criptografada. 

7.7. A Tabela 4.5 apresenta os resultados do teste

 

4.7 Discussão 
Diante dos resultados apresentados pode

algoritmos criptográficos implementados e testados e suas qualidade para aplicações 

embarcadas. 

A Figura 4.2 apresenta um gráfico comparativo entre o tamanho ocupado pelos 

códigos do RC6, AES e A

comparação com o AES,

do ACH em comparação ao AES é

algumas aplicações. 

 

Tabela 4.5: Coeficiente de Correlaçã

Algoritmo 

RC6 

AES 

ACH 
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não possui nenhuma característica reconhecível e é altamente 

independente da imagem original. Se o coeficiente de correlação (C.C) for igual a 

ica que a imagem criptografada é o negativo da imagem original. Então, o 

sucesso do processo de encriptação significa menores valores de C.C. A C.C é medida 

Coeficiente de Correlação       = 

e x e y são os valores de cinza do pixel da imagem 

original e criptografada. O C.C. é medida utilizando a função Corr2 

apresenta os resultados do teste. 

Diante dos resultados apresentados pode-se tirar algumas conclusões sobre os 

algoritmos criptográficos implementados e testados e suas qualidade para aplicações 

igura 4.2 apresenta um gráfico comparativo entre o tamanho ocupado pelos 

e ACH, apresentando claramente que o código menor do RC6 em 

comparação com o AES, o AES é 270% maior que o primeiro. Já o ganho de memória 

em comparação ao AES é relativamente pequeno, mas pode ser crucial para 

Tabela 4.5: Coeficiente de Correlação dos algoritmos RC6, AES, ACH.

Coeficiente de Correlação 

na ilena.bmp 

Coeficiente de Correlação 

na cman.bmp

0,0294 0,0276 

-0,0019 -0,002 

0,0069 0,0067 
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não possui nenhuma característica reconhecível e é altamente 

independente da imagem original. Se o coeficiente de correlação (C.C) for igual a -1, 

ica que a imagem criptografada é o negativo da imagem original. Então, o 

sucesso do processo de encriptação significa menores valores de C.C. A C.C é medida 

(2) 

x e y são os valores de cinza do pixel da imagem 

 do software Matlab 

tirar algumas conclusões sobre os 

algoritmos criptográficos implementados e testados e suas qualidade para aplicações 

igura 4.2 apresenta um gráfico comparativo entre o tamanho ocupado pelos 

o código menor do RC6 em 

Já o ganho de memória 

relativamente pequeno, mas pode ser crucial para 

o dos algoritmos RC6, AES, ACH. 

Coeficiente de Correlação 

na cman.bmp 
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Quanto ao desempenho de tempo de execução, a velocidade de encriptação e 

decriptação do AES são mais velozes, respectivamente 5,34 e 5,25 vezes mais rápido do  

que o RC6, e mesmo se forem consideradas a expansão de chaves sendo executada a 

cada ciclo de envio e recepção, o AES ainda é 3,12 vezes mais rápido do que o RC6. 

Quanto ao ACH, ele é 1,49 vezes mais lento que o AES, mas ainda assim é 2,09 vezes 

mais rápido que o RC6, o que o torna um algoritmo bastante rápido.  

A Figura 4.3 apresenta o tempo de execução, em milissegundos, das funções do RC6, 

AES e do ACH. 

O consumo de energia segue a mesma tendência do tempo de execução, 

apresentando o AES como o algoritmo mais econômico a ser usado, contradizendo as 

simulações de [Grobschadl et al. 2007]. Pode-se observar na Figura 4.4 um gráfico 

comparando o consumo de cada operação para cada um dos algoritmos criptográficos.  

Quanto à qualidade criptográfica observa-se que o RC6 é melhor que o AES e ACH, 

mas, devido a suas limitações de se trabalhar com apenas 4 bytes contra os 16 bytes do 

AES e ACH, ele possui um C.C. bem menor que os dois, comprometendo sua eficiência 

criptográfica final. 

Comparando o AES com o ACH ouve uma queda sensível na qualidade de 

Encriptação, mas em relação ao CC, o ACH, apesar de apresentar um valor baixo, é 

3,63 vezes maior que do AES. Isso indica que ele é capaz de uma boa criptografia, mas 

não é melhor que o AES.  

Para a aplicação, a necessidade de uma eficiência na C.C. é pouca, visto que a 

aplicação deverá transmitir cerca de 10 bits. 

De acordo com os testes realizados, o AES ainda é o algoritmo mais eficiente em 

tempo de execução, consumo e criptografia, e o RC6 em espaço ocupado em memória, 

sendo o ACH um meio termo entre tempo de execução, memória ocupada e segurança 

criptográfica. Isso prova que é possível desenvolver algoritmos que melhorem algumas 

dessas características, desenvolvendo algoritmos otimizados para cada aplicação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             

5 Considerações Finais 
                             
 

 

 

A utilização de criptografia em redes de sensores e atuadores sem fio em aplicações 

externas é indispensável, permitindo a confiabilidade dos dados trafegados pela rede, e 

integridade da rede como um todo, evitando que atacantes alterem os dados, podendo 

causar diversos prejuízos. 

No caso específico estudado, em uma rede de instrumentos de um poço de petróleo 

com método de elevação artificial do tipo Plunger Lift, vários dados trafegados são 

críticos e alguns cenários de ataques poderiam causar graves danos materiais aos 

equipamentos, danos ambientais e danos físicos a população e funcionários. Isso torna a 

segurança um elemento indispensável nessa aplicação. 

A pesquisa desenvolvida avaliou a utilização de dois métodos de criptografia que 

podem ser usados para assegurar a rede, RC6 e AES. O primeiro foi tido como o mais 

eficiente, e o segundo possui uma criptografia mais segura e amplamente utilizada nas 

mais diversas redes, inclusive a Internet. Devido a restrições energéticas dos 

dispositivos, o uso do método com menor consumo de energia é imprescindível. Para 

isso, os dois métodos foram implementados no ambiente restrito de um 

microcontrolador de 8-bits, e assim puderam-se realizar testes completos e exaustivos 

para obtenção do método mais eficiente para a aplicação. 

Apesar do AES apresentar um tempo de processamento mais rápido que o RC6, o 

espaço que ele ocupa pode ser grande o suficiente para impedir sua aplicação em alguns 

dispositivos com menor capacidade, como alguns microprocessadores do tipo PIC. Por 

isso, foi criado o Algoritmo Criptográfico Híbrido, ACH, que apresentou desempenho 

intermediário entre o RC6 e o AES, mas que pode ser apresentado como uma solução de 

segurança para sistemas que não suportem o AES, mas que possam suportar o ACH, e 

necessitem de eficiência. Caso contrário, para sistemas cuja memória seja ainda mais 
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crítica, o RC6 é aconselhável, e para sistema cuja velocidade e consumo sejam 

prioritários o AES é o mais indicado. 

Portanto, como o algoritmo mais econômico para instrumentação sem-fio de poços 

de petróleo com completação do tipo Plunger Lift é o RC6, o seu uso é recomendado 

para esta aplicação. Testes mais exaustivos, com uso de informações maiores sendo 

criptografadas e por um período mais longo, serão necessários para averiguar o 

comportamento do sistema ao longo do tempo. Um estudo da segurança dos mesmos 

será necessário, a fim de identificar o tempo de troca de chaves necessário para manter a 

segurança. 

 

5.1 Publicações 
Três artigos foram desenvolvidos visando a consolidação da proposta sugerida, dos 

quais, dois trabalhos foram publicados em conferências e um será submetido a uma 

revista. Na primeira publicação foram apresentados testes preliminares para a aplicação 

de RSSF em poços Plunger Lift, a segunda foram apresentados protótipos de sensores e 

atuadores com transdutores sem-fio e estudos detalhados da comunicação com 

instrumentos reais. A terceira publicação apresenta os testes dos algoritmos 

criptográficos RC6 e AES, assim como o algoritmo criptográfico híbrido apresentado 

neste trabalho. 

 

1. Felipe Oliveira, Jefferson Fernandes, Rodrigo Semente, Hudson Silva, Adrião 

Neto, Luiz Affonso, Andrés Salazar. Rede de sensores sem fio utilizando o padrão IEEE 

802.15.4 em unidade de elevação de petróleo com o método plunger, 12-15 novembro 

de 2008, XIII Congreso Internacional de Comunicaciones, Valdivia, Chile. 

 

2. Jefferson Fernandes, Felipe Oliveira, Hudson Silva, Rodrigo Semente, Andrés 

Salazar, Luiz Affonso, Adrião Neto. Projeto e implementação de uma rede de sensores 

sem fio aplicada ao método Plunger Lift baseada no padrão IEEE 802.15.4, 28-29 de 

maio de 2009, V Congresso Rio Automação, Rio de Janeiro. 

 

3. Rodrigo Semente, Felipe Oliveira, Jeferson Fernandes, Andrés Ortiz. 

Implementation and analysis of cryptographics algorithms in a WSAN applied on a 

Plunger Lift oil and gas artificial lift method. Revista a ser definida. 
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5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 
Para complementação deste trabalho e de uma forma geral para o desenvolvimento 

da área de segurança de redes sem-fio, são apresentados alguns tópicos para estudos 

futuros: 

• Estudar o impacto de utilização da função de expansão de chaves ao AES, a fim de 

melhorar ainda mais sua velocidade; 

• Estudar as configurações ótimas dos algoritmos para aplicações embarcadas: 

quantidade de rodadas, tamanho de chave, e blocos de tamanhos diferentes; 

• Implementar um RC6 para trabalhar em 16 bytes de forma mais integrada e 

verificar possíveis melhorias de desempenho, e efeito no aumento de memória e 

segurança; 

• Realizar outras substituições de funções entre o RC6 e AES a fim de detectar 

melhorias ainda maiores para a aplicação; 

• Implementar outros algoritmos criptográficos e criar outros híbridos entre os 

algoritmos a fim de encontrar um algoritmo ótimo; 

• Implementar em aplicações embarcadas um dispositivo de gerenciamento de chaves 

ainda mais seguro e eficiente do que o apresentado (chave privada). 
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