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Resumo:  

A evolução da Internet das Coisas (IoT) requer uma infra-estrutura de 
sistemas que seja capaz de fornecer serviços tanto para abstração de 

dispositivos e gerenciamento de dados, quanto para suporte ao 
desenvolvimento de aplicações. Middleware para IoT tem sido 

reconhecido como o sistema capaz de prover esta infra-estrutura 

necessária de serviços e vem se tornando cada vez mais importante 
para a Internet das Coisas ao longo dos últimos anos. A arquitetura de 

um sistema de middleware para IoT geralmente está baseada no 
padrão SOA (do inglês, Service-Oriented Architecture) e tem o 

requisito de segurança como um dos seus principais desafios. A grande 
quantidade de dados que trafega nesse tipo de sistema exige serviços 

de segurança capazes de garantir a proteção dos dados em toda a 
extensão do sistema. Além disso, algumas aplicações para IoT, 

principalmente aquelas voltadas para ambientes de saúde, fizeram 
surgir novos requisitos em termos de comunicação segura e tempo de 

resposta aceitável para serviços críticos. Embora diversas tecnologias 
de middleware para IoT têm sido utilizadas para lidar com os requisitos 

mais relevantes exigidos pelas diferentes aplicações existentes para 
IoT, segurança ainda é um tema especial que não está maduro o 

suficiente neste tipo de tecnologia. Os desafios de segurança 

relacionados a cenários de saúde estão concentrados, principalmente, 
nas questões relacionadas com a camada de comunicação, 

especialmente nos casos em que dados de pacientes são transmitidos 
em redes abertas, onde são mais vulneráveis a ataques. Neste sentido, 

existe a necessidade de garantir confidencialidade e integridade de 



dados nas camadas de sistemas do middleware para permitir um 

entendimento mais confiável a respeito do estado de vida de um 
paciente. Este trabalho propõe a definição de quatro serviços de 

segurança voltados para proteção de dados a fim de minimizar os 

problemas de segurança encontrados em sistemas de middleware para 
IoT baseados em SOA. Apenas um dos serviços de segurança 

propostos foi implementado neste trabalho (o CCP - Communication 
Channel Protection), o qual é um serviço composto por duas 

abordagens de segurança: TLS e DTLS. Ambas abordagens estão 
baseadas em protocolos de segurança já conhecidos e capazes de 

garantir confidencialidade, integridade e autenticidade. O serviço 
implementado visa proteger a transmissão de dados em um sistema 

de middleware para IoT (COMPaaS - Cooperative Middleware Platform 
as a Service), e foi validado através de um cenário de aplicação 

específico para a área da saúde. O principal objetivo da valiação foi 
verificar se as implementações dos serviços de segurança estavam 

comprometendo, em termos de tempo de resposta, o desempenho das 
camadas de comunicação dos sistemas do middleware COMPaaS, o 

qual é o requisito fundamental do cenário de saúde. Testes revelaram 

resultados satisfatórios visto que as abordagens implementadas 
respeitaram o requisito de tempo de resposta da aplicação e 

protegeram os dados transmitidos. 


