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Resumo:  

Historicamente os sistemas embarcados (SE) eram desenvolvidos para 

realizar uma única tarefa em toda a sua vida. Entretanto, esta visão 
mudou com o novo paradigma da computação chamado Internet das 

Coisas ou IoT. Um ambiente onde a IoT pode ser aplicada são as 
cidades inteligentes através da criação de produtos como, por 

exemplo, os postes inteligentes. Assim, os postes inteligentes podem 
ser responsáveis não só pela iluminação da cidade, mas encarregados 

também pelo controle de câmeras de segurança, além de sensores de 
temperatura e ruído. Neste cenário, a técnica de virtualização em SE 

surge para contribuir no desenvolvimento de dispositivos IoT, pois, 
permite uma melhor utilização dos recursos disponíveis nos SE além 

de auxiliar para o aumento da segurança. A segurança dos SE tem sido 

negligenciada e os SE voltados para IoT têm atraído ataques 
maliciosos, visto que, desempenham um papel central no 

funcionamento de serviços essenciais para as pessoas e empresas. O 
objetivo deste trabalho é identificar um conjunto de mecanismos de 

segurança que utilizam técnicas de criptografia que, combinados com 
a técnica de virtualização, possam estabelecer uma arquitetura de 

segurança para os SE virtualizados (SEV) voltados para IoT. Assim, 
estabelecendo um nível de confiança mínimo entre os usuários e os 

SEV. Foram implementados dois mecanismos de segurança no 
prplHypervisor: a verificação de integridade e a introspecção das 

hypercalls do sistema convidado. Os resultados mostram que para um 
sistema convidado com tamanho de 256kB o mecanismo de verificação 

de integridade impôs um tempo de atraso na inicialização de 150,33ms 
enquanto o mecanismo de introspecção impôs 10,57ms de atraso na 

inicialização. Foram adicionados 2.029 linhas de código ao 

prplHypervisor para realizar a verificação de integridade e 120 linhas 



de código para implementar o mecanismo de introspecção. O tamanho 

final do prplHypervisor possui 32kB o que representa um aumento de 
53% em relação ao código original. Todavia, o crescimento não 

inviabiliza o uso dos mecanismos de segurança, dado que, a 

capacidade de armazenamento disponível na plataforma utilizada é de 
2MB. 


