Ano 6 nº 6 Jul/Dez 2018

Revista Cientifica Da
Faculdade SENAI FATESG

VIRTUALIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO
DE PROCESSOS E DA GESTÃO: POTENCIALIDADES
DA INDÚSTRIA 4.0

ISSN: 2238-8532

Revista Cientifica Da
Faculdade SENAI FATESG

Goiania, Ano 6 nº 6 Jul/Dez 2018

Diretor Regional SENAI
Paulo Vargas
Diretora de Educação e Tecnologia
Ivone Maria Elias Moreyra
Gerente de Educação Pro_ ssional
Weysller Matuzinhos de Moura
Gerente de Tecnologia e Inovação
Rolando Vargas Vallejos
Diretor da FATESG
Dario Queija de Siqueira
Supervisor de Educação e Tecnologia
Ildemar Oliveira Sales
Coordenadora Pedagógica
Terezinha de Jesus Araújo Castro
Coordenadora de Pós-Graduação e
Pesquisa
Gleidson Sampaio Neto

Revista Tecnologia da Informação Aplicada
Departamento Regional de Goiás – v.6,
n.6 (jul/dez,2018). Goiania: SENAI/DR.
Gerencia de Educação Profissional /
Faculdade de Tecnologia Senai de
Desenvolvimento Gerencial - FATESG, 2018.

Coordenador dos Curso de Graduação
Alessandro Caetano Neves
Alice Mota Faleiro
Edjalma Queiroz da Silva

Periodicidade: Semestral
Editada pelo NÚCLEO DE ESTUDOS E
PESQUISA – NEP da Faculdade SENAI Fatesg

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA – NEP

Projeto Gráfico e Diagramação:
Lucas Alves Cordeiro

Coordenador
Jose Luiz de Freitas Junior
Conselho Consultivo
Antonio Pires de Castro Junior
Alice Mota Faleiro
Dario Queija de Siqueira
Edjalma Queiroz da Silva
Joao Caetano Neto
Jose Luiz de Freitas Junior
Marcio Giovane Cunha Fernandes
Plinio Marcos Mendes Carneiro
Silvana do Socorro Silva Ferreira

Núcleo de Material Didático SESI/SENAI

ISSN: 2238-8532

Faculdade SENAI - FATESG
Rua 227-A - Leste Universitario
CEP 74610-060 Goiania - GO
Fone: (62) 3269-1200

S

UMÁRIO

09

RAIZES DE GOIÁS
PIO VERGAS
Poema - Vaga Litúrgica

ARTIGOS

11
19
29
37
51

VIRTUALIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO DE PROCESSOS E DA GESTÃO: POTENCIALIDADES DA INDÚSTRIA 4.0
Leovir Cardoso A. Junior, Paulo de Sá Filho, Larissa Rodrigues Custódio & Gessyca Pereira da Silva
ESTUDO DE ATAQUE DDOS EM PROVEDORES DE INTERNET
Cláudio Lemes Rodrigues
INOVAÇÃO ATRAVÉS DE TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO E SUSTENTABILIDADE NA AGROPECUÁRIA
Luz Magdalena Láscar Alarcón
GARÇON.NET
Armênio Ferreira Santos, Marcelino Soares de Oliveira Neto, Richard Henrique Salgado Correia
TOMADA DE DECISÃO COM BASE EM GEOLOCALIZAÇÃO
Armênio Ferreira Santos, Marcelino Soares de Oliveira Neto, Richard Henrique Salgado Correia

TUTORIAL

57
59

JULHO / DEZEMBRO DE 2018

SOFTWARE SQLMAP PARA EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES UTILIZANDO A TÉCNICA SQL INJECTION
UTILIZANDO A DISTRIBUIÇÃO LINUX PARROT.
Plinio Marcos Mendes Carneiro

DICA DO PROFESSOR
SISTEMAS EMBARCADOS COM MICROPYTHON
Professor

REVISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA

5

A

PRESENTAÇÃO

As instituicoes de ensino possuem um papel, em um sentido mais
amplo, de transformar a sociedade por meio da disseminacao do
conhecimento humano baseado em tres pilares: ensino, pesquisa e
extensao. A partir desta premissa, podemos entender que o ensino
superior engloba nao so a transmissao do conhecimento em sala de
aula, mas tambem a pesquisa, que busca caminhos mais adequados, e a
extrapolacao da proposta de curso por meio da extensao.
Na Faculdade SENAI Fatesg temos o Nucleo de Estudos e Pesquisas
– NEP, responsavel pela organizacao e estruturacao da pesquisa em
nosso meio alem de um nucleo de Servicos Tecnologicos e Inovacao
com a funcao de apoiar o desenvolvimento de tecnologia e inovacao na
industria goiana. Como uma proposta de ambiente criativo e inovador
possuimos um Laboratorio Aberto cuja proposta e o de integrar as ideias
inovadores do nossos alunos com a capacidade tecnica de nossos corpo
docente alinhadas com as necessidades do mercado utilizando o toda a
estrutura da entidade em prol do desenvolvimento tecnologico.
A iniciação cientifica oportuniza bolsas de estudos para seus
alunos, dando visibilidade as acoes desenvolvidas no contexto da
interdisciplinaridade dos projetos integradores e dos trabalhos de
conclusao de cursos, promovendo foruns tecnologicos, palestras tecnicas,
wordkshop alem de promover a participacao de seu corpo docentes
em eventos nacionais e internacionais para apresentacao de trabalhos
cientificos, a Faculdade SENAI Fatesg promove o desenvolvimento
tecnologico no ambiente academico.
A Faculdade SENAI Fatesg consolida essas acoes com o lancamento
da 5ª edicao da Revista SENAI Tecnologia da Informacao Aplicada,
abordando temas relevantes e atuais, alinhados a proposta em promover
um ambiente adequado a formacao completa de seus alunos alem do
desenvolvimento de seu corpo tecnico e docente.

DARIO QUEIJA DE SIQUEIRA

Diretor da Faculdade SENAI Fatesg
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AIZES DE GOIÁS
Vaga litúrgica

Pio Vargas
(Iporá, 7 de setembro, 1964 —
Turvelândia, 8 de março de 1991) foi
um poeta brasileiro.[1]
Cursou apenas o Primeiro Grau na
Escola Elias de Araújo Rocha, ainda em sua cidade natal. Há pouco
registro biobibliográfico disponível
sobre Pio Vargas. O certo é que levou
vida meteórica, esgotada na vida
boêmia de Goiânia. Ali crepitou nas
casas noturnas, principalmente onde
reinasse a efervescência cultural.
Passou pela diretoria da União Brasileira de Escritores seção de Goiás,
e pela assessoria geral da Secretaria
de Cultura do Estado. Idealizou as
Edições Divagar e Sempre, de sentido
marginal, que editou vários autores
goianos. Promoveu recitais, festivais
de música e semanas culturais pelo
interior de Goiás.
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O volume da chuva
É que decifra o dilúvio
Como no corpo eflúvio
É âmbar a dúvida
A porta que mais vence
É a que aberta permanece
E o corpo que mais sente
É nem sempre o que adoece.
Que morte é natural
Senão a que é sem leito
Se nem só pelo sinal
Traduz-se o que foi feito (?)
O que por dentro queima
E teima em prosseguir
O fôlego-fátuo que anuncia
Cenas do óbito a seguir
Vai mais longe quem divaga
Além de si aquém do se
A certeza que mais propaga
É a de quem menos disse
Nenhum lugar pleno existe
A menos que a invenção o faça:
O perdão é de quem insiste
No pecado e não na graça.

Pio Vargas

REVISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA

9

1

ARTIGO
Virtualização, Otimização e Flexibilização de
Processos e da Gestão: Potencialidades da
Indústria 4.0
Leovir Cardoso A. Junior, Paulo de Sá Filho, Larissa Rodrigues
Custódio & Gessyca Pereira da Silva

Resumo
Este artigo tem como objetivo mostrar as potencialidades e possibilidades
das tecnologias da Indústria 4.0, isoladas e/ou integradas nos mais diversos
tipos de processos industriais, mostrando como a revolução dos processos de
produção impactam a forma como as pessoas se relacionam e se relacionarão
com as indústrias, além abrir um espaço para que a educação seja pensada de
forma 4.0, focando nas profissões que surgirão com o avanço das tecnologias de
produção, além de mostrar as oportunidades que emergem junto à 4ª Revolução
Industrial. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico de artigos
acadêmicos, relatórios e publicações de instituições de fomento à indústria. Os
resultados obtidos durante a revisão bibliográfica serviram de suporte para uma
explicação concisa sobre o tema, mostrando, inclusive, os passos iniciais para
indústrias brasileiras se adequarem ao regime de produção 4.0.
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ARTIGO 1
INTRODUÇÃO
Em se tratando de indústria e sobre o que
há de novo dentro do contexto de inovação, é
notória a grande ênfase dada ao termo Indústria
4.0, especialmente no ano de 2018, em que
está acontecendo uma grande movimentação a
respeito do assunto. Ao digitar o termo em websites
de pesquisa, é possível encontrar uma série de
artigos, entrevistas e até mesmo conhecer algumas
empresas, que estão investindo e fazendo acontecer
a Quarta Revolução Industrial , e ficar por dentro
do que há de novo e das transformações incisivas
que estão acontecendo. Essas transformações estão
abrindo um leque de possibilidades no presente
que influenciarão a nossa realidade futura e, por
mais que não percebamos diretamente o impacto
dessa Revolução, ela já está transformando as
nossas vidas. Portanto, o presente artigo, dedicase a mostrar efetivamente o que é a Indústria 4.0,
como ela se organiza e de que modo ela impacta no
cotidiano industrial.
Após três revoluções industriais, a nova revolução
está pautada pela convergência entre as Tecnologias
da Operação e pelas Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs). Pode até não ser algo tão novo
de se ouvir falar, mas estamos caminhando para
uma intensificação em curtíssimo prazo em todas
as cadeias produtivas [1]. A Agenda Brasileira para a
Indústria 4.0 [2], cita o impacto exponencial que as
chamadas Tecnologias 4.0 terão no meio industrial,
haja vista essa revolução industrial se caracterizar
por um conjunto de tecnologias que permitem
a fusão do mundo físico, digital e biológico e se
concretizar por meio delas.
Utilizando
as
chamadas
Tecnologias
Habilitadoras, o regime de produção 4.0 promete
além de uma profunda mudança na forma de
produção (passando a ser totalmente integrada),
uma severa redução de custos, especialmente no
que se refere à manutenção, além de ganhos, por
exemplo, na eficiência do processo. A redução nos
custos de manutenção é estimado em 31 bilhões
por ano, ao passo que os ganhos com eficiência,
superam os 34 bilhões por ano [2].
Diante do que foi exposto, espera-se uma
enorme adesão às tecnologias 4.0 no Brasil ao
longo dos próximos anos. Mais especificamente, um
estudo conduzido pela CNI apurou que atualmente,
apenas 1,6% das indústrias brasileiras estão
operando nesse regime, com probabilidade desse
percentual atingir 21,8% no final do ano de 2027
[3]. Esse pequeno percentual é, ao mesmo tempo
preocupante (uma vez que as indústrias brasileiras
tendem a ficar para trás no mercado internacional)
e animador, pois representa um espaço excepcional
para investimentos em pesquisa e desenvolvimento
tecnológico.
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Simulações computacionais já são há muitos
anos utilizadas quase que diariamente em processos
industriais, todavia, a 4ª revolução industrial
propõe muito mais que apenas uma simulação
isolada do sistema físico, mas, sim, uma completa
virtualização do processo produtivo, permitindo
rastreabilidade e monitoramento remoto quase
que instantaneamente. Dessa forma, através dos
inúmeros sensores espalhados pela planta, existe
a possibilidade de o próprio sistema cyberfísico
tomar uma decisão [4], o que reduz drasticamente a
possibilidade de ocorrer erro humano.
Uma das tecnologias habilitadoras da Indústria
4.0 é o IoT do inglês Internet of Things (Internet
das Coisas, no português), esse termo se refere à
capacidade dos dispositivos se conectarem à rede.
A título de comparação, hoje, a população mundial
gira em torno de 7,6 bilhões (levantamento de
outubro de 2017), ao passo que já existem cerca de
25 bilhões de dispositivos conectados. Para 2020, a
perspectiva é de existirem 50 bilhões de dispositivos
conectados. Quando comparado à expectativa
demográfica, isso resulta em algo em torno de 6,5
dispositivos conectados por pessoa.
Portanto, isso justifica a necessidade de
constantes estudos sobre o assunto. Muitas são
as potencialidades das tecnologias habilitadoras
da Indústria 4.0. Integradas, elas são capazes de
revolucionar todo o sistema de produção industrial,
impactar o cotidiano das pessoas e organizações,
mudar a forma de enxergar processos e produtos,
além de otimizar a produção.

OBJETIVO GERAL
Apresentar as potencialidades e possibilidades
das tecnologias da Indústria 4.0 isoladas e/ou
integradas nos mais diversos tipos de processos
industriais, mostrando, de forma concisa e clara,
como a revolução dos processos de produção
impactam diretamente a forma como os clientes se
relacionam e se relacionarão com as indústrias, além
de corroborar para que a educação seja pensada
de forma 4.0, com foco nas profissões que surgirão
com o avanço das tecnologias de produção, além de
mostrar as oportunidades que aparecem com a 4ª
Revolução Industrial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Realizar revisão bibliográfica acerca do
tema Indústria 4.0.
•
Verificar, analisar e expor dados estimados
para o crescimento da Indústria 4.0 no Brasil.
•
Contextualizar
historicamente
as
revoluções industriais a fim de inserir a 4ª revolução
no período histórico adequado.
•
Definir os conceitos de Tecnologias
Habilitadoras, bem como diferenciá-las.

JULHO / DEZEMBRO DE 2018

ARTIGO 1
•
Apresentar as oportunidades oriundas da
4ª Revolução Industrial.
•
Apresentar os procedimentos iniciais para
que as indústrias brasileiras se adaptem ao regime
4.0 de produção.

DO CONTEXTO HISTÓRICO
Dá-se o nome de Revolução Industrial ao
conjunto de práticas que geraram mudanças no
trabalho industrial. A primeira delas, em meados
do século XVIII, ocorreu primeiramente na GrãBretanha, onde as primeiras máquinas à vapor,
capazes de produzir mais do que a mão de obra
manual, começaram a surgir. Inicialmente, máquinas
de fiação e tecelagem. Esse foi um processo
grandioso, haja vista a inovação não se restringir
ao projeto de máquinas, como também a criação
de meios de transportes à vapor, isso impulsionou
a criação de ferrovias, possibilitando o transporte
de produtos manufaturados de forma rápida e
barata [11]. Nesse momento, torna-se necessário
mão de obra especializada, logo, começou-se a
pensar em processos logísticos sem grande ênfase
às questões de eficiência e otimização de processos.
Essa revolução, é chamada de Primeira Revolução
Industrial, ela dá início a um caminho sem volta para
a humanidade, à constante evolução dos processos
de produção.
Em meados de 1870, porém, surge a eletricidade,
que está para a Segunda Revolução Industrial,
exatamente como a máquina a vapor está para
a primeira. Juntamente com os automóveis, os
bens de consumo duráveis, tais como os utensílios
domésticos, marcaria por anos o imaginário
coletivo, constituindo-se em símbolos da sociedade
moderna. Porém, não foi apenas em tecnologia
que se alcançaram grandes avanços. Essa foi uma
época particularmente produtiva também para
a Gestão. Começa-se a voltar o pensamento aos
métodos ótimos de trabalho, Frederick W. Taylor,
pai do taylorismo, é particularmente lembrado

pelos trabalhos divulgados nesse período [12].
Uma segunda concepção teórica, conhecida como
fordismo, acelera o conceito de produto único de
forma a intensificar as possibilidades de economia
de escala no processo de montagem para se obter
preços mais baixos [12].
A Terceira Revolução Industrial está totalmente
marcada pelo surgimento e utilização da robótica,
nessa revolução, a otimização de processos começa
a ganhar ainda mais destaque além de surgirem
novos processos de manufatura integradas por
computador, tais como os equipamentos CNC
(Comando Numérico Computadorizado), e softwares
de desenho 3D, o que dá origem à Mecânica de
Precisão [13]. Os processos contínuos de produção
absorveram intensamente os Controladores Lógico
Programáveis (CLP’s), sensores, medidores digitais,
entre outros, mostraram-se capazes de produzir
ótimos resultados no que se refere à otimização dos
processos.
Países diferentes reagiram de formas diversas
às revoluções industriais. O Brasil, por exemplo, não
concluiu de forma razoável a sua terceira revolução
industrial. Isso quer dizer que muitas indústrias
brasileiras (para não dizer a maioria), ainda operam
em regime 2.0, utilizando, por exemplo, lógicas de
acionamentos elétricos com relês para promover
automação. Sequer utilizam Micro controladores
e/ou Controladores Lógico Programáveis. Sob
esse aspecto, uma das grandes dificuldades para a
implantação dos conceitos referentes à 4ª Revolução
Industrial é justamente o fato de ainda não ter
passado de forma integral pela 3ª Revolução.
Existem variadas literaturas que percorrem todo
o contexto das três primeiras revoluções industriais,
porém, o grande objetivo do presente artigo é
definir de forma clara e concisa o que é a Indústria
4.0 e como ela se relaciona com os atuais modelos
de produção. A Figura 01 mostra de forma gráfica o
avanço da tecnologia, partindo da Máquina à Vapor,
passando pela Eletricidade, Robótica e, por fim, uma
planta industrial totalmente integrada e conectada.

Figura 01 - Revoluções Industriais e seus marcos.
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ARTIGO 1
Em um regime 4.0 de produção industrial, é
possível perceber a utilização das mais modernas
tecnologias de forma integrada, entre elas, têm-se a
Computação em Nuvem, M2M, Wearables Devices,
Manufatura Aditiva, IoT, Big Data, entre outras. Essas
tecnologias, em conjunto, formam o que se chama
Tecnologias Habilitadoras. Elas servem de base
para o desenvolvimento dos modernos sistemas de
produção, baseados na integração e na análise de
dados. A seguir, tem-se a explicação das tecnologias
habilitadoras.

DAS TECNOLOGIAS HABILITADORAS
As Tecnologias Habilitadoras da Indústria 4.0
não provocam apenas aumento de produtividade,
promovem verdadeira revolução na forma de
produzir conhecida até o momento. O impacto da
4ª Revolução Industrial é exponencial. A Manufatura
Avançada conta com uma gama de tecnologias
que dão suporte a ela, dentre as quais podem-se
destacar:
•
Cloud: Seguindo o princípio da computação
em grade, o termo cloud ou, simplesmente,
Computação em Nuvem, refere-se à utilização
de memória, capacidade de armazenamento
e processamento através de computadores e
servidores compartilhados e conectados em rede.
Essa tecnologia é de suma importância para o
novo paradigma industrial, barateando o processo
de armazenamento e processamento de grandes
volumes de dados, o que é marca dessa revolução
industrial.
•
M2M (Machine to Machine): Esse termo
se refere à capacidade de máquinas “conversarem”
com máquinas via internet, ou outros protocolos
de comunicação. A grande ideia dessa tecnologia é
utilizar-se de um sensor remoto e independente que
monitore, colete e analise dados de um determinado
processo, por exemplo, de uma caldeira. Esses dados,
ao serem transmitidos para um servidor, permitirão
a análise destes através de software quase que
instantaneamente, ou seja, em tempo real, realizar
uma tomada de decisão de uma ação de controle ou
até mesmo corretiva, por exemplo, na temperatura
de operação da caldeira, interferindo diretamente
em uma válvula que controle a alimentação da
caldeira, desse modo, sem nenhuma interferência
humana, o processo realiza de máquina para
máquina uma ação corretiva.
•
Wearables devices: Também conhecidos
como dispositivos wearables ou simplesmente,
dispositivos vestíveis, na tradução literal. A ideia
principal desse tipo de dispositivo é a de que
dispositivos estejam diretamente ligados a pessoas,
ajudando-as a tomar decisões, ou mesmo resolver
alguma necessidade. Um exemplo bastante comum
nos dias atuais são as camisetas que medem
batimentos cardíacos, temperatura e outros

14

REVISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA

indicadores. Segundo estimativa, o mercado dos
wearebles deve movimentar 19 bilhões apenas em
2018 [7].
•
Manufatura Aditiva: Trata-se do, já muito
conhecido, processo de impressão 3D. O termo
“aditivo” refere-se justamente à forma como o
material é adicionado. Já é comum a impressão de
membros do corpo humano e muitas indústrias,
como a automobilística e aeronáutica, já utilizam
dessa tecnologia para produzir peças totalmente
personalizadas e adaptadas à suas necessidades,
reduzindo lead times e custos com matérias primas.
•
IoT (Internet of Things): Internet das
Coisas (na tradução para o português) é a tecnologia
que parte do princípio da conexão dos mais variados
objetos à internet e consequente comunicação
entre tais “objetos”. É importante destacar que o
termo IoT difere-se do M2M justamente pelo IoT
conter soluções M2M, porém, esta não se limita
à conexão e “conversa” entre máquinas. De modo
didático e resumido, pode-se pensar em um sistema
de iluminação de uma única casa paralelo a um
sistema de iluminação de uma cidade inteira. No
primeiro caso, o M2M é suficiente para um adequado
controle, porém, no segundo caso, utilizando da
tecnologia IoT, pode-se ampliar a ideia de controle
para tomadas de decisões, envolvendo um grande
volume de dados e objetos, no caso, as lâmpadas.
Essa é a diferença primordial entro M2M e IoT.
•
Big Data Analytics (Data Science):
Termos também fortemente associado à mineração
de dados. Sabe-se que dados são considerados
como o novo petróleo [8]. Diariamente, uma massa
gigantesca de dados é criada. Para se ter uma noção,
o Facebook sozinho gera, por mês, uma massa
de dados de 7 pentabytes. A Big Data Analytics,
associada ao Machine Learning (aprendizado
de máquina) e Inteligência Artificial, fornecem
condições suficientes para a geração de insights,
que nada mais são que indicadores para auxiliar os
processos de tomadas de decisões, essas, tanto em
âmbito administrativo, gerencial, marketing quanto
de processo [9].
•
Simulação: No âmbito da Indústria 4.0,
a simulação ganha mais do que uma função de
projeto, passando para uma nova situação, a
completa virtualização do processo. Conhecer
e acessar virtualmente todo o layout da planta
industrial garantirá maior assertividade em tomadas
de decisões, além de garantir a rastreabilidade do
processo. Um outro ponto importante refere-se à
possibilidade de personalização de produtos finais,
possibilitando interação direta da fábrica com o
cliente final.
O conjunto de todas estas tecnologias
mencionadas recebem o nome de Tecnologias
Habilitadoras, que habilitam o processo de transição
para o regime 4.0 de produção, integrando
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ARTIGO 1
componentes físicos e virtuais, o que tem sido
chamado de sistema cyber-físico. Todas estas
tecnologias, operando paralelamente à uma nova
forma de digitalização e integração, promovem
o que se chama hoje de Indústria 4.0. A Figura 02,
adaptada de [10] ilustra o potencial de integração do
cliente com a indústria nesse regime de produção.

DAS OPORTUNIDADES ORIUNDAS DA 4ª
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Segundo a ABDI (Agência Brasileira para
Desenvolvimento da Indústria), atualmente, a
participação da indústria no PIB brasileiro regrediu
nos últimos dois anos. Segundo [6], os ganhos com
trabalho industrial representam menos de 10% no
PIB brasileiro. Isso mostra claramente a necessidade
de estudo e investimento em desenvolvimento
tecnológico para fortalecer a indústria brasileira de
forma a aproximar o país das modernas práticas
de produção. Nesse contexto, apresenta-se agora
algumas das tendências em termos de processos
industriais.
•
Machine As a Service: Esse termo referese a ideia de encarar a máquina como um serviço.
Isso casa-se perfeitamente com os conceitos de
Manufatura Compartilhada, onde uma linha de
produção ociosa em uma determinada indústria
poderá ser utilizada para a produção de outro
produto de outra indústria. À esse conceito, dá-se
comumente o nome de “Uberização” das Indústrias.
Já existem startups no Brasil que se dedicam à esse
tipo de processo.
•
Indústria Flexível: Tende a crescer, quase
que de forma inevitável, a ideia da indústria flexível,
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esta refere-se à capacidade de uma mesma linha de
produção produzir diferentes produtos, o que pode
acontecer com pequenos ajustes nas máquinas,
realizados por uma pequena equipe de trabalho,
ou, ainda, sem nenhum tipo de ajuste. É importante
destacar que num sistema de produção com alto
nível de flexibilidade, acredita-se que a indústria
evoluirá de tal forma à permitir que os clientes finais
solicitem os seus produtos diretamente à fábrica e
ainda podendo solicitar algumas personalizações
nos produtos.
Como é de se esperar, estima-se que os países
desenvolvidos adotarão as novas formas de
produção de forma mais rápida, porém, os mercados
emergentes são os que tem maiores potenciais de
ganhos, isso se dará justamente pela ainda pequena
oferta de produtos e soluções desenvolvidos
especificamente para a Indústria 4.0 nesses
mercados. A 4ª Revolução tem o potencial elevar
os níveis globais de rendimentos, mas também de
melhorar a qualidade de vida de populações inteiras.
Apesar de tudo isso que foi até o momento
mencionado, países emergentes e, em especial o
Brasil, terão grandes desafios para ultrapassar antes
de realmente entrarem no modelo de produção 4.0.
O Brasil, por exemplo, terá de dar um “pulo” e não
um “passo” rumo ao futuro, isso porque grande parte
do país ainda não adota o modelo de produção 3.0,
ou seja, muitos processos ainda não estão operando
com robótica e/ou CLP’s. Outro ponto importante
de se destacar são as próprias legislações. A NR 12,
por exemplo, teve de ser revista, pois previa que
robôs industriais deveriam estar em jaulas, ou seja,
sem contato com os seres humanos, nesse novo
regime de produção já existem os chamados robôs
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colaborativos que estão auxiliando frequentemente
os seres humanos no trabalho.

JORNADA PARA O REGIME DE PRODUÇÃO 4.0
Existem duas grandes dúvidas que permeiam
a mente do empresariado brasileiro, a se vale a
pena ou não investir em 4.0 e, quando vale, como
começar a preparar a sua fábrica para esse regime
de produção. A resposta para a primeira pergunta
parece bastante óbvia, já que que as indústrias
do mundo inteiro estão se modernizando, sendo
a modernização, dos processos de produção, o
único caminho para garantir competitividade nesse
mercado cada vez mais globalizado e competitivo.
Por sua vez, a resposta para a segunda pergunta,
de certa forma, corrobora para a afirmação de que
existe viabilidade para o investimento. Inicialmente,
faz-se necessário mencionar que a migração para 4.0
não precisa necessariamente ocorrer num intervalo
curto de tempo. Ao contrário, esse processo pode
ser feito aos poucos, conforme a empresa for
começando a colher os resultados do que já foi
investido. Pequenos, médios e grandes empresários
estão investindo e aderindo à tecnologias de coleta
e análise de dados, o que é um marco do processo
4.0.
Investir na 4ª Revolução Industrial é, antes de
tudo, investimento em eficiência, produtividade,
segurança, minimização de erros e otimização de
processos. São, portanto, investimentos com altas
chances de retorno rápido, porém, esse investimento
deve ser feito com planejamento. Definir um
primeiro processo para que se invista é uma ótima
ideia. Muitos empresários optam pelo investimento
inicial no Retrofit de suas máquinas. É um bom
ponto. Muitas vezes é necessário apenas um certo
nível de adequação para torná-las capazes de coletar
dados do próprio processo. Uma vantagem dessa
escolha é justamente o fato de haver a possibilidade
de uma futura atualização ou melhoria, ou seja, um
novo investimento em algo que já foi anteriormente
implementado.
Uma outra prática comumente adotada é o
projeto spring, que é a aplicação das soluções
digitais em um processo específico dentro da
empresa. Toda a área delimitada, departamento
ou setor fica com as tecnologias da Indústria 4.0 e
pode integrar novos setores depois. Essa estratégia
permite retornos mais rápidos e avaliar com
maior clareza os impactos causados pelas novas
tecnologias. Investir em conectividade, integrar
máquinas, processos de fabricação, gestão, vendas
e até mesmo relacionamento com clientes é sem
dúvida um bom início. Essa integração permite uma
maior clareza do processo como um todo, sendo
possível a montagem de dashboards, relatórios,
gráficos, etc.
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Por fim, uma das etapas iniciais de maior
importância é uma mudança na cultura interna
da organização. Todos os colaboradores devem
entender o que é a Indústria 4.0, suas potencialidades,
aberturas e conceitos. Cada colaborador deverá
possuir conhecimento no assunto, conseguindo
analisar não apenas o nível em que se está em
cada processo, mas também o nível de integração
no qual se poderia chegar e, como isso, impactar
positivamente a produção e a qualidade dos
produtos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Indústria 4.0 representa uma completa
revolução nos processos de produção industrial, é
um cenário de conexão entre pessoas, máquinas e
sistemas cada vez mais presentes no dia a dia das
empresas e das pessoas. Adaptar as fábricas para a
Indústria 4.0 significará mais eficiência e lucro. Fica
claro o grande potencial de crescimento desse setor
no mundo, especialmente em países emergentes,
tais como o Brasil. Do mesmo modo, nota-se que
uma das dificuldades da implantação da produção
em regime 4.0 no Brasil reside no fato de o Brasil
não ter passado integralmente pela terceira
revolução, tendo, portanto, a necessidade de dar
um passo relativamente maior que outros países
que já utilizam a robótica e a automação de forma
sistemática.
As Tecnologias Habilitadoras dão suporte para
a 4ª revolução, haja vista permitirem conectividade
entre os mais diversos objetos, sensores, máquinas,
ferramentas, softwares e demais entidades
envolvidas no processo de produção. A coleta e
análise de dados é uma constante nesse modelo
de produção, servindo para encontrar padrões,
definir pontos ótimos de operação, conhecimento
de padrões de consumo, além de muitos outros
insigths que são fornecidos pela Data Science.
Os investimentos em Indústria 4.0 são
caracterizados, geralmente, por valores iniciais
baixos, e com pequeno tempo de payback, o que
é extremamente positivo, uma vez que permite
que a implantação da 4ª Revolução Industrial possa
ocorrer de forma sistemática, podendo, inclusive,
iniciar com um único processo da Indústria. Por fim,
toda a cultura da organização deve mudar. Todos
os colaboradores devem pensar e agir 4.0. Isso
transformará a indústria brasileira.
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ARTIGO
Estudo De Ataque DDOS Em Provedores De
Internet
Cláudio Lemes Rodrigues

Resumo
Atualmente os ataques DDoS são problemas de difícil solução e causa muito
transtorno e prejuízo na rede mundial de computadores, os atacantes estão
aprimorando seus ataques com novas ferramentas e métodos há todo momento.
É possível encontrarmos uma variada gama de ferramentas destinadas há esse
fim, tornando-o cada vez mais freqüente a ocorrência de ataques DoS e DDoS
por todas as partes do mundo. Será demonstrará na pratica ataques DDoS em
empresas que utilizam o Sistema Mikrotik em suas redes e o quão poderoso pode
se tornar este ataque ocasionar indisponibilidade, esgotando os recursos dos
dispositivos de rede.
Palavras-chave: DoS, DDoS, Provedor, Ataque, Mikrotik, Redes.
Abstract
Currently DDoS attacks are diﬃcult to solve and cause a lot of inconvenience
and damage in the world wide web, wholesalers are enhancing their attacks
with new tools, and there is all the time. It is possible to find a graphical drawing
variable, which can become increasingly frequent from DoS and DDoS attacks all
over the world. It will demonstrate the practice of DDoS attacks in companies that
use the Mikrotik System on their networks and what is best suited to become an
attack for time unavailable, depleting the resources of the network devices.
Keywords: DoS, DDoS, Provider, Attack, Mikrotik, Networks.
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INTRODUÇÃO
A internet é uma ferramenta de extrema
importância na vida humana. A partir dela, o homem
consegue obter informações com facilidade,
comunicar-se com pessoas em qualquer parte do
mundo instantaneamente e compartilhar arquivos e
notícias instantaneamente coisa já mais imaginada
e possível antes de sua criação. O surgimento
da internet propiciou mudanças no mundo
desde o século passado, e continua provocando
evoluções diariamente. O modo de vida mudou
completamente desde que a internet tornou-se uma
necessidade cotidiana, por meio da internet surgiram
inúmeros formas de comunicação propiciando mais
comodidade e facilidade. Com toda essa evolução
tivemos também um grande aumento no volume de
informações trocado na internet que são guardadas
em servidores espalhados pelo mundo. É muito
importante manter os servidores funcionando para
se ter acesso a essas informações.
Algumas
informações
podem
ser
compartilhadas com qualquer um, enquanto que
algumas outras são muito importantes para nós e
não queremos que ninguém possa acessá-las. Esse
grande volume de informações despe o interesse
nos hackers, sempre tentando tirar proveito sobre
essas informações privados, ou não. A evolução da
Internet propiciou também a evolução dos métodos
utilizados pelos hackers do mundo todo, um método
muito utilizado hoje e DDoS (Distributed Denial-ofService (ataque distribuído de negação de serviço),
este método de ataque causa um estresse elevado
nos equipamentos causando a indisponibilidade
de alguns serviços ou até mesmo abrindo brechas
de segurança para que os hackers consiga êxito em
seus ataques, como por exemplo tirar um site do ar
ou indisponibilidade de uma plataforma de serviço
online, é constante os ataques DDoS em provedores
de Acesso a Internet causando indisponibilidade no
acesso à internet de milhões de usuários. Segundo
a CERT.BR não existe um tipo único de ataque DDoS
e, infelizmente, não há uma solução única para tratar
desse problema. Por isso, conhecer e entender os
diferentes tipos de ataques é essencial para que as
organizações possam planejar adequadamente as
ações a serem tomadas.
Basicamente existem três tipos de ataques DDoS:
ataques à camada de aplicação, ataques de exaustão
de recursos de hardware e os ataques volumétricos.
Eles podem ser realizados de forma isolada ou em
conjunto. Um atacante pode, por exemplo, realizar
um ataque apenas à camada de aplicação ou
combiná-lo com um ataque volumétrico. Ataques
combinados costumam ter mais impactos, pois
requerem o uso em conjunto de diferentes formas
de preparação, detecção, análise e mitigação. De
acordo com o Nic.br, Qualquer rede, equipamento
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ou sistema acessível pela Internet pode ser alvo de
um ataque distribuído de negação de serviço, e
também pode gerar um ataque, caso seja invadido,
e esteja infectado ou mal configurado.
Os ataques de negação de serviço ferem os pilares
da segurança da informação não sendo possível
garantir a disponibilidade de recursos e informações,
integridade da informação e confidencialidade da
mesma (NBR-ISO-IEC-27001, ABNT, 2006).O principal
objetivo de um ataque de negação de serviço
é deixar um recurso computacional inacessível
aos seus utilizadores legítimos. As duas classes
principais de métodos de ataque são diminuição
de largura de banda e esgotamento de recursos.
Ataques de diminuição de largura de banda são
caracterizados pelos ataques por inundação e
amplificação. Ataques de esgotamento de recursos
são ataques que fazem uso indevido dos protocolos
de comunicação de rede ou enviam pacotes de rede
malformados (ROCHA,2012).

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA
O maior ataque já registrado na atualidade
com proporções jamais vistas foi detectado pela
equipe do site GitHub, um famoso repositório de
códigos na internet. O ataque DDoS aconteceu
no dia 28 de fevereiro de 2018 e teve picos de
tráfego de até 135 Terabits por segundo. O GitHub
é usado por programadores, profissionais e
entusiastas para compartilhar códigos de softwares,
livres ou fechados, GitHub é um grande fórum
aberto(CARVALHO 2018). Boa parte dos serviços
que rodam na Internet atualmente é vulnerável a
ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS).
Ataques desse tipo têm como objetivo fazer com
que uma rede ou serviço fique inacessível a usuários
legítimos, o que geralmente é alcançado quando
um atacante envia pacotes a uma taxa maior do
que a vítima pode processar (Castelúcio, 2009). Este
é um dos diversos tipos de ataque que se aproveita
das falhas de programação da pilha TCP/IP, que
possibilita ao atacante explorar a enorme assimetria
de recursos que existe entre a Internet e a vítima.
Um ataque DDoS pode ser feito por inúmeras
formas, como por exemplo: envio de grande
quantidade de requisições para um serviço,
consumindo os recursos necessários ao seu
funcionamento (processamento, número de
conexões simultâneas, memória e espaço em disco,
são alguns exemplos) e impedindo que as requisições
dos demais usuários sejam atendidas. A geração de
grande tráfego de dados para uma rede, ocupando
toda a banda disponível e tornando indisponível
qualquer acesso a computadores ou serviços desta
rede. Pela exploração de vulnerabilidades existentes
em programas, que podem fazer com que um
determinado serviço fique inacessível, faremos a
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demonstração com o Mikrotik RouterOs um sistema
utilizado por provedores de internet wireless no
mundo todo.

MIKROTIK
MikroTik é uma empresa com sede na
Letônia, fabricante de equipamentos para redes
de computadores.Vende produtos wireless e
roteadores. Foi fundada em 1995, com intenção
de venda no mercado emergente de tecnologias
wireless. Seus equipamentos são muito utilizados
por provedores de banda larga e empresas dos
mais variados segmentos (hotéis, pousadas,
universidades e empresas) em todo o mundo, em
função de sua conhecida estabilidade e versatilidade
de seu Sistema RouterOs(Mikrotik Tradução livre).

ROUTEROS
O principal produto da empresa é o sistema
operacional baseado em Linux Kernel 2.6 chamado
MikroTik RouterOS. Ele compuadores com
plataforma x86 torne-se um poderoso roteador,
com funções como VPN, Proxy, Hotspot, Controle de
Banda, QoS, Firewall, que variam de acordo com o
nível de licença do sistema adquirido.
O RouterOS permite a criação de redes muito
seguras, com um firewall eficiente e concatenação
de links. Além disso, o sistema conta com o suporte
de protocolos de roteamento, entre eles BGP, RIP,
OSPF, MPLS entre outros. Sua administração pode
ser feita das seguintes formas:
CONSOLE (CLI)— Todas as funções podem ser
configuradas via linha de comando (via terminal)
WINBOX — Software de configuração disponível
para Windows, Linux e Mac.
WEBFIG (WEB) — configuração em ambiente
web possui um design semelhante ao Winbox, com
algumas limitações.
TIK-APP (APP) — aplicativo voltado para
configuração a partir de smartphones e tablets.
THE DUDE— software que permite a criação e
manutenção de toda a rede. Permite o mapeamento
da rede e também monitora em tempo real a
banda dos links e funciona como ferramenta de
monitoramento, indicando quando hosts estão
ativos ou oﬀ-line (Mikrotik Tradução livre).

MÉTODOS
De acordo com os especialistas, a identificação
proativa, o monitoramento comportamental, o
bloqueio do tráfego ilícito, a liberação do tráfego
legítimo são fundamentais para a proteção. Assim
como o uso de algoritmos eficientes, além de
soluções que se antecipem às ameaças e tenham
base de dados atualizada diariamente para mitigar
os ataques de DDoS/DoS.
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PRINCIPAIS TÉCNICAS DE ATAQUES DDOS/DOS:
INUNDAÇÃO SYN Largamente utilizada, usam
pacotes regulares e pacotes grandes (acima 250
bytes), simultaneamente. Uma conexão TCP é
iniciada através da troca de três pacotes entre
o emissor e o destinatário, o famoso “three-way
handshake” (Morimoto,2010).Os pacotes regulares
esgotam os recursos do servidor e os grandes
saturam a rede.
CORTINA DE FUMAÇA: serve para desviar a
atenção da equipe de TI segundo Greene 2015,este
ataque faz com que a equipe de TI mova seu atenção
toda para a mitigação do ataque DDoS, em quanto
outro tipo de ataque passa desapercebido, tornando
mas eficaz o ataque escondido por traz do DDoS.
ATAQUE MULTI-VETORIAL: é usado para
explorar vulnerabilidades, num jogo de tentativa e
erro, este ataque faz o reconhecimento prévio tem
como finalidade ataques futuros os especialistas
alertam que os ataques não querem somente tirar
um portal do ar, mas derrubar o desempenho dos
serviços, sobrecarregando os recursos existentes
(Akamine 2018).
AMPLIAÇÃO E REFLEXÃO DE TRÁFEGO:
Utilizam-se de servidores DNS Domain Name
System) e NTP (Network Time Protocol) configurados
inadequadamente é possível
maximizar seus
ataques em direção a um determinado serviço. A10
Nertwork afirma que ouve picos de até 400 Gigabits
por segundo utilizando deste método para ataque
DDoS. Amplificação e reflexão se tornaram o vetor
mais usado para ataques DDoS em grande escala.
ATAQUES VOLUMÉTRICOS: Usam máquinas
zumbis, infectadas normalmente por phishing,
levando o usuários a clicarem em links maliciosos
após a infecção dos equipamentos os mesmo
ficam aguardando ordens do máster para iniciar o
ataque sincronizado. Também conhecidos como
“inundações”, o objetivo deste tipo de ataque é
causar congestionamento com volume muito alto
de tráfego que sobrecarregue a largura de banda do
local. Normalmente os ataques são realizados com
o uso de botnets, um exército de computadores
infectados por software malicioso e controlados
como grupo pelo hacker.
ATAQUES À CAMADA 7: Este é o tipo mais
fatal de ataque DDoS. Ele pode ser muito eficaz
com apenas uma máquina que ataca e gera uma
taxa baixa de tráfego. Por isso, esses ataques são
muito difíceis de detectar e mitigar de maneira
proativa. De acordo com a consultoria Gartner,
25% dos ataques será baseado em aplicativos, em
que diversos comandos são enviados para atingir
a capacidade de processamento dos servidores,
tornando essas aplicações indisponíveis HTTP, DNS
e NTP são alguns exemplos. O principal motivo
para esse ataque e causar indisponibilidade de
alguma aplicação, como por exemplo um site de
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concorrência para um pregão eletrônico, matricula
e até mesmo campeonatos de games podendo
influenciar o resultado (AKAMINE,2017).
ATAQUES DE FRAGMENTAÇÃO: O ataque envia
milhões de pacotes TCP ou UDP fragmentados para
a vítima, sobrecarregando a capacidade da vítima
de remontar os pacotes e conseqüentemente a
desempenho. Mesmo um conjunto de medidas
de segurança destinadas a prevenir o acesso não
autorizado a uma rede, como o firewall, pode ser
comprometido por um ataque de fragmentação.
Caso o atacante envia pacotes incompletos para o
firewall de forma elevada, os recursos do sistema
podem ser consumidos de tal forma impossibilitando
o processode quaisquer outras conexões legítimas.
O firewall permanece preso até que a transmissão de
fragmentos cesse.Somente assim o sistema voltará
ao funcionamento normal.

é da seguinte forma (Moreno, 2015 p.263). root@
parrot# t50 192.168.100.1 --flood --turbo --S --dport
80, ataque do tipo SYN Flood na porta de destino
80 (http).

REDE REDE-A
A REDE-A possui Roteamento dinâmico OSPF
(Open Shortest Path First), a rede tem o formato
anel, o ataque será desferido do POP-03 buscando
ao CORE (núcleo de distribuição da rede). O ataque
fará o processamento dos equipamentos subir
exponencialmente até ocasionando o travamento
do mesmo causando a indisponibilidade de internet
em toda a rede.

FERRAMENTA
T50foi desenvolvido pelo brasileiro Nelson
Brito seu intuído é fazer testes de segurança em
diversos dispositivos, com elevados métodos de
ataque de DoS, DDoS e/ou testes Stress causando a
indisponibilidade total ou parcial de determinados
serviços. O T50 é nativo no Backtrack, Kali Linux e
Parrot, podendo ser utilizado em outras plataformas
Linux, sua finalidade é testar redes TCP/IP foi
comprovada através desta integração e dos muitos
profissionais que vem utilizando o T50 de forma
responsável para medir a capacidade de operação
e proteção de suas redes em situações de grande
volume de tráfego e para isso não precisam mais
comprar ou alugar equipamentos caros para realizar
estes testes (Brito,2012).

ATAQUE DDOS T50 EM REDES MIKROTIK
Por meio da ferramenta T50 será desferido
ataques do tipo DDoS em duas redes distintas,
previamente autorizados pelas administradores e
proprietários das mesma, seu intuito e didático. As
redes por questão de segurança não vamos usar
nomes verdadeiros, serão chamadas de REDE-A e
REDE-B, a rede REDE-A será desferido o ataque via
rede LAN (Local Area Network) do tipo SYN Flood
nas portas tcp 80 (HTTP), udp 53 (DNS) e udp 123
(NTP-servidor de Horas) em quanto a rede REDE-B
será pela WAN ataque do tipo SYN Flood na porta
udp 123 para dificulta a detecção do ataque de
negação de serviço (Wide Area Network). Os
métodos utilizados farão com que o sistema
sobrecarregue ocasionando quedas nas conexões
de clientes, travando os equipamentos elevando o
processamento com alto número de requisições do
tipo SYN. Para realizar o ataque DoSS desenvolvido
por Nelson Brito do tipo SYN Flood contra um
determinado IP e uma determinada porta de destino
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Figura 01. REDE-A (Fonte: autoral)

O ataque do tipo SYN Flood, onde não e
requerido um grande volume de banda, pois o
ataque é de inundação de 3-way handshakedos
equipamentos via IP.
O ataque SYN Flood e caracterizado
por engano a vitima enviando
requisições falsas de IPs falsos para a
maquina atacada, o ataque é dividido
em 3 etapas (etapa 1 – envio do pacote
SYN). A vítima tentará responder para
cada endereço que solicitou uma
conexão (etapa 2 – SYN+ACK). Como
cada IP falso nunca fez o pedido de
conexão para a vítima, esses IPs não
vão responder à vítima e esta ficará
esperando o pacote ACK (etapa 3 –
término do 3-way handshake com
ACK) (Moreno, 2015).

Em quanto o ataque não for cessado pelo
atacante a vitima ficar sobrecarregada com as
requisições, não sendo possível responder as
requisições legitimas solicitadas. O ataque será
realizado nos protocolos TCP porta 80(HTTP), UDP
53 (DNS) e UDP 123 (NTP), serão feitos um ataque
por vez e ao final serão desferidos os três ao mesmo
tempo.
A o ataque será desferido internamente o
atacante está conectado na rede por meio do POP03 conforme mostra na Imagem-01 ataque de HTTP
chegará ao CORE por duas vias POP-01 e POP-02,
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inundando a tabela SYN do Roteador Mikrotik e elevando o seu processamento.
root@parrot# t50 172.16.255.253 --flood --turbo --S --dport 80
Descrição das funções do ataque:
t50: Ferramenta t50
172.16.255.253: IP Alvo
- -flood: Esta opção substitui o threshold (limiti)
-S: TCP SYN Flag
- -turbo: Expande a performance do ataque
- -dport 80: Define a porta de ataque

Figura 02. Ataque DDoS http (Fonte: autoral)

Ao iniciar o ataque na porta 80 como mostra a Imagem 02 é possível notar que as requisições estão sem
respostas, utilizamos a torch na interface do Mikrotik para ver o tipo de trafego existente na mesma conforme
é mostrado na Imagem 03. Esse ataque gerou uma elevação instantânea no processamento do mikrotik que
sai de 4% para 88% com apenas 2.4Mbps de consumo de largura de banda com o ataque desferido, mesmo a
porta bloqueada o ataque causa danos ao sistema ocasionando a instabilidade no mesmo. O próximo ataque
será NTP (123) sincronização de hora e data do sistema como mostrado na Imagem-04.

Figura 03. Ataque DDoS HTTP uso de CPU (Fonte: autoral)
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root@parrot# t50 172.16.255.253 --flood --turbo --protocol UDP --dport 123

Figura 04. Ataque NTP (Fonte: autoral)

Figura 05. Uso de CPU ataque NTP (Fonte:autoral)

Como mostrado nas Imagens 04 e 05, o ataque de negação de serviço no protocolo UDP porta 123 é mais
eficiente e danoso ao sistema e superior ao ataque TCP na porta 80, causando sobrecarga no sistema chegando
ao ponto de travar todos recursos do sistema tornando-o inacessível. O elevado consumo de recursos do
hardware causados pelo SYN Flood, o mikrotik trava derrubando todas as conexões legitimas e sua tabela de
roteamento até que o ataque seja cessado pelo atacante.

Figura 06. Uso de recursos do Mikrotik (Fonte:autoral)
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Há Imagem 06 mostra o inicio do ataque com alguns segundos é apenas 3.1Mbps de trafego gerado pelo
atacante já é suficiente para elevar o processamento do Mikrotok há 100% até o travamento, não sendo mais
possível acessá-lo via winbox somente via console como mostra a imagem 06.
O ataque de DNS (Domain Name System), desferido pelo DDoS também afeta de forma agressiva o sistema
mikrotik causando elevação nos recursos de Hardware, como mostra na imagem 07. O ataque desferido na
porta UDP 53 (DNS) com trafego de 2.5Mbps elevou o consumo de processamento do Mikrotik há 90% e
todas as requisições foram mais uma vez geradas pelo SYN Flood para IPs inexistentes sobrecarregando o
3-Way handshake dos equipamentos com requisições falsas, tornando impossíveis as requisições legitimas ao
sistema causando lentidão e indisponibilidade.
root@parrot# t50 172.16.255.253 --flood --turbo --protocol UDP --dport 53

Figura 07. Ataque DDoS DNS Mikrotik (Fonte:autoral)

Com auxilio da ferramenta The Dude é possível acompanhar o funcionamento normal da rede mikrotik
na imagem 08 o consumo normal de Internet e baixo consumo de processamento funcionando em perfeita
harmonia.

Figura 08. The Dude Funcionamento norma da Rede-A (Fonte: autoral)

Já na imagem 09 é possível analisar o funcionamento instável da rede com baixo consumo de internet e
elevado processamento dos equipamentos principalmente o do Core o Alvo, não só o alvo mais também todos
os equipamentos da rede por onde passou o ataque tiveram aumento considerado do processamento nos
mesmos.
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Figura 09. The Dude Anormalidades na Rede-A (Fonte: autoral)

REDE-B
A REDE-B será desferido um ataque DDoS na porta TCP 80 e nas portas UTD 123 e 53 simultaneamente
no BGP, monitorado por alguns minutos. O resultado é extraordinariamente nocivo aos recursos do sistema,
elevando o processamento e ocasionando travamento do mesmo e indisponibilidade de internet em quanto
o atacante não cessa o ataque.

Figura 10. Como será o ataque.(Fonte: autoral)

A imagem 11 com auxílio da ferramenta The Dude nos mostra a rede REDE-B funcionando perfeitamente
sem qualquer problema consumo de internet e processamento dos equipamentos normal.
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Figura 11. Rede REDE-B em funcionamento normal (Fonte: autoral)

Com inicio do ataque DDoS na rede REDE-B, em segundos já um auto consumo de recursos no Mikrotik
elevando o processamento, com os três ataques simultaneamente o dano torna-se mas eficaz fazendo com
que o equipamento se sobrecarregue e trave todos os recursos do sistema até que o atacante cesse o ataque,
a imagem 12 mostra o ataque sendo desferido e a imagem 13 mostra o consumo de processamento elevado
do sistema, não sendo mais possível acessá-lo via Winbox somente via console, com ataque por meio da porta
WAN do BGP-REDE-B com o auto processamento o sistema derruba todas as rotas do BGP causando queda e
indisponibilidade de Internet e todo acesso ao Mikrotik remotamente.

Figura 12. Ataque nas portas 53, 80 e 123 (Fonte: autoral)
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Figura 13. Uso de CPU ataque em andamento (Fonte: autoral)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.

CERT.BR.; Cartilha de segurança para Internet; URL: http://
cartilha.cert.br, acessado em 10 deabril de 2018.

Ataques DDoS são mais comuns do que se
imagina. Em todas as partes do mundo milhares de
dispositivos ligados a rede mundial de computadores
sofre com essa ameaça, não a uma única forma de
ataque específica tornado sua mitigação complexa.
Provedores de acesso a Internet sofrem
constantemente ataques DDoS, segundo a
Mikrotik é possível minimizar os danos causados
pelos ataques DDoS utilizando regras no firewall
mikrotik bloqueando conexões não legitimas e
encaminhando os IPs para Black-list. De acordo
com a Mirkotik os ataques relatos geram cerca de
4000 novas requisições por segundo, as regras de
mitigação disponibilizada pela Mikrotik em seu
site oficial limitam o número de conexões por IP,
caso essa regra seja excedida, o IP é bloqueado por
tempo determinado (wiki-mikrotik,2018).
Diante dos resultados obtidos, é possível afirmar
que não há métodos totalmente eficazes contra
DDoS, entretanto é possível mitigá-los pois a
todo momento surgem novos métodos e técnicas
tornando-o intenso e perspicaz.

9.

Mikrotik Url: http://www.mikrotik.com/pdf/what_is_
routeros.pdf acessado em 10 de abril de 2018.
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ARTIGO
Inovação Através De Tecnologias De Baixo
Carbono E Sustentabilidade Na Agropecuária
Luz Magdalena Láscar Alarcón
Resumo
A necessidade de investir em tecnologias que reduzam a emissão de gases com
efeito estufa na agropecuária brasileira, é uma tendência global, que tem levado
muitos produtores rurais a trabalhar de forma sustentável. Além dos benefícios
econômicos, o emprego de tecnologias de baixo carbono contribui com a
sustentabilidade. A maior dificuldade das organizações é associar um modelo
de produção economicamente viável e que seja ao mesmo tempo sustentável.
A inovação tecnológica, neste caso, é uma ferramenta para tornar isso possível.
O método de pesquisa empregado é qualitativo e descritivo, baseado numa
pesquisa bibliográfica e de dados secundários do Observatório ABC da Fundação
Getúlio Vargas. O artigo analisa os conceitos de desenvolvimento sustentável
na agropecuária, organizações inovadoras sustentáveis, e das tecnologias de
baixo carbono na agropecuária. Dentre as tecnologias de baixo carbono serão
estudadas especificamente a integração lavoura pecuária (ILP) e o sistema de
plantio direto (SPD). Posteriormente é apresentado o caso de uma propriedade
rural, localizada em Mineiros, Goiás. Evidencia-se a importância da inovação
através da adoção de tecnologias aplicadas de baixo carbono, que trazem como
benefícios o aumento da produtividade e competitividade.
Palavras-chave: agricultura de baixo carbono, inovação, sustentabilidade,
tecnologia.
Abstract
The need to invest in technologies that reduce the emission of greenhouse
gases in Brazilian agriculture is a global trend that has led many rural producers
to work in a sustainable way. In addition to the economic benefits, the use of
low carbon technologies contributes to sustainability. The greatest diﬃculty
for organizations is to associate an economically viable production model
that is at the same time sustainable. Technological innovation, in this case, is
a tool to make this possible. The research method employed is qualitative and
descriptive, based on bibliographic research and secondary data from the ABC
Observatory of the Getúlio Vargas Foundation. This article analyzes the concepts
of sustainable development in agriculture, sustainable innovative organizations,
and low carbon technologies in agriculture. Among the low carbon technologies
will be specifically studied the integration of livestock farming (ILP) and the notillage system (SPD). Later, the case of a rural property located in Mineiros, Goiás,
is presented. The importance of innovation is evidenced by the adoption of low
carbon applied technologies, which bring as benefits the increase of productivity
and competitiveness.
Key words: innovation, low carbon agriculture, sustainability, technology.
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INTRODUÇÃO
Existe uma crescente pressão internacional pela
mitigação das emissões de gases de efeito estufa
(GEE) devido ao efeito estufa que o planeta está
enfrentando e ao problema da escassez de recursos
naturais. O grande desafio das organizações é aliar a
questão econômica com a social e ambiental.
A proposta deste artigo é relacionar o
desenvolvimento sustentável com as inovações
tecnológicas que são necessárias nos processos de
produção agropecuários, já que trazem vantagens
como aumento da produtividade e competitividade.
A sociedade exige das organizações um
posicionamento ajustado e responsável com
o propósito de reduzir a diferença entre os
resultados econômicos, sociais e ambientais, ou
seja, as empresas investem recursos, tecnologias e
conhecimento para desenvolver novos produtos
e formas operacionais sem que suas atividades
prejudiquem o ecossistema (MENEZES, 2010).
As necessidades de inovação e desenvolvimento
sustentável, levam as organizações a implementar
estratégias de modo a atender as pressões sociais,
ambientais e econômicas.
As organizações devem buscar dois objetivos
fundamentais: ser inovadoras e orientadas para
a sustentabilidade, sendo que o movimento de
desenvolvimento sustentável é um dos movimentos
mais importantes da atualidade (BARBIERI, 2007).
Uma lacuna identificada no estudo da literatura,
foi a obtenção de dados de organizações que
trabalhem com tecnologias de baixo carbono na
agropecuária brasileira, talvez porque a maioria
dos empreendimentos que investem neste tipo de
tecnologias são da iniciativa privada e apresentam
uma resistência na divulgação de informações.
Este estudo busca verificar a existência de
práticas inovadoras, como as tecnologias de baixo
carbono, que são orientadas para a sustentabilidade
e suas vantagens. Para tanto, definiu-se como objeto
de estudo, uma empresa de Mineiros/GO, cuja
atividade principal é a pecuária e que implantou o
Projeto ABC (Agricultura de Baixo Carbono).

REVISÃO DE LITERATURA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA
AGROPECUÁRIA
A partir do século XIX até a atualidade, uma série
de inovações tecnológicas como agro fertilizantes,
agrotóxicos, tratores e sementes geneticamente
modificadas aumentaram exponencialmente a
produção de alimentos.
A partir da década de 1970 a revolução verde
foi desenvolvida inicialmente em vários países na
Europa, Estados Unidos e Japão, com a esperança
de resolver o problema da fome mundial. Mas essa
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euforia das grandes safras, deu lugar a preocupações
relacionadas aos problemas sociais, econômicos e
ambientais provocados (EHLERS, 2008).
De fato, no que se refere ao aumento da
produção total da agricultura, a revolução verde foi
um sucesso. A população mundial triplicou entre
os anos 1950 e 2000 e, a produção de alimentos
conseguiu acompanhar esse crescimento.
A revolução verde pode ser caracterizada como
um paradigma tecnológico, derivado da evolução
de conhecimentos da química e da biologia e que
definem uma trajetória tecnológica na agricultura
baseada no uso intensivo de insumos químicos,
como fertilizantes e pesticidas, mecanização e
melhoramento genético (ALBERGONI; PELAEZ,
2007).
Devido aos impactos ambientais gerados como
a erosão dos solos, contaminação da terra, água e
alimentos com agroquímicos e a emissão de gases
com efeito estufa (GEE), o processo de produção
agrícola tradicional passou a ser questionado pela
sociedade.
Apesar da revolução verde apresentar avanços da
produção agrícola com aumento da produtividade,
a intensificação do uso de insumos químicos
(fertilizantes e defensivos) representam risco
significativo para a alimentação global, mudanças
climáticas e biodiversidade (ABRAMOVAY, 2012).
Um dos aspectos da adesão dos produtores a
práticas sustentáveis é a necessidade de substituir
práticas antigas por novas técnicas de mitigação
ambiental, pensando-se a longo prazo. A inovação
direcionada para o desenvolvimento sustentável
provém das pressões sociais e ambientais, assim
como a inclusão de uma visão que considere
também as futuras gerações, ou seja, que tenha uma
perspectiva de longo prazo.
A Agricultura Sustentável revela a crescente
insatisfação com a agricultura moderna, que
apesar de ter sido capaz de produzir alimentos em
abundância, foi responsável por desequilíbrios
econômicos, sociais e ambientais. Portanto, a
insustentabilidade agrícola passou a indicar
a necessidade de sistemas produtivos que,
simultaneamente, conservem os recursos naturais
e forneçam produtos mais saudáveis, sem
comprometer os níveis tecnológicos já alcançados
(ALBERGONE; PELAEZ, 2007).
A necessidade de solucionar os problemas do
desenvolvimento econômico com o ambiente, levou
ao surgimento da expressão de desenvolvimento
sustentável.
A Comissão Mundial do Meio Ambiente
das Nações Unidas, também conhecida como
Comissão de Brundtland popularizou a expressão
de “desenvolvimento sustentável” e a definiu como
“aquele que atende as necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade das gerações
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futuras de atenderem as suas próprias necessidades”
(CMMAD, 1991, p. 46).
Organização
sustentável
é
a
que
simultaneamente procura ser eficiente em termos
econômicos, respeitar a capacidade de suporte
do meio ambiente e ser instrumento de justiça
social, promovendo a inclusão social, a proteção às
minorias e grupos vulneráveis, o equilíbrio entre os
gêneros etc. (BARBIERI, 2007, p. 98-99).
O desenvolvimento sustentável e o respeito às
políticas ambientais têm sido institucionalizados
em diversos países pela mídia, pelos movimentos
sociais e ambientalistas, e pelos governos. Assim,
surgem novos modelos organizacionais, vistos como
os mais adequados para as organizações inovadoras
sustentáveis.
ORGANIZAÇÕES INOVADORAS E
SUSTENTÁVEIS
O conceito convencional de inovação está
relacionado às inovações tecnológicas de produto,
serviço ou processo, assim como de gestão ou de
modelo de negócio. O Manual de Oslo (OCDE, 2006),
define inovação tecnológica como a introdução de
produtos ou processos tecnologicamente novos e
melhorias significativas em produtos e processos
existentes.
Uma empresa pode ser considerada inovadora
quando consegue implementar com sucesso
produtos ou processos tecnologicamente novos ou
aprimorados ou ambos (OECD, 2006).
A inovação é consequência de um alinhamento
entre o processo e a estratégia organizacional.
Conforme exposto por Tidd, Bessant e Pavitt (2008),
o processo de inovação envolve as seguintes que
etapas: prospectar o ambiente, tanto interno como
externo, para identificar fatores relevantes sobre
ameaças e oportunidades relacionadas à mudança;
decidir dentro de uma visão estratégica a maneira
de melhor se desenvolver e a quais desses fatores
identificados devem responder; adquirir os recursos
que possibilitem a resposta, seja desenvolvendo
algo novo, através de pesquisa e desenvolvimento,
seja adotando algo externo, através de transferência
de tecnologia; implementar o projeto (desenvolver
a tecnologia e o mercado interno ou externo) para
responder efetivamente.
O simples aproveitamento dos recursos naturais
e a transformação do ambiente ao seu favor, por
exemplo, é capaz de ser considerado como um
movimento tecnológico. Avanços tecnológicos
têm trazido mudanças nas práticas produtivas com
menos impactos ambientais, o que tem contribuído
com o desenvolvimento sustentável.
O conceito de inovação dentro da
sustentabilidade, de acordo com Barbieri (2007) deve
estar associado às três dimensões: social, ambiental
e econômica. A dimensão social está relacionada à
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preocupação dos impactos sociais dentro e fora da
organização, a dimensão ambiental são os impactos
causados pela utilização de recursos naturais e
emissão de poluentes e a dimensão econômica é a
preocupação da eficiência econômica e geração de
lucro sem o qual a empresa não sobrevive.
Quando a organização alcança essas três
dimensões, seu processo de inovação torna-se mais
abrangente, o que requer um maior esforço para
atender esses requisitos por parte da gestão da
inovação.
O desenvolvimento de tecnologias inovadoras
pelas organizações representa uma vantagem
competitiva e uma estratégia de negócio. Planejar
estrategicamente e gerenciar a inovação tornouse uma questão central para as organizações que
querem acompanhar e, principalmente, induzir
mudanças no mercado (PHAAL e MILLER, 2008).
Portanto, a inovação tecnológica compreende
mudanças tanto na economia como na sociedade,
que contribuem com o desenvolvimento econômico.
Muitos países conseguiram o progresso econômico
graças à produção, transferência e difusão do
conhecimento tecnocientífico incorporado aos
produtos e serviços (REIS, 2004).
Uma das vantagens da inovação tecnológica
é que ela não fica restrita apenas dentro da
organização, mas afeta o meio onde está inserida
e seus stakeholders, trazendo assim maiores
possibilidades de sinergia.
TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO NA
AGRICULTURA E PLANO ABC
O fenômeno do aquecimento global decorrente
do efeito estufa, devido ao aumento da emissão
de gases com efeito estufa (GEE) tem trazido
preocupação no âmbito nacional e internacional.
A agricultura, dentre todas as atividades
econômicas, é a mais dependente do clima e,
consequentemente, é a mais sensível a sua mudança.
Além de poder ser afetada negativamente, a
agricultura e a pecuária são atividades que geram
emissões de GEE para a atmosfera, principalmente
aqueles compostos de carbono (CO2 e CH4) e de
nitrogênio (N2O). Portanto, pode contribuir para o
efeito estufa e aquecimento global simultaneamente
e pode também sofrer as consequências destes
fenômenos (EMBRAPA, 2018).
A adoção de sistemas agrícolas na América do
Sul com base em das estratégias agrícolas de baixo
carbono, podem alterar a tendência crescente das
emissões no uso da terra. Também pode aumentar a
produção de alimentos para todo o período (2016 a
2050) em 615 milhões de toneladas na área de terra
expandida sob melhores práticas de manejo e 55
milhões de toneladas de carne (SÁ et al., 2017).
Os sistemas de gestão agrícola de baixo carbono
podem resultar em respostas sinérgicas que podem
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ser a base para tornar a agricultura uma parte
importante da solução do clima global e o avanço
da segurança alimentar.
Em 2009 o Brasil se comprometeu a reduzir
as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e
desenvolveu o Plano ABC, denominado “Plano
Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças
Climáticas para a Consolidação de uma Economia de
Baixa Emissão de Carbono na Agricultura”, que é um
dos planos setoriais estabelecidos em conformidade
com a Política Nacional sobre Mudança do Clima
(PNMC) como parte da estratégia do Estado Brasileiro
na mitigação da emissão de GEE e no combate ao
aquecimento global (EMBRAPA, 2018).
O Plano ABC é uma política pública formada de
ações que tem como objetivo promover a ampliação
da adoção de algumas tecnologias agropecuárias
sustentáveis com alto potencial de mitigação das
emissões de GEE e combate ao aquecimento global.
O Plano ABC foi estruturado em sete Programas:
1) Recuperação de Pastagens Degradadas; 2)
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e
Sistemas Agroflorestais (SAFs); 3) Sistema Plantio
Direto (SPD); 4) Fixação Biológica do Nitrogênio
(FBN); 5) Florestas Plantadas; 6) Tratamento de
Dejetos Animais; e, 7) Adaptação a Mudanças
Climáticas. Em cada programa é proposta a
adoção de uma série de ações, como por exemplo,
fortalecimento da assistência técnica, capacitação
e informação, estratégias de transferência de
tecnologia, dias-de-campo, palestras, seminários,
workshops, implantação de Unidades de Referência
Tecnológica (URTs), campanhas de divulgação e
chamadas públicas para contratação de serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural (MAPA, 2017).
Esses sete programas propostos e direcionados à
agropecuária correspondem a projetos tecnológicos
que tem como principal objetivo a redução de
gases de efeito estufa (GEE) e preservação do meio
ambiente.
As formas sustentáveis de agricultura são
caracterizadas pela adoção de práticas e tecnologias
que usam técnicas integradas de manejo, que
mantenham a integridade ecológica dentro e fora
da propriedade; são flexíveis e adaptadas para
locais específicos; preservam a biodiversidade; são
lucrativas para os produtores a longo prazo e são
economicamente eficientes sob o ponto de vista
social (Souza Filho, 2010).
A tecnologia apresenta um papel importante na
transformação de sistemas produtivos sustentáveis.
As tecnologias limpas, buscam a conservação
ambiental e sistemas econômicos mais equilibrados,
no sentido de proporcionar uma solução de longo
prazo para os problemas ambientais e sociais
causados pelas atividades agrícolas.
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SISTEMA DE PLANTIO DIRETO (SPD)
O Sistema de Plantio Direto (SPD) é a tecnologia
mais indicada para a produção agrícola no Brasil
e nos países de clima tropical. Apesar de utilizar a
mecanização, esta tecnologia busca trabalhar de
forma que preserve as características naturais do
solo, através da cobertura permanente.
O SPD é o sistema de produção agrícola que
segue três princípios básicos de manejo do solo: o
não-revolvimento do solo, a cobertura permanente
(morta ou viva) e a rotação de culturas. A semente
ou muda é colocada diretamente no solo não
revolvido, usando-se desde implementos manuais
até máquinas especiais ou adaptadas; é aberto um
pequeno sulco na terra, de profundidade e largura
suficientes para garantir boa cobertura e contato da
semente ou muda com o solo (FILHO, 2005).
A cada safra, há um ciclo operacional que produz
impactos ambientais que devem ser avaliados. Cada
operação deve ter bem definidos os procedimentos
e padrões de desempenho baseados na qualidade e
desempenho ambiental adequados para o local de
produção.
Deve ser analisada a área onde vai ser instalado
pela primeira vez o SPD. Antes de iniciar as operações
devem-se verificar todas as áreas do terreno
levando-se em conta as encostas ou vertentes e
identificar problemas do solo como a presença de
processos erosivos, áreas compactadas, infestadas
por plantas invasoras de difícil controle, nematoides,
baixa fertilidade etc. (FILHO, 2005).
Graças à cobertura permanente do solo, o
processo SPD apresenta diversas vantagens que são
maior controle da depauperação dos solos, devido
a uma maior absorção das gotas da água da chuva,
evitando assim o selamento superficial.
A melhor época do ano para implantação do SPD
em países tropicais, é no outono quando as chuvas
diminuem, e se consolida no verão. O principal fator
de sucesso no SPD é a implantação e o manejo da
cobertura do solo, que é obtida através da rotação
das culturas, da utilização de adubos verdes e do
aproveitamento dos resíduos da colheita.
INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA (ILP)
Nas últimas décadas a perda de produtividade
das pastagens no país, em razão do manejo
inadequado e da falta de reposição de nutrientes
do solo, tem comprometido a produtividade
animal, contribuindo para abertura de novas áreas
de vegetação nativa. Diante desse cenário, esta
tecnologia de Integração Lavoura-Pecuária (ILP)
torna-se uma alternativa viável de produção para
recuperação de áreas alteradas ou degradadas.
A ILP consiste na exploração de atividades
agrícolas e pecuárias, de forma integrada, em
rotação ou sucessão, na mesma área e em épocas
diferentes. Dessa forma o sistema integra os
componentes lavoura e pecuária, permitindo que o
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solo seja explorado economicamente durante todo
o ano, favorecendo o aumento na oferta de grãos,
de carne e de leite a um custo mais baixo, devido
ao sinergismo que se cria entre lavoura e pastagem
(EMBRAPA, 2018).
Esta inovação tecnológica resulta numa
grande vantagem que é o efeito “poupa terra”
onde aumenta-se a produtividade da área, com
a preservação do pasto para o gado, do solo para
a agricultura, evitando-se assim a exploração de
novas áreas para pastagens ou lavouras.
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ABC NUMA
PROPRIEDADE RURAL EM MINEIROS, GOIÁS
Neste estudo é apresentada a implementação do
Projeto ABC (Agricultura de Baixo Carbono) com as
técnicas de SPD e ILP numa área de 100 hectares que
fazem numa propriedade com tamanho total de 780
hectares, localizada no município de Mineiros, no
estado de Goiás, cuja principal atividade produtiva
é a pecuária. Os dados apresentados são referentes
à safra de 2016/2017 que foram disponibilizados
no Observatório ABC da Fundação Getúlio Vargas.
Na tabela 1 são apresentadas as características das
áreas a serem financiadas:

Tabela 1. Informações do produtor rural (FGV, 2017)

A área financiada do projeto, vem sendo
cultivada com Brachiaria decumbens e/ou brizantha,
estando, atualmente, em processo de degradação,
apresentando sintomas de deficiências nutricionais,
altas infestações de ervas daninhas de folhas largas
e presença de cupinzeiros (FGV, 2017).
Nos últimos anos, estas áreas foram exploradas
no sistema de pastejo contínuo, não passando
por reformas durante esse período e recebendo
apenas manutenção por meio de roçadas anuais ou
esporádicas.
Essa área está sendo incorporada ao sistema
produtivo, por meio da recuperação de sua
fertilidade e da conservação do solo e da água para
obtenção de altas produtividades no cultivo de
culturas anuais e rotação com pastagens.
Foram identificados ganhos de produtividade da
área em que se implementou o projeto. Os benefícios
econômicos em decorrência da implementação de
projetos de agricultura de baixo.
No caso da integração ILP, o produtor está no
segundo ano de atividade, e a sua produtividade

JULHO / DEZEMBRO DE 2018

de sacas de soja no primeiro ano atingiu 44 sacas/
hectare e, no segundo ano, 55 sacas/hectare, com
recuperação de pastagens e ganho de área de
pastagens no período seco.
Além do ganho de produtividade, houve ganho
com a manutenção de peso dos animais criados de
forma extensiva. Este ganho serve como reserva
para os animais que são manejados no sistema
rotacionado da mesma fazenda, com ganho médio
de 900 a 1.100 gramas/dia/cabeça, alavancando
em pelo menos 25% o aproveitamento de área e
produção de arrobas nessas áreas (FGV, 2017).

MÉTODOS
A metodologia de pesquisa empregada é a
qualitativa, com revisão bibliográfica, buscandose relacionar as inovações tecnológicas com a
sustentabilidade. Além disso, foi realizado um
levantamento de dados secundários referente à
implantação do projeto ABC em Mineiros na safra
2016/2017 de tecnologias de baixo carbono.
A pesquisa documental utiliza-se de dados já
existentes, valendo-se de documentos, elaborados
com diversas finalidades como autorização,
relatórios, boletins, compilações estatísticas etc (GIL,
2010).
Os dados secundários pesquisados foram
coletados na plataforma Observatório ABC (FGV)
e instituições que contribuem e são responsáveis
pela implementação do Plano ABC no Brasil como
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), EMBRAPA entre outros.
O Observatório ABC é uma iniciativa do Centro
de Estudo de Agronegócios da Fundação Getúlio
Vargas, que teve início em 2013 e representa um
papel fundamental no debate da implementaçãodo
Plano ABC. O Observatório ABC monitora as ações do
Plano e do Programa ABC desenvolvendo estudos
técnicos para subsidiar e facilitar o diálogo com
stakeholders, avalia também a adesão da agricultura
de baixo carbono no país, com análises sobre o
financiamento do Programa ABC, disponibilizando
essas informações numa plataforma digital (FGV,
2017).

DISCUSSÃO
A necessidade de investimentos em inovação
dos produtores do agronegócio e a preocupação
com a sustentabilidade são fatores que vem sendo
discutidos e sofrendo pressão internacional através
de acordos entre vários países de aumentar as
metas de redução de emissões dos gases de efeito
estufa e de financiamento climático, como foi visto
ultimamente na Conferência das Partes, organizada
pela ONU, a COP 23 realizada em Bohn na Alemanha
em novembro de 2017.
A partir desse contexto, pode-se identificar a
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importância do papel das políticas públicas como
o Plano ABC e de programas de financiamento
às tecnologias de baixa emissão de carbono
da agricultura. O Brasil está entre os maiores
produtores e exportadores mundiais de produtos
agropecuários. O agronegócio responde por 23,5
% do PIB do país, 25 % dos empregos e 46% das
exportações. Dessa forma percebe-se a relevância
econômica que é consequência de um crescimento
constante ao longo das últimas décadas, de 2,1% ao
ano entre 1994 e 2016 (FVG, 2018).
O país vem alcançando posições de destaque,
na produção e exportação mundial de alimentos
devido à disponibilidade de condições climáticas
e de terras, assim como a adoção de tecnologias.
Esse crescimento tem aumentado a preocupação
com a sustentabilidade e a pressão sobre os
recursos naturais por parte da sociedade em cima
da atividade agropecuária, assim como a busca
contínua por métodos de produção mais eficientes
e que utilizem menos recursos.
A propriedade rural de Mineiros, Goiás que foi
analisada implantou o Projeto ABC utilizando duas
inovações tecnológicas que foram o Sistema de
Plantio Direto (SPD) e Integração Lavoura Pecuária
(ILP). Após dois anos de estudo de resultados,
referentes aos anos de 2016 e 2017, verificou-se que
houve aumento da produtividade, onde a lavoura
apresentou aumento das sacas de soja e ocorreu
o ganho médio de peso do gado, alavancando
em pelo menos 25% o aproveitamento de área e
produção de arrobas nessas áreas.
A produtividade da empresa, que é fundamental
para garantir sua sustentabilidade econômica, foi
alcançada por meio de um processo de inovação,
adotando ações como a eliminação de queimadas,
controle biológico de pragas, novos implementos
agrícolas para evitar a compactação do solo e
preservar a biodiversidade terrestre.
Essas inovações realizadas proporcionaram
benefícios ambientais, como redução das emissões
de gases de efeito estufa, aumento da biodiversidade
e redução da necessidade de fertilizantes minerais.
Isso demonstra que é possível uma
organização integrar inovações tecnológicas com
sustentabilidade, sem deixar de lado o desempenho
econômico, mas para isso deve-se investir em
equipamentos, insumos e mudanças operacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos grandes desafios ambientais
provenientes da agropecuária são as mudanças
climáticas do planeta, o que provoca mudanças
de temperatura e alterações dos ciclos da chuva o
que pode trazer grandes prejuízos à produção de
alimentos e consequentemente desestabilizar sua
oferta.
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O país teve um papel relevante ao lançar
uma política de redução de emissões de GEE na
agropecuária brasileira, quando em 2009 concebeu
o Plano ABC ou Plano de Agricultura de Baixa Emissão
de Carbono como parte da Política Nacional de
Mudança do Clima e dos compromissos voluntários
de mitigação assumidos pelo país na Conferência
das Partes (COP), em Copenhague.
O Brasil possui amplo espaço territorial e é,
portanto, um dos maiores produtores mundiais de
alimentos, isso demonstra que existe potencial para
promover mudanças nos processos produtivos rurais,
tornando-os sustentáveis. Para isso, é fundamental
que a aplicação de tecnologias operacionais
sustentáveis atinja a escala e efetividade necessários.
Uma organização inovadora e sustentável
é aquela que consegue inovar com eficiência
em termos econômicos, mas também com
responsabilidade social e ambiental, o que acaba
se tornando uma vantagem competitiva. Essas
características são viáveis, como mostra o exemplo
do empreendimento de Mineiros, no estado de
Goiás.
Uma eficiente gestão de implantação de
tecnologias de baixo carbono, como o Sistema
de Plantio Direto (SPD) e Integração Lavoura
Pecuária (ILP) trazem como benefícios aumento
da produtividade e competitividade, além da
preservação dos recursos naturais. Mas para
isso acontecer é necessário desenvolver práticas
de melhoria contínua, qualificação de recursos
humanos, investimentos na inovação tecnológica e
na responsabilidade ambiental.
Dessa forma, o aprimoramento dos modelos de
gestão inovadores e sustentáveis, o desenvolvimento
de novas tecnologias na agropecuária que
contribuem para a redução de gases de efeito
estufa, são temas que deixam um amplo espaço
para discussões e estudos futuros.
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ARTIGO
GARÇON.NET
Armênio Ferreira Santos, Marcelino Soares de Oliveira Neto, Richard Henrique Salgado Correia
Resumo
Visando melhorar o atendimento de bares e restaurantes de Goiânia quanto
ao atendimento aos clientes e a otimização dos pedidos e maior comodidade,
estamos apresentando uma proposta de um sistema que melhorará o atendimento
no segmento. Nosso sistema tem como objetivo agilizar o atendimento dos
clientes sem a necessidade da presença constante de um garçom na mesa,
viabilizando todo o processo de escolha do pedido até o fechamento da conta.
A principal funcionalidade do sistema está baseada em reduzir a interação
do Garçom com o cliente, entregando bem-estar aos dois lados: ao cliente que
sente confortável em fazer o pedido na hora e momento que bem desejar e sem
ter de esperar um garçom disponível; ao garçom que não se preocupará em ficar
circulando de mesa em mesa buscando o cliente recém-chegado ou o cliente que
quer realizar novos pedidos.
O aplicativo Garçon.net cobrirá com o papel de intermediar os pedidos
levando as requisições aos garçons e entrega também a facilidade acompanhar
em tempo real o status e valor de seus pedidos mais o valor total já consumido,
para evitar surpresas no fechamento da conta.
Palavras-chave: software de atendimento, bares, restaurantes, Android.
Abstract
Aiming to improve the service of bars and restaurants in Goiânia in terms of
customer treatment and order optimization and convenience, we are presenting
a proposal for a system that will improve service to the segment. Our system aims
to expedite customer service without the need for a constant presence of a waiter
at the table, enabling the whole process of choosing the order until the account
closes.
The main functionality of the system is based on reducing the interaction of
the Waiter with the client, delivering well-being on both sides: To the customer
who feels comfortable making the order at the time and moment they wish and
without having to wait for an available waiter; To the waiter who will not bother
going around from table to table looking for the newcomer or the customer who
wants to make new orders.
The application Garçon.net will cover the role of intermediating the requests
taking the requisitions to the waiters and also delivers the facility to monitor
in real time the status and value of their orders plus the total amount already
consumed, to avoid surprises at the closing of the account.
Key-words: service software, bars, restaurants, Android.
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INTRODUÇÃO
Visando atender às necessidades do cenário
atual do ano de 2017 no segmento de bares e
restaurante da cidade de Goiânia - Goiás, dispomos a
automatizar, otimizar e melhorar o atendimento aos
clientes de maneira bem simplificada. Atualmente
as atrações e entretenimentos da cidade de Goiânia,
estão totalmente voltadas aos bares e restaurantes,
que devido ao grande público de clientes, tem certa
dificuldade de prestar um atendimento que seja
rápido e, ao mesmo tempo, com qualidade.
Muitos clientes se estressam e saem chateados
dos ambientes que frequentam, em sua grande
maioria, pela razão da demora no atendimento
principalmente dos garçons. Demora essa que
tem razão encontrada quando se avalia o pouco
número de funcionários para a demanda de clientes
encontrada no local. Foi pensando nisso, que
surgiu a proposta inicial denominada de Garçom
Virtual e posteriormente de Garçon.net, um sistema
destinado a otimizar e agilizar o atendimento do
cliente desde a sua chegada até a realização do
pedido e fechamento da conta.
A principal funcionalidade do sistema está
baseada em reduzir a interação do Garçom com o
cliente, entregando bem-estar aos dois lados: ao
cliente que sente confortável em fazer o pedido
na hora e momento que bem desejar e sem ter de
esperar um garçom disponível; ao garçom que não
se preocupará em ficar circulando de mesa em mesa
buscando o cliente recém-chegado ou o cliente que
quer realizar novos pedidos.
O aplicativo Garçon.net cobrirá com o papel
de entregar os pedidos aos garçons através de
requisições feitas diretamente de seus aparelhos
celulares, além disso, conta com outro facilitador ao
cliente que é o de poder acompanhar em tempo real
o status e valor de seus todos os pedidos evitando
surpresas no ato fechamento da conta.

JUSTIFICATIVA
O sistema Garçon.net visa entregar agilidade e
otimização nos processos de interação e realização
de pedidos dos clientes em bares e restaurantes,
a princípio, na cidade de Goiânia, a qual será o
ponto de partida, através do cardápio virtual onde
os clientes terão total autonomia em realizar seus
pedidos e encaminhá-los à uma fila sem haver
necessidade da presença física do garçom.
O objetivo é o de atender bem a todos os clientes
sem ter de deixá-los esperando tanto tempo para
que seja visto e recepcionado no momento que
se assentar em algum bar ou restaurante para se
distrair e se divertir com a família e amigos.
A cidade Goiânia é bastante conhecida por
conseguir gerar grandes nomes da música sertaneja
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brasileira. Toda essa cultura musical faz com que a
capital tenha os melhores e mais badalados bares
sertanejos do país. Além dos bares sertanejos, a
capital oferece uma infinidade de opções para
todos os estilos e tipos de públicos, isso fez com
que a cidade fosse brindada pelo slogan “se não tem
mar, vamos para o bar” uma característica que lhe é
bastante peculiar.
Devido a Goiânia ser de fato uma cidade
“botequeira”, a capital também se tornou destaque
dentro do festival “Comida di Buteco”, maior concurso
de cozinha raiz que acontece simultaneamente em
20 cidades brasileiras. A capital se destacou devido
à culinária típica e a criatividade dos pratos. (MARX,
2017)
Além disso, a capital possui particularidades que
a torna ainda mais famosa dentro da tradição dos
bares. A receptividade dos estabelecimentos com
seu público é uma marca registrada fazendo com
que poucos bares da cidade recebam notas baixas
em atendimento. A cada dia da semana os bares e
restaurantes na cidade oferecem uma programação
com ritmos diferentes, possibilitando que as pessoas
escolham o que se quer ouvir. Para quem pretende
dar uma esticadinha, por exemplo, a capital possui
balada de música eletrônica, rock, samba, música
dos anos 80 e sertanejo universitário.
Na cidade dos bares, a adoção do estilo de
vida chamado de contemporâneo resultou em
várias transformações, sendo a de maior impacto
a incorporação do hábito de comer fora de casa.
Com isso, a modernidade está presente nos hábitos
alimentares dos goianienses, pois mesmo comendo
fora de casa, as pessoas optam por locais que
tenham o aconchego do lar e boa comida.
Um bom exemplo da gastronomia goiana é o
Bar e Choperia Sacaria, que foi eleita por três anos
consecutivos pelo júri da Veja Goiânia o melhor
chope e melhor cozinha de Goiânia. Para chegar
a esse ponto, o estabelecimento passou por uma
total reformulação e está com uma proposta ainda
mais abrangente, com um ambiente totalmente
reformulado mantendo a tradição dos pratos já
consagrados pela casa.
Segundo o gerente do bar, Antônio Conceição, o
atendimento voltado à família está sendo prioridade
do bar, com uma grande diversidade de produtos
alimentícios. “Um dos nossos destaques após a
reformulação que fizemos, é a brinquedoteca. O
nosso investimento foi realizado justamente para
consolidar o bar como a mais nova opção para
as famílias goianas”, destacou. O gerente ressalta
ainda que, desde a inauguração do bar em 2010,
o objetivo era o público jovem, mas devido ao
comportamento dos clientes e aos novos tempos
com as famílias procurando boas opções para as
refeições, o grupo decidiu reinventar o negócio e
aprimorar o atendimento à família com pratos bem
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servidos trazendo uma pegada gourmet com um
preço acessível.
O funcionário público, Roger Brito, de 48 anos,
destaca que cada dia mais sua família tem se
alimentado fora de casa. “Geralmente comemos fora
de casa, pois com a correria do dia a dia, com minha
esposa e minha filha trabalhando e estudando,
acabamos optando por jantares em bares, pois além
de podermos pedir uma ótima refeição, ainda posso
tomar uma cerveja extremamente gelada para
aliviar um pouco a tensão do trabalho. Porém somos
exigentes, se os restaurantes nos oferecer uma boa
estrutura além de um ambiente familiar certamente
nos retornarão e indicarão para os amigos”, destacou
o funcionário público. (MARX, 2017)
O Garçon.net vem com uma proposta de reduzir
a interação do Garçom com o cliente, entregando
bem-estar aos dois lados. Onde o cliente se sentirá
confortável em fazer o pedido na hora e momento
que bem desejar e sem ter de esperar um garçom
disponível. Ao garçom que não se preocupará em
ficar circulando de mesa em mesa buscando o
cliente recém-chegado ou o cliente que quer realizar
novos pedidos.

OBJETIVO GERAL
O sistema tem como objetivo otimizar e agilizar
o atendimento dos clientes no segmento de bares
e restaurantes da cidade de Goiânia, podendo
ser implantado em demais cidade após o êxito do
mesmo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Define-se por objetivo desenvolver uma aplicação
mobile capaz de gerenciar cardápios em bares e
restaurantes de Goiânia e que, para além disso,
também seja capaz de receber pedidos e submete-los
de maneira eficiente ao gestor do estabelecimento
que os encaminham aos garçons. O foco primordial
é o de otimizar e agilizar o atendimento aos clientes
do segmento para o qual o aplicativo foi destinado,
inicialmente, na cidade de Goiânia.
Atualmente há um cenário desgastante
vivenciados nos momentos de descontração com
os amigos e familiares, visto que em Goiânia a
população tem por hábito sair do trabalho às sextafeira e ir direto aos bares e restaurantes a fim de
encontrar um lugar bacana que causa descontração.
Devido ao grande público e a falta de profissionais
de atendimento que atendam a demanda do
estabelecimento para um rápido atendimento,
os clientes são submetidos a um atendimento
de qualidade questionável, graças demora no
atendimento e na liberação de seu pedido.
Pensando nessa situação, surgiu então a ideia
inovadora de desenvolver uma aplicação capaz
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de fornecer de maneira ágil, um cardápio digital
entregando ao cliente total autonomia para realizar
seus pedidos, fechar sua conta, optar por pagar
ou não o percentual do garçom, dentre outras
funcionalidades que serão especificadas no decorrer
desse projeto.

TRABALHOS CORRELATOS
Neste tópico será apresentado sistemas
que, identicamente ao apresentado nesse
projeto, são utilizados para gerenciamento de
bares e restaurantes, os será demonstrado suas
funcionalidades, características, críticas e elogios
e seus diferenciais em relação as funções que o
Garçon.net disponibiliza aos clientes, usuários
administradores do sistema.
CONSUMER
É um aplicativo para restaurantes, lanchonetes,
pizzarias e similares que permite ao usuário
administrar seu estabelecimento com grande
facilidade e inteligência. O sistema realiza a
impressão dos itens de consumo diretamente na
cozinha, dando agilidade aos processos internos do
seu estabelecimento, eliminando erros e reduzindo
gastos. Controla os pedidos com simplicidade, todo
estoque e a parte financeira também. No ranking de
atendimento, seus relatórios de faturamento estão
cada vez mais ganhando destaques.
O sistema Consumer tem total controle dentro
do estabelecimento. Com ele é possível de se fazer
lançamentos de pedidos por mesas e comandas
com grande facilidade, bem como pedidos delivery,
entregas e frente o caixa. Faz a impressão do pedido
diretamente na cozinha afim de agilizar os processos
internos e todo controle de estoque, cadastro
de produtos e toda a parte financeira através de
relatórios. (CONSUMER, 2017)
O sistema Consumer não tem um ambiente
especifico para os clientes fazerem seu próprio
pedido, onde sempre terão que solicitar a presença
de um funcionário para anotar seu pedido. Isso
ajuda mais não traz tanta agilidade, pois o prazo
que o cliente aguarda o garçom chegar à mesa ele
mesmo já o teria feito através de um cardápio virtual
e suas possibilidades.
ALTERDATA SPICE
“O Alterdata Spice é o tempero que faltava
para a gestão do seu estabelecimento”. Com ele,
é possível fazer uma ligação direta entre o que é
pedido na mesa e o que chega a cozinha, evitando
pedidos errados e otimizando o tempo de preparo
dos pratos. Para o cliente significa mais rapidez no
atendimento, fazendo com que ele fique satisfeito e
volte mais vezes ao estabelecimento.
O Alterdata Spice além da lista com a relação

REVISTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA

39

ARTIGO 4
dos pratos e produtos disponíveis, o sistema faz
os cálculos de rateio por mesa no fechamento das
contas. Para o cliente, isso significa mais segurança e
rapidez no atendimento, fazendo com que ele fique
satisfeito e volte mais vezes ao estabelecimento. O
recurso ‘Produtos Pendentes’ é outro diferencial,
pois exibe em um terminal a lista de pedidos que
ainda devem ser entregues, mostrando o tempo
de espera, mesa e atendente. Entre as facilidades
que o sistema oferece está o cadastro por grupos
de produtos com nome e imagem, o que agiliza o
registro dos pedidos. Com o Spice é possível emitir
Notas Fiscais Eletrônicas e a CF-e-SAT, para atender
a legislação do estado de São Paulo. (ALTERDATA,
2012)
O Alterdata Spice é bem similar as funcionalidades
do sistema desse projeto, o Garçon.net, a diferença
é que ele não possui um ambiente específico que
permite aos clientes fazer seu próprio pedido, e por
isso têm que solicitar a presença de um funcionário
para anotar seu pedido. Isso ajuda, mais não traz
tanta agilidade, como a ideia do Garcon.Net que é
entregar o quanto antes o pedido ao garçom
ECOMANDA
O sistema eComanda é um sistema de comanda
eletrônica compatível com equipamentos de baixo
custo. Pedidos pelo computador, smartphone
ou tablet, suporte ao usuário em tempo real e
compatível com todos os sistemas operacionais.
Além de restaurantes, atuamos com programa para
pizzaria, sistema para lanchonete, software para
padaria, sistema para bares, software para cafeteria,
software para sorveteria, etc.
Além do sistema para restaurante, oferecemos
a melhor ferramenta de sistema delivery do
mercado, recursos como: Integração com Google
e identificador de chamadas, fazem parte deste
excelente programa. Os pedidos transmitidos
pela comanda eletrônica, são automaticamente
impressos (sem fio) em impressoras de produção ou
telas. Sem sair da frente do cliente, os atendentes
ou gerentes podem: corrigir, cancelar, transferir
os produtos para outras mesas, reabrir ou fechar a
conta, etc. (ECOMANDA, 2017)
O eComanda possui diversas funções atrativas,
porém não dá autonomia para os clientes fechar
sua conta sem ter que solicitar a presença de um
funcionário, o qual tem todo domínio para corrigir,
cancelar e fechar a conta.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
Um sistema informatizado é formado por dois
tipos de componentes: executáveis em máquina e
não executáveis em máquina. Os componentes do
software devem mapear as exigências do cliente
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em código executável. Engenharia de software é a
metodologia de desenvolvimento e manutenção de
sistemas modulares, com as seguintes características:
processo dinâmico, integrado e inteligente de
soluções tecnológicas: adequação aos requisitos
funcionais do negócio do cliente e seus respectivos
procedimentos pertinentes; efetivação de padrões
de qualidade, produtividade e efetividade em
suas atividades e produtos; fundamentação na
Tecnologia da Informação disponível, viável,
oportuna e personalizada; planejamento e gestão
de atividades, recursos, custos e datas. (PRESSMAN)
Os tipos mais comuns de software são:
•
Básico: compiladores, editores simples,
drivers, componentes do SO.
•
Tempo Real: monitora, analisa e controla
eventos em tempo real.
•
Comercial: controle de estoque, vendas
etc. (manipulam algum mecanismo de persistência,
como uma de suas principais características).
•
Científico e de Engenharia: intenso
processamento de números e cálculos.
•
Embutido ou Embarcado: celulares, microondas, injeção eletrônica.
•
Pessoal: processador de texto, planilha,
jogos, apresentações etc.
•
Inteligência Artificial: sistemas especialistas,
redes neurais e aprendizado.
Os principais tipos de problemas são:
•
Estimativas de prazo (meses, anos) e custo
imprecisas.
•
Produtividade abaixo da praticada pelo
mercado.
•
Software de baixa qualidade (erros e não
conformidades com requisitos que tiram a confiança
do cliente sobre o produto).
•
Não dedicamos tempo para coletar
dados sobre o software e seu processo de
desenvolvimento. Com poucos dados históricos
como guia, as estimativas têm sido “a olho”, com
resultados previsivelmente ruins.
•
Sem nenhum indicador sólido de
produtividade, não poderemos avaliar com precisão
a eficácia de novas ferramentas, métodos, padrões
ou processos.
•
A insatisfação do cliente com o sistema
“concluído” ocorre muito frequentemente.
•
Os projetos de desenvolvimento de
software normalmente são levados a efeito apenas
com um vago indício das exigências do cliente.
•
A comunicação entre o cliente e o
desenvolvedor de software frequentemente é muito
fraca.
•
A qualidade do software frequentemente
é suspeita. Somente agora estão começando a
serem seguidos conceitos quantitativos sólidos
de confiabilidade e de garantia de qualidade de
software.
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•
Só recentemente começamos a entender
a importância dos testes de software sistemáticos e
tecnicamente completos.
•
O software existente pode ser muito difícil
de manter. A tarefa de manutenção de software
devora a maioria de todos os dólares destinados a
software. A capacidade de manutenção de software
não foi enfatizada como um critério importante para
a aceitação do software. (PRESSMAN); (REZENDE,
2005)
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Sua aplicação visa à representação do contexto
de um sistema em estudo, com ênfase na
identificação das fronteiras (atores), e dos requisitos
funcionais através do significado das suas funções.
Os atores representam as fronteiras de interação
do sistema em estudo. Eles podem representar
papéis executados por pessoas, sistemas ou
organizações, que em algum momento interagem
com as funcionalidades do sistema. Em geral, um
ator pode interagir com várias funcionalidades,
sendo que, por outro lado, uma funcionalidade pode
interagir com vários atores. Um caso de uso é uma
sequência de ações que um ou mais atores realizam
num sistema de modo a obterem um resultado
particular. Os casos de uso permitem capturar os
requisitos funcionais de um sistema através do
detalhe de todos os cenários que os usuários podem
realizar. (FELIPE DIAS, 2006)
A transformação dos processos em casos de
uso consiste na aplicação de quatro conjuntos
de heurísticas a um determinado modelo de
processo (diagrama de atividades), para a obtenção
do respectivo modelo de requisitos funcionais
(diagrama de casos de uso). Os diagramas utilizados
são modelos gráficos que possuem a vantagem da
facilidade de comunicação, porém não possuem
um rigor matemático. Assim, a identificação das
heurísticas foi realizada através de experimentos e
em conformidade com a literatura especializada de
modelagem de processos e requisitos. A partir dos
experimentos, foi possível observar a existência de
algumas situações padronizadas de atividades que
implicavam em padrões correspondentes de casos
de usos. Estes padrões foram analisados e deles
foram extraídas as heurísticas. (FELIPE DIAS, 2006)
O diagrama de caso de uso ilustra um conjunto
de casos de uso, atores e suas relações conforme
ilustrado na Figura 1.
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Figura 01. Diagrama de Caso de Uso (Fonte:autoral)

DIAGRAMA DE CLASSES
O diagrama de classes descreve as classes que
formam a estrutura do sistema e as suas relações.
Uma classe define os atributos e as operações de
um conjunto de objetos. Todos os objetos desta
classe (instâncias da classe) compartilham o mesmo
comportamento e possuem os mesmos atributos.
As relações entre as classes podem ser associações,
composições ou heranças. No caso do Modelo
de Requisitos, utilizaremos o diagrama de classes
apenas para representar as classes do domínio do
problema, especificando quais são as entidades e
suas definições. (FELIPE DIAS, 2006)
Uma vez que os termos de um determinado
negócio tenham sido definidos, é possível mapear
alguns destes termos em classes de domínio
(diagrama de classes). O critério de seleção de
termos a serem representados como classes foi o
relacionamento de atributo.
Segundo, um objeto deve possuir atributos
para ser considerado um objeto. Desta forma,
o mapeamento dos termos para uma classe de
modelo conceitual considera apenas os termos
que possuem atributos. Assim, cada termo que
possui relacionamento de atributo com outro
termo é mapeado em uma classe. Os termos
atributos são mapeados em atributos desta classe.
Caso um termo atributo também possua atributos,
ele será representado através de uma classe e o
relacionamento de atributo será representado
através de uma associação com rótulo “possui” entre
os termos. Os relacionamentos de herança, parte e
associação são representados, respectivamente, por
relacionamentos de generalização, composição e
associação da UML. (FELIPE DIAS, 2006)
Na figura 2 mostra o diagrama de classe, onde
está o relacionamento entre as classes Nome da
Classe e Classe Dependente que estão relacionadas
por uma composição.
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Figura 02. Diagrama de Classe (Fonte:autoral)

DIAGRAMA DE ATIVIDADE
O diagrama de atividades constitui um elemento
de modelagem simples, porém eficaz para descrever
fluxo de trabalho numa organização. Entre as suas
características, destaca-se a possibilidade de
representação de atividades concorrentes, com
execuções em paralelo, diferenciando-o de um
mero fluxograma. Neste diagrama, as atividades
são situadas em raias de responsabilidade,
representativas dos locais onde elas são executadas.
Nestes locais existem recursos que interagem
com as atividades durante sua execução. São
representados, também, os insumos consumidos,
recursos utilizados e produtos gerados na forma de
objetos relacionados às atividades. (FELIPE DIAS,
2006)
Para descrever as regras de negócio utilizaremos,
seguindo a linha adotada por um subconjunto da
língua portuguesa, ao qual chamamos de Português
Estruturado. Esta forma de representação estruturada
tem, por um lado, a aparência da linguagem natural
e, por outro lado, é uma representação consistente e
não ambígua do conhecimento. (FELIPE DIAS, 2006)

Figura 03. Diagrama de Atividade (Fonte:autoral)

Na figura 3 mostra um diagrama de atividade,
onde está referindo a um cenário de alunos para
aprovação e reprovação. Consta todo processo de
cálculo para encontrar a média final que cada um
precisa atingir na prova final.
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O Android Studio foi desenvolvido para permitir
aos desenvolvedores criarem aplicações móveis a
fim de tirar maior proveito de aparelho portátil. Visto
que o mesmo é uma plataforma móvel completa
composta de vários pacotes com programas para
celulares, já com sistema operacional e aplicativos
para utilização do usuário. Dentro de cada aparelho
existem aplicações as quais se adaptam facilmente
e podem ser evoluídas para melhorar as suas
funcionalidades, tais como efetuar chamadas,
mandar mensagens ou até mesmo utilizar a câmera
para tirar uma foto ou filmar.
A plataforma Android foi desenvolvida com base
em Linux e é composta por diversas ferramentas
de desenvolvimento de projetos, lembrando que o
Android não é um Linux, ela não possui windowing
system e não suporta glic e também não possui os
padrões de distribuição de Linux. (PEREIRA e SILVA,
2009);
Toda aplicação na plataforma Android possui uma
certificação de confiabilidade que somente pode ser
acessada caso tenha as permissões declaradas, este
certificado não precisa ser assinado pelos órgãos de
certificação, o mesmo é somente para estabelecer
uma relação de confiabilidade entre as aplicações.
O Android possui vários componentes ou camadas
que são importantes para seu funcionamento,
que são as camadas de: aplicações, framework,
bibliotecas, androidruntime e linuxkernel.
A camada Aplicação é onde se encontra dentro
do Android todos os aplicativos, como: email, mapas,
gerenciador de contatos, etc.
A camada Framework é onde se armazena todas
as API’s e os recursos utilizados pelos aplicativos,
como classes virtuais, listas, caixa de texto, botões,
etc.
A camadas Bibliotecas é onde é carregada toda
linguagem C/C++ que é utilizada pelo sistema,
através da mesma pode-se acessar os recursos do
sistema através dos frameworks disponibilizados
pelos desenvolvedores.
* A camada Androidruntime é uma camada com
ambiente de execução, é onde é instalada a máquina
virtual Davilk, que foi criada para cada aplicação
executada no Android.
* A camada Linux kernel é a camada que se
encontra o próprio sistema de gerenciamento de
energia, que verifica todos os dispositivos que estão
sendo usados e consegue os desligar.
Na Figura 4 é possível observar como é estruturada
a arquitetura do Android, seus aplicativos e todas as
bibliotecas e framework que possuem, bem como
os conteúdos de seu sistema Linux.
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Figura 04. Arquitetura Android (Fonte:Android
Desenvolvedores (PEREIRA e SILVA, 2009))

para

Estamos utilizando a ferramenta Android Studio
para desenvolvimento do sistema Garçon.net por
termos maior facilidade devido ser uma ferramenta
que já utilizávamos nas aulas de desenvolvimento
para Android e temos maior domínio para
desenvolver um sistema com mais qualidade e com
um layout melhor. (PEREIRA e SILVA, 2009);

BANCO DE DADOS
Nos últimos anos é uma realidade bem concreta
a utilização de banco de dados no desenvolvimento
de aplicações por um computador, em vários
setores já aplicam estruturas automatizadas
para armazenamento de informações. Devido ao
crescimento do negócio suas estruturas tendem a
não conseguir suportar tanta informação e o banco
de dados para armazenamento é uma das soluções
mais indicadas para sanar tamanha dificuldade, seja
no próprio setor de TI ou em outros, o mesmo já
está presente nos setores bancários, de aviação, o
alimentício, o de comercio de produtos e serviços,
enfim, em praticamente qualquer setor se percebe
tal crescimento.
O banco de dados PostgreSQL é uma das
opções com características dos principais bancos
de dados utilizados no mercado, visto que se trata
de um servidor SGBD com grande potencial e
confiabilidade. Uma de suas características são suas
licenças para uso gratuito, seja para fins estudantis
seja para a realização de negócios, possibilitando
que empresas o utilizem livremente.
POSTGRESQL
O PostgreSQL é um Sistema Gerenciador de
Banco de Dados (SGBD) relacional. Ele é usado para
o armazenamento de soluções de informática em
todas áreas de negócios, bem como na função de
administrar todo acesso a essas informações.
Devido à grande evolução da tecnologia, em
vários setores de negócios, sua utilização está
aplicada as soluções de informática e com isso
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qualquer aplicação que armazene informações e
dados está ligada a um banco de dados de alguma
forma, seja no armazenamento de tabelas, arquivos
de textos ou na memória. Uma das propostas
do PostgreSQL é integrar todas as informações
de alguma forma com o banco de dados para
armazenamento de arquivos e informações sobre o
negócio e isso já está presente nos setores aéreos,
bancário, governamental, automobilístico etc.
Um sistema SGBD além de controlar o
armazenamento de dados, o mesmo deve também
controlar todo seu acesso; quem pode ter acesso
para ler cada informação e quem pode ter acesso
a alterar tal informação. O PostgreSQL é uma
ferramenta encarregada de fazer o armazenamento
de dados, bem como o gerenciamento ao acesso de
cada informação conforme as regras previamente
definidas.(MILANI, 2008)
A ferramenta PostgreSQL teve origem de um
projeto desenvolvido na Califórnia na Universidade
Berkeley no ano de 1986. Tal projeto surgiu por uma
equipe de alunos do professor Michael Stonebraker
que foi designada a criar um modelo com regras de
um novo sistema de armazenamento de dados com
o apoio de diversos órgãos, como o Army Research
Oﬃce (ARO) e o National Science Foundation (NSF).
No ano de 1987 ocorreu à primeira demonstração
da versão criada e em 1989 foi lançada a primeira
versão estável do projeto. Em 1991 seu código
foi adquirido pela empresa Illustra Information
Techonologies, a qual se fundiu com a Informix, hoje
pertencente à IBM. Hoje o mesmo é utilizado como
gerenciador de banco de dados de um importante
projeto cientifico.
Devido à grande popularidade que a ferramenta
estava adquirindo, no ano de 1994 o projeto
POSTGRES foi encerrado e foi criada uma nova versão
dando origem ao programa Postgre95. O mesmo
trouxe grande vantagem com a incorporação
a linguagem SQL que substituiu a linguagem
PostQUEL anteriormente utilizada.
Atualmente o PostgreSQL está em uma versão
bem estável e confiável e possui os principais
recursos existentes em bancos de dados pagos
disponíveis no mercado. O mesmo não possui limite
de tamanho para seus bancos de dados, sendo capaz
de suprir as necessidades de pequenas, medias e
grandes aplicações.
A única limitação do PostgreSQL está no
armazenamento em nível de tabela, que suporta no
máximo 32TB por tabela. Mais é possível ter registros
com até 1.6TB com campos com até 1GB e tabelas
com até 1.600 campos com índices ilimitados para
aceleração da busca dos resultados. (MILANI, 2008)
SQLITE
O SQLite é um banco de dados nativo da
plataforma Android, o mesmo é um sistema de
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banco de dados de código aberto que é utilizado por
muitos aplicativos populares. O SQLite é um sistema
leve que foi projetado para funcionar em sistemas
com limitações de armazenamento e memória, isso
se torna uma ótima escolha para o desenvolvimento
de banco de dados em sistemas para dispositivos
moveis como o Android.(JÚNIOR, 2014)
O SQLite é um Sistema Gerenciador de Banco de
Dados (SGBD) embutido, de código aberto que não
possui um servidor de processos separado. Ele é um
gerenciador compacto e disponível para diversas
plataformas, foi desenvolvido com a finalidade de
ocupar o mínimo de memória possível, mais com
uma vasta quantidade de recursos que permite a
criação de diversas tabelas, triggers, índices e views
em apenas um único arquivo. O mesmo é indicado
para dispositivos que possuem limitações de
memória e processamento, como por exemplos os
aparelhos celulares. (JÚNIOR, 2014)

SERVIDOR
O servidor é um software com sistema de
computação capaz de fornecer serviços a uma rede
de computadores que pode se chamar de cliente.
Esses serviços podem ser diferentes, como por
exemplo, o fornecimento de arquivos e até mesmo
o serviço de correio eletrônico.
Essa arquitetura é chamada de modelo clienteservidor, que é utilizada em redes de médio e
grande porte e em redes que necessitam de uma
segurança maior, esse modelo possui grande
importância e desempenha um grande papel na
parte da segurança.
Os servidores podem fornecer diversas
funcionalidades, muitas vezes chamadas de
serviços, como compartilhar dados e recursos entre
clientes ou mostrar o desempenho para um cliente
especifico. Um único servidor pode suportar vários
clientes e um único cliente pode usar diversos
servidores. (TORTELLO, 2013)
REST
Rest é um estilo que permite uma maior
flexibilidade no desenvolvimento de uma API, pode
se afirmar que ele funciona exatamente como uma
ferramenta que faz a integração e a comunicação
entre os sistemas.
A vantagem de utilizar Rest no desenvolvimento
de API é que todos os conceitos são conhecidos
pela grande maioria dos desenvolvedores, visto
que utiliza apenas protocolo HTTP na troca de
mensagens, além de dar liberdade na escolha da
linguagem de programação a qual a API vai ser
interpretada. Por ser flexível, o Rest possui várias
teorias que garante que a API retornará o máximo
de resultados ao usuário que consumir os serviços
disponíveis. (FELIPE DIAS, 2006)
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Figura 05. Protocolos utilizados em API’s (Fonte: Adaptado de
PROGRAMMABLEWEB (2013))

Na figura 5 apresenta o gráfico demonstrando
onde são verificados os protocolos mais utilizados
nas API’s. Percebe-se de que o Rest é o mais utilizado
entre os demais protocolos existentes, e essa
informação foi bastante relevante para a escolha de
sua utilização no projeto.
JSON
JSON pode ser definida como uma interface
usada para troca de dados baseada em texto, a
qual permite organizar os dados transferidos como
objetos, onde cada um dos objetos poderá ter
uma série de características dadas como valores e
atributos.
Podemos dizer conforme analisar que JSON é
uma opção muito mais viável para transferência
de dados, pois requer muito menos recursos para
a transferência e transformação de informações,
sendo uma das melhores opções para troca de
dados pela rede. (FELIPE DIAS, 2006).
THREAD
Um thread é um fluxo único de controle
sequencial dentro de um programa. Ele tem um
único ponto de execução dentro do programa num
momento particular, ele não pode ser confundindo
com um programa, mas é executado dentro de um.
NO caso especifico da Aplicação Garcon.Net, o uso
do Thread foi fundamental para possibilitar as telas
de monitoramento de requisições. Foi graças a ele
que o gestor da aplicação recebe em tempo quase
que real as informações enviadas pelos demais
dispositivos.
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GARÇON.NET
MODELAGEM DO SISTEMA

Figura 06. Diagrama de Caso (Fonte: autoral)

Na figura 6 está mostrando o diagrama de caso
referente ao funcionamento do sistema Garçon.
net, consta cada passo que deve ser seguido para
utilização do APP.
FLUXOGRAMA
Na figura 7 abaixo estamos mostrando o
diagrama de atividade do sistema Garçon.net,
consta todo processo para emissão do pedido do
cliente. Apresentamos toda ação que deve ser feita
para iniciar a solicitação de um prato ou bebida até
o fechamento da conta do cliente.

intuitiva que ajuda ao desenvolvedor a ter uma
lógica de programação mais assertiva, além disso,
é a ferramenta padrão que a fabricante Google
recomenda.
O uso do banco de dados PostgreSQL se deve
pelo fato de ele atender melhor a proposta de
nosso projeto: O PostgreSQL fornece condição de
atingir qualidade admirável no desenvolvimento
do software com custo relativamente baixo , já que
trata-se de um software de código aberto gratuito,
e por isso entregamos ao cliente essa imunidade ao
fato de não ter que pagar por uma licença, muito
menos para várias, além disso, esse banco de dados
conta com uma performance bastante admirável, é
Multi-plataforma e também altamente escalável.
Já o uso do SQLite é de maneira quase que
automática, pois ele já é nativo do Android e
é o padrão de banco de dados de qualquer
aplicação Android. Trata-se de um mecanismo de
armazenamento seguro, não necessita de instalação,
configuração ou administração, permite guardar
o banco de dados em um único arquivo e não tem
dependências externas.
A utilização do Rest se deve ao fato de ele ser
uma arquitetura criada para ser mais simples de se
usar, mensagens menores e mais eficientes como
o formato JSON quando comparada com XML, os
dados podem ser colocados em cache, retornando
a mesma resposta para a mesma requisição, é mais
rápido pois precisa de menos processamento que
o SOAP, e principalmente por questão de domínio,
já trabalhamos com esse tipo de comunicação
anteriormente.

APRESENTAÇAO DO GARÇON.NET
O Garçon.net conta com várias telas bastante
intuitivas que serão demonstradas conforme se
segue as páginas a seguir.

Figura 07. Diagrama de Atividade Garçon.net (Fonte: autoral)

DEFINIÇOES DE IMPLANTAÇAO
A escolha pela IDE Android Studio se deve ao
fato de que o sistema é, a princípio, destinado ao uso
mobile, especificamente à plataforma Android. Essa
IDE é a adequada, pois ela faz uso do JAVA, ampla
linguagem de desenvolvimento, com características
modernas e que está em constantes atualizações
acompanhando as novas tendências e tecnologias
da atualidade.
Também é motivo e razão da escolha dessa IDE
pela sua ampla integração com o desenvolvimento
mobile, com recursos de criação de layout bastante
avançadas, não requer adaptações, importação do
projeto de maneira simples, ferramenta bastante
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Figura 08. Serviço Rest Ativo (Fonte: autoral)
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A figura 8 representa o serviço Rest, ele é o
responsável por possibilitar a comunicação entre o
servidor de banco de dados, e a aplicação Android
Garçon.net via protocolo HTTP. Note que nele possui
uma porta definida e o botão iniciar para que o
serviço fique ative na rede. Por padrão, ao abrir o
aplicativo, já está definida a porta 8081 e a aplicação
já inicia automaticamente com essas configurações,
podendo ser alterada quando se para o serviço.
A tela de abertura do aplicativo, como pode ser
vista na figura 9, conta com os botões funcionais:
Atualizar bares: Esse botão tem
funcionalidade quando o cliente optar por trabalhar
com vários bares. Nesse caso, terá a função de
carregar os bares recém cadastrados que por
ventura não apareceram após o aplicativo ter sido
aberto.
Administrativo: Esse botão, quando
pressionado, concede acesso ao menu de cadastro
de empresa e/ou administrar as configurações
existentes, caso não seja o primeiro acesso.
Consulte pelo bar: Esse é um menu de
pesquisa que terá funcionalidade maior quando
trabalhar com vários bares, onde atuará como um
facilitador de localização do bar, dispensando assim,
o uso de barra de rolagem.
Na tela inicial também possibilita ao usuáriocliente selecionar o bar em que está frequentando
no momento, e ao fazer essa seleção, possibilitará
o acesso ao cardápio do estabelecimento e, a partir
de então, o início dos processos de realização do
pedido.

consumidor do software dono do estabelecimento,
enquanto que usuário-estabelecimento é a definição
utilizada para definir o cliente do estabelecimento.
Na tela de Login (Figura 10), o usuário-final
poderá acessar a empresa se já for cadastrado ou, do
contrário, realizar o seu cadastro.

Figura 10. Tela de Login (Fonte: autoral)

Figura 11. Cadastro de Empresa (Fonte: autoral)

Figura 09. Tela Inicial do Garçon.Net (Fonte: autoral)

Para facilitar a compreensão do Garçon.net,
após a apresentação da tela inicial feita acima,
será demonstrado abaixo em duas perspectivas: A
primeira do ponto de vista do estabelecimento, em
seguida sob o ponto de vista do usuário.
Ao clicar na opção administrativo, a aplicação
leva à tela de Login do usuário-final (Figura 10).
Usuário-final foi a denominação escolhida para o
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Quando acessado, o cadastro de empresa
(Figura 11), há duas informações que são de
extrema importância para a correta comunicação da
aplicação com o servidor: O endereço de IP e a Porta
de comunicação. O endereço de IP deverá ser o IP
do servidor da aplicação, local onde está instalado
e configurado o banco de dados PostgreSQL, e a
porta é a mesma que foi definida no Rest. Se por
ventura o usuário-final informar um CNPJ / CPF já
existente na base de dados, esse será carregado para
que seja realizada a edição dos dados, uma trava de
segurança que evita a duplicidade de informações.
Vale ressaltar que nessa tela, apenas o usuário –
final, que é o dono do estabelecimento é quem terá
acesso a essas funções. Nessa mesma tela é possível
gravar uma mensagem de destaque e definir a senha
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de acesso as configurações administrativas.
Após o cadastro da empresa, o Garçon.net está
apto a receber os cadastros: São eles:
Cadastro de Mesas: Define as mesas
utilizadas no bar, exemplo: Mesa1, Mesa2, etc.
Cadastro de Categoria: Define as categorias
dos produtos fornecidos pelo estabelecimento.
Exemplo: Frios, Refrigerantes, Sobremesas, etc. Para
os dois casos de cadastros acima basta selecionar a
descrição de cada um e gravar.

Figura 14. Cadastro de Mesas (Fonte: autoral)

Cadastro de Medida / Preço: Essa é a tela que
possibilita cadastrar as medidas e seus respectivos
preços. Para chegar até aqui, é necessário que a
ordem cronológica das imagens anteriores tenha
sido cumprida, pois, nessa tela, possibilita primeiro
cadastrar a medida, em seguida o preço, e por
último, selecionar o produto a que essa unidade e
preço serão atribuídos.
Figura 12. Cadastro de Mesas (Fonte: autoral)

Figura 15. Cadastro de Medida/Preço (Fonte: autoral)

Figura 13. Cadastro de Categorias (Fonte: autoral)

Cadastro de produto: é possível de ser
realizado somente após ter alguma categoria
cadastrada, pois seu cadastro conta com a seleção
da categoria e depois a descrição do produto.
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Até esse momento, todos os dados cadastrados
no Garçon.net, constam apenas no banco de dados
local, no dispositivo do cliente final, armazenado no
banco de dados SQLite: banco nativo do Android.
Para que esses cadastros cheguem ao servidor, foi
criada uma tela de sincronização que tem a tarefa de
enviar e receber informações ao servidor.
Nessa tela o usuário marca as opções que deseja
receber e clica no botão importar. Nesse momento,
os dados que outros usuários enviaram ao servidor
chegarão ao dispositivo atual. Quando a opção
selecionada for a de Enviar, significa que os cadastros
recém-feitos serão entregues aos outros dispositivos
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na rede, pois é nesse momento que os cadastros
serão gravados no banco de dados PostgreSQL.

pelo menu, faz uma requisição de uso da mesa
segundos antes de iniciar o pedido.
Assim, o Gestor da aplicação no restaurante
autoriza essa requisição e ele, o cliente, está apto
a iniciar o pedido. Na tela de pedidos, contém os
botões de adicionar e remover o item, além dos
botões de carrinho que mostra os itens que irão no
pedido atual, além dos já feitos, o botão descarregar
que faz com que apareça mais opções de bebidas,
caso não apareça no ato em que acessou e o botão
retornar para continuar a navegação pelas outras
opções do cardápio.

Figura 16. Sincronização: Enviar e receber informações do
servidor (Fonte: autoral)

Enquanto os produtos são enviados ou recebidos,
foi criada uma barra de progressão (tela que mostra
o progresso dos dados quando no processamento
das informações), entregando ao usuário uma
identidade visual que o faz saber quando deverá
sair da tela com a certeza de que os dados já foram
entregues ou recebidos.

Figura 18. Tela de Pedidos (Fonte: autoral)

Quando clicar na imagem do carrinho, o cliente
do estabelecimento será sempre direcionado a tela
de acompanhamento de pedidos (Figura 19). Nessa
tela aparecerá a mesa em que ele solicitou o uso, o
total de pedidos já feitos e o total de pedidos que
está fazendo no momento. Nesse caso, se houver
pedidos pendentes, vai ficar disponível o botão de
envio, se não houver, ela ficará invisível ao usuário.
Uma vez enviado, o pedido chega ao gestor da
aplicação na tela de monitoramento. Nessa tela
é possível ver os pedidos agrupados por mesa
e ordenados por horário, de tal maneira que os
pedidos sigam uma ordem cronológica e também
as requisições de uso de mesa.

Figura 17. Sincronização em andamento (Fonte: autoral)

Até esse momento, foi apresentada a aplicação
Garçon.net através da perspectiva do Cliente
Consumidor Final do aplicativo. A partir de agora,
será feito uma alternância, onde será apresentada
as telas de interação do cliente com o gestor do
aplicativo. Para melhor compreensão, deverá seguir
a ordem cronológica das imagens.
A Figura 18, é uma demonstração da tela de
pedidos. Essa tela será a mais utilizada pelo cliente
do estabelecimento. Ela aparecerá logo após o
cliente selecionar o estabelecimento, e navegando
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Figura 19. Acompanhamento de Pedidos (Fonte: autoral)
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Repare que na imagem acima, o cliente que
solicitou o uso da MESA2 está com um pedido em
andamento. Por isso, fica disponível o botão de
enviar (seta preta). Quando o envio do pedido é
realizado, o botão de envio fica invisível e o valor do
campo total de pedidos fica acrescido do valor desse
pedido recém-feito.
Nessa tela, também é importa reforçar, que,
se o cliente possuir uma lista grande de itens para
o mesmo pedido, é possível, antes de ter enviado
o pedido ao garçom, de remover algum item ou
quantidade do item selecionado, o que é um
diferencial a ser considerado no Garcon.Net.
Além do que foi descrito, nessa tela contém
uma Thread que monitora de 30 em 30 segundos
a chegada de novas requisições, dessa forma, fica
fácil de administrar e monitorar o estabelecimento,
evitando perder clientes e interações desnecessárias
com o garçom.
Esse Thread, a princípio, tem valores prédefinidos, mas, se houver necessidade, pode ter seu
tempo customizada a gosto do cliente, isso devido
a fácil manutenção proporcionada no ambiente de
desenvolvimento da aplicação.

Figura 20. Monitoramento de pedidos e requisições de mesa
(Fonte: autoral)

Por fim, a tela de fechamento da conta. Nessa
tela, o cliente, por enquanto, só tem a possibilidade
de clicar no botão fechar, para que seja enviado ao
gestor a requisição de fechamento da conta.
Nessa tela retorna ao cliente, por questão de
segurança e credibilidade, o nome da mesa e os
pedidos realizados, totalizando cada um deles de
maneira bem transparente. Uma vez clicado no
botão enviar, o gestor encaminha ao garçom os
dados da conta e recebe do seu cliente. Durante um
prazo de 5 minutos, a mesa ficará indisponível para
que o cliente possa recolher seus pertences e sair
com segurança sem que outro usuário ocupe a sua
mesa.
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Figura 21. Fechamento do Pedido (Fonte: autoral)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É fundamental a construção de novos conceitos
que estimulem ao uso da tecnologia de maneira
prática. Com o aplicativo desenvolvido por
este trabalho, espera-se que o mesmo, quando
implantado em bares e restaurantes, consiga realizar
de forma mais rápida e direta a comunicação entre
cliente, estabelecimento e garçom que hoje é feita
de maneira manual e com diversas interações entre
as partes.
Essa solução foi concebida com a realização dos
estudos e análise feitos em diversos frameworks,
softwares e padrões utilizados para a separação
da aplicação, que possibilitou para o projeto uma
solução viável para o seu desenvolvimento.
As tecnologias baseadas no Android permitirão
aos usuários a oportunidade de enviar e receber
seus pedidos de qualquer ambiente da estrutura de
rede interna e que esteja cadastrada no sistema, a
partir de seu dispositivo móvel.
O propósito deste trabalho foi o de apresentar as
ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do
sistema proposto, bem com mostrar passo a passo
o desenvolvimento do mesmo e entregar uma
solução viável, atraente, de baixo custo e que atenda
aos diversos públicos.
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ARTIGO
TOMADA DE DECISÃO COM BASE EM
GEOLOCALIZAÇÃO
Armênio Ferreira Santos, Marcelino Soares de Oliveira Neto, Richard Henrique Salgado Correia
Resumo
A geolocalização utiliza a localização geográfica de um usuário por meio de um
dispositivo, através de uma variedade de mecanismos de coleta de dados. Neste
artigo, apresentaremos como a geolocalização pode auxiliar os negócios locais
mostrarem sua área de cobertura de maneira simples e efetiva, e com isso, poder
ajudar o empresário a tomar decisões mais assertivas. Além disso, foi desenvolvido
uma aplicação para criação e compartilhamento da área de cobertura no mapa
utilizando a api do google maps. Seu uso se dá pelo incorporamento em sites e
possibilita que seus clientes vejam se em sua localização é coberto pela empresa
em questão.
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INTRODUÇÃO
Segundo Costa e Lins (2010), hoje há um
crescimento de acesso a inúmeras mídias. A
internet, em especial, possibilitou a comunicação
entre pessoas de forma rápida e constante, mesmo
entre grandes distâncias. Assim, as relações sociais
sofreram mudanças nos últimos anos, devido,
principalmente, ao avanço das tecnologias de
informação e comunicação (TICs) [1].
Desde os tempos remotos até a atualidade, as
informações e dados espaciais têm sido apresentados
de forma gráfica pelos antigos cartógrafos[10].
Todavia, com o avanço da tecnologia, a coleta de
informações sobre a distribuição geográfica se torna
cada vez mais precisa e eficiente.
Através da popularização de dispositivos móveis,
cresce o número de aplicativos para facilitar tarefas
do dia a dia, seja para nos comunicar, estudar,
trabalhar e até para nos locomover.
A geolocalização é um conceito relativamente
novo, que nada mais é, que a localização de um
dispositivo em um conjunto de coordenadas
geográficas. Geolocalização se refere à identificação
do local geográfico de um usuário ou dispositivo
de computação por meio de uma variedade de
mecanismos de coleta de dados. Normalmente, a
maior parte dos serviços de geolocalização usam
endereços de roteamento de rede ou dispositivos
internos de GPS para determinar esse local. A
geolocalização é uma API específica do dispositivo.
Isso significa que navegadores ou dispositivos
devem ter suporte para geolocalização para poder
usá-la em aplicativos da Web [4].
Um dos recursos exclusivos dos aplicativos
móveis é a ciência da localização. Os usuários móveis
levam seus dispositivos a todos os lugares. A adição
da ciência da localização ao aplicativo oferece aos
usuários uma experiência mais contextual[7].
Hoje no mercado existem vários tipos de
ferramentas de geolocalização, milhares de pessoas
fazem o uso desta tecnologia, e a partir, de qualquer
dispositivo conectado a internet, esta pessoa
pode, por exemplo, saber como chegar a algum
determinado lugar visualizando esta informação
através de um mapa [5]. A geolocalização tornouse então popular. Para uma empresa fortalecer
sua identidade digital, ela não mais indica o seu
endereço, ela apresenta diversas outras informações,
tais como, sua localização geográfica, como chegar
até a empresa, [6].
Dessa forma, existem vários meios tecnológicos
que permitem conhecer a localização geográfica de
um dispositivo[6], tais como:
•
GPS: a localização é realizada por satélite,
captando no mínimo o sinal de três satélites.
Este processo pode demorar devido às
condições do tempo.
•
AGPS : chamado de GPS assistido é um
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aprimoramento do GPS. A tecnologia recebe
dados de suporte (posição dos satélites) de
uma antena de telefonia celular.
•
GSM: a localização é feita por rastreamento
através das ondas de rádio, utilizando as
informações fornecidas pelas operadoras
móveis, ou seja, é possível localizar um
telefone celular mesmo com o GPS
desativado, bastando o dispositivo está
ligado e com sinal.
•
Wifi – por meio das redes wifi disponíveis é
possível determinar a geolocalização indoor,
onde o sinal GPS não está disponível.
Existem também diversas empresas que
disponibilizam softwares que comunicam com
hardwares de geolocalização (API - Application
Programming Interface ou Interface de Programação
de Aplicativos), como por exemplo os citados acima,
e fornecem meios que facilitam a integração e ou a
comunicação com outros softwares. Isso facilita o
desenvolvimento de softwares nesta área.
As principais APIs de mapeamento disponíveis
no mercado são:
•
Google Maps
•
Microsoft Bing Maps
•
OpenLayers
•
Leaft
•
Mapbox

Figura 1. Interesse de pesquisa do Google ao longo do tempo.
Fonte de dados: Google Trends

As APIs permitem compartilhar a latitude e
longitude que serão disponibilizadas na página
via linguagem de programação JavaScript, que
por sua vez pode ser enviado a um Servidor Web
e disponibilizar assim, algumas funcionalidades,
como encontrar locais ao seu redor ou mostrar sua
posição em um mapa. Ainda permite a criação
de mapas com locais definidos, controle de zoom,
tipos de mapas, geração de rotas, pesquisa por
estabelecimentos, dentre outras funcionalidades.
Atualmente, as empresas usam uma informação
valiosa para segmentar seus públicos, compreender
o consumidor e melhorar suas campanhas de
Marketing: a localização das pessoas[8]. Esse método
consiste em utilizar na estratégia de marketing
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dados sobre localização do consumidor local para
otimizar campanhas. Através dessa demanda surgiu
o termo de Geomarketing.
O Geomarketing é uma abordagem ao
Marketing que por sua vez permite analisar as
variáveis relevantes através da visualização desses
dados em mapas geográficos. O Geomarketing
permite à empresa conhecer de uma forma mais
abrangente o mercado em que está inserida, através
da delimitação geográfica das áreas de intervenção,
pode localizar os pontos de maior potencial de
consumo de um determinado bem ou serviço [3].
Mesmo com toda a documentação fornecida
pelas APIs de mapeamento, existe ainda uma grande
dificuldade em fazer o uso destas APIs por pessoas
que não dominam de programação. Essa dificuldade,
pode por exemplo, criar um empecilho para usar
esse tipo de recurso. Assim, seria interessante que
existisse algum software que facilite essa integração,
ou seja, estabelecer uma comunicação entre um
software qualquer a API de mapeamento.

PROPOSTA
Nesta seção descrevemos a proposta que
foi desenvolvida através da necessidade de um
patrocinador para mostrar com facilidade sua área
de cobertura e se a empresa consegue ou não
atender na localidade do cliente.
Para alcançarmos o objetivo foram feitos as
seguintes atividades macro:
•
Delimitar a área de cobertura do seu
negócio;
•
Definir métricas de uso.
•
Gerar script para inserir no site.
Dessa forma, seguindo os passos acima teríamos
uma sobreposição do mapa fornecido pelas APIs
de mapeamento, o intuito é que um usuário sem
conhecimentos de programação possa facilmente
utilizar e conseguir ver a localização das pessoas que
procuram pelo seu serviço/produto.

METODOLOGIA
Fizemos o uso de diversos frameworks para a
construção do sistema computacional. Dessa forma,
podemos destacar a utilização da API do Google
Maps[4], Leaft[13] e MapBox[12]. Apesar da API do
google maps ser líder de mercado, recentemente,
o Google reduziu o número de acessos gratuitos
à API que um aplicativo para celular e web podem
aproveitar, e oferece 25 carregamentos de mapas
por dia sem custos. Anteriormente, era cobrado um
valor variável do usuário por 1.000 carregamentos
de mapa, sujeito à API e dependendo do nível
de personalização nos mapas[15]. Por sua vez, o
Mapbox[12] construiu sua tecnologia nos dados do
OpenMapStreet, e a personalização é a sua força
principal, possui um editor de mapas, que atende
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pelo nome de TileMill e possui uma interface muito
fácil de usar. Por US$ 50 por mês, os usuários têm
acesso à biblioteca de mapas predefinidos, além de
poder enviar três estilos personalizados.
O Google obriga os usuários a usar a camada
base padrão do Google (o típico mapa estilo
"Google Map"), embora seja personalizável. Os
usuários podem adicionar e remover nomes de
cidades, países e assim por diante e podem alterar as
cores de vários recursos, como estradas. Eles devem
manter o logotipo do Google. O Google não oferece
uma maneira muito simples de editar esses recursos,
pois isso precisa acontecer no próprio código do
mapa[17]. Por outro lado, o Leaflet é construído
para ser usado com vários tipos de camadas de
base; O Leaflet é uma biblioteca JavaScript, não um
serviço de mapeamento real. Não há necessidade de
manter logotipos ou atribuições. Não há cartógrafos
de folhetos reunindo dados, como o Google. Assim,
Leaflet depende de terceiros para fornecer aos
usuários uma variedade de camadas de mapas[17].

TECNOLOGIAS UTILIZADAS
REACT NATIVE
Como definido por seus criadores, React é “uma
biblioteca JavaScript declarativa, eficiente e flexível
para a criação de interfaces de usuário (UI)”.
Essa biblioteca surgiu em 2011, no Facebook,
e passou a ser utilizada na interface do mural de
notícias da rede social. Em 2013, o código foi aberto
para a comunidade, o que colaborou para sua
grande popularização. O React ajuda a construir
rápidas interfaces de usuários que podem tratar
interações complexas sem poluir o código[17].
FIREBASE
Firebase é uma plataforma de desenvolvimento
mobile (e web) adquirida pela Google em 2014.
Com foco em ser um back-end completo e de fácil
usabilidade, essa ferramenta disponibiliza diversos
serviços diferentes que auxiliam no desenvolvimento
e gerenciamento de aplicativos[19].
Do modelo inicial Mobile-Back-end-as-a-Service
(MBaaS), a Google transformou a plataforma
Firebase em uma solução completa de back-end
tanto para o desenvolvimento mobile quanto web.
GOOGLE MAPS
A API retorna uma localização e um raio de
precisão com base em informações de torres de
celular e nos Wi-Fi que o cliente móvel pode detectar.
A comunicação é realizada por HTTPS usando POST.
Tanto a solicitação quanto a resposta têm formato
JSON e o tipo de conteúdo de ambas é application/
json.
A aplicação Google Maps é uma referência no
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processo de geolocalização. Ele oferece serviços de
imagens de satélite, uma funcionalidade conhecida
como street view, customização de mapas e a
criação de rotas. A tabela 1, descreve as APIS,
disponibilizadas pela aplicação Maps da Google.
Tabela 1. API’s disponíveis na aplicação Maps da Google.

API

Descrição

Google Maps
JavaScript API

Incorpore um mapa do Google em
sua página da web usando JavaScript.
Manipule o mapa e adicione conteúdo
com a ajuda de vários serviços.

Google Maps
API for Flash

Use essa API ActionScript para
incorporar um mapa do Google na sua
página da web ou aplicativo baseado
em Flash. Manipule o mapa em três
dimensões e adicione conteúdo com a
ajuda de vários serviços.

Google Earth
API

Incorpore um verdadeiro globo digital
em 3D à sua página da web. Leve os seus
visitantes a qualquer lugar da Terra (até
mesmo nas profundezas dos oceanos)
sem tirá-los de sua página da web.

Google Static
Maps API

Incorpore uma imagem simples e rápida
do Google Maps em sua página da
web ou site para celular sem precisar
de códigos JavaScript ou qualquer
carregamento dinâmico de página.

Pinterest, Foursquare, Facebook e Evernote.
3.1.5. MapBox
Mapeamento GL JS é uma biblioteca JavaScript
para mapas vetoriais interativos e personalizáveis
na web. Ele leva os estilos de mapa que estão em
conformidade com a Especificação de Estilo de
Mapbox, aplica blocos de vetores e renderizar
usando WebGL. Permite usar nossos dados para
mostrá-los de forma gráfica, usando as diferentes
camadas disponíveis que podem ficar por cima de
qualquer região do planeta. No momento tem duas
ferramentas, TileMill, para renderizar, e Maps on a
Stick, que pode ser executado sem acesso a Internet
para adicionar camadas no nosso trabalho[12].
O Map objeto representa o mapa na sua página.
Ele expõe métodos e propriedades que permitem
alterar programaticamente o mapa e dispara
eventos à medida que os usuários interagem com
ele[16].
Tabela 2. API’s disponíveis no MapBox.

API

Descrição

GL JS

Integre mapas interativos em seus
aplicativos

Serviços da
web

Use solicitações de URL para acessar
informações de geocodificação, rotas,
elevação e lugares dos aplicativos
cliente e manipule os resultados em
JSON ou XML.

Maps SDK para
IOS

Mapas e dados de localização
otimizadas para IOS

Maps SDK for
Android

Mapas e dados de localização
otimizadas para o Android

Google Maps
Data API

Visualize, armazene e atualize dados de
mapa por meio de feeds da Google Data
API, usado um modelo de elementos
(marcadores, linhas e formas) e coleções
de elementos.

Maps SDK for
Unity

Mapas e dados de localização
otimizadas para o unity

Maps SDK for
Qt

Adicione navegação e mapas para
veículos e dispositivos incorporados.

Algumas empresas que utilizam: Key location,
Jokly, Uber, Allstate e RedFin.
LEAFLET
O Leaflet é uma biblioteca JavaScript de código
aberto para mapas interativos de mapeamento de
código aberto e disponível gratuitamente e possui
muitos complementos e plugins à disposição dos
usuários.
O Leaflet é a principal biblioteca JavaScript de
código aberto para mapas interativos compatíveis
com dispositivos móveis. Pesando apenas 38 KB de
JS , ele possui todos os recursos de mapeamento
que a maioria dos desenvolvedores precisa. Ele
é projetado com simplicidade, desempenho e
usabilidade em mente. Ele funciona de maneira
eficiente em todas as principais plataformas móveis
e de desktop, pode ser estendido com muitos plugins , possui uma API bonita, fácil de usar e bem
documentada e um código-fonte simples e legível
[12].
Algumas empresas que utilizam: GitHub,
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Algumas empresas que utilizam: GitHub,
Pinterest, Instacart, Lonely planet e National
geographic.

PROTÓTIPOS E TELAS DO SISTEMA

Figura 2. Site da aplicação
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Figura 3. Tela de login

Figura 4. Busca do endereço

Figura 7. Tela de configuração

Figura 8. Copie o script gerado

Figura 9. Insira o script no HTML do seu site
Figura 5. Marcador no endereço definido

Figura 6. Área de cobertura definida
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CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Neste artigo, foi apresentado uma aplicação
para criação da área de cobertura personalizada,
possibilitando delimitar a abrangência geográfica
que a empresa consegue atender, e mostrar ao
empresário de que localização seus possíveis
clientes estão buscando pelo serviço/produto, com
isso, obter dados relevantes para otimização na
gestão da empresa e auxiliar na tomada de decisões.
Em estudos futuros, será implementado filtros
para a coleta de dados oferecendo relatórios mais
assertivas, considerando a visualização de mapas
para organizar e dispor de dados para tomada de
decisão. permite direcionar e planejar campanhas
de forma a obterem maior retorno, comunicar com
clientes e potenciais clientes. Isso na prática significa
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focar nos clientes certos, na localização correta com
a oferta mais apropriada.
Será implementado uma coleta de dados
mais abrangente com refinamentos de dados e
relatórios, com foco no geomarketing com foco
em informações sobre potencial de consumo, perfil
populacional, mapeamento de empresas e polos
geradores.
Através do link http://www.areadecobertura.
com.br é possível acessar o site da aplicação com
instruções detalhadas de seu uso.
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T

UTORIAL

Software SQLMAP para exploração de
Vulnerabilidades utilizando a Técnica SQL
Injection utilizando a Distribuição Linux Parrot.
Plinio Marcos Mendes Carneiro

FERRAMENTA DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO
(DOS – DENIAL OF SERVIÇE) T50

O T50 pode ser utilizada para testes de invasão
e estabilidade de uma rede ou sistema, ou para
derrubar computadores comuns e servidores por
meio de ataques DoS ou DDoS.
O T50 Sukhoi PAK FA Mixed Packet Injector é
um packet injection (injeção de pacote) livre, criado
pelo brasileiro Nelson Brito, capaz de fazer ataques
DoS e DDoS usando o conceito de stress testing.
Com ele você pode enviar um numero altíssimo de
requisições de pacotes, de tal forma que o alvo não
consiga atender a todas requisições ou as atenda de
forma lenta, dessa forma o alvo pode cair ou ficar
lento.
Atualmente o T50 é capaz de emitir as seguintes
requisições:
•
Mais de 1.000.000 (1 milhão) de pacotes
por segundo de SYN Flood (+50% do uplink
da rede) em uma rede 1000BASE-T (Gigabit
Ethernet).
•
Mais de 120.000 pacotes por segundo
de SYN Flood (+60% do uplink da rede) em uma
rede 100BASE-TX (Fast Ethernet).

# t50 “IP ALVO” --flood -S --turbo --dport 80
“IP ALVO” : Servidor alvo
--flood : Esta opção substitui o threshold
-S : TCP SYN Flag
--turbo : Expande a performance do ataque
--dport 80 : Define a porta de ataque

PLINIO MARCOS MENDES CARNEIRO
Graduação em Redes de Computadores pela Universo
Especialista em Segurança da Informação e
Docência em Educação Pro_ ssional - SENAC
Mestrando em Engenharia Elétrica e da Computação - UFG
E-mail - plinio.senai@sistema_ eg.org.br

O T50 ainda pode enviar requisições de
pacotes dos protocolos ICMP, IGMP, TCP e UDP
sequencialmente com diferença de microsegundos.
O T50 já vem instalado de forma nativa nas
distribuições Linux Kali e Parrot.
O comando abaixo faz uma grande requisição
de pacotes em um servidor WEB até o mesmo
ficar lento ou até mesmo parar.
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A linguagem de programação Python
destaca-se não só pela sua simplicidade,
facilidade e produtividade ao codificar,
como também pelas suas características
técnicas. Python é multiplataforma,
multiparadigma( script, estruturada e
orientado a objetos) e assegura robustez
e interoperabilidade entre sistemas e
linguagens de programação.
A dica para aqueles que gostam de
embarcados e Python é experimentar
o MicroPython. O MicroPython é uma
implementação enxuta e eficiente da
linguagem de programação Python 3
destinadas à embarcados e plataformas
com restrições de recursos de hardware.
Payboard, ESP8266, ESP32 e outras são
exemplos de plataformas embarcadas
que possibilitam instalar o firmware
micropython. Segue abaixo dicas de links
interessantes sobre MicroPython:
1 – Site oficial do MicroPython:
www.micropython.org
2 – Documentação do MicroPython:
http://docs.micropython.org/en/latest/
3 – Download e instruções de instalação
do firmware MicroPython:
http://www.micropython.org/download
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