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De baixo custo, tecnologia
usa laser para desordenar
o sinal de luz transmitido
através de fibra óptica,
impedindo acesso
indevido aos dados dos
usuários de computador

natário consegue decodificar corretamente
os dados transmitidos. O trabalho acadêmico
conseguiu comprovar a eficiência do laser”,
explica o pesquisador.
O projeto tem autoria dividida com
os cientistas Martim Virte e Krassimir
Panajotov, da Universidade Livre de Bruxelas
(VUB), da Bélgica. Thiago desenvolveu um
protótipo que não custou mais do que R$
100, cujos principais componentes podem
ser adquiridos em lojas online de eletrônica, destacando o fato de a replicação dessa
solução ser simples. O laser usado no experimento é do tipo VCSEL, um dos mais baratos

THIAGO RADDO

De acordo com Thiago, a técnica empregada dificulta acessos não
autorizados ou indevidos, como os
realizados por invasores e hackers,
sem interferir na transmissão legítima do conteúdo. “Na prática, no
modelo proposto, somente o desti-

Thiago Raddo: “Com a técnica empregada, só o destinatário consegue decodificar os dados transmitidos”

Experimento com laser revestido por suporte de alumínio para geração de sinais desordenados

existentes no mercado atual
(custa por volta de R$ 50). O
resto do dinheiro foi empregado para adquirir um suporte de alumínio, composto por
uma haste de metal e dois
parafusos.
De acordo com Thiago, a
fixação adequada dos parafusos, gera a força ideal para o
laser provocar um sinal desordenado – e este dispensa qualquer tipo de realimentação. Já
a fibra óptica é uma espécie
de filamento de vidro ou plástico extrudido da
espessura de um fio de cabelo, muito empregada no interior de cabos para transmitir
sinais de televisão, telefone, internet, rádio etc.
REPRODUÇÃO

U

ma tecnologia de baixo custo desenvolvida na Escola de Engenharia de
São Carlos (EESC) da Universidade
de São Paulo (USP) abre novas possibilidades para aumentar a segurança em transmissões de telecomunicações. A descoberta integra
a tese de doutorado do pesquisador Thiago Raddo, defendida em
agosto de 2017 com orientação do
professor Ben-Hur Viana Borges,
do Departamento de Engenharia
Elétrica. A abordagem inédita propõe usar raio laser funcionando
sob uma força mecânica externa
para desordenar o sinal de luz
usado na transmissão de dados em
rede de fibra óptica.

FABIANA BARRUCHELO

Pesquisa da USP São Carlos inova
na segurança de telecomunicações

Repercussão – O ineditismo da tese
defendida na EESC-USP, intitulada Redes de
acesso de próxima geração: sistemas OCDMA
flexíveis e fontes VCSEL caóticas de baixo custo
para comunicações seguras foi citada em livro
editado em 2017 na Bélgica. A solução desenvolvida gerou também artigo científico a respeito na Scientific Reports, revista acadêmica pertencente ao grupo Nature (ver Serviço).
Segundo Thiago, os próximos passos do
trabalho serão desenvolver uma aplicação mais
robusta, capaz de gerar um sinal desordenado
por meio de uma força externa já integrada
ao laser. “A proposta é aprimorar ainda mais
o protótipo e talvez, projetar uma viabilidade
comercial para a solução desenvolvida, tendo

empresas de telecomunicações
de grande porte como público-alvo”, destaca.
De acordo com o relatório Norton Cyber Security
Insights, de 2016, o Brasil é
o quarto país do mundo com
mais crimes de informática
relatados. Nesse levantamento, há registros de que, em
2016, cerca de 42 milhões de
brasileiros foram afetados,
com prejuízos da ordem de
R$ 32 bilhões.
O ataque mais comum é conhecido como
ransomware. Trata-se de uma espécie de
sequestro dos dados de um computador.
Nessa modalidade de delito, o hacker invade a máquina, captura arquivos e bloqueia
seu acesso, exigindo dinheiro para a liberação. “Nesse sentido, a simplicidade do
sistema proposto abre caminho para diversas aplicações destinadas à segurança de
sistemas de comunicações”, conclui Thiago.
Rogério Mascia Silveira
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USP Ribeirão Preto busca voluntários para três pesquisas
A Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (FMRP) da Universidade de São
Paulo (USP) busca voluntários para participar de três protocolos científicos de
pesquisa. O primeiro deles busca mulheres
entre 18 e 49 anos para um estudo sobre o
tratamento de candidíase; o segundo, na
área de fisioterapia, precisa de pessoas idosas acima de 90 anos para avaliar questões
ligadas ao equilíbrio e quedas; e o terceiro,
avalia os efeitos do canabidiol na memória
de pacientes com Transtorno de Estresse
Pós-Traumático (TEPT).
A pesquisa sobre candidíase testa um
creme vaginal à base de própolis. A candidata ao protocolo precisa apresentar queixas
de corrimento com coceira ou ardor e não
pode estar grávida. Para participar, é preciso

contatar a professora Silvana Quintana da
FMRP-USP, pelos telefones (16) 99328-8274
e (16) 98239-0056. As selecionadas passarão
por avaliação clínica, coleta de material vaginal e uso do material em análise.
Quedas e traumas – No estudo de
fisioterapia, destinado a mulheres, a idosa
interessada deverá ser capaz de andar sozinha ou com bengala e não ter doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer ou
AVC. A avaliação inclui medição do equilíbrio em pé, ao levantar e ao sentar, além
disso, irá apurar também o desempenho
na caminhada e enquanto conversa e carrega sacolas. Essa participação será em um
único dia e por duas horas – e a voluntária
será informada sobre seu desempenho nos

testes. O projeto é da professora Daniela
Carvalho de Abreu e a inscrição deve ser
feita pelo e-mail paolaemagnani@gmail.
com ou pelos telefones (16) 3630-1365 e
(16) 99138-0777.
O último protocolo da FMRP-USP irá
recrutar voluntários para avaliar o efeito
do canabidiol na memória de pessoas com
Transtorno de Estresse Pós-Traumático
(TEPT). Para participar, o interessado precisa ter entre 18 e 60 anos, não usar substâncias psicoativas, não ser gestante, nem
apresentar doenças neurológicas ou diagnóstico de transtornos psiquiátricos, exceto
depressão e ansiedade. Precisa, contudo,
ter sofrido algum trauma, como abuso físico, sexual, assalto, sequestro, acidente de
trânsito ou de trabalho etc.

Interessado em participar deve enviar
e-mail para trauma.cbd@gmail.com – o
candidato ao protocolo passará por entrevista; se selecionado, deverá informar em
teste psicológico sobre como foi o evento
traumático em uma gravação sigilosa e
receberá uma cápsula que poderá ser ou
não o canabidiol. Depois de uma semana,
o voluntário retornará ao Hospital das
Clínicas (HCFMRP-USP) para repetir o
teste psicológico e ouvir o relato do trauma,
porém sem o uso da substância em avaliação, extraída da planta Cannabis sativa,
conhecida como maconha, porém sem
efeito entorpecente.
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