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Editorial
presente edição da RMCT, correspondente ao 1º trimestre de 2014, 

aborda um espectro amplo, apresentando artigos das áreas Elétrica 

(Comunicações), de Materiais, .Química e de Sistemas e Computação.

No primeiro artigo, Rodrigues e Giraldi apresentam os conceitos básicos 

da modelagem gama-gama do fenômeno da cintilação e como esta pode 

ser usada no estudo de sistemas de comunicações ópticas no espaço-livre 

(FSO). Este trabalho também apresenta as limitações para o cálculo computacional das funções 

inerentes desta modelagem.

A seguir, Domingues e Xexéo fornecem uma análise sobre os ataques aos dois principais esquemas 

de prevenção contra fraude HCT e HT, com base na demonstração através de experimentos das 

vulnerabilidades exploradas por eles e na apresentação de sugestões sobre possíveis correções aos 

esquemas, formando a base para a construção de um novo esquema de prevenção contra fraude em 

Criptografia Visual.

No terceiro artigo, Sardinha e Brandão trazem uma contribuição significativa para o entendimen-

to sobre a evolução das texturas cristalográficas resultantes das laminações convencional e assimé-

trica de aços livres de intersticiais (IF - interstitial free).

Salomão dos Santos et al. expõem os resultados de suas pesquisas sobre a caracterização de amos-

tras de zircônia tetragonal policristalina parcialmente estabilizada, por meio da técnica de difração 

de raios-X.

Finalmente, França e Ilha fazem uma reflexão sobre o risco oriundo da utilização da tecnologia do 

DNA recombinante, em especial na possibilidade de reaparecimento de pragas do passado e até mesmo 

da criação de novas pragas, levando a guerra biológica a um patamar nunca antes imaginado.

Tenha uma boa leitura.

A
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MODELAGEM GAMA-GAMA DA CINTILAÇÃO EM 
SISTEMAS FSO E SUAS LIMITAÇÕES

Gilberto Kirk Rodrigues*, Maria Thereza Miranda Rocco Gilraldi 
Instituto Militar de Engenharia (IME), Departamento de Engenharia Elétrica – Praça Ge-
neral Tibúrcio, 80, 22290-270, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
*kirk_ime@yahoo.com.br 

RESUMO

Neste trabalho, são apresentados os conceitos básicos da modelagem gama-gama 
do fenômeno da cintilação e como esta pode ser usada no estudo de sistemas de comuni-
cações ópticas no espaço-livre (FSO). Este trabalho também apresenta as limitações para 
o cálculo computacional das funções inerentes desta modelagem.

Inicialmente, é feita a caracterização dos fenômenos da turbulência atmosférica e 
da cintilação através da variância de Rytov e do índice de cintilação, respectivamente. Em 
seguida, é discutida a teoria modificada de Rytov que define a relação entre esses dois 
parâmetros.

Posteriormente, é apresentada a modelagem gama-gama da cintilação e como esta 
se relaciona com a turbulência e com os demais parâmetros de um sistema de comunica-
ção óptica, como a distância de um enlace e o diâmetro do receptor óptico. Optou-se por 
usar essa modelagem por esta ser adequada para regimes de turbulência fraca a forte.

O principal impacto da cintilação em sistemas FSO é a redução do desempenho des-
ses sistemas. A modelagem gama-gama permite estimar a performance dos sistemas FSO 
e compreender os limites de operação da tecnologia.

Por fim, este trabalho mapeia o limite computacional para o cálculo da modelagem 
gama-gama.

Palavras-chave: sistema FSO, turbulência, cintilação, modelagem gama-gama.

ABSTRACT

In this paper, we present the basic concepts of gamma-gamma model for the scintilla-
tion phenomenon and how it can be used in the study of free-space optical (FSO) commu-
nication system. This paper also presents the limitations for the computational calculation 
of the inherent functions of this model.

Initially, we characterize the phenomena of atmospheric turbulence and scintillation 
by Rytov variance and the scintillation index, respectively. Then, we conceptualized the mo-
dified Rytov theory that defines the relationship between these two parameters.

Afterwards, we present the gamma-gamma model of scintillation and how this relates 
to turbulence and other parameters of an optical communication system, such as the link 
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distance and the receiver‘s aperture diameter. We opted to use this model since it is suita-
ble for weak to strong turbulence regimes.

The main impact of scintillation in FSO systems is reducing the performance of these 
systems. The gamma-gamma model allows estimating the behavior this impact and un-
derstanding the operating limits of the technology.

Finally, this paper maps the computational limit to calculate the gamma-gamma model.

Keywords: FSO system, turbulence, scintillation, gamma-gamma model.

INTRODUÇÃO

Os sistemas de comunicação óptica no espaço-livre (free-space optics - FSO) 
dispensam redes de cabeamento ao usar a atmosfera como meio de propagação, 
o que reduz expressivamente o tempo e o custo de instalação e manutenção. As 
curtas distâncias dos enlaces atuais são compensadas com vantagens como a ob-
tenção de altas taxas de transmissão, imunidade à interferência de outros sistemas 
de telecomunicações e a elevada segurança, devido à dificuldade de interceptação 
dos sinais (ARNON, 2003).

Com a popularização da Internet e com o surgimento de novas aplicações, 
como transmissão de vídeo em tempo real e outros serviços multimídia, a demanda 
por elevada banda de transmissão se tornou cada vez mais crescente (HUI, 2002). 
Para conseguir acompanhar esse crescimento, estudos para tornar viável a aplica-
ção de sistemas FSO foram intensificados.

A possibilidade de utilização e as consequentes vantagens do uso efetivo de 
sistemas FSO atendem a interesses militares. Grupamentos avançados, veículos 
móveis e até mesmo aéreos poderiam se manter conectados a uma rede militar 
com elevada capacidade de canal mantendo rigorosos requisitos de confiabilidade, 
mobilidade e segurança, fundamentais para o conceito de Guerra Centrada em 
Redes (network centered war - NCW) (ALBERTS, 2000).

Contudo, o meio espaço livre imprime elevadas perdas no feixe óptico, o que 
pode limitar a disponibilidade dos enlaces FSO (ELBATT. 2001). Essas perdas ocor-
rem devido a fenômenos atmosféricos que, se modelados, podem ser mitigados.

Há fenômenos que já foram amplamente estudados e compreendidos como a 
absorção e o espalhamento de feixes ópticos (ARNON, 2003). Entretanto, fenôme-
nos mais complexos como a turbulência atmosférica e seus efeitos ainda motivam 
estudos (ANDREWS, 2005). Esse fenômeno deriva de flutuações no índice de re-
fração do meio devido à sua alta susceptibilidade a parâmetros não controlados, 
como temperatura, pressão e umidade da atmosfera.

A turbulência distorce a frente de onda óptica o que provoca, entre outros 
efeitos, a interferência entre os raios do feixe óptico. A consequência imediata é a 
flutuação da intensidade óptica no receptor o que provoca a redução da eficiência 
do sistema. Esse efeito é conhecido como cintilação.

Apesar da complexidade do fenômeno, diversos modelos já permitem a mo-
delagem da cintilação de forma satisfatória para diferentes regimes de turbulên-
cia. Entre eles se destaca a modelagem gama-gama apresentada em (ANDREWS, 
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1999 e AL-HABASH, 2001).
Este trabalho apresenta os conceitos básicos da modelagem gama-gama da 

cintilação aplicada a sistemas FSO e suas limitações.

TURBULÊNCIA ATMOSFÉRICA

Turbulência atmosférica se deve à existência no meio espaço-livre de bolsões 
de ar com diferentes índices de refração. Isso ocorre devido a diferenças significa-
tivas na temperatura e na pressão de cada região do meio espaço-livre. Os efeitos 
imediatos são a refração e a difração do feixe (ANDREWS, 1999) e a consequente 
distorção da frente de onda, ilustrada na Figura 1.

Figura 1.  Distorção da frente de onda devido à turbulência (ANDREWS, 2001).

A literatura avalia a turbulência no meio através do parâmetro estrutural do 
índice de refração, . Porém, conhecer o quanto o meio é turbulento é diferente 
de conhecer o quanto o feixe será afetado por essa turbulência. A influência da 
turbulência em um feixe óptico pode ser mensurada através da variância de Rytov 
que, para ondas planas, é dada empiricamente por (ANDREWS, 1999):

onde  é o número de onda, λ é o comprimento de onda, R é a distân-
cia do enlace em metros. A EQ. 1 informa que a distorção em um feixe óptico não 
depende apenas da turbulência do meio. A distância do enlace e o comprimento de 
onda também são parâmetros significativos. Como exemplo, em um sistema

muito turbulento (  elevado), o feixe pode ser pouco afetado caso a distân-
cia seja pequena.

CARACTERIZAÇÃO DA CINTILAÇÃO

A cintilação é caracterizada através da variância da irradiância do feixe óptico 
que é denominada como índice de cintilação  (ANDREWS, 1999):

onde I denota irradiância normalizada da onda óptica e <...> a média conjun-
ta. Por conveniência matemática, costuma-se assumir a aproximação  (AL-
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-HABASH, 2001).
Como a cintilação é uma consequência da turbulência, é importante entender 

a relação entre o índice de cintilação  e a variância de Rytov  definida na 
Equação 1.

Tomando como exemplo um enlace de ondas planas com um receptor pontu-
al, medições mostraram que o índice de cintilação e a variância de Rytov assumem 
valores similares caso o sistema esteja no regime de turbulência fraca  
(ANDREWS, 1999). Ou seja:

Entretanto, simulações realizadas em (CLIFFORD, 1974) mostram que, para 
o regime de turbulência forte ( ), a relação assume um comportamento as-
sintótico que, para o exemplo citado, será (ANDREWS, 1999):

O comportamento assintótico indica que a cintilação satura para valores ele-
vados de turbulência. Um modelo que relacione  e  precisa necessariamente 
justificar a saturação da cintilação e atender às aproximações das Equações 3 e 4.

TEORIA MODIFICADA DE RYTOV

A teoria modificada de Rytov propõe o cálculo do índice de cintilação  a 
partir de quaisquer valores de variância de Rytov . Ela considera a modelagem 
individual das células de ar de grande e pequena escalas. Pela teoria (ANDREWS, 
1999):

      I= x.y   (5)
onde x e y são as variáveis aleatórias das variações de I devidas às células de 

ar de grande e pequena escalas, respectivamente. Pela teoria modificada de Rytov 
o índice de cintilação é dado por: 

onde as variâncias das log-irradiâncias, , são calculadas para 
ondas planas como (LIU, 2011):
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onde , sendo Dr o diâmetro do receptor, k o número de onda e 
R a distância do enlace em metros. A combinação das Equações. 6, 7 e 8 permite, 
assim, relacionar o índice de cintilação  à variância de Rytov 

As curvas cheias da Figura. 2 informam os valores do índice de cintilação calcula        
dos por este trabalho com o uso da teoria modificada de Rytov. Esses valores são 
comparados às aproximações das Equações 3 e 4 e aos dados de (ANDREWS, 1999).

Figura 2.  Índice de cintilação em função da variância de Rytov.
Pontos: Dados calculados por (ANDREWS, 1999).

MODELAGEM GAMA-GAMA DA CINTILAÇÃO

O modelo gama-gama se destaca pelo amplo atendimento aos regimes de 
turbulência de fraco a forte. Outros modelos mais simplificados não realizam uma 
modelagem adequada da cintilação para o regime de turbulência forte. A mode-
lagem gama-gama considera que a função densidade de probabilidade (FDP) da 
irradiância normalizada equivale a (ANDREWS, 2001):

onde Γ(...) é a função gama, Kv(...) é a função modificada de Bessel de se-
gundo tipo e:

onde as variâncias , para ondas planas, são dadas pelas EQ. 
7 e 8, respectivamente.

A Figura 3 mostra a função densidade de probabilidade gama-gama em fun-
ção da irradiância normalizada para diversos valores de 
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Figura 3.  Exemplos da função densidade de probabilidade gama-gama para diferentes valores de

É importante compreender o domínio das funções da Figura. 3. Quando o 
feixe óptico não é influenciado pela cintilação, a irradiância normalizada assume o 
valor 1=I . Os demais valores de I indicam perda ( I<l ) e ganho ( I<l ) devidos 
à cintilação. O ganho é possível porque a cintilação é o resultado da interferência 
destrutiva ou construtiva entre os diversos feixes difratados ou refratados pelos 
bolsões de ar de índice de refração diferentes. Quando há interferência construtiva, 
há ganho.

APLICAÇÃO EM SISTEMAS FSO

Como em um sistema FSO a cintilação causa a flutuação do valor da irradi-
ância no receptor, a taxa de erro de bits (BER) pode ser formulada em função da 
modelagem dessa irradiância. Como a BER é a probabilidade de erro do sistema, 
esta pode ser determinada utilizando-se o teorema da probabilidade total (PAPOU-
LIS, 1991):

onde BER(I)=P[Erro|I] é a BER do sistema dada a irradiância normalizada I. 
O termo pG (I) é a FDP gama-gama expressa na Equação 9 e pG (I).dl=P[I] é a pro-
babilidade de ocorrência da irradiância normalizada.

A função BER(I)  pode ser obtida através de simulações do sistema FSO a ser 
avaliado. A combinação entre a função BER(I) simulada de um sistema e a função 
pG (I) derivada da modelagem gama-gama possibilita determinar como a BER do 
sistema é deteriorada devido ao fenômeno da cintilação.

A Figura 4a ilustra os valores de BER de um sistema FSO com e sem cinti-
lação, calculados a partir de diferentes valores de R e . As curvas de nível dos 
valores de BER desse sistema FSO com cintilação são ilustradas na Figura 4b.
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Figura 4.  (a) Superfícies: superior, valores de BERsc de um sistema FSO com cintilação; inferior, BER do 
mesmo sistema sem a influência da cintilação.

Curva:  BERsc – 10-9. (b) Curvas de nível dos valores de log BERsc.
As superfícies superior e inferior da Figura 4a indicam, respectivamente, os 

valores de BER com e sem a consideração da cintilação de um sistema FSO si-
mulado. A curva preta desta figura indica os valores BERsc – 10-9 limitantes do de-
sempenho do sistema. A posição desta e de outras curvas de nível dos valores de 
BERsc é indicada na Figura 4b.

É possível observar que sem a cintilação o sistema pode trabalhar com BERsc 
<10-9 para distâncias superiores a 3km. Entretanto, com a cintilação, essa distância 
limite de operação cai para R =1,6km para a turbulência forte ( ). Esse 
tipo de análise é crucial para entender os limites de um sistema FSO.

LIMITAÇÃO COMPUTACIONAL DA MODELAGEM GAMA-GAMA

O modelo gama-gama é eficiente na modelagem da cintilação. Porém, a apli-
cação de suas funções possui importantes limitações. A função densidade de pro-
babilidade gama-gama apesar de simples em sua formulação possui uma com-
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plexidade de ordem prática. Quase todos os fatores da função PG(l) expressa na 
Equação 9 podem assumir valores de imensa ordem de grandeza caso a e b sejam 
elevados. Um exemplo disso é a função gama  que, para valores de a superio-
res a 1000, assume valores superiores a 102500.

A função modificada de Bessel de segundo tipo Kv(...) chega a possuir um 
comportamento ainda mais complexo. Desta forma, a aplicação direta da função 
gama-gama como apresentada na Equação 9 extrapola a capacidade computacio-
nal dos principais programas de cálculo.

É preferível calcular a função PG(l) pela sua forma direta a calculá-la através 
de manipulações, seja pela precisão, pelo tempo de processamento e até mesmo 
pela praticidade. Porém, é provável que o programa de cálculo utilizado só consiga 
processar a Equação 9 para limitadas combinações dos parâmetros a e b.

Este trabalho analisou quais combinações de (a,b) que o programa de cálculo 
Matlab é capaz de calcular. Essas combinações são ilustradas à esquerda e abaixo 
da curva preta da Figura 5.

Figura 5.  Limite computacional do Matlab e combinações de (a,b) de estados de sistema avaliados neste 
trabalho com diferentes diâmetros de receptor.

A curva preta da Figura 5 indica os valores extremos de (a,b) para os quais o 
Matlab consegue calcular a Equação 9. Ela pode ser entendida como o limite com-
putacional deste programa. As curvas coloridas da Figura 5 delimitam as combina-
ções de (a,b) calculadas para Dr = 5, 10 e 20cm e para valores usuais de R e . 
Considerando que a figura está em função do logaritmo de (a,b), é possível perce-
ber que a maior parte das combinações de (a,b) extrapolam o limite computacional 
do programa de cálculo utilizado.

Outra informação importante é a ordem de grandeza que os parâmetros a e b 
podem assumir. A Figura 5 indica que é necessário um método de cálculo alterna-
tivo que seja capaz de calcular a função PG(l) para valores de (a,b) próximos a 104 
(uma vez que as escalas dos eixos são logarítmicas).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou os conceitos de variância de Rytov, índice de cintila-
ção, teoria modificada de Rytov e função distribuição de probabilidade gama-gama 
para a caracterização do fenômeno da cintilação. A consequência imediata é a 
possibilidade de mensuração de quanto o desempenho de sistemas FSO pode ser 
reduzido diante deste fenômeno.

Por sua vez, apesar da modelagem gama-gama ser indicada pela literatura 
como a mais adequada para regimes de turbulência fraca a forte, foram apresenta-
das as limitações computacionais de cálculo da sua aplicação direta.

Esse quadro indica a necessidade pela busca de formas alternativas de cál-
culo da função gama-gama em estudos futuros.
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Instituto Militar de Engenharia (IME) – Seção de Sistemas e Computação (SE/8).
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RESUMO

Em Criptografia Visual, a partir de uma imagem secreta, é possível gerar n 
transparências, de forma que essa imagem se torne visível quando determinada 
quantidade q≥k dessas transparências for sobreposta e completamente invisível 
caso q<k.

Foi demonstrado que este esquema é vulnerável à fraude quando k=2 e n>2. 
Os dois principais esquemas de prevenção contra fraude HCT e HT sofreram ata-
ques sobre as suas vulnerabilidades. O objetivo deste artigo é fornecer uma análise 
sobre esses ataques com base na demonstração através de experimentos das vul-
nerabilidades exploradas por eles e na apresentação de sugestões sobre possíveis 
correções aos esquemas, formando a base para a construção de um novo esque-
ma de prevenção contra fraude em Criptografia Visual.

Palavras-chave: Criptografia visual, Fraude, Prevenção.

ABSTRACT

In Visual Cryptography, from a secret image, it is possible to generate n transparen-
cies so that the image becomes visible when a certain amount q≥k of these transparencies 
is superimposed and completely invisible case q<k.

It has been shown that this scheme is vulnerable to cheat when k=2 and n>2. The two 
main schemes of cheat prevention HCT and HT suffered attacks on their vulnerabilities. The 
purpose of this article is to provide an analysis of these attacks based on the demonstration 
by experiments of the vulnerabilities exploited by them and presentation suggestions on 
possible fixes to the schemes, forming the base for the construction of a new scheme for 
cheat prevention in Visual Cryptography.

Keywords: Visual Cryptography, Cheat, Prevention.
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INTRODUÇÃO

Uma forma útil de armazenar chaves criptográficas foi criada por Shamir 
(1979). Ele considerou que este é um problema relacionado ao compartilhamento 
de um segredo, que pode ser realizado através da divisão de um dado secreto D 
em n partes D1,...,Dn, de forma que o conhecimento de determinada quantidade q≥k 
dessas partes tornaria D facilmente calculável, porém completamente indetermina-
do caso q<k.

Este esquema foi definido por Shamir (1979) como um (k,n)Threshold Sche-
me ou (k,n)TS e é ideal em aplicações formadas por um grupo de indivíduos mutu-
amente suspeitos, com interesses conflitantes, mas que devem cooperar entre si. 
Em outras palavras, um (k,n)TS é útil quando alguma informação deve ser replica-
da ou dividida por n participantes ou locais, e protegida contra k-1 violações de se-
gurança, devido a fragilidade dos dados ou desconfiança entre esses participantes.

Sobre a desconfiança entre os participantes, Tompa e Woll (1989) adiciona-
ram a seguinte propriedade ao (k,n)TS de Shamir (1979): existe a possibilidade de 
que quaisquer k-1 participantes P1,...,Pk-1, possam construir novas partes D’1,...,D’k-1 
com o objetivo de enganar o k-ésimo participante Pk. Determinar que Pk foi enga-
nado, significa concluir que o dado secreto D’, reconstruído pela junção entre as 
partes falsas D’1,...,D’k-1 e a parte original Dk, foi considerado legal, apesar de ser 
incorreto, pois D≠D’. Com a adição desta propriedade, Tompa e Woll (1989) afirma-
ram que o esquema de Shamir (1979) é vulnerável à fraude definida por eles.

Diante deste cenário, uma abordagem visual da Criptografia sobre o (k,n)TS 
foi desenvolvida por Naor e Shamir (1995) e definida por eles como (k,n)Visual 
Cryptography Scheme ou (k,n)VCS. A partir de uma imagem secreta, composta por 
pixels pretos e brancos, é possível gerar n transparências, de forma que essa ima-
gem se torne visível quando determinada quantidade q≥k dessas transparências 
for sobreposta e completamente invisível caso q<k. Uma abordagem interessante 
que descreve o relacionamento entre o (k,n)TS e o (k,n)VCS foi realizada por Stin-
son (1999).

Devido a sua simplicidade, um (k,n)VCS pode ser utilizado por qualquer pes-
soa sem conhecimento prévio sobre Criptografia e sem a utilização de qualquer tipo 
de processamento computacional na reconstrução da imagem secreta, pois esse 
processo é realizado diretamente pelo sistema visual humano.

Um (k,n)VCS com determinadas configurações de k e n, mais especificamen-
te quando k=2 e n>2 é vulnerável à fraude defi nida por Tompa e Woll (1989) e apli-é vulnerável à fraude defi nida por Tompa e Woll (1989) e apli-vulnerável à fraude definida por Tompa e Woll (1989) e apli-
cada no contexto da Criptografia Visual por Horng et al. (2006), pois eles demons-
traram que n-1 participantes desonestos são capazes de fraudar a imagem secreta 
em um (2,n>2)VCS quando trabalham em conjunto com o objetivo de enganar o 
participante honesto.

A fraude pode ser evitada, se o n-ésimo participante for capaz de suspeitar 
que as transparências dos outros n-1 participantes não são originais ou que a ima- não são originais ou que a ima- ou que a ima-
gem reconstruída após uma sobreposição não é verdadeira. De acordo com Horng 
et al. (2006), a solução natural para o problema da fraude deve ser obtida através 
do conceito de autenticação em Criptografia Visual, introduzido por Naor e Pinkas 
(1997). Este tipo de esquema é conhecido como Authentication Based Cheating 
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Prevention Scheme ou ABCPS e fornece aos participantes a capacidade de verifi-
car a integridade das outras transparências antes que o processo de reconstrução 
da imagem secreta seja realizado.

Algumas vantagens e desvantagens em relação a um ABCPS podem ser veri-
ficadas. Duas vantagens foram apresentadas por Cimato e Yang (2011). A primeira 
está relacionada com o fato de que a verificação de integridade das transparências 
é opcional e pode ser realizada apenas quando algum participante suspeita de 
fraude. A segunda vantagem está relacionada com a geração das transparências 
de verificação, que deve ser realizada após a geração das transparências originais. 
Por este motivo, qualquer estrutura de acesso pode ser transformada em um es-
quema de prevenção contra fraude. Duas desvantagens foram apresentadas por 
Liu, Wu e Lin (2011) e Cimato e Yang (2011). De acordo com Liu, Wu e Lin (2011), 
um ABCPS requer transparências extras de verificação, recurso que inevitavelmen-
te aumenta a carga sobre os participantes. Cimato e Yang (2011) afirmaram que 
não é possível realizar uma prova formal de segurança para este tipo de esquema.

Os dois principais esquemas de prevenção contra fraude são do tipo ABCPS 
e foram desenvolvidos por Horng et al. (2006) e Hu e Tzeng (2007). Neste artigo, 
esses dois esquemas serão chamados de HCT e HT, respectivamente, como re-
ferência às iniciais dos seus criadores. Sobre o esquema de prevenção HCT, dois 
ataques foram realizados, por Hu e Tzeng (2007) e por Liu, Wu e Lin (2011). Sobre 
o esquema de prevenção HT, um ataque foi realizado por Liu, Wu e Lin (2011).

Devido aos ataques realizados, um (2,n)VCS baseado em um dos esquemas 
de prevenção HCT ou HT permanece vulnerável à fraude. O projeto de um esque-
ma de prevenção deve fornecer a capacidade de detecção da fraude com suporte 
adicional aos aspectos de segurança relacionados com a proteção contra os ata-
ques realizados sobre os esquemas HCT e HT.

O objetivo deste artigo é fornecer uma análise sobre os ataques realizados con-
tra o HCT e o HT, com base na demonstração através de experimentos das vulne-
rabilidades exploradas por eles e na apresentação de sugestões sobre possíveis 
correções aos esquemas. Esta análise forma a base para a construção de um novo 
esquema de prevenção contra fraude em Criptografia Visual.

ALGUMAS CONSTRUÇÕES EM CRIPTOGRAFIA VISUAL

O esquema de Criptografia Visual construído por Naor e Shamir (1995) presu-
me que uma imagem secreta deve ser composta por uma coleção de pixels pretos 
e brancos. Um pixel da imagem secreta é representado em cada transparência por 
uma coleção de m subpixels pretos e brancos, chamada de bloco B. O sistema 
visual humano interpreta as cores dos blocos como tons de cinza, definidos pela 
contribuição média dos subpixels pretos e brancos. A estrutura deste esquema é 
apresentada na Figura 1.
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Figura 1: Fluxo para a construção de T0,...,Tn-1. Adaptação. (CIMATO e YANG, 2011).

A partir de uma estrutura de acesso definida pelos parâmetros k e n, é possí-
vel construir duas matrizes binárias de dimensões nxm, denominadas S0 e S1, com 
elementos sij, onde sij=1 se o j-ésimo subpixel da i-ésima transparência for preto. 
O parâmetro m indica o número de subpixels em um bloco e representa a perda 
de resolução da imagem secreta em comparação com a imagem reconstruída pela 
sobreposição das transparências.

O resultado da combinação dos blocos correspondentes a um determinado 
pixel da imagem secreta, quando as transparências T0,...,Tn-1 são sobrepostas é 
equivalente ao resultado da operação booleana OU das linhas i0,...,in-1 de S0 ou S1. 
Após a construção das matrizes S0 e S1, o esquema define duas coleções de ma-
trizes binárias de dimensões nxm, denominadas C0 e C1 e formadas por todas as 
matrizes obtidas pelas permutações das colunas de S0 e S1.

A etapa seguinte é a construção das transparências T0,...,Tn-1. Sejam os blo-
cos BT0

p,...,B
Tn-1

p das transparências T0,...,Tn-1, que correspondem ao p-ésimo pixel 
da imagem secreta IS. Para construir BT0

p,...,B
Tn-1

p quando o p-ésimo pixel for bran-
co, o esquema escolhe aleatoriamente uma das matrizes em C0, e para construir 
BT0

p,...,B
Tn-1

p quando o p-ésimo pixel for preto, o esquema escolhe aleatoriamente 
uma das matrizes em C1. Nos dois casos, a matriz escolhida pelo esquema para 
codificar o p-ésimo pixel da imagem secreta IS define em cada linha i, as cores dos 
m subpixels do bloco BTi

p.
Uma construção especial foi definida por Naor e Shamir (1995) como (2,n)

VCS. Nesta estrutura, as duas matrizes S0 e S1 possuem dimensões nxm, onde 
m=n, e são construídas da seguinte forma: a matriz S0 possui o valor 1 em todas as 
posições da primeira coluna e o valor 0 nas posições referentes às outras colunas; 
e a matriz S1 possui o valor 1 em todas as posições de sua diagonal principal e o 
valor 0 nas outras posições.

Neste artigo será utilizada a construção de um (2,3)VCS como base para a re-
alização dos próximos experimentos. Os participantes convidados são os famosos 
personagens do mundo da Criptografia: Alice, Bob e Carol.

As duas matrizes S0 e S1 são construídas em um (2,3)VCS de acordo com as 



16    – 1o Trimestre de 2014

definições apresentadas para um (2,n)VCS. Os parâmetros utilizados serão m=3 
e α=1/2. Alice, Bob e Carol devem receber as transparências TA, TB e TC, respecti-
vamente. As construções possíveis de BTA

p, B
TB

p e BTC
p podem ser visualizadas na 

Tabela 1.

Tabela 1: Construções de BTA
p, B

TB
p e BTC

p em um (2,3)VCS com m=3.

No primeiro caso da Tabela 1, o p-ésimo pixel da imagem secreta IS é bran-
co. Ele pode ser codificado de três formas diferentes, com probabilidade 1/3 de 
ocorrência, expandido nos blocos BTA

p, B
TB

p e BTC
p, que se equivalem nos blocos re-

sultantes das sobreposições BTA
p+BTB

p, B
TA

p+BTC
p e BTB

p+BTC
p. No segundo caso da 

Tabela 1, o p-ésimo pixel da imagem secreta IS é preto. Ele pode ser codificado de 
seis formas diferentes, com probabilidade 1/6 de ocorrência, expandido nos blocos 
BTA

p, B
TB

p e BTC
p, que se complementam nos blocos resultantes das sobreposições 

BTA
p+BTB

p, B
TA

p+BTC
p e BTB

p+BTC
p. O resultado do experimento é apresentado na Fi-

gura 2.

Figura 2: Demonstração de TA+TB=IS TA+TC=IS e TB+TC=IS no (2,3)VCS.

O esquema de construído por Naor e Shamir (1995) codifica somente uma 
imagem secreta. No entanto, a Criptografia Visual pode tratar da codificação de 
múltiplas imagens. O esquema desenvolvido por Shyu et al. (2007), codifica n ima-
gens secretas IS0,...,ISn-1 em duas tranparências circulares T0 e T1.
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Este esquema requer a construção de T0 e T1 como cilindros, de forma que 
cada Ti seja obtido através da junção entre suas extremidades laterais. A sobrepo-
sição entre T0 e T1 é realizada através de um encaixe de T0 em T1. A reconstrução 
de IS0,...,ISn-1 pode ser obtida através de n posicionamentos diferentes de T0 em 
relação à T1. O posicionamento de cada sobreposição deve ser obtido através da 
rotação em θ=360º/n graus de T0, com relação ao posicionamento anterior.

Cada ISj é reconstruída através da sobreposição entre T0 e T1, denotada por 
T0

θxj⊗T1, que representa o posicionamento de T0 encaixado em T1 com rotação de 
T0 em n ângulos diferentes, definidos por θxj.

Neste caso, é possível convidar somente Alice e Bob para que recebam as 
transparências circulares TA e TB, codificadas por três imagens secretas IS0, IS1 e 
IS2. Eles podem reconstruir IS0 através da sobreposição TA

0°⊗TB, IS1 através da 
sobreposição TA

120°⊗TB e IS2 através da sobreposição TA
240°⊗TB. O resultado do 

experimento que demonstra a construção das transparências e o resultado das 
sobreposições considerando esta configuração é apresentado na Figura 3.

Figura 3: Demonstração de TA
0°⊗TB=IS0, TA

120°⊗TB=IS1 e TA
240°⊗TB=IS2.

EXECUÇÃO DA FRAUDE NO (2,N>2)VCS

O conceito sobre fraude definido por Tompa e Woll (1989) identificou uma 
vulnerabilidade no esquema de Shamir (1979). Uma abordagem sobre este con-
ceito foi realizada por Horng et al. (2006) no contexto da Criptografia Visual, mais 
especificamente no (2,n)VCS, quando n>2. O fluxograma de execução da fraude é 
apresentado na Figura 4.

Figura 4: Fluxo para a construção de T’0,...,T’n-2 no (2,n>2)VCS.
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De acordo com Horng et al. (2006), os participantes de um (2,n)VCS P0,...,Pn-2, 
são capazes de se reunir para construir as transparências falsas T’0,...,T’n-2, e assim 
enganar o participante Pn-1 durante o processo de sobreposição entre a sua trans-
parência original Tn-1 e qualquer uma das transparências falsas T’0,...,T’n-2.

Neste cenário, Alice, Bob e Carol devem receber as transparências TA, TB e 
TC, respectivamente. Supondo que o desejo de Alice e Bob seja enganar Carol, 
então eles devem construir suas transparências falsas T’A e T’B através da transfor-
mação de BTA

p em BT’A
p, denotada por BTA

p→BT’A
p, e de BTB

p em BT’B
p, denotada por 

BTB
p→BT’B

p, com base no bloco BTC
p que Alice e Bob são capazes de prever. Cada 

transformação deve ser realizada com base no p-ésimo pixel da IS. A imagem falsa 
IF será reconstruída quando as transparências falsas de Alice e Bob T’A e T’B forem 
sobrepostas com a transparência original de Carol TC.

Caso o p-ésimo pixel da IS seja igual ao p-ésimo pixel da IF, então BTA
p será 

igual a BT’A
p, ou BTA

p=BT’A
p e BTB

p será igual a BT’B
p, ou BTB

p=BT’B
p. Caso o p-ésimo 

pixel da IS seja diferente do p-ésimo pixel da IF, então Alice e Bob devem comparar 
BTA

p e BTB
p, para que possam inferir sobre a BTC

p. Em seguida, eles devem realizar 
as transformações BTA

p→BT’A
p e BTB

p→BT’B
p, para que o bloco resultante de cada 

sobreposição BTA
p+BT’A

p e BTB
p+BT’B

p, reconstrua o p-ésimo pixel da IF.
Os participantes Alice, Bob e Carol devem receber as transparências TA, TB e 

TC, respectivamente. Os parâmetros utilizados serão m=3 e α=1/2. Supondo que o 
desejo de Alice e Bob seja enganar Carol, então eles devem construir suas transpa-
rências falsas T’A e T’B através das transformações BTA

p→BT’A
p e BTB

p→BT’B
p, quando 

o p-ésimo pixel da IS for diferente do p-ésimo pixel da IF. O resultado deste experi-
mento pode ser visualizado na Figura 5.

Figura 5. Demonstração de T’A+TC=IF e T’B+TC=IF no (2,3)VCS.

ESQUEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA FRAUDE

Os esquemas de prevenção apresentados neste artigo são do tipo ABCPS e 
foram desenvolvidos por Horng et al. (2006) e Hu e Tzeng (2007). Nos esquemas 
HCT e HT, os participantes P0,...,Pn-1 recebem transparências originais T0,...,Tn-1 e 
transparências extras de verificação V0,...,Vn-1. Cada transparência Vi é utilizada 
para verificar a integridade da transparência Tj, onde 0≤j<n e j≠i. Cada participante 
Pi deve enviar ao esquema, através de canais seguros, uma imagem de verificação 
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IVi para ser autenticada durante a verificação de integridade das transparências 
dos outros participantes.

No esquema HCT, a construção de T0,...,Tn-1 é baseada em um (k,n)VCS, e 
a construção de V0,...,Vn-1 é baseada em um (2,2)VCS. Cada Vi é dividida em n-1 
regiões Rij, onde 0≤j<n e j≠i, de forma que a sobreposição Vi+Tj deve reconstruir IVi 
na região Rij. A estrutura deste esquema é apresentada na Figura 6.

Figura 6: Fluxo para a construção de T0,...,Tn-1 e V0,...,Vn-1 no HCT. Adaptação. (CIMATO e YANG, 2011).

Portanto, ao utilizar o HCT, Alice, Bob e Carol recebem, além de TA, TB e TC, 
as transparências VA, VB e VC, respectivamente. Carol é capaz de verificar a inte-
gridade de TA e TB através de VC. Horng et al. (2006) definiram que o processo é 
composto pelas fases de inicialização, autenticação e decodificação.

Na inicialização, Alice, Bob e Carol escolhem individualmente IVA, IVB e IVC 
e as enviam com segurança ao esquema. Em seguida, na fase de autenticação, 
Carol sobrepõe VC com TA ou TB. Caso IVC não seja reconstruída em alguma região 
de VC, Carol deve rejeitar a transparência do outro participante. Por outro lado, se a 
autenticação de IVC for efetuada com sucesso, Carol pode realizar a sobreposição 
TC+TA ou TC+TB e concluir a fase de decodificação.

Como os participantes supostamente desonestos Alice e Bob não conhecem 
IVC, então a probabilidade de que eles possam construir T’A e T’B que sejam apro-
vadas pela verificação de Carol, realizada por VC+T’A e VC+T’B foi descartada por 
Horng et al. (2006). O resultado do experimento é apresentado na Figura 7.
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Figura 7. Demonstração de T’A+VC≠IVC e T’B+VC≠IVC no HCT.

No esquema HT, a construção de T0,...,Tn-1 é baseada em uma versão adapta-é baseada em uma versão adapta-adapta-
da do (k,n)VCS, através da adição de 2 colunas em cada matriz S0 e S1, de forma 
que cada pixel da imagem secreta seja expandido em m+2 subpixels, e a constru-
ção de V0,...,Vn-1 é baseada em um (2,2)VCS, realizado entre os pixels das duas co-é baseada em um (2,2)VCS, realizado entre os pixels das duas co-VCS, realizado entre os pixels das duas co-
lunas concatenadas a S0 e S1 de Ti, e os pixeis correspondentes em Vi. A estrutura 
deste esquema é apresentada na Figura 8.

Figura 8: Fluxo para a construção de T0,...,Tn-1 e V0,...,Vn-1 no HT. Adaptação. (CIMATO e YANG, 2011).

Para construir T0,...,Tn-1 e V0,...,Vn-1, o esquema deve gerar as versões expan-
didas M0 e M1 das matrizes S0 e S1, respectivamente. Cada matriz expandida possui 
dimensões de nx(m+2) elementos, e é composta pela concatenação entre a matriz 
correspondente S0 ou S1, com duas colunas de bits, da seguinte forma:
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Cada pixel de IVi deve ser representado por m0 ou m1 na posição correspon-
dente em Vi. As matrizes m0 e m1 definem cada bloco BVi

p, possuem dimensões de 
1x(m+2) elementos e são definidas da seguinte forma:

Desta forma, os dois primeiros subpixels de BT0
p,...,B

Tn-1
p e de BT0

p,...,B
Tn-1

p 
codificam IV0,...,IVn-1 através de um (2,2)VCS. A última etapa consiste na aplicação 
de uma permutação para cada conjunto de blocos BT0

p,...,B
Tn-1

p,B
V0

p,...,B
Vn-1

p, corres-
pondente ao p-ésimo pixel da IS.

Como as posições dos subpixels utilizados na autenticação são iguais, Hu e 
Tzeng (2007) afirmaram que, caso Pi conheça T0,...,Tn-1, ainda assim ele não será 
capaz de definir as posições dos subpixels pretos de IVj, e por isso não será capaz 
de construir T’i que passe na verificação T’i+Vj realizada por Pj.

Sob o ponto de vista de Alice, Bob e Carol, as duas principais diferenças entre 
os esquemas de prevenção HCT e HT estão relacionadas com as dimensões das 
transparências T0,...,Tn-1 e V0,...,Vn-1, que no HT são maiores, devido à adição dos 
subpixels de autenticação, e com a reconstrução de IVi, definida pela sobreposição 
Vj+Ti, que no HCT ocupa somente a região Rij, e no HT ocupa toda a extensão de 
Vi. O resultado do experimento é apresentado na Figura 9.

Figura 9: Demonstração de TA+VC=IVC e TB+VC=IVC no HT.

ATAQUES AOS ESQUEMAS DE PREVENÇÃO HCT E HT

O primeiro ataque ao esquema HCT foi realizado por Hu e Tzeng (2007). Eles 
definiram que, caso um participante qualquer Pj conheça a localização de Rij em 
Vi, onde j≠i, então Pj será capaz de criar T’j, de forma que, caso BTj

p possua loca-
lização correspondente a Rij, então BTj

p=BT’j
p, e caso BTj

p não possua localização 
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correspondente a Rij, então a construção de BT’j
p poderá ser realizada com base 

na IF, de acordo com transformação BTj
p→BT’j

p. Desta forma, Pi autenticará a IVi 
reconstruída em Rij após a verificação T’j+Vi e deverá acreditar que T’j é verdadeira.

Portanto, se Alice descobrir a localização de RCA em VC, então ela será ca-
paz de construir T’A, de forma que, caso BTA

p possua localização correspondente 
a RCA, então BTA

p=BT’A
p, e caso BTA

p não possua localização correspondente a RCA, 
então BTA

p→BT’A
p. De forma semelhante, se Bob descobrir a localização de RCB em 

VC, então ele será capaz de construir T’B, de forma que, caso BTB
p possua locali-

zação correspondente a RCB, então BTB
p=BT’B

p, e caso BTB
p não possua localização 

correspondente a RCB, então BTB
p→BT’B

p.
Para realizar este ataque, Alice e Bob não precisam trabalhar em conjunto. 

Em qualquer um dos casos, Carol autenticará a IVC reconstruída em RCA ou RCB, 
após realizar uma das verificações T’A+VC ou T’B+VC, e será enganada por Alice ou 
Bob ao acreditar na autenticidade de T’A ou T’B. O resultado de um experimento que 
demonstra esta vulnerabilidade no HCT é apresentado na Figura 10.

Figura 10: Demonstração de T’A+VC=IVC e T’B+VC=IVC no HCT com modificação parcial de TA e TB. 

O segundo ataque ao esquema HCT foi realizado por Liu, Wu e Lin (2011). A 
vulnerabilidade que este ataque explora afeta a confidencialidade da IS, pois de-
monstra que qualquer participante é capaz reconstruí-la individualmente. Trata-se 
de uma falha mais grave que a identificada por Hu e Tzeng (2007).

Sabe-se que Pi possui Ti e Vi, e conhece IVi. Cada Tj foi codificada com Vi por 
um (2,2)VCS na região Rij, sendo IVi a imagem utilizada nesta codificação. Portan-
to, é possível afirmar que Pi é capaz de reconstruir a parte de Tj correspondente a 
Rij, a partir de Vi e IVi. A sobreposição desta reconstrução parcial com Ti revela em 
Rij, parte da IS. A repetição do processo para as n-2 regiões em Vi permitirá que o 
participante Pi recupere IS individualmente.
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Esta vulnerabilidade é muito interessante, tanto para Alice quanto para Bob, que 
são os participantes desonestos. Por exemplo, é possível assumir que Alice realize 
este ataque. Ela possui TA e VA, e conhece IVA. Sabe-se que partes de TB e de TC fo-
ram codificadas com VA por um (2,2)VCS em RAB e RAC, respectivamente, e que IVA é 
utilizada nesta codificação. Então, Alice é capaz de reconstruir as partes de TB e TC, 
correspondentes a RAB e RAC, respectivamente, a partir de VA e IVA.

A sobreposição da reconstrução parcial de TB com TA revela metade da IS em 
RAB. Da mesma forma, a sobreposição da reconstrução parcial de TC com TA revela em 
RAC a outra metade da IS. A transparência construída por Alice, composta pela conca-
tenação das reconstruções parciais de TB e TC correspondentes a RAB e RAC, respecti-
vamente, será nomeada como RPA. Dois experimentos que demonstram a exploração 
desta vulnerabilidade no HCT serão apresentados na Figura 11 e na Figura 12.

Figura 11: Demonstração de TA+RPA≠IS no HCT com IVA predominantemente branca.

A principal diferença entre os experimentos demonstrados na Figura 11 e na 
Figura 12 é a definição da IVA, que interfere nos resultados dos ataques. No expe-
rimento demonstrado na Figura 11, Alice escolheu uma imagem de cor predomi-
nantemente branca para ser a IVA. No experimento demonstrado na Figura 12, ela 
escolheu uma imagem de cor predominantemente preta para ser a IVA.

Esta diferença entre as imagens escolhidas por Alice em cada experimento 
interferiu nos resultados obtidos por ela. No experimento demonstrado na Figura 
11, é possível observar que a IS não pode ser identificada visualmente através 
da sobreposição TA+RPA. No entanto, o experimento demonstrado na Figura 12 
revela o resultado que realmente interessa para Alice. Ele indica a possibilidade 
de reconstrução da IS individualmente, pois neste caso a IS pode ser identificada 
visualmente através da sobreposição TA+RPA.
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Figura 12: Demonstração de TA+RPA=IS no HCT com IVA predominantemente preta.

Portanto, é possível realizar uma análise preliminar sobre os experimentos 
demonstrados na Figura 11 e na Figura 12. Para que Alice realize o ataque com 
sucesso, é necessário que a IVA escolhida seja predominantemente composta por 
pixels pretos. Quanto maior for a quantidade de pixels pretos em IVA, melhor será 
a identificação visual que Alice poderá realizar sobre a IS, através de TA+RPA. Uma 
análise mais detalhada sobre este ataque será apresentada na próxima Seção.

O ataque ao esquema HT foi realizado por Liu, Wu e Lin (2011). Sabe-se que 
cada linha das matrizes M0 e M1 são formadas pela concatenação dos dois subpi-dois subpi-
xels de autenticação com a linha correspondente nas matrizes S0 e S1, respectiva-
mente, e que as posições desses dois subpixels são iguais nos blocos BT0

p,...,B
Tn-1

p. 
Então, Liu, Wu e Lin (2011) afirmaram que, se os participantes desonestos P0,...,Pn-2 
forem capazes de localizar essas posições em BT0

p,...,B
Tn-2

p, então eles poderão re-
plicá-los em BT’0

p,...,B
T’n-2

p, para que possam modificar os subpixels restantes, cons-
truídos pela matriz S0 ou S1, através das transformações definidas no processo de 
execução da fraude. A repetição deste procedimento para cada pixel resultaria em 
transparências T’0,...,T’n-2, que passariam pela verificação da vítima Pn-1.

As posições dos dois subpixels de autenticação podem ser mapeadas em 
BT’0

p,...,B
T’n-2

p, da seguinte forma: sabe-se que em BTi
p um dos subpixels é preto e o 

outro é branco, e que esses dois subpixels formam um (2,2)VCS com BVi
p. Em BVi

p 
há dois subpixels na mesma posição que os subpixels de autenticação em BTi

p. Um 
desses subpixels em BVi

p é preto. O detalhe a ser observado é que este subpixel 
preto é único em BVi

p, e todos os outros subpixels restantes são brancos.
Portanto, caso o p-ésimo pixel em IVi seja branco, o subpixel preto em BVi

p 
será relacionado ao subpixel preto de autenticação em BTi

p. Caso o p-ésimo pixel 
em IVi seja preto, o subpixel preto em BVi

p será relacionado ao subpixel branco de 
autenticação em BTi

p. Como o bloco BVi
p possui um subpixel preto e todos os outros 

brancos, então um participante desonesto Pi será capaz de localizar somente a 
posição do subpixel de autenticação em BTi

p correspondente subpixel preto de BVi
p.
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Os participantes desonestos P0,...,Pn-2 podem obter todas as posições dos 
subpixels de autenticação pretos e brancos pela escolha combinada de IV0,...,IVn-2 
com cores complementares. Este procedimento permitirá que eles localizem as po-
sições de todos os subpixels de autenticação em BT0

p,...,B
Tn-2

p. O mapeamento re-
sultante deste procedimento realizado para cada pixel da IS, permite que P0,...,Pn-2 
construam T’0,...,T’n-2 através do processo de execução da fraude em um (2,n)VCS.

É possível supor que Alice e Bob combinem a escolha de IVA e IVB. Então, 
eles poderiam localizar as posições dos subpixels de autenticação em BTA

p e BTB
p, 

através da análise de BVA
p e BVB

p. O resultado do experimento é apresentado na 
Figura 13 e na Figura 14. 

Figura 13: Demonstração de TA+VC=IS e TB+VC=IS no ataque ao HT.

Em seguida, eles replicaram esses subpixels em BT’A
p e BT’B

p, para que pu-
dessem modificar os subpixels restantes seguindo as transformações BTA

p→BT’A
p e 

BTB
p→BT’B

p, necessárias para a execução da fraude. Ao repetir este procedimento 
para cada pixel da IS, Alice e Bob poderiam construir T’A e T’B, que passariam pela 
verificação de Carol. O experimento apresentado na Figura 14 demonstra que a IVC 
foi reconstruída após as sobreposições T’A+VC e T’B+VC.

Figura 14: Demonstração de T’A+VC=IVC, T’B+VC=IVC, T’A+TC=IF e T’B+TC=IF, no ataque ao HT.
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ANÁLISE SOBRE OS ATAQUES AOS ESQUEMAS DE PREVENÇÃO HCT E HT

A verificação da integridade fornecida pelo esquema de prevenção HCT fun-
cionou corretamente. A fraude demonstrada no experimento da Figura 5 poderia ser 
detectada. O experimento demonstrado na Figura 7 confirmou que Carol tornou-se 
capaz de verificar a integridade de TA ou TB, caso ela suspeite que essas transpa-
rências não são originais ou que a imagem reconstruída após as sobreposições 
TA+TC ou TB+TC não é verdadeira. No entanto, Hu e Tzeng (2007) e Liu, Wu e Lin 
(2011) identificaram vulnerabilidades no esquema HCT.

O primeiro ataque ao esquema de prevenção HCT, realizado por Hu e Tzeng 
(2007) foi demonstrado na Figura10. Neste experimento, Alice construiu T’A de for-
ma que cada BTA

p correspondente a RCA não fosse alterado. O resultado foi a re-
construção de IVA após a verificação realizada por Carol, através da sobreposição 
T’A+VC. Ainda neste experimento, Bob construiu T’B de forma que cada BTB

p corres-
pondente a RCB não fosse alterado. O resultado foi a reconstrução de IVB após a 
verificação realizada por Carol, através da sobreposição T’B+VC. O sucesso de Alice 
e Bob neste ataque requer o conhecimento das regiões RCA e RCB, que verificam a 
integridade de TA e TB, respectivamente.

Esta vulnerabilidade explorada por Hu e Tzeng (2007) poderia ser soluciona-
da se Carol fosse capaz de verificar a integridade de toda a extensão de TA, TB,T’A 
e T’B. Embora a solução para esta vulnerabilidade seja clara, há diversas formas de 
implementá-la. Uma delas foi desenvolvida por Hu e Tzeng (2007), mas também 
possui vulnerabilidades.

A implementação da correção sugerida neste artigo requer que as dimen-
sões de Vi sejam maiores que as de Ti, e que seja utilizado algum mecanismo de 
deslocamento das transparências durante as verificações, devido à diferença de 
dimensões entre Ti e Vi. Mais especificamente, deve ser desenvolvida uma versão 
adaptada do esquema de Shyu et al. (2007), como mecanismo de construção da 
transparência circular que forneceria para Carol a capacidade de verificar a integri-
dade de TA, TB, T’A e T’B, através de uma determinada quantidade de sobreposições 
obtidas com algumas rotações de VC. 

O segundo ataque ao esquema de prevenção HCT, realizado por Liu, Wu e 
Lin (2011) foi demonstrado na Figura 11 e na Figura 12. Este ataque presume que 
Alice seja capaz de reconstruir as partes de TB e TC, correspondentes a RAB e RAC, 
respectivamente, a partir de VA e IVA. Para que este ataque seja realizado com su-
cesso, é necessário que Alice escolha sua imagem de verificação IVA predominan-
temente composta por pixels pretos. Quanto maior for a quantidade de pixels pretos 
em IVA, melhor será a identificação visual sobre a reconstrução da IS, realizada 
através da sobreposição TA+RPA.

Há uma relação entre esta vulnerabilidade e o processo de construção da VA 
no HCT. A cor resultante das sobreposições entre BVA

p+BTB
p ou BVA

p+BTC
p é definida 

pelo posicionamento do subpixel preto em BTB
p ou BTC

p, respectivamente, pois a 
construção de BVA

p identifica o único subpixel preto em BTB
p na região RAB ou BTC

p 
na região RAC, quando o p-ésimo pixel em IVA for preto. No entanto, a construção 
de BVA

p identifica aleatoriamente um dos subpixels brancos em BTB
p na região RAB 

ou BTC
p na região RAC, quando o p-ésimo pixel em IVA for branco. Esta aleatoriedade 
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gera incerteza no ataque realizado por Alice.
Portanto, quanto maior for o número de pixels pretos em IVA, maior será a 

quantidade de blocos reconstruídos corretamente em RPA, e maior também será a 
possibilidade de sucesso na identificação visual da IS, realizada por Alice, após a 
reconstrução obtida pela sobreposição TA+RPA.

Esta vulnerabilidade explorada por Liu, Wu e Lin (2011) poderia ser corrigida 
pela inclusão no esquema de um módulo capaz de validar IVA, IVB e IVC, através da 
limitação da quantidade de pixels pretos contidos em cada imagem de verificação. 
Adicionalmente, o módulo deve ser capaz de inverter as cores de todos os pixeis de 
qualquer imagem de verificação que possua a quantidade de pixels pretos superior 
ao limite estabelecido. Esta função tornaria dispensável a rejeição das imagens 
reprovadas na validação.

No caso de Alice, o módulo seria ativado quando ela informasse IVA. Neste 
momento, o módulo deveria realizar uma simples contagem dos pixels pretos em 
sua imagem de verificação. Se a quantidade for superior a uma porcentagem pre-
definida do total de pixels da imagem, então o módulo deveria inverter a cor de 
todos os pixels de IVA, da seguinte forma: os pixels pretos se tornarão brancos e os 
pixels brancos se tornarão pretos. Alguns exemplos de execução do módulo de va-
lidação com o limite predefinido de 50% são apresentados na Tabela 2, onde cada 
imagem de verificação no estado inicial é definida por IVI, e cada imagem resultante 
após a validação do módulo é definida por IVR.

Tabela 2: Validação de algumas imagens de verificação.

A verificação da integridade fornecida pelo esquema de prevenção HT funcio-ão da integridade fornecida pelo esquema de prevenção HT funcio- prevenção HT funcio-
nou corretamente. Neste caso, a fraude demonstrada no experimento da Figura 5 
não pode ser realizada. Além disso, o esquema de prevenção HT é seguro diante 
dos ataques realizados contra o esquema HCT, demonstrados na Figura 10, na 
Figura 11 e na Figura 12, pois cada verificação VC+TA e VC+TB ocupa toda a área 
de VC, e o processo de construção de VC é baseado em um (2,2)VCS independente 
da construção de TC, através da adição de subpixels especificamente relacionados 
com o processo de autenticação das imagens de verificação. No entanto, Liu, Wu e 
Lin (2011) identificaram uma vulnerabilidade no esquema HT.

O ataque ao esquema de prevenção HT, realizado por Liu, Wu e Lin (2011), 
foi demonstrado na Figura 13 e na Figura 14. Nesse experimento, Alice e Bob com-
binaram a escolha de IVA e IVB e se tornaram capazes de localizar as posições dos 
subpixels de autenticação em BTA

p e BTB
p, através da análise de BVA

p e BVB
p. Após 

repetir este procedimento para cada pixel da IS, eles construíram T’A e T’B, pelas 
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transformações BTA
p→BT’A

p e BTB
p→BT’B

p sobre os subpixels restantes. Desta forma, 
T’A e T’B passaram na verificação de Carol, realizada por VC+T’A e VC+T’B.

Esta vulnerabilidade explorada por Liu, Wu e Lin (2011) indica a qualquer 
projeto sobre um novo esquema de prevenção contra fraude que a utilização de 
subpixels especificamente na autenticação das imagens de verificação tornará o 
esquema vulnerável à fraude demonstrada na Figura 5, se Alice e Bob consegui-
rem localizar as posições dos subpixels de autenticação em BTA

p e BTB
p. A correção 

sobre a vulnerabilidade do HT sugerida neste artigo é a utilização de subpixels 
extras, com a definição aleatória dos subpixels de autenticação em um bloco, além 
de um mecanismo de permutação baseado em múltiplas imagens de verificação, 
que invalidaria qualquer combinação entre Alice e Bob, por tornar indeterminado o 
conhecimento que possuem sobre as transparências de Carol.

CONCLUSÃO

Neste artigo foi apresentada uma análise sobre os ataques aos principais 
esquemas de prevenção contra fraude em Criptografia Visual, desenvolvidos por 
Horng et al. (2006) e Hu e Tzeng (2007), com base na demonstração através de 
experimentos das vulnerabilidades exploradas por eles e na apresentação de su-
gestões sobre possíveis correções aos esquemas HCT e HT, que os tornariam 
seguros contra os ataques identificados.

A análise apresentada neste artigo forneceu a base do projeto para o desen-
volvimento de um novo esquema de prevenção contra fraude em Criptografia Visu-
al, conforme ilustrado no diagrama da Figura 15.

Figura 15: Base para o projeto de um novo esquema de prevenção contra fraude.

A adaptação do esquema que codifica múltiplas imagens, desenvolvido por 
Shyu et al. (2007) forneceria a segurança diante do ataque definido por Hu e Tzeng 
(2007) contra o HCT, através da capacidade de verificação da integridade de toda 
a extensão das transparências dos outros participantes, com base na utilização de 
transparências circulares. A adição de um módulo de validação ao projeto fornece-
ria a segurança contra o ataque definido por Liu, Wu e Lin (2011) ao HCT, através 
da capacidade de limitar a quantidade de pixels pretos nas imagens de verificação 
informadas pelos participantes. Um mecanismo de permutação do posicionamento 
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das imagens que devem ser autenticadas durante o processo de verificação das 
transparências forneceria a segurança contra o ataque definido por Liu, Wu e Lin 
(2011) sobre o HT, pois ele inviabilizaria a combinação de imagens complementares, 
e aumentaria a incerteza relacionada com as informações que os participantes de-
sonestos possuem sobre a vítima. Finalmente, o aumento da expansão dos pixels 
poderia incorporar informações adicionais, e seriam definidos aleatoriamente para 
autenticação ou construção dos blocos, fornecendo também a segurança diante do 
ataque definido por Liu, Wu e Lin (2011) contra o esquema de prevenção HT.
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RESUMO

A indústria automobilística tem grande interesse e necessidade de desenvolver cha-
pas de aço capazes de suportar altos níveis de deformação sem afetar suas propriedades 
mecânicas, de modo que as chapas possam adquirir diferentes formatos durante o embu-
timento. Um aço bastante utilizado para este tipo de aplicação são os aços livres de inters-
ticiais (intersticial free – IF). A textura cristalográfica desenvolvida durante a laminação de 
chapas de aços IF tem um papel fundamental na conformabilidade destas chapas. Como 
ainda são pouco conhecidas as diferenças microestruturais e, principalmente, texturais 
dos aços IF após a laminação convencional e assimétrica diante de grandes reduções, o 
presente trabalho visa contribuir com o entendimento sobre a evolução da textura cristalo-
gráfica resultante destes processamentos após 70, 80 e 90% de redução.

Palavras-chave: laminação convencional, laminação assimétrica, aço IF, textura.

ABSTRACT

The automotive industry has a great need and interest to develop steel sheets 
able to withstand high levels of strain without affecting its mechanical properties, so 
that the sheets may acquire different shapes during deep drawing. A widely used 
steel for this type of application are interstitial free steels (interstitial free - IF). The 
crystallographic texture developed during the rolling of IF steel sheets have a cen-
tral role in formability of these sheets. As it is not well known the microstructural 
differences, specially the textural differences, caused by conventional and asymme-
tric rolling after great reductions, this study aims to contribute to the understands of 
the evolution of crystallographic texture resulting from these rolling  process after 
70, 80 and 90% reduction.

Keywords: conventional rolling, asymmetric rolling, IF steel, texture.
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INTRODUÇÃO

A indústria automobilística (RAY et. al, 1994) assim como a indústria de embala-
gens (HIROKI, 2007), tem grande interesse e necessidade de desenvolver chapas de 
aço capazes de suportar altos níveis de deformação sem afetar suas propriedades 
mecânicas, de modo que as chapas possam adquirir diferentes formatos. Um dos 
processos de conformação mais agressivos é a estampagem profunda, onde o ma-
terial precisa ter não só uma boa embutibilidade, mas também um ótimo estiramento, 
sendo esta a principal aplicação dos aços livres de intersticiais.

Nos aços livres de intersticiais (IF – intersticial free), o teor dos elementos C e 
N variam de 0,002 % a 0,010 %, e devido a adição de elementos microligantes, Ti e/
ou Nb, esses elementos formam carbetos e nitretos, de modo que a matriz ferrítica 
do aço fique completamente livre desses elementos, tornando-se mais dúctil e tenaz. 

Uma das etapas mais importantes na fabricação de chapas para estampagem é 
a laminação, pois sabe-se que os parâmetros da laminação influenciam as proprieda-
des finais dessas chapas. Os parâmetros definidos desde a laminação de acabamen-
to a quente até o recozimento final da chapa têm forte influência na determinação da 
textura e nas propriedades mecânicas relacionadas com a estampabilidade.

A textura cristalográfica desenvolvida durante a laminação desse material tem 
papel fundamental na conformabilidade dessas chapas, sendo esperado o desenvol-
vimento de fibra γ, com os planos {111} paralelos a direção normal (RAY et. al, 1994 
e HUTCHINSON, 1999) de laminação a quente, grau de deformação, temperatura 
de laminação de acabamento, temperatura de recozimento, entre outros, tem grande 
influência em sua característica final

A laminação assimétrica (LA) consiste num método alternativo de laminação 
no qual é possível a produção de uma maior deformação cisalhante no material para 
um mesmo grau de deformação aplicado no processo convencional, proporcionando 
um aumento do gradiente de textura através da espessura da chapa laminada (LEE, 
2001). Outra vantagem observada refere-se a aplicação de menores força e torque 
para um mesma deformação quando comparada à laminação convencional (LC). 
Para se introduzir assimetria durante as operações de laminação, devem ser impos-
tos nos cilindros de laminação, superior e inferior, as seguintes diferenças: velocida-
des de rotação; diâmetros e/ou coeficientes de atrito (LEE, 2001, e JI, 2009).

Apesar de existirem muitos trabalhos indicando a LA como um processo alter-
nativo de laminação, especialmente no caso de ligas de Al, o resultado da LA em 
aços IF diante de grandes reduções ainda é pouco estudado. Não foi identificado 
na literatura nenhum estudo que compare os dois processos, LA e LC, para o mes-
mo grau de redução, sendo este o principal objetivo do presente trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste trabalho foi utilizado um aço IF Ti-Nb fornecido pela 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na forma de tira resultante da laminação 
a quente, com 4,9 mm de espessura. A placa de origem possuía 257 mm de es-
pessura, e foi recozida por 218 min à 1248 °C antes de ser laminada a quente. A 
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temperatura de acabamento e bobinamento aplicada foram de 952 e 730 °C, res-
pectivamente. Na Tab. 1 está disponível a composição química do material que foi 
estudado.

Tabela 1. Composição química do aço estudado.

O material recebido foi cortado na forma de chapas retangulares medindo 20 
x 12 mm adequadas para a realização da laminação. Além da LC, foi realizada a 
LA com razão de cilindros de 1,26, com o objetivo de investigar a influência deste 
parâmetro na estampabilidade dos aços IF. As chapas foram laminadas a frio, no 
laboratório de fundição do IME, utilizando um laminador FENN MFG até atingir re-
duções na ordem de 70%, 80% e 90%. 

Após a laminação todas as chapas foram submetidas ao recozimento com 
objetivo de torná-las mais dúcteis, aliviar as tensões e promover o desenvolvimento 
de textura de fibra γ, características desejáveis durante a estampagem profunda.

O recozimento foi realizado em forno de banho de sal, a uma temperatura de 
850 ºC por 120 segundos, seguido de resfriamento ao ar, de modo a simular as 
taxas comumente aplicadas no recozimento contínuo. 

Para avaliação da textura foram extraídas amostras medindo 20 x 20 mm de 
cada uma das chapas resultante dos diferentes estados de processamento aplica-
dos: tira quente recebida; após a laminação a frio em cada um dos seus diferentes 
graus de redução; e após o recozimento de cada uma das chapas. Para medição 
da textura cristalográfica foi utilizado um equipamento X’PERT PRO MPD da PA-
Nalytical com tubo de raios-X cerâmico e anodo de cobalto com detector PIXcel de 
255 canais.

  As figuras de pólo dos planos {110}, {200} e {211} foram obtidas através do 
programa X`PERT TEXTURE, e as funções de distribuição de orientação cristalina 
(FDOC) foram calculadas utilizando os programas PHILCONVERT e POPLA. Se-
rão usadas notações de Bunge para analisar a intensidade de incidência de grãos 
com o plano do paralelo ao plano de laminação e a direção cristalográfica paralela 
a direção de laminação.

RESULTADO E DISCUSSÃO

As seções φ2 = 45° das FDOC obtidas para as amostras laminadas conven- das FDOC obtidas para as amostras laminadas conven-das FDOC obtidas para as amostras laminadas conven-
cionalmente antes e após o recozimento são apresentadas na Figura 1. Após a 
laminação – C70, C80 e C90 – verifica-se que com o aumento do percentual de 
redução, ocorre a intensificação da fibra α, enquanto que a  fibra γ se intensifica até 
80% e depois perde intensidade. O recozimento posterior – RC70, RC80 e RC90 – 
acarreta a perda da intensidade dos componentes pertencentes a fibra α, em todas 
as amostras, e intensificação da fibra γ das amostras RC80 e RC90.

O componente de cubo rodado, (001)<-110>, que é indesejável para as ope-
rações de estampagem, está presente em todas as amostras laminadas, mas de-
saparece com o recozimento. O desenvolvimento de componentes localizados nas 
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proximidades da fibra γ e a diminuição da intensidade do cubo rodado após o reco-
zimento estão relacionados à presença de heterogeneidades cristalinas ou bandas 
de cisalhamento (RUIZ-APARICIO, 2001).

Figura 1. FDOCs da seção φ2 = 45° das amostras laminadas convencionalmente antes e após o recozimento.

A Figura 2 mostra a distribuição dos componentes da fibra α ao longo do ân-
gulo Φ, sendo apresentada num mesmo gráfico a distribuição dos componentes 
para cada uma das condições estudadas, material recebido, R, logo após a redu-
ção de 70%, 80%, e 90%, aplicada durante a laminação convencional, e posterior 
ao recozimento subsequente. De acordo com os estudos desenvolvidos por HU-
TCHINSON (1999), HUMANE (2010) e ZHANG (2010), com o aumento do percen-
tual de deformação a frio aplicado, a intensidade da fibra α também aumenta. Este 
comportamento também é obtido neste trabalho, comprovado pelas intensidades 
máximas obtidas ao longo da fibra α que foram: 6,4 para 70% de redução; 7,6 para 
80% de redução; e 8,8 para 90% de redução, exibidas na Figura 2. 

O componente de maior intensidade na fibra α é observado em C90 estando 
localizado em Φ = 20°, a 5° do componente (113)<110>. Após o recozimento da 
amostra RC90, este componente perde intensidade, reduzindo para 5, enquanto 
que verifica-se que o componente mais intenso passa a ser (223)<110>, com 7,1 
de intensidade. 
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Figura 2. Distribuição das Intensidades de textura dos componentes da seção φ2 = 45° ao longo da fibra α 
das amostras que sofreram laminação convencional

Ainda analisando as amostras após a laminação, verifica-se que o componen-
te (001)<110> é o mais intenso tanto em C70 quanto em C80 com valores de 6,4 e 
7,6 respectivamente. Após o recozimento verifica-se que RC70 e RC80 apresentam 
intensidade de 1,5 e 2, respectivamente, próximo a (001)<110>. Para RC70 a má-
xima intensidade é 4,2, situada em Φ = 45°, próximo a (223)<110>. Já para RC80 a 
máxima intensidade obtida após o recozimento é 7, em Φ = 50°,  a 4° de  (111)<110>. 

Diante do exposto acima, pode-se concluir que houve um forte desenvolvimen-
to da fibra α após a laminação, entretanto após o recozimento ocorreu a redução da 
intensidade dos componentes pertencentes a esta fibra, até Φ = 35°, e desenvolvi-
mento dos componentes de nas proximidades da fibra γ, 40° < Φ < 70°. O aumento 
das intensidades dos componentes localizados próximos à fibra γ, assim como o 
decréscimo de intensidade do componente de cubo rodado (001)<110> após o reco-
zimento está relacionado com a presença de heterogeneidades cristalinas ou bandas 
de cisalhamento na matriz deformada (RUIZ-APARICIO, 2001). 

O decréscimo da intensidade do componente (001)<110> em consequência do 
recozimento observado em todas as amostras é benéfico para o aço IF, uma vez 
que este componente pode deteriorar as propriedades de embutimento (RAY et. al, 
1994). Este componente é responsável pela formação de orelhas a 45º durante o 
embutimento.

 HUMANE (2010) e ZHANG (2010) também avaliaram o comportamento da 
fibra γ após a laminação e verificaram que esta fibra se desenvolve até cerca de 75 
– 80%, quando atinge seu máximo de intensidade, e com o aumento da deformação 
ocorre o seu enfraquecimento. Este comportamento também foi verificado neste tra-
balho como pode ser comprovado por meio da Figura 3, onde é apresentada a distri-
buição dos componentes ao longo da fibra γ.
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Figura 3. Distribuição das Intensidades de textura dos componentes da seção φ2 = 45° ao longo da fibra γ 
das amostras que sofreram laminação convencional

A amostra recebida, R, não possui nenhuma intensidade ao longo da fibra γ, 
entretanto após 70% de redução ocorre um aumento de intensidade atingindo-se 
3,8 em φ1 = 0º e φ1 = 60º, próximo às direções <110> e <011>, respectivamente. O 
aumento da deformação para 80% intensificou ainda mais a presença fibra γ atin-
gindo-se 5,55 e 5,68 em φ1 = 30º e φ1 = 90º, próximo às direções <121> e <112>. 
Para esta amostra o mínimo de intensidade observado é  4,6. Em linha com o que 
foi verificado por HUMANE (2010) e ZHANG (2010), com o aumento da deformação 
para 90% houve o decréscimo da intensidade máxima obtida para C90, 3,4 em φ1 
= 0º e φ1 = 55º.

Ao contrário do que ocorreu com as amostras RC80 e RC90, que após o re-
cozimento tiveram um fortalecimento da fibra γ, a amostra Db perdeu intensidade, 
apresentando máximo igual a 2,8 em φ1 = 0º. Este não é um resultado esperado, 
mas foi identificado a presença de uma fibra ao longo de Φ = 60º, o que sugere que 
a fibra γ se desenvolveu em ângulos maiores de Φ. RC80 teve seu máximo de 6,7 
em φ1 = 0º e φ1 = 55º, próximo as componentes (111)<110> e (111)<011>, enquan-
to que RC90 teve máximo igual a 5,2 em φ1 = 0º.

Para as amostras laminadas assimetricamente além da camada central – 
AXX-2 –  também foram estudas as superfícies inferior – AXX-1, que ficou em 
contado com o rolo de menor diâmetro, e a superfície superior – AXX-3 –, que ficou 
em contado com o rolo de maior diâmetro. As FDOCs das amostras após 70, 80 e 
90 % de deformação assimétrica são apresentadas nas Figuras 4, 5 e 6, respecti-
vamente. 

No geral, a superfície inferior foi a que desenvolveu a textura mais fraca, en-
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quanto que a superfície superior desenvolveu uma textura mais forte, sendo com-
parável aos resultados obtidos para a LC. Em relação à camada central, verifica-se 
que não é encontrado nenhum componente ao longo de Φ= 54,7º, posição original 
da fibra γ.

A distribuição das intensidades dos componentes da fibra α resultantes das 
amostras que sofreram LA é apresentada na Figura 7. Pode ser constatado que 
na camada central aqui avaliada, a distribuição dos componentes da fibra α é bem 
semelhante para quase todas as amostras, caracterizadas por baixas intensida-
des, próximas a zero, a 5 ° do plano (113), entre Φ = 50 °  e Φ = 60 ° e quando Φ 
> 80 °. Para demais posições, (001)<110>, (223)<110> e a 5 ° de (332)<110>, são 
observados máximos intensidade de, 4, 1,5 e 2, respectivamente.  Apenas RA90-2 
se mostrou contrária a esta tendência, apresentando comportamento semelhante 
a C90, com máxima intensidade 8,5 próximo a (113)<110>, e intensidade de 7 em 
(001)<110>. O posterior recozimento ocasiona a perda de intensidade tanto para os 
componentes pertencentes a fibra α quanto a fibra γ. 

Figura 4. FDOCs da seção φ2 = 45° das amostras laminadas assimetricamente após 70% de redução antes e 
após o recozimento.

A redução da intensidade da fibra α em relação ao comportamento resultante 
da LC, pode ser um indício da melhora nas propriedades relacionadas a estam-
pagem, uma vez que se almeja o enfraquecimento desta fibra e fortalecimento da 
fibra γ.

Diferente do que é observado nas amostras após LC, a LA provoca um deslo-
camento da fibra γ para maiores valores de Φ, não sendo verificado praticamente 
nenhuma intensidade ao longo da posição original desta fibra, Φ= 54º, conforme foi 
previsto no estudo desenvolvido por TÓTH (2012). Sendo assim a Figura 8 apre-
senta a distribuição da intensidade dos componentes ao longo da fibra γ, para Φ 
variando de 60 º a 70 º, de acordo com a máxima intensidade apresenta para um 
mesmo ângulo.
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Figura 5. FDOCs da seção φ2 = 45° das amostras laminadas assimetricamente após 80% de redução antes e 
após o recozimento. 

Figura 6. FDOCs da seção φ2 = 45° das amostras laminadas assimetricamente após 90% de redução antes e 
após o recozimento. 
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Figura 7. Distribuição das Intensidades de textura dos componentes da seção φ2 = 45° ao longo da fibra α 
das amostras que sofreram laminação assimétrica.

A máxima intensidade verificada nas amostras laminadas assimetricamente 
foi de 4,6 para o componente (111)<112> da amostra RA90-2, enquanto que as 
amostras que foram laminadas convencionalmente atingiram um máximo de in-
tensidade próximo a 7 para RC80,. Verifica-se uma intensidade média de 1,8 para 
0º < φ1 < 80°, aumentando para 2,5 em φ1 = 90°, nas proximidades de (111)<112>. 
Apenas A90-2, diverge das demais amostras apresentando um máximo igual a 4,6 
em (111)<112>.

É importante notar que, apesar do comportamento dos componentes, no 
centro, na superfície inferior e na superfície superior serem diferentes, as amostras 
demonstraram uma tendência de comportamento bastante semelhante em cada 
um destes locais.  
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Figura 8. Distribuição das Intensidades de textura dos componentes da seção φ2 = 45° ao longo da fibra γ 
das amostras que sofreram laminação assimétrica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que pode ser observado nas FDOCs e nos gráficos de distribui-
ção de intensidade aqui estudados, pode-se dizer que a laminação convencional 
promoveu o desenvolvimento das fibras α e γ exatamente como é reportado na 
literatura. Houve um reforço da fibra α com o aumento da deformação, e a fibra γ 
desenvolveu-se até 80% e então perdeu intensidade após 90%. Ressalta-se ainda 
a homogeneidade de distribuição dos componentes ao longo da fibra γ. 

Já a assimetria aqui provocada, resultou na redução da intensidade dos com-
ponentes de fibra α, principalmente na camada central das amostras o que é bené-
fico, todavia a fibra γ teve perda significativa de intensidade. A assimetria também 
provocou o deslocamento da fibra γ para maiores ângulos de Φ – ente 60 e 75°.

Para uma melhor avaliação do resultado do trabalho, faz-se necessário a ava-
liação das propriedades mecânicas, principalmente dos coeficientes de anisotropia
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RESUMO

A técnica de difração de raios-X é usada na caracterização dos materiais cristalinos. 
Através dela é possível determinar as fases presentes, os percentuais das fases, orientação 
preferencial (textura), parâmetros de rede, simetria da rede de Bravais, deformação residual, 
tamanho de cristalito e microdeformação entre outras característiucas de interesse. No pre-
sente trabalho foi realizada a caracterização de amostras de zircônia tetragonal policristalina 
parcialmente estabilizada com 3%mol de ítria da marca comercial ProtMat Materiais Avança-
dos. Foram usados blocos de zircônia pré sinterizados (corpo verde) e após a sinterização a 
1530ºC com patamar de aquecimento durante 120 min. As amostras apresentaram as fases 
tetragonal e monoclínica (badelleyita) antes e após a sinterização. As fases foram quantifi-
cadas pelos refinamentos de Rietveld e Le-Bail. Observou-se um maior percentual de fase 
monoclínica na zircônia pré-sinterizada (14,2%) com redução para 3,5% após a sinterização. 

Palavras-chave: Difração de raios-X, Zircônia, Y-TZP, Refinamento de Rietveld, 
Refinamento de Le-Bail.

ABSTRACT

The X-ray diffraction is used for crystalline materials characterization. Using X-ray 
diffraction is possible to determine several characteristics inherent to the analyzed material, 
such as phases, the composition of phases, their relative concentration, preferred orien-
tation (texture), crystal parameters, Bravais symmetry, residual strain, crystallite size and 
micro-strain among others properties. The present study was performed to characterize 
samples of polycrystalline tetragonal zirconia partially stabilized with 3 %mol yttria of the 
trademark ProtMat Materiais Avançados, pre sintered (green body) and after sintering at 
1530 ° C during 120 min. Monoclinic and tetragonal phases (badelleyita) were identified in 
all samples. The phases were quantified by Rietveld and Le-Bail refinements. We observed 
a higher percentage of monoclinic phase in the pre-sintered zirconia (14.2%), which was 
reduced to 3.5% after sintering.

Keywords: X-ray diffraction, Zirconia, Y-TZP, Rietveld refinement, Le-Bail refine-
ment.
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INTRODUÇÃO

O dióxido de zircônio não dopado (ZrO2) ou zircônia possui três formas po-
limórficas: monoclínica, tetragonal e cúbica. Sob pressão atmosférica, a fase de 
estrutura cristalina monoclínica é estável da temperatura ambiente até cerca de 
1170ºC. Com o aquecimento, a partir dessa temperatura sofre transformação para 
a estrutura cristalina tetragonal. Esta fase tetragonal permanece estável até tem-
peraturas em torno de 2370ºC quando sofre nova transformação para uma fase de 
estrutura cristalina cúbica, e assim se mantém até o ponto de fusão, por volta de 
2680ºC (Zolotar, 1995; Birrer, 2009; Umeri, 2010; Wang, 2010; Andreiuolo, 2011).

É possível manter a zircônia na fase cúbica ou tetragonal de forma metaes-
tável em temperaturas mais baixas, incluindo a temperatura ambiente, através da 
adição de elementos estabilizantes como o Ce, Ca, Mg, Y entre outros. A concen-
tração desses elementos influencia no comportamento do material (Zolotar, 1995; 
Kelly, 2008; Birrer, 2009; Vagkopoulous, 2009; Wang, 2010).

A difração de raios-X é um fenômeno de interferência e se baseia no princípio 
de que uma radiação eletromagnética com comprimento de onda da mesma ordem 
de grandeza das distâncias interatômicas, ao atingir um material cristalino sofre 
espalhamento pela matriz atômica de longo alcance, produzindo uma interferên-
cia construtiva em ângulos específicos de incidência (Cullity, 2001; Kahn, 2004; 
Pecharsky, 2009; Speakman, 2011a).

Com base nos conceitos da física ondulatória, quando a radiação eletromag-
nética dos raios-X se propaga pelo material, três fenômenos podem ocorrer. Ela 
pode sofrer um espalhamento coerente sendo instantaneamente absorvida e ree-
mitida. Pode sofrer um espalhamento incoerente (efeito Compton) onde parte da 
energia é absorvida e convertida em energia térmica, e parte da energia é espa-
lhada com maior comprimento de onda e direção indefinida. Por último, a energia 
pode ser absorvida, quando o átomo perde um elétron e se ioniza, emitindo raios-X 
secundários num efeito conhecido como fluorescência de raios-X (Bleicher, 2000; 
Pecharsky, 2009).

 Apenas o espalhamento coerente resulta no fenômeno de difração em re-
des cristalinas periódicas. Portanto, cada átomo do material pode ser considerado 
como um espalhador pontual coerente. O espalhamento é proporcional ao número 
de elétrons em torno do átomo. As diferenças de densidade atômica entre os vários 
planos atômicos de uma estrutura cristalina também contribuem para que as in-
tensidades difratadas sejam díspares para os diversos planos cristalinos (Bleicher, 
2000; Cullity, 2001; Pecharsky, 2009; Speakman, 2011a).

LEI DE BRAGG

No espalhamento coerente ou colisão elástica, a onda espalhada segue as 
leis da óptica, tendo uma direção definida com o ângulo de espalhamento igual ao 
ângulo de incidência, além de mesma fase e energia do feixe incidente (Bleicher, 
2000; Pecharsky, 2009).

 Um feixe de raios-X monocromático e coerente incidindo em uma estrutura 
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cristalina com um ângulo θ será difratado pelos átomos que estão no plano atômi-
co superficial, assim como, pelos átomos dos planos atômicos subjacentes com o 
mesmo ângulo de incidência (Figura 1). Portanto, o ângulo entre o feixe incidente 
e o feixe difratado será 2θ, e quando a diferença de caminho ótico entre os feixes 
difratados pelos diferentes planos for um múltiplo inteiro do comprimento de onda 
da radiação incidente, a interferência é construtiva, gerando um pico de difração. 
Esta condição é expressa pela lei de Bragg (Equação 1), que relaciona o ângulo de 
incidência (θ) com o comprimento de onda (λ) para várias ordens de reflexão (n) e 
a distância interplanar (d) para o conjunto de planos hkl (índices de Miller) (Bleicher, 
2000; Cullity, 2001; Castro, 2007; Pecharsky, 2009; Speakman, 2011a).

Figura.1. Difração de raios-x pelos planos atômicos

nλ = 2d senθ                                             (Equação 1)
 
Uma determinada estrutura cristalina possui várias famílias de planos, e para 

cada distância interplanar teremos um ângulo θ que irá satisfazer a lei de Bragg. 
Desta forma, os picos de difração estão relacionados com os planos atômicos, e o 
padrão de difração será um produto da estrutura cristalina exclusiva de um material 
(Cullity, 2001; Kahn, 2004; Pecharsky, 2009; Speakman, 2011a).

PADRÃO DE DIFRAÇÃO

 O padrão de difração é normalmente expresso através de um gráfico (difrato-
grama), cuja abscissa representa 2θ e a ordenada a intensidade em contagens por 
segundo (CPS). A posição angular, área, intensidade e forma de cada pico repre-
senta a difração dos raios-X para um dado conjunto de planos hkl, cujos parâmetros 
refletem as características da estrutura cristalina analisada. Os picos se destacam de 
uma linha de base, ou background, a qual sofre influência da temperatura da amos-
tra e da presença de materiais amorfos (Cullity, 2001; Pecharsky, 2009; Antoniassi, 
2012).

 A intensidade dos picos de difração (Ihkl) está diretamente relacionada ao fator 
de estrutura (Fhkl), que consiste na soma do espalhamento produzido por todos os 
átomos na célula unitária para um determinado plano atômico (hkl) (Equações. 2 e 3):
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 LP é uma combinação dos fatores de geometria e polarização, que depen-
dem da configuração experimental, e A é o fator de correção de absorção, que pode 
ser ou não aplicado.
 

O fator de estrutura (Fhkl) determina a amplitude da energia espalhada con-
siderando quais átomos estão ocupando os planos atômicos e sua capacidade 
de espalhamento, quantificada pelo fator de espalhamento (fj) (Equação 4), assim 
como pela localização dos átomos nos planos atômicos, expressada pelas coor-
denadas xj yj e zj. Nj é a fração de cada posição atômica equivalente ocupada pelo 
átomo j (Rupp, 2005; Castro, 2007; Speakman, 2011a).

 
O fator de espalhamento é definido como a razão entre a amplitude da onda 

difratada por um átomo e a amplitude da onda difratada por um elétron isolado, e 
é dependente do número atômico, do comprimento de onda da radiação incidente 
(λ), do ângulo de difração (senθ) assim como da vibração térmica (B) (Mafud, 2006; 
Sasaki, 2008; Macdonald, 2012).

O fator de espalhamento calculado para um dado átomo a zero Kelvin é re-
presentado por f0 e corresponde ao valor máximo de f. É encontrado na literatura 
na forma de tabelas, equações determinadas experimentalmente ou por aproxima-
ções da mecânica quântica (Rupp, 2005; Connolly, 2007; Sasaki, 2008; Speakman, 
2011b).

O cálculo do fator de espalhamento f considera o fator de temperatura de 
Debye-Waller (B) determinado na Equação 5. Ele quantifica a vibração do átomo a 
partir do seu ponto de equilíbrio na rede cristalina, o que interfere negativamente na 
sua capacidade de espalhamento, onde U representa a amplitude média quadráti-
ca da vibração (Rupp, 2005; Connolly, 2007; Speakman, 2011b).

A intensidade da difração, forma e posição dos picos também estão relacio-
nadas a outros fatores, que podem ser referentes ao equipamento; intrínsecos à 
amostra e à condição do ensaio (temperatura, orientação preferencial, tamanho 
de cristais, micro e macro deformação, etc.) ou relativos à sua preparação (Cullity, 
2001; Connolly, 2007; Antoniassi, 2012).

IDENTIFICAÇÃO DAS FASES

A identificação das fases presentes no material é realizada levando-se em 
consideração o padrão único de difração apresentado por cada fase cristalina pre-
sente na amostra, sendo nas multifásicas a soma do padrão de difração de cada 
fase individual. Os dados experimentais são comparados com padrões de referên-
cia de bancos de dados, como o Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) ou 
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PDF2 do ICDD (International Centre for Diffraction data), onde a posição e intensi-
dade dos picos deve combinar da melhor forma possível com o difratograma anali-
sado. Os picos de maior intensidade do padrão de referência devem estar presen-
tes no difratograma analisado, sendo aceitável que os picos menores não sejam 
observados, pois podem se misturar à linha de base (Pecharsky, 2009; Speakman, 
2011b; Antoniassi, 2012).

ANÁLISE QUANTITATIVA

A análise quantitativa permite determinar a concentração das várias fases 
presentes no material estudado após estas terem sido identificadas. A maioria dos 
métodos de análise quantitativa foi concebida utilizando-se de comparações com 
amostras de referência não disponíveis comercialmente, as quais são preparadas 
para cada análise. No presente trabalho será usada a técnica proposta por Rie-
tveld. Vários fatores podem dificultar a precisão da análise, tais como granulação, 
orientação preferencial e diferentes fatores de absorção para as diversas fases 
presentes, dentre outros (Cullity, 2001; Kahn, 2004; Pecharsky, 2009; Antoniassi, 
2012).

MÉTODO DE RIETVELD

 O método foi desenvolvido por Hugo Rietveld em 1969, e tem como principal 
vantagem a utilização de modelos matemáticos para a obtenção de um padrão de 
difração calculado para ser comparado ao padrão observado ponto a ponto, e os 
parâmetros ajustados pelo método dos mínimos quadrados. Desta forma torna-se 
dispensável o preparo de amostras padrão, além de permitir a compensação das 
distorções oriundas dos parâmetros experimentais ou das características da amos-
tra (Castro, 2007; Pecharsky, 2009; Antoniassi, 2012).

 O padrão de difração é calculado pelo método de Rietveld de acordo com o 
modelo estrutural, baseado em dados cristalográficos como as coordenadas atômi-
cas, parâmetros de rede, fator de ocupação e simetria do grupo espacial. É aplica-
do por toda extensão angular do difratograma observado, permitindo obter informa-
ções bastante precisas até mesmo de picos sobrepostos de diferentes fases. Além 
da análise quantitativa podemos ajustar diversos parâmetros e fatores estruturais 
conforme listado abaixo (Castro, 2007; Pecharsky, 2009; Speakman, 2011b; c; An-(Castro, 2007; Pecharsky, 2009; Speakman, 2011b; c; An-
toniassi, 2012):

Parâmetros gerais:
b) Zero do goniômetro 
c) Deslocamento da amostra
d) Comprimento de onda 
e) Linhas de base
Parâmetros individuais de cada fase:
a) Fator de escala
b) Orientação preferencial
c) Fator de temperatura geral
d) Extinção
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e) Perfil instrumental
f) Porosidade
g) Rugosidade
h) Parâmetros de célula unitária
i) Coordenadas atômicas e fator de ocupação
k) Parâmetro térmico isotrópico e anisotrópico
l) Parâmetros de perfil de pico 
m) Parâmetros de Cagliotti (U,V e W)
n) Assimetria
o) Microdeformação
p) Tamanho de cristalito

 
Vários indicadores estatísticos numéricos são utilizados para determinar a 

qualidade do ajuste do padrão calculado em relação ao observado durante o refi-
namento. O resíduo dos mínimos quadrados é dado por Rp, e quantifica a diferença 
entre os dados calculados e observados. Rwp é outro indicador, que considera o 
resíduo em seu numerador e da maior peso a picos de maior intensidade. Valores 
de Rp e Rwp abaixo de 10% são considerados satsifatórios, pois a presença de ru-
ído impede um ajuste perfeito entre o padrão observado e o calculado. O resíduo 
teórico mínimo esperado para o difratograma é estimado pelo indicador Rexp, e está 
diretamente relacionado com a qualidade dos dados coletados no padrão difrato-
métrico; a presença de maior intensidade de ruído, ou picos pouco intensos eleva 
o valor de Rexp. A razão entre Rwt e Rexp fornece outro indicador, o Goodness-of-fit 
ou qualidade do ajuste (GOF) ou x2, que num refinamento perfeito tem valor de 1 
(Rwt=Rexp). Valores de GOF abaixo de 4 são considerados satisfatórios, contudo 
este não deve ser inferior a 1, pois valores de GOF menores que 1 podem indicar 
que Rexp teve seu valor subestimado, ou que o refinamento está ajustando o ruído, 
o que não é desejável. Maiores detalhes sobr o método podem ser encontrados na 
literatura (Castro, 2007; Speakman, 2011e; Antoniassi, 2012; Toby, 2012).

MÉTODO DE LE BAIL

 O método foi concebido por Armel Le Bail em 1988, e consiste em ajustar 
o padrão de difração calculado ao padrão observado sem o uso de um modelo 
estrutural. Os valores de intensidade são inicialmente arbitrados para cada pico; o 
fator de estrutura (Fhkl) calculado é definido em 1, e o algoritmo de Rietveld é utili-
zado para extrair o fator de estrutura observado. O Fhkl calculado é então definido 
pelo valor do Fhkl observado que foi extraído, e a operação é repetida, extraindo-se 
novamente o valor de Fhkl agora com um melhor valor de Fhkl calculado definido. O 
método permite que vários parâmetros sejam refinados de forma a se obter o me-
nor resíduo possível, além de determinar de forma bastante precisa os parâmetros 
de rede e tamanho de cristalito (Mccusker, 1999; Toby, 2006; Speakman, 2011d; 
Toby, 2012) .

 O método de Le Bail permite estimar o melhor ajuste na presença de erros 
sistemáticos de intensidade, nos casos em que esta não varia adequadamente 



47 1o Trimestre de 2014 – 

como função de 2θ. Permite também obter bons valores experimentais para os 
parâmetros como os de rede, ajuste da linha de base e perfil de pico antes do refi-
namento por Rietveld (Toby, 2006; Speakman, 2011d).

 Peterson concluiu em seu trabalho que o método de Le Bail se mostra ina-
propriado para o refino de estruturas complexas com alta densidade de reflexões 
e baixa simetria, mesmo com dados de difração de alta resolução. Ele alertou que, 
embora o método de Le Bail seja indiscutivelmente uma ferramenta de grande va-
lor, é importante comparar os resultados obtidos com outros modelos de refinamen-
to (Peterson, 2012).

APLICAÇÃO DA ZIRCÔNIA COMO BIOMATERIAL

 A adição de ítria (Y2O3) em baixa concentração, cerca de 2-5%mol, ao dióxi-
do de zircônio (ZrO2) com tamanho de grão inferior a 0,5μm promove a retenção de 
até 98% da fase tetragonal em equilíbrio metaestável (Kelly, 2008; Vagkopoulous, 
2009).

Esta zircônia tetragonal policristalina estabilizada por ítria (Y-TZP) possui ex-
celentes propriedades físicas, mecânicas e térmicas para uso em diversas aplica-
ções biomédicas, como alta resistência mecânica, tenacidade à fratura, dureza e 
resistência ao desgaste, assim como comportamento não magnético. Possui resis-
tencia à degradação no meio oral, o qual apresenta variação de pH, além de apre-
sentar baixo coeficiente de expansão térmica. As boas propriedades mecânicas 
da zircônia estão relacionadas ao alto conteúdo de fase tetragonal (Kelly, 2008; 
Vagkopoulous, 2009).

 O principal mecanismo responsável pela a alta resistência mecânica da Y-
-TZP, conhecido como tenacificação por transformação induzida por tensão, está 
relacionado à presença da fase tetragonal metaestável. Quando submetida a um 
determinado estado de tensão, como aquele que ocorre nas vizinhanças de uma 
trinca em propagação, a fase tetragonal metaestável sofre transformação marten-
sítica induzida por tensão para a fase monoclínica termodinamicamente estável 
(Zolotar, 1995; Kelly, 2008; Birrer, 2009; Francisco, 2009; Vagkopoulous, 2009; Mu-
kaeda, 2010a; Mukaeda, 2010b; Silva, 2010; Umeri, 2010; Wang, 2010; Andreiuolo, 
2011).

A transformação de fase é acompanhada por um aumento de volume da or-
dem de 4,5%, criando tensões compressivas nas regiões próximas à extremidade 
da trinca e atrás dela que tendem a fechá-la, dificultando seu crescimento (Zolotar, 
1995; Kelly, 2008; Vagkopoulous, 2009; Wang, 2010; Andreiuolo, 2011).

A presença de de tensões compressivas superficiais está relacionada à pre-
sença de uma camada de zircônia monoclínica superficial devido à transformação 
expontânea de fase por ausência de restrição na superfície livre ou induzida por tra-
tamentos mecânicos, e também contribue para o aumento da resistência mecânica, 
desde que a espessura desta camada seja maior que o tamanho do defeito crítico, 
mas de dimensões reduzidas em relação a seção transversal do material cerâmico 
(Zolotar, 1995; Moraes, 2004; Andreiuolo, 2011; Palmeira, 2012).

A Norma ISO 13356 (Implants for surgery � Ceramic materials based on yt-� Ceramic materials based on yt- Ceramic materials based on yt-
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tria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP)) especifica as características e a corres-
pondente metodologia de testes dos materiais cerâmicos substitutos do osso com 
característica biocompatível e bioestável baseado em zircônia tetragonal policrista-
lina estabilizada por ítria para uso como material para implantes cirúrgicos, e deter-
mina que o percentual de fase monoclínica presente na Y-TZP sinterizada deve ser 
menor ou igual a 20% (Iso, 2008).

As reflexões referentes à fase monoclínica são observadas principalmente 
nos ângulos 2� entre 26º e 33º ( radiação Cu-Kα). Embora as fases cúbica e tetra-� entre 26º e 33º ( radiação Cu-Kα). Embora as fases cúbica e tetra- Embora as fases cúbica e tetra-
gonal coexistam na Y-TZP, sua distinção é dificultada pela sobreposição das refle-
xões referentes ao plano (111) na faixa de 2� em torno de 30º (radiação Cu-Kα). A 
reflexão dos planos (004) e (400) na faixa de 2� entre 71º e 76º (radiação Cu-Kα) é 
utilizada para a determinação da proporção relativa das fases cúbica e tetragonal, 
porém, retorna baixa precisão na quantificação (Paterson, 1986; Moraes, 2004; 
Castro, 2007; Kelly, 2008; Pinheiro, 2008).

MATERIAIS E MÉTODOS

 No presente trabalho foram usados blocos pré-sinterizados de zircônia tetra-
gonal policristalina estabilizada com 3%mol de ítria (3Y-TZP) comercializados pela 
empresa ProtMat Materiais Avançados (Volta Redonda, RJ).

 Os discos comerciais foram cortados usando um dispositivo montado pelos 
autores. O dispositivo de corte é composto de um motor para prótese dentária (Be-
thil Indústria e Comércio Ltda, Brasil) com disco diamantado com 22 mm de diâme-
tro e 0,15 mm de espessura (Microdont Micro Usinagem de Precisão Ltda, Brasil). 
Foram cortados cinco corpos de prova com as dimensões aproximadas de 2,0 mm 
de largura por 1,5mm de altura e 25 mm de comprimento.

 Os corpos de prova foram caracterizados por difração de raios-X antes e 
após a sinterização, que foi realizada em forno VITA Zyrcomat (VITA Zahnfabrik 
H. RauterGmbH&Co. KG, BadSäckingen, Alemanha) nas condições descritas na 
Tabela 1.

Tabela 1 Condições de sinterização dos corpos de prova.

 A difração de raios-X foi realizada utilizando o difratômetro PANalytical X’Pert 
MRD com detector PIXcel de acordo com os parâmetros instrumentais apresenta-
dos na Tabela 2. Para a obtenção de uma área adequada para a varredura do feixe 
de raios-X, os corpos de prova foram posicionados lado a lado no porta-amostras 
(Figura 2).
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Tabela 2 Parâmetros de varredura do feixe de raios-X.

Figura 2 Posicionamento dos corpos de prova no porta-amostras.

A identificação das fases nas amostras, assim como a análise quantitativa, foi 
realizada utilizando-se o software High Score Plus versão 3.0e (3.0.5) 2012 da PA-
Nalytical. Os dados foram comparados com os difratograma disponíveis nos ban-
cos de dados PDF2-2004 do (International Centre for Difraction Data (ICDD), Crys-
tallography Open Database (COD-Jan2012) e (Inorganic Crystal Structure Database 
(ICSD).

Após realizada a análise qualitativa, foram selecionadas do banco de dados da 
ICSD as fichas CIF correspondentes às fase identificadas, e inseridas no software 
HighScore Pus para a análise quantitativa.

Os dados cristalográficos das fases presentes, necessários para a aplicação do 
método de Rietveld foram automaticamente extraídos das fichas CIF.

Empregou-se uma estratégia de refinamento na metodologia de análise por 
Rietveld, tendo em vista que para um melhor resultado muitos parâmetros não de-
vem ser refinados simultaneamente, assim como alguns parâmetros devem ser refi-
nados várias vezes e em uma sequência definida.

A qualidade do resultado foi acompanhada durante todo o refinamento conside-
rando-se os valores de Rwp e GOF, além do gráfico representativo do resíduo (diffe-
rence plot), onde considera-se satisfatória uma diferença de escala inferior a 10% em 
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relação a escala máxima do difratograma.
Os seguintes parâmetros foram refinados por Rietveld: fator de escala; ba-

ckground com função polinomial de 4 coeficientes; perfil de pico; assimetria; parâ-
metros de Cagliotti (U,V e W); zero shift; deslocamento da amostra; célula unitária; 
orientação preferencial para as duas fases; o parâmetro térmico de Debye-Waller (B) 
isotrópico e anisotrópico e célula unitária.

Após o aplicar o método de Rietveld, o refinamento foi complementado pelo 
método de Le Bail para o refino da célula unitária, dos cristalitos e microdeformação.

RESULTADOS

Foram identificados os picos referentes às fases tetragonal e monoclínica, 
tanto nas amostras pré como pós sinterizadas (Figura 3).

Figura 3 Difratograma combinado das amostras de Y-TZP pré e pós sinterizadas com os picos das fases 
identificadas (T=tetragonal; M=monoclínica).

Foram selecionadas do banco de dados da ICSD as fichas CIF 79197 para a 
fase tetragonal e CIF 94886 para a fase monoclínica. Os dados das fichas foram 
inseridos no software e estão listados na Tabela 3.
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Tabela. 3 Dados cristalográficos das fichas CIF selecionadas

As análises dos difratogramas indicaram que a amostra pré sinterizada possui 
85,8% da fase tetragonal e 14,2% da monoclínica. A amostra sinterizada apresen-
tou 96,5% para a fase tetragonal e 3,5% para a monoclínica.

As Figuras. 4 e 5 apresentam os difratogramas refinados com o gráfico do 
resíduo (difference plot). Nas Figuras 4 e 5 não é possível identificar diferenças 
significativas entre os espectros de difração antes e após os ajustes, ocorre uma 
sobreposição entre os espectros. Este resultados mostram que o espectro calcula-
do apresenta bom ajuste com o espectro inicial. O espectro do ruído removido do 
espectro inicial apresenta-se homogêneo e com baixa intensidade.
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Figura 4 Difratograma da amostra de Y-TZP pré sinterizada após o refinamento, apresentando as fases 
quantificadas, a identificação dos picos e o gráfico do resíduo (difference plot). A ampliação na faixa angular 

próxima a 35º mostra o bom ajuste entre o espectro calculado (azul) e o observado (verde). 

Figura 5 Difratograma da amostra de Y-TZP sinterizada e após o refinamento. No espectro são indentificados 
os picos, apresentandos os percentuais das fases e mostrado o gráfico do resíduo (difference plot). A ampliação 

na faixa angular próxima a 35º mostra o bom ajuste entre o espectro calculado (azul) e o observado (verde).
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 Para a amostra pré sinterizada, o Rwp obtido foi de 2,224, para um Rexp de 
2,116, e GOF=1,105. Para a amostra pós sinterizada, o Rwp foi igual a 2,301, para 
um Rexp de 1,957, ficando o GOF em 1,383.

 Os parâmetros obtidos para as fases refinadas em cada amostra são apre-
sentados nas Tabela 4 e 5.

Tabela 4 Parâmetros obtidos após o refinamento da amostra de Y-TZP pré sinterizada.

Tabela 5 Parâmetros obtidos após o refinamento da amostra de Y-TZP sinterizada.
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Vale ressaltar que quando a concentração da fase está abaixo de 5wt.%, o 
valor de microdeformação excede o limite de interpretação confiável (Schneider, 
2008).

DISCUSSÃO

O teor de 14,2% de fase monoclínica nas amostras présinterizadas pode ser 
atribuído ao processo de corte e polimento das amostras, que promoveu a transfor-
mação de fase tetragonal-monoclínica induzida por tensão.

 A sinterização ocorre acima da temperatura de transformação tetragonal-
-monoclínica, que está em torno de 1170ºC, e a fase tetragonal se mantem me-
taestável após o resfriamento até a temperatura ambiente pela presença da ítria 
como impureza substitucional (19, 20). O pequeno conteúdo de fase monoclínica 
identificado na amostra sinterizada (3,5%) provavelmente está relacionado com as 
tensões térmicas residuais desenvolvidas durante processo de resfriamento (24), 
assim como devido à transformação espontânea de fase na superfície da zircônia 
decorrente da ausência de restrição próxima à superfície livre (21, 22). O resultado 
está de acordo com a literatura, que estima em 98% o conteúdo de fase tetragonal 
na Y-TZP após a sinterização (19, 20).

Alguns autores reportaram a ausência da fase monoclínica na zircônia utili-
zada em seus experimentos, quando analisadas por difração de raios-X. (Souza, 
2008; Francisco, 2009; Mukaeda, 2010b), esta diferença em relação ao presente 
trabalho deve-se ao fato que os corpos de prova analisados não receberam qual-
quer tipo de polimento após terem sido sinterizados, o que certamente removeria a 
camada monoclínica presente em sua superfície, conforme verificado por Guazzato 
(2005).

Com base nos resultados obtidos é possível estimar que a zircônia estabili-
zada com ítria e processada nas condições semelhantes as do presente trabalho 
apresenta propriedades mecânicas adequadas para emprego como biomaterial.

CONCLUSÃO

A associação das técnicas de refinamento de Rietveld e Le Bail se mostrou 
bastante eficiente para o refinamento dos espectros de difração das amostras de 
zircônia estalizadas, tendo em vista o alto grau de ajuste obtido entre o padrão de 
difração observado e o calculado, com GOF muito próximo de 1, e gráfico de resí-
duo (difference plot) com escala muito abaixo de 10% da escala máxima observada 
no difratograma.

 As fases tetragonal e monoclínica foram identificadas tanto nas amostras 
pré sinterizadas quanto nas sinterizadas. 

 Após a sinterização observou-se redução no percentual de fase monoclínica 
residual.
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RESUMO

O espantoso avanço no conhecimento dos processos biológicos em nível mo-
lecular testemunhado no final do século XX e seus impactos ainda inimagináveis 
sobre a humanidade não deixam a menor dúvida de que o século XXI será con-
sagrado como o século da biotecnologia. Soluções para problemas crônicos que 
sempre desafiaram a humanidade agora batem a porta. Nunca houve uma pers-
pectiva tão animadora quanto à produção de alimentos em quantidade e qualida-
de suficientes para por fim a fome no mundo nem tampouco tanta esperança no 
diagnóstico e cura de doenças. Tudo isso fruto do revolucionário desenvolvimento 
da tecnologia do DNA recombinante. Todavia, como toda descoberta humana, essa 
tecnologia tem dois lados. Ao mesmo tempo em que pode significar a redenção 
da humanidade pode também levar à sua perdição na medida em que o seu mau 
uso pode desenterrar pragas do passado e até mesmo criar novas pragas, levan-
do a guerra biológica a um patamar nunca antes imaginado. No presente trabalho 
procuramos fazer uma reflexão sobre esse risco que aparentemente tem passado 
despercebido nas discussões atuais (muito focadas em interesses econômicos, 
políticos e ideológicos) sobre as implicações da tecnologia do DNA recombinante.

Palavras chave: Biotecnologia, Tecnologia do DNA recombinante, Guerra 
biológica.

ABSTRACT

The amazing advances on the knowledge of biological processes at the atomic 
level witnessed at the end of the last century and its still unimaginable impacts on 
humankind made clear that the XXI century will be considered the century of biote-
chnology. Solutions for chronic issues that always challenged humankind are now 
at the front door. We never had a so good perspective regarding food production 
both in quantity and quality enough to end world famine and, also, so many hopes 
regarding the diagnosis and cure of diseases. All this thanks to the revolutionary 
development of the recombinant DNA technology. However, like every single human 
discovery, this technology has two faces. It could lead to humanity’s  redemption as 
it could also lead to our destruction, considering that its bad use could bring back 
plagues of the past or even create new plagues, promoting the biological warfare to 
a new level never thought before. In the present work we make reflect on this risk 
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apparently ignored in today discussions, most focused on the economic, politic and 
ideological aspects, of the technology of recombinant DNA.

Keywords: Biotechnology, Recombinant DNA technology, Biological warfare. 
*tanos@ime.eb.br; **clovis.ilha@gmail.com;

INTRODUÇÃO

A utilização de organismos geneticamente modificados (OGM) tem provoca-
do grande polêmica no Brasil, despertando acaloradas discussões na mídia, na 
academia e mesmo nos tribunais. Para a sociedade, o foco do problema são os 
impactos dos alimentos transgênicos sobre a saúde humana e ao meio ambiente. 
Contudo, as possibilidades da engenharia genética ultrapassam as questões da 
biossegurança, repercutindo em aspectos econômicos, científicos, militares e até 
filosóficos.

De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) (Dias, 2000) 
entende-se biotecnologia como qualquer aplicação tecnológica em que sistemas 
biológicos, organismos vivos ou seus derivados, são usados para fabricar ou mo-
dificar produtos ou processos para utilização específica. Num entendimento mais 
amplo, pode-se afirmar que há milhares de anos a humanidade atua em processos 
biotecnológicos, com o desenvolvimento das técnicas de fermentação na produção 
de vinhos, queijos e pães. Todavia foi somente a partir da publicação de experi-
mentos conduzidos pelo monge Gregor Johann Mendel, no final do Século XIX, 
que a ciência começou a compreender a atuação dos genes na transmissão de ca-
racterísticas hereditárias (Nicholl, 2006). Décadas se passaram até que, em 1944, 
Oswald Avery, Colin Macleod e Maclyn McCarty esclareceram aspectos da nature-
za química do ácido desoxirribonucleiro (DNA), identificando-o como o responsável 
por transformações em bactérias (Avery, 1944). No início dos anos 1950, os pesqui-
sadores James Watson e Francis Crick, empregando técnicas de cristalografia por 
raios X, desvendaram a estrutura tridimensional da molécula do DNA. Num artigo 
publicado pela Revista Nature em 1953 (Watson & Crick, 1953), eles propuseram 
uma estrutura com duas cadeias helicoidais enroladas num mesmo eixo. O conhe-
cimento dessa estrutura serviu de base para a genética molecular. No início dos 
anos 1970, houve o desenvolvimento de técnicas de isolamento de fragmentos de 
DNA e de manipulação de genes. Já em 1972, o microbiologista Ananda Chakra-
barty, da Universidade de Illinois, empregou métodos da engenharia genética para 
obter um microorganismo (MO) capaz de degradar componentes do petróleo bruto. 
Por decisão da Suprema Corte dos EUA, em 1980, esse MO foi o primeiro ser vivo 
patenteado naquele país (Kevles, 1994).

A chamada engenharia genética oferece novas possibilidades nos campos da 
ciência e da economia. No ramo científico, destaca-se o Projeto Genoma Humano 
(PGH), um consórcio internacional de pesquisas, iniciadas na década de 1990, 
com o objetivo básico de desvendar o genoma humano, ou seja, toda a informação 
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hereditária codificada na sequência de DNA dos cromossomos dos seres humanos. 
A ampliação das capacidades dos meios informatizados permitiu que praticamen-
te todo sequenciamento do genoma humano fosse concluído em 2003 graças ao 
empenho da empresa Celera Genomics, fundada pelo geneticista Craig Venter que 
conseguiu combinar sua capacidade de pesquisador com um talento de empresá-
rio. Indo além do projeto genoma Venter também fundou um instituto que, em maio 
de 2010, anunciou a criação de uma célula bacteriana com genoma artificial. Os 
pesquisadores implantaram um genoma criado em laboratório na célula de uma 
bactéria que teve seu genoma original totalmente retirado. O anúncio provocou per-
plexidade. Para a ciência, a bactéria sintética representa um avanço importante na 
compreensão dos mecanismos da vida, porém, o feito também despertou discus-
sões sobre seus riscos potenciais, inclusive no desenvolvimento de novas formas 
de armas biológicas.

A criação da bactéria sintética teria custado 15 anos de trabalho e US$ 40 mi-
lhões em investimentos. Após o anúncio do feito, o grupo de Venter teria recebido 
recursos de algumas centenas de milhões de dólares de uma companhia petrolífe-
ra, para pesquisas em engenharia genética com algas que possam ser utilizadas 
na produção de combustíveis.

A genética molecular representa hoje um campo relativamente novo e promis-
sor do conhecimento humano. O desconhecimento quanto a seus riscos opõe-se 
à percepção de seu potencial, o que provoca diferentes reações nos que acompa-
nham seus progressos ou se surpreendem com suas realizações. Ao mesmo tem-
po em que uns se preocupam fortemente com a biossegurança, outros alimentam 
esperanças que a biotecnologia ofereça soluções para os problemas do homem e 
da natureza. As implicações são inimagináveis. Só para citar algumas, o desenvol-
vimento dessa tecnologia possibilitará a produção de alimentos em maior quanti-
dade e qualidade e em praticamente qualquer ambiente, a eliminação das perdas 
com pragas, o aumento do valor nutricional (através da produção de alimentos com 
maiores teores de vitaminas e minerais e até mesmo contendo anticorpos contra 
doenças, servindo também como vacinas), o desenvolvimento de novos materiais, 
novos medicamentos, novos combustíveis, novas formas de prevenção e tratamen-
to de doenças e a criação de inúmeros novos produtos, mais baratos e de melhor 
qualidade.

Dentre as infinitas possibilidades abertas com a manipulação genética de se-
res vivos a que causa maior preocupação no meio militar é a eventual criação de 
novos e mais letais agentes de guerra biológica. Com essa tecnologia é possível 
tanto trazer de volta pragas do passado (como a peste negra e a varíola, por exem-
plo), através da criação de cepas mais virulentas e resistentes à quimioterapia exis-
tente, como também criar MO novos e mais letais capazes de causar doenças para 
as quais não haveria quimioterapia disponível. Agrava ainda mais a situação o fato 
de que o conhecimento necessário para a aplicação dessa tecnologia está farta-
mente disponível na literatura científica e na internet, além de não demandar muita 
infraestrutura nem grande aporte de recursos, como no caso do desenvolvimento 
de armas nucleares. Isso torna o desenvolvimento de novas armas biológicas irre-
sistível para países não signatários da Convenção para a Prevenção de Armas Bio-
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lógicas (CPAB) (http://www.armscontrol.org/treaties/bwc) e para grupos terroristas.

A GUERRA BIOLÓGICA

O emprego de agentes biológicos como arma de guerra data da antiguidade. 
Há diversos relatos na literatura sobre exércitos tentando provocar doenças no 
lado inimigo com o uso de material contaminado. Todavia apenas a partir de fins 
do século XIX, com o advento da industrialização e o avanço científico tecnológico, 
passou a ser possível a pesquisa, produção e emprego em larga escala desses 
agentes. Nesse contexto merece destaque o desenvolvimento de armas biológicas 
pelo Exército Japonês, desde a década de 1930 até o final da 2ª Guerra Mundial. 
A literatura cita as Unidades 100 e 731, destacadas na Manchúria ocupada e que 
utilizaram prisioneiros chineses para diversos experimentos com agentes causa-
dores de Antraz, botulismo, brucelose e outras doenças (Eitzen, 1997). Ainda na 
última grande guerra, alemães e britânicos acusaram-se mutuamente de fazer uso 
de armas biológicas, o que era proibido pelo Protocolo de Genebra, de 1925. Esse 
protocolo fora assinado por 108 nações que se comprometaram a não empregar 
substâncias asfixiantes, venenosas e outros gases, assim como métodos bacterio-
lógicos como armas de guerra (Eitzen, 1997).

Durante a Guerra Fria, o temor pelo emprego de armas de destruição em 
massa, levou a Inglaterra, em 1969, a apresentar ao Comitê de Desarmamento das 
Nações Unidas uma proposta de proibição à produção, desenvolvimento e estoca-
gem de armas biológicas, que previa inspeções no caso de violação de seu texto. 
As nações do pacto de Varsória fizeram igual proposta, porém omitindo a possibili-
dade de verificações de cumprimento do acordo (Sobreiro, 2011).

Os EUA foram os grandes impulsionadores da proposta britânica e, em 10 
de abril de 1972, foi aberta para assinaturas a “Convenção sobre a Proibição do 
Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) 
e à Base de Toxinas e sua Destruição”, ou, simplesmente, Convenção sobre a 
Proibição de Armas Biológicas – CPAB. Essa convenção ampliou as restrições do 
Protocolo de Genebra de 1925, pois pretendia não somente banir o emprego de 
armas biológicas, mas também proibir as pesquisas científicas ofensivas (Almeida, 
2006). Mesmo tendo sido assinada pelas grandes potências e quase a totalidade 
dos países, a CPAB ainda não é efetiva, justamente por não prever cláusulas de 
verificação de conformidade. 

Em 1979, um acidente no Instituto de Microbiologia e Virologia, instalação so-
viética militar em Sverdlosk, provocou uma epidemia de Antraz que causou a morte 
de pessoas que moravam e trabalhavam a cerca de 4 km daquele instituto, assim 
como do gado a 50 km do local. O fato expôs o programa soviético de pesquisa e 
desenvolvimento de armas biológicas (Sobreiro, 2011).

Outros países também violaram os dispositivos da CPAB. Na década de 1990, 
a UNSCOM, Comissão Especial da ONU formada logo após a Primeira Guerra do 
Golfo, realizou inspeções no Iraque em busca de armas de destruição em massa. 
Em 1995, os inspetores relataram que o país de Saddam Hussein havia produzido, 
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para emprego como armas, 10.000 litros de toxina botulínica em forma concen-
trada, 6.500 litros de antraz concentrado e 1.580 litros de aflatoxina concentrada 
(Linn, 2000).

Também em 1995, ocorreu o atentado terrorista do metrô de Tóquio. Em 20 
de março daquele ano, membros da seita Verdade Suprema lançaram nos trens da 
metrópole japonesa cerca de 45 Kg do agente químico Sarin, causando milhares 
de vítimas dentre as quais 12 foram fatais. Nas investigações que se seguiram, 
as autoridades policiais descobriram que aquela organização havia, anos antes, 
dedicado-se ao desenvolvimento de armas biológicas, já tendo, em 1993, tentado 
dispersar o Antraz em Tóquio. Esse fato demonstrou que grupos terroristas podiam, 
sim, empregar armas químicas e biológicas em seus ataques (Ilha, 2002).

A capacidade do terrorismo empregar agentes biológicos ficou patente em 
2001, poucos dias após o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro, quando 
várias cartas contaminadas com Antraz foram enviadas de uma caixa postal em 
New Jersey, endereçadas ao Congresso dos EUA, a outras autoridades políticas 
e a redações de jornais. O terrorista foi bem sucedido. Aquelas cartas provocaram 
o fechamento da câmara dos deputados, causaram a morte de pelo menos 5 pes-
soas e a contaminação de outras 18, mas seu maior dano foi o grande temor que 
provocaram na população, tanto a norte-americana como a de outros países. Um 
ano depois desse fato, o alemão Eckard Wimmer, radicado nos EUA, conseguiu o 
feito de ser o primeiro pesquisador a sintetizar um vírus, o da poliomielite, em la-
boratório. Em 2010, quando soube da síntese da bactéria pelo grupo de cientistas 
liderado por Craig Venter, Wimmer deu uma entrevista relatando otimismo e apre-
ensão. Para ele, a engenharia genética é o campo mais promissor para os avanços 
na área de saúde; por outro lado, também é factível que grupos terroristas possam 
encomendar fragmentos de DNA para, com base nos sequenciamentos genéticos 
disponíveis na internet, montar vírus para ataques biológicos (Menchen, 2010).

A TECNOLOGIA DO DNA RECOMBINANTE

O que possibilita todas as maravilhas da manipulação genética de seres vivos 
é a chamada tecnologia do DNA recombinante. Essa tecnologia consiste em um 
conjunto de técnicas que permitem a criação de novas combinações gênicas ine-
xistentes na natureza através da localização, isolamento, alteração e transplante 
de segmentos de DNA de uma espécie para outra. Tudo começou quando em 1972 
Paul Berg e colaboradores (Jackson, 1972) demonstraram que é possível cortar in 
vitro fragmentos de DNA de diferentes organismos e ligar esses fragmentos entre 
si, obtendo-se moléculas híbridas de DNA chamadas de DNA recombinante. Essas 
moléculas podem em seguida ser inseridas numa célula viva (normalmente uma 
bactéria) que poderá expressá-las, ou seja, produzir a(s) proteína(s) codificada(s) 
por aquela(s) seqüência(s) de DNA. Em 1973 Stanley Cohen e colaboradores (Co-
hen, 1973) tornaram isso realidade através da transferência de genes de resistência 
aos antibióticos streptomicina e sulfonamida de uma cepa da bactéria Escherichia 
Coli para outra. A cepa que recebeu o plasmídeo passou a expressá-lo, desenvol-
vendo, assim, resistência a esses antibióticos. Esse foi o primeiro experimento de 
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engenharia genética da história.
 O que viabilizou o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante foi 

a descoberta no final dos anos 60 das chamadas enzimas de restrição (endonu-
cleases) que atuam como tesouras moleculares e são capazes de reconhecer uma 
sequência específica de nucleotídeos (bases que compõem o DNA) e cortar os 
dois filamentos da sequência de DNA na ligação açúcar-fosfato produzindo os frag-
mentos de DNA. Elas são usadas toda vez que fragmentos de DNA precisem ser 
cortados ou unidos. A função dessas enzimas na natureza é justamente proteger 
as bactérias da ação de vírus, que as infectam através da inserção de seu material 
genético para se incorporar ao DNA bacteriano, induzindo a bactéria a produzir 
novos vírus. As enzimas de restrição são capazes de reconhecer os fragmentos de 
DNA viral e recortá-los para fora do DNA da bactéria, evitando, assim, a infecção 
viral. Essa capacidade torna-as extremamente úteis também para identificar e re-
cortar fragmentos em qualquer molécula de DNA, tornando possível a identificação 
e isolamento de qualquer gene de interesse. Mais de 1000 enzimas de restrição de 
diversos tipos diferentes já foram identificadas e isoladas de bactérias e as mais 
importantes, e também mais usadas para a tecnologia do DNA recombinante, são 
as enzimas de restrição do tipo II (Nicholl, 2006).

O processo de restrição é muito simples e consiste basicamente em adicionar 
uma pequena quantidade da enzima a uma solução concentrada do DNA de inte-
resse purificado e aquecer a mistura a 37 oC. Em poucas horas a enzima cortará 
todos os sítios de restrição no DNA produzindo uma mistura de fragmentos de DNA 
(Pierce, 2004). Esses fragmentos podem ser identificados e separados através de 
técnicas de eletroforese e, então, utilizados para a construção da molécula de DNA 
recombinante. Para isso eles são unidos a uma molécula capaz de se reproduzir 
quando introduzida na célula bacteriana. Essa molécula geralmente é um plasmí-
deo bacteriano, que pode ser facilmente isolado da bactéria em grandes quanti-
dades e apresenta poucos e limitados sítios de restrição (Burns & Bottino, 1991). 
Tanto o plasmídeo quanto a molécula de DNA de interesse são submetidas à ação 
da mesma enzima de restrição que produzirá extremidades complementares. Des-
sa forma os fragmentos do DNA de interesse (exógeno) poderão se unir facilmente 
ao plasmídeo. Isso é feito pela ação da enzima DNA-ligase, resultando na molé-
cula de DNA recombinante (Figura 1). O plasmídeo contendo o fragmento de DNA 
exógeno é agora chamado de vetor e, ao ser introduzido numa célula bacteriana, 
pode se replicar à medida que essa célula se reproduz em meio de cultivo. Para 
selecionar apenas aquelas células bacterianas que contêm o plasmídeo mutante, 
são usados no processo de construção da molécula de DNA recombinante apenas 
plasmídeos que contenham genes que conferem resistência a antibióticos. Dessa 
forma, quando se cultiva as células bacterianas em um meio contendo antibiótico, 
apenas as bactérias transformadas com o plasmídeo vetor sobrevivem e crescem. 
Esse processo leva à produção de uma grande quantidade de células bacterianas 
mutantes contendo o mesmo fragmento de DNA exógeno de interesse. Como as 
bactérias se reproduzem por mitose, produzindo cópias idênticas de si mesmas, ou 
clones, esse processo é chamado de clonagem molecular (Nicholl, 2006).

 As bactérias mutantes irão, portanto, expressar os genes incorporados le-
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vando à produção das proteínas desejadas. Se o gene incorporado for o gene que 
codifica a produção da insulina humana, por exemplo, a bactéria mutante passará 
a produzi-la.

Figura1. Ilustração do processo de produção de um OGM. Adaptado de: Encyclopaedia Britanica Inc., 2002.

A mesma manipulação descrita acima para células bacterianas também é 
possível com células vegetais e animais. Uma aplicação imediata dessa tecnolo-
gia foi a possibilidade de se produzir alimentos em maior quantidade e qualidade 
em função da inserção de genes que tornem a planta mais resistente a condições 
ambientais, pragas, herbicidas e/ou aumentem o seu valor nutricional. O desen-
volvimento dessas plantas OGM revolucionou a agricultura moderna, criando um 
mercado bilionário disputado hoje por grandes multinacionais como Monsanto e 
Syngenta.



65 1o Trimestre de 2014 – 

A REGULAMENTACAO DO DESENVOLVIMENTO E USO DE OGM

 Mesmo considerando todos os possíveis benefícios da engenharia genéti-
ca para a medicina e outros campos da atividade humana e apesar do potencial 
enorme de surgimento de novas armas biológicas, o lado mais evidente dos OGM 
reside na agricultura. A discussão do tema hoje em dia no mundo todo gira princi-
palmente em torno das implicações da produção e consumo desses organismos 
sobre o meio ambiente e a saúde humana e no aspecto econômico, que tem sido 
um forte motivador das pesquisas com OGM. Nesse aspecto, o Brasil vem ocupan-
do uma posição cada vez mais importante.

Em 1994, houve o lançamento comercial da primeira planta geneticamente 
modificada, um tomate, no mercado americano. Desde então, houve o desenvol-
vimento de plantas projetadas para maior resistência a herbicidas e insetos, com 
alterações na maturação de frutos e flores e outras características inseridas pela 
modificação de seus genes (Nepomuceno, 2007).

O sucesso dos OGM motivou uma forte expansão dos chamados alimentos 
transgênicos. A área plantada com OGM no mundo passou de menos de 60 mi-
lhões de hectares, em 2002, para alcançar 160 milhões, dez anos mais tarde. Nes-
se mesmo período, a área no Brasil passou de 3 milhões para mais de 30 milhões 
de hectares.

Cerca de dois terços da área com OGM no Brasil corresponde a plantações 
de soja; pouco menos de um terço, de milho; e cerca de 600 mil hectares de algo-
dão. Em 2011, estavam autorizados no Brasil, para uso comercial, 5 modalidades 
de semente de soja geneticamente modificadas; 9 de algodão; 18 de milho e 1 de 
feijão (Coelho, 2012).

Mesmo após quase duas décadas desde seu lançamento, sem que se tenha 
registros relevantes de sua nocividade, ainda persistem dúvidas quanto à segu-
rança do consumo de alimentos transgênicos. Além disso, as possibilidades de 
grandes lucros pelas empresas fabricantes de produtos geneticamente modifica-
dos motivam a discussão sobre o uso da tecnologia do DNA recombinante. Parte 
da oposição a essa tecnologia deve-se a questões ideológicas de grupos antica-
pitalistas; suspeita-se, também, que Organizações Não Governamentais (ONG) 
opõem-se à pesquisa com transgênicos por receberem financiamento de governos 
e grupos empresariais interessados em deter o monopólio da exploração dessa 
tecnologia. Por fim, também há os que se opõem aos OGM por uma genuína preo-
cupação com a saúde humana e a preservação do meio ambiente. Seja como for, 
o fato é que o tema é polêmico. Isso conduziu governos de vários países a criar 
suas comissões de biossegurança, que são invariavelmente constituídas por espe-
cialistas do ramo da biotecnologia, com o objetivo principal de avaliar os riscos que 
a produção de determinado OGM pode acarretar para o meio ambiente e para a 
saúde humana e animal.

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio)
O braço técnico da biossegurança no Brasil é a Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança (CTNBio), subordinada ao Conselho Nacional de Biossegurança 
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(CNBS).
A Lei nº 8.974, de 05 de janeiro de 1995, foi o primeiro instrumento jurídico 

que estabeleceu normas para o uso das técnicas de engenharia genética e para a 
liberação de OGM no meio ambiente. Aquela Lei também autorizou o Poder Execu-
tivo a criar a CTNBio, no âmbito da Presidência da República. Na sua regulamen-
tação pelo Decreto nº 1752, de 20 de dezembro de 1995, a CTNBio ficou vinculada 
ao Gabinete do Ministro da Ciência e Tecnologia sendo efetivamente constituída 
e passando a trabalhar. Enquanto seus pareceres se limitaram a autorizar plantio 
de cultivares transgênicos apenas para caráter experimental, não houve maiores 
reações ao seu funcionamento. Contudo, em 1º de outubro de 1998, a Comissão 
expediu um parecer autorizando o plantio comercial de uma variedade de soja re-
sistente a um herbicida. A partir de então, começou uma longa batalha jurídica que, 
alguns anos mais tarde, culminou no encerramento das atividades da comissão.

Pode-se entender pelo menos parcialmente os motivos que levaram à inter-
rupção da CTNBio. No final dos anos 1990, havia forte desconfiança quanto aos 
transgênicos. Por um lado, tratava-se de uma tecnologia muito recente, com fortes 
implicações ambientais e para a saúde humana. Contudo, a forte campanha lan-
çada contra a primeira CTNBio também tinha forte componente econômico, com a 
expectativa de conquista de mercados pelos alimentos convencionais, cultivados 
no Brasil, face à forte rejeição do mercado europeu aos OGM. O trabalho da CTN-
Bio teve de ser interrompido, mas suas atribuições eram indispensáveis. Por isso, 
a Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, restabeleceu a Comissão, redefinindo 
sua finalidade e atribuições. Agora, a finalidade da CTNBio é prestar apoio técnico 
consultivo e assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e 
implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa a OGM, bem como 
no estabelecimento de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos refe-
rentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente 
para atividades que envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação, 
transporte, comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de 
OGM e seus derivados.

A CTNBio é composta por especialistas nas áreas de saúde humana e ani-
mal, vegetal e ambiental, saúde pública, meio-ambiente, biotecnologia e saúde do 
trabalhador, além de 02 representantes (um titular e um suplente) de cada um dos 
Ministérios/Secretarias que compõem o CNBS [Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDICE), Ministério da Defe-
sa (MD), Ministério da Aqüicultura e Pesca e Ministério das Relações Exteriores 
(MRE)].

O Ministério da Defesa também se faz representar na CTNBio através de 02 
membros escolhidos dentre os especialistas em temas selecionados nos quadros 
técnicos das 03 forças. Cabe a esses representantes zelar pelos interesses do MD 
junto a CTNBio no tocante a defesa nacional, tendo em mente o lema: “desenvolvi-
mento com proteção”.

Como ilustração do trabalho da CTNBio, a Tabela 1 elenca as liberações co-
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merciais de plantas geneticamente modificadas já feitas pela comissão desde 1998.

Tabela 1. Plantas geneticamente modificadas já liberadas pela CTNBio para consumo humano e animal.

Data Planta Geneticamente Modificada

20/08/1998

soja Roundup Ready, bem como de qualquer germoplasma derivado da linhagem “glypho-

sate tolerant soybean”(GTS) 40-30-2 ou de suas progênies geneticamente modificadas para 

tolerância ao herbicida Roundup

17/03/2005 Algodão Bollgard Evento 531, resistente às principais pragas da Ordem Lepidoptera

16/05/2007

milho tolerante ao herbicida glufosinato de amônio, geneticamente modificado, bem como de 

todas as progênies provenientes do evento de transformação T25 e suas derivadas de cru-

zamento de linhagens e populações não transgênicas de milho com as linhagens portadoras 

do evento T25

20/09/2007

milho geneticamente modificado resistente a insetos da ordem Lepidoptera (Milho Bt11, 

Evento Bt11), bem como de todas as progênies provenientes do evento de transformação 

Bt11 e suas derivadas de cruzamento de linhagens e populações não transgênicas de milho 

com linhagens portadoras do evento Bt11

16/08/2007

milho geneticamente modificado resistente a insetos da ordem Lepidoptera (Milho Guardian, 

Evento MON810), bem como de todas as progênies provenientes do evento de transforma-

ção MON810 e suas derivadas de cruzamento de linhagens e populações não transgênicas 

de milho com linhagens portadoras do evento MON810

21/08/2008

algodão geneticamente modificado para tolerância ao glufosinato de amônio (Algodão Li-

bertyLink Evento LLCotton25), bem como de todas as progênies provenientes do evento de 

transformação Evento LLCotton25 e seus derivados de cruzamento de linhagens e popula-

ções não transgênicas de algodão com linhagens portadoras do evento LLCotton25

18/09/2008

algodão geneticamente modificado (Algodão Roundup Ready, Evento MON 1445) bem como 

de todas as progênies provenientes do evento de transformação evento MON 1445 e seus 

derivados de cruzamento de linhagens e populações não transgênicas de algodão com linha-

gens portadoras do evento MON 1445

18/09/2008

milho geneticamente modificado tolerante ao glifosato (Milho GA21, Evento GA21), bem 

como de todas as progênies provenientes do evento de transformação GA21 e suas deri-

vadas de cruzamento de linhagens e populações não transgênicas de milho com linhagens 

portadoras do evento GA21

18/09/2008

milho geneticamente modificado tolerante ao glifosato, Milho Roundup Ready 2 Evento 

NK603, bem como de todas as progênies provenientes do evento de transformação NK603 

e suas derivadas de cruzamento de linhagens e populações não transgênicas de milho com 

linhagens portadoras do evento NK603

11/12/2008

milho geneticamente modificado resistente a insetos da ordem Lepidoptera (milho Bt Cry1F 

1507– Evento TC1507), bem como de todas as progênies provenientes do evento de trans-

formação TC1507 e seus derivados de cruzamento de linhagens e populações não-transgê-

nicas de milho com linhagens portadoras do evento TC1507
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Data Planta Geneticamente Modificada

19/03/2009

algodão geneticamente modificado resistente a insetos e tolerante ao herbicida glufosinato 

de amônio, bem como de todas as progênies provenientes do evento de transformação 281-

24-236/3006-210-23 e suas derivadas de cruzamento de linhagens e populações não trans-

gênicas de algodão com linhagens portadoras do evento 281-24-236/3006-210-23

29/04/2009
algodão contendo os eventos MON 531 x MON 1445, que conferem resistência a insetos e 

tolerância ao glifosato

21/05/2009

algodão geneticamente modificado resistente a insetos (Algodão Bollgard, evento MON 

15985), bem como de todas as progênies provenientes do evento de transformação MON 

15985 e seus derivados de cruzamento de linhagens e populações não transgênicas de al-

godão com linhagens portadoras do evento MON 15985

17/09/2009

milho geneticamente modificado resistente a insetos, bem como de todas as progênies pro-

venientes do evento de transformação MIR 162 e suas derivadas de cruzamento de linha-

gens e populações não transgênicas de milho com linhagens portadoras do evento MIR 162

17/09/2009

milho contendo o eventos MON810 e NK603, que conferem resistência a insetos e tolerância 

a herbicidas, respectivamente, combinados por via sexual, bem como de todas as progênies 

provenientes destes

17/09/2009

milho geneticamente modificado para resistência a insetos e tolerância a herbicida (Milho 

Bt11 x GA21), bem como de todas as progênies provenientes do evento de Bt11 x GA21 e 

seus derivados de cruzamento de linhagens e populações não-transgênicas de milho com 

linhagens portadoras do evento Bt11 x GA21

15/10/2009

milho contendo os eventos TC 1507 e NK 603, que conferem resistência a insetos e tole-

rância a herbicidas, respectivamente, combinados por via sexual, bem como de todas as 

progênies proveniente

15/10/2009 milho resistente a insetos, designado Milho MON 89034,

10/12/2009
soja geneticamente modificada tolerante aos herbicidas do grupo químico das imidazolino-

nas, Soja CV127, Evento BPS-CV127-9

11/02/2010

soja geneticamente modificada tolerante ao glufosinato de amônio, bem como de todas as 

progênies provenientes do evento de transformação A2704-12 e seus derivados de cruza-

mento de linhagens e populações não transgênicas de soja com linhagens portadoras do 

evento A2704-12

11/02/2010

soja geneticamente modificado tolerante ao glufosinato de amônio, bem como de todas as 

progênies provenientes do evento de transformação A5547-127 e suas derivadas de cruza-

mento de linhagens e populações não transgênicas de soja com linhagens portadoras do 

evento A5547-127

20/08/2010
soja resistente a insetos e tolerante a herbicida, contendo os eventos geneticamente modifi-

cados MON 87701 e MON 89788
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Data Planta Geneticamente Modificada

18/11/2010
milho MON 89034 x NK 603, que confere resistência a insetos e tolerância a herbicida, bem 

como todas as progênies dele provenientes

18/11/2010
milho Bt11xMIR162XGA21, resultante do cruzamento, através do melhoramento genético 

clássico, dos parentais de milho geneticamente modificados

09/12/2010
algodão geneticamente modificado tolerante a herbicidas denominado GHB614 ( Algodão 

GlyTol®)

16/12/2010
milho geneticamente modificado resistente a insetos e tolerante a herbicidas contendo os 

eventos MON 89034 × TC1507 × NK603

16/12/2010
milho geneticamente modificado resistente a insetos e tolerante ao glifosato MON88017, 

bem como de quaisquer progênies dele derivados

17/02/2011
algodão geneticamente modificado T304-40 x GHB119, resistente a insetos e tolerante ao 

herbicida glufosinato de amônio, designado Algodão TwinLink

16/03/2011
algodão geneticamente modificado tolerante ao herbicida glufosinato de amônio e ao herbi-

cida glifosato denominado GlyTol x LibertyLink (GTxLL)– evento GHB614 x LLCotton25

11/05/2011
algodão geneticamente modificado tolerante a herbicidas e resistente a insetos denominado 

GlyTol x TwinLink – Evento GHB 614 x T304-40 x GHB119

16/06/2011
milho TC1507 x MON810 x NK603, que confere resistência a insetos e tolerância a herbici-

das, bem como todas as progênies dele provenientes

16/06/2011 algodão geneticamente modificado tolerante ao glifosato MON88913

11/08/2011

milho geneticamente modificado TC1507 x MON810, que confere resistência ao ataque de 

insetos e tolerante ao herbicida glufosinato de amônio, bem como todas as progênies dele 

provenientes

15/09/2011
milho geneticamente modificado MON 89034 × MON 88017, resistente a insetos e tolerante 

ao herbicida glifosato, bem como todas as progênies dele provenientes

15/09/2011
feijoeiro geneticamente modificado resistente ao vírus do mosaico dourado do feijoeiro 

(Bean golden mosaic vírus - BGMV), evento de transformação Embrapa 5.1

16/08/2012
algodão geneticamente modificado resistente a insetos e tolerante ao glifosato MON 15985 

x MON 8891

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da mesma forma como é possível conferir uma característica positiva a um 
MO através da tecnologia do DNA recombinante também é possível atribuir uma 
característica negativa. A introdução de genes que proporcionem resistência a an-
tibióticos, por exemplo, pode ser usada para a criação de MO resistentes à quimio-
terapia que se tornariam perigosos patógenos. Esse fato por si só já é motivo de 
apreensão em função da possibilidade de ressurgimento de pragas do passado, 
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como a bactéria Yersinia pestis (causadora da peste negra que assolou a Europa 
em 03 grandes epidemias) na forma de cepas resistentes a quimioterapia exis-
tente. Todavia o ponto mais crítico é a possibilidade de criação de novos e mais 
virulentos MO para os quais não seja possível o desenvolvimento de vacinas ou 
quimioterapia. Tais MO seriam a arma biológica perfeita e, nas mãos erradas, po-
deriam eventualmente levar à extinção da humanidade. Todavia nota-se que esse 
risco potencial é muito pouco discutido nos fóruns mundo afora que discutem a 
regulamentação e as implicações da tecnologia do DNA recombinante. As discus-
sões nesses fóruns sempre giram em torno das questões econômicas, políticas e 
ideológicas. Entendemos que cabe, portanto, aos órgãos de segurança chamar 
a atenção para a importância desse ponto e convocar a comunidade acadêmica 
a uma discussão mais profunda das implicações dessa tecnologia para a guerra 
biológica e quais medidas práticas podem ser tomadas para evitar (se é que isso é 
possível) que a arma biológica perfeita venha a ser criada a partir da tecnologia do 
DNA recombinante.
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