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Editorial
sta edição da Revista Militar de Ciência e Tecnologia, correspondente ao 

3º trimestre de 2013, editada logo no início do 4º trimestre, cristaliza o 

compromisso da presente Comissão Editorial em manter a regularidade 

das edições, sem se desviar do foco da qualidade dos artigos.

Assumiu, na edição corrente, um viés de Sistemas e Computação, com qua-

tro, entre os cinco artigos que a compõem. Mesmo desta forma, varre a 

área considerada trazendo artigos bem diferenciados nos assuntos, como se lerá adiante.

No primeiro artigo, Oliveira e Xexéo abordam o uso de “Algoritmo Genético”, como modelo de ferra-

menta para para o agrupamento de criptogramas gerados por algoritmos criptográficos certificados 

pelo NIST (National Institute of Standards and Technology).

No artigo seguinte, unindo as áreas de Sistemas e Computação e Engenharia Cartográfica, Guimarães 

Filho e Ferreira da Silva  analisam os efeitos da compressão “JPEG” como forma de generalização de 

modelos digitais do terreno (MDT), concluindo sobre o efeito que o terreno teria sobre a qualidade das 

imagens geradas, em função de sua compressão.

O terceiro artigo analisa abordagens e ferramentas para extração de informação. O artigo de 

Neves, Correia e Cavalcanti teve como objetivo a realização de um levantamento na literatura 

no sentido de identificar as abordagens e ferramentas para análise e extração de informações em 

textos semiestruturados e não estruturados.

O quarto artigo, de autoria de Companhoni, Matheus e Pinto enfoca,  na área de Materiais, 

as ligas de zircônio, amplamente usadas na indústria nuclear, em particular a liga Zr-2,5Nb, 

analisando o efeito da deformação por HPT (High-PressureTorsion) na microestrutura da liga. 

Amostras de Zr-2,5Nb foram submetidas a uma elevada pressão e o estudo da microestrutura foi 

realizado através de microscopia eletrônica de transmissão.

França e Gomes Pinto, no quinto artigo, exploram a virtualização de computadores, técnica am-

plamente empregada, pela redução de custos que proporciona e pela facilidade de gerenciamento. 

No artigo, os autores analisam o procedimento denominado “checkpoint”, apresentando uma vi-

são geral sobre sua aplicação em máquinas virtuais bem como algumas otimizações para reduzir 

custos de sua implementação.

Boa leitura...

E
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A APLICAÇÃO DE ALGORITMOS GENÉTICOS  
NO RECONHECIMENTO DE PADRÕES  
CRIPTOGRÁFICOS

Gláucio Alves de Oliveira, José Antônio Moreira Xexéo

Seção de Engenharia de Sistemas – Instituto Militar de Engenharia (IME, Praça General 
Tibúrcio 80, 22290-270, Rio de Janeiro (RJ), Brasil  
* glaucioaorj@gmail.com

RESUMO

O princípio fundamental das cifras de bloco é a geração de criptogramas com 
uma distribuição que não estabeleça correlação com os dados de entrada (textos 
claros ou chaves). Estudos em processos de criptografia evidenciam indícios de 
padrões de “assinatura” associados ao tipo de algoritmo ou a chave utilizada no 
processo de cifragem. Em um ataque somente com texto cifrado (Ciphertext-only 
attack), são poucas as informações disponíveis para um criptoanalista. Existe a ne-
cessidade de conhecer pelo menos o algoritmo criptográfico utilizado na cifragem. 
Neste contexto, este trabalho descreve o uso do Algoritmo Genético (AG) como um 
modelo de ferramenta para o agrupamento de criptogramas gerados por algoritmos 
criptográficos certificados pelo NIST (National Institute Standard Technology). Os 
ensaios realizados com o Algoritmo Genético realizaram o agrupamento de cripto-
gramas gerados por algoritmos cifrantes distintos e pelo mesmo algoritmo cifran-
te com chaves distintas. Adicionalmente, uma técnica de classificação conhecida 
como Template Matching foi associada ao Algoritmo Genético.

Palavras-chave: Algoritmo Genético, Agrupamento, Classificação, Cifras.

ABSTRACT

The basic principle of block ciphers is the generation of cryptograms with 
a distribution that does not establish a correlation with the input data (plaintext 
or keys). Studies in modern methods of encryption show evidence of “signature” 
associated with the type of algorithm or the key used in the encryption process. 
In a ciphertext-only attack, there is little information available to a cryptanalyst, 
who needs to know at least the cryptographic algorithm used in encryption. In 
this context, this paper describes the use of a Genetic Algorithm (GA) as a tool 
for clustering cryptograms generated by cryptographic algorithms certified by 
NIST (National Institute Standard Technology). Tests with the Genetic Algorithm 
performed by the clustered cryptograms both generated by different algorithms 
and encrypting the same encrypted algorithm with different keys. Additionally, a 
technique known as “Template Matching” was used with Genetic Algorithm for 
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classification. The GA that uses the technique of classification is called in the work 
“Modeled Genetic Algorithm”.

Keywords: Genetic Algorithm, Clustering, Classification, Ciphers.

INTRODUÇÃO

A criptografia tem como objetivo a conversão de textos em claro em criptogra-
mas que são gerados por cifras de blocos ou de fluxo cujo objetivo é a eliminação 
da correlação entre os dados de entrada (texto claro) com os de saída (criptogra-
ma). Todas as informações são convertidas em sequências de números binários 
integradas a uma matemática computacional cujo principio fundamental é uma forte 
aleatorização com o propósito de gerar criptogramas com uma distribuição uniforme 
de caracteres. Vários estudos e ensaios em algoritmos de criptografia evidencia-
ram indícios de uma “assinatura” associada ao tipo de cifra ou da chave em uso. Na 
literatura, por exemplo, observam-se pesquisas e trabalhos que têm desenvolvido 
métodos e técnicas baseadas na Inteligência Artificial, Técnicas de Agrupamento e 
Lógica Fuzzy em cifras de bloco tais como o AES (Advanced Encryption Standard) 
e DES (Data Encryption Standard), todas com o objetivo de agrupar criptogramas, 
consequência da correlação dos textos cifrados com os algoritmos (cifras) ou cha-
ves que os geraram.

 O DES e o AES passaram por intensivas avaliações tanto do meio acadêmi-
co quanto de órgãos como o NIST (National Institute of Standards Technology). O 
objetivo dessas avaliações, tanto de algoritmos quanto dos produtos criptográficos, 
é garantir um mínimo de segurança no uso desses artefatos. O processo de certifi-
cação utilizado pelo NIST, quando da concorrência que elegeu o AES como padrão, 
baseou-se em testes estatísticos. Os relatórios desses ensaios induzem a conclu-
são de que a métrica utilizada para qualificar o nível de segurança dos algoritmos 
testados é função dos níveis de aleatoriedade determinados nos diversos ensaios.

[Soto, 2000] ao relatar os ensaios realizados com os finalistas do AES (MARS, 
RC6, RIJNDAEL, SERPENT e TWOFISH), estabeleceu duas assertivas: a) “em-
bora se acredite que os cinco algoritmos finalistas geram sequências aleatórias, 
os testes foram realizados para mostrar que há evidências empíricas para apoiar 
essa convicção”; b) “os resultados sugerem que, apesar de anomalia detectada 
no SERPENT, é lícito afirmar que todos os algoritmos parecem não ter desvios da 
aleatoriedade detectáveis”.

Quase simultaneamente, [Murphy, 2000] discutiu a metodologia utilizada nes-
ses ensaios e, embora não questionasse a certificação, concluiu seu relatório com 
diversas restrições, entre elas: a) “as hipóteses de teste não são suficientemente 
claras, gerando interpretações diferentes para os resultados”; b) “testes estatísticos 
equivalentes, realizados com os mesmos dados, não geram, necessariamente, os 
mesmos resultados”. Havia, portanto, controvérsias se não pela qualidade dos al-
goritmos, pelo menos pela completude e propriedade dos ensaios realizados. Mais 
recentemente, diversos pesquisadores levantaram outras questões em relação aos 
resultados apresentados por [Soto, 2000].
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Diversos tipos de testes detectaram padrões nos criptogramas gerados pelos 
algoritmos submetidos aos testes do NIST. Estes testes permitiram distinguir crip-
togramas tanto por algoritmo quanto por chave de origem. Esses resultados são 
importantes porque explicitam indícios da transmissão de “assinaturas” dos algorit-
mos e das chaves aos criptogramas.

[Knudsen, 2000] realizou o chamado “ataque de distinção”, para criptogramas 
gerados pelo algoritmo RC6 com o auxílio da estatística do qui-quadrado (χ2).

[Carvalho, 2006], [Souza, 2007] agruparam criptogramas gerados pelas cifras 
de blocos DES, AES e RSA, em função da chave, com diversos tamanhos de crip-
togramas e chaves.

[Dileep, 2006] usou Máquinas de Vetor de Suporte (SVM) para identificar as 
cifras de bloco DES, Triple DES, BLOWFISH, AES e RC5, a partir de conjuntos de 
criptogramas gerados por ele.

[Ueda, 2007] propôs um método para fortalecer o algoritmo RC6, como uma 
contramedida ao ataque com a estatística do qui-quadrado.

[Nagireddy, 2008] desenvolveu métodos de histograma e de predição de blo-
co, técnicas de expansão de dados e técnicas baseadas em ataques secundários 
para identificação das cifras de bloco DES, AES, BLOWFISH, Triple DES e RC5. 
Os resultados desses trabalhos reforçaram a hipótese da existência de “assinatu-
ras” transmitidas para os criptogramas pelas chaves e pelos próprios algoritmos.

Em suma, um dos requisitos que pode ser utilizado para a garantia da con-
fiabilidade de um algoritmo criptográfico seria a inexistência de “assinaturas” nos 
criptogramas gerados por estes algoritmos. Portanto, o reconhecimento de padrões 
detectados nos criptogramas gerados por um mesmo tipo de cifra ou chave acar-
reta em um questionamento sobre o nível de aleatoriedade da saída de uma cifra 
de bloco.

Um bloco com o comprimento de n bits tem 2n possibilidades de entrada em 
um sistema criptográfico proporcionando 2n possibilidades de saída. O elevado nú-
mero de possibilidades de entrada dificulta a análise isolada do criptograma para 
fins de uma eficiente e possível decriptografia não-autorizada. O Algoritmo Genéti-
co é uma técnica computacional usada em problemas de busca de soluções e em 
espaços intratavelmente grandes [Linden, 2008]. O seu uso justifica-se na tentativa 
de detectar padrões em criptogramas e agrupá-los em função dos algoritmos ou 
das chaves que os geraram. Associado ao Algoritmo Genético existe um método de 
classificação chamado Template Matching cujo objetivo é classificar isoladamente 
criptogramas, a priori desconhecidos. 

Neste artigo será apresentada uma descrição do desenvolvimento da fase de 
pré-processamento para o tratamento dos criptogramas que necessitam ser mo-
delados em uma estrutura de dados de entrada para o Algoritmo Genético. Será 
descrita a modelagem do Algoritmo Genético para a tarefa de agrupamento de crip-
togramas e as métricas utilizadas para a avaliação dos agrupamentos. Será feita 
uma apresentação sucinta da metodologia de classificação associada ao Algoritmo 
Genético com o objetivo de classificar criptogramas, a priori desconhecidos. Por 
fim, serão são descritos os experimentos, análises e avaliações dos resultados 
apresentados e a conclusão.
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FASE DE PRÉ- PROCESSAMENTO

A fase de pré-processamento é necessária para modelar os criptogramas em 
uma estrutura de dados que possa ser utilizada como dado de entrada para o Al-
goritmo Genético. Desta forma, foi utilizado o modelo apresentado nos trabalhos 
de [CARVALHO, 2006] e [SOUZA, 2007], que consideram os criptogramas que 
compõem uma coleção como um espaço de vetores de dimensões, onde n é o nú-
mero de blocos binários no universo dos criptogramas. Deste modo, por exemplo, 
sejam dois criptogramas 1 e 2 em que a  frequência fn;1 é relacionada ao n-ésimo 
bloco do criptograma 1 assim como a frequência fn;2 é relacionada ao n-ésimo bloco 
do criptograma 2. Então, o vetor para o criptograma 2 é definido como  C 2 = (f1;2, 
f2;2, .., fn;2) e, da mesma forma, o vetor para o criptograma 1 é representado por C 1 
= (f1;1,f2;1, ...,fn;1). Mostra-se, na Figura 1, o processo de formação dos vetores dos 
criptogramas.

Figura 1. Dicionário de blocos. fn,i é a frequência do n-ésimo bloco do i-ésimo criptograma da coleção de criptogramas.

Assim, constrói-se um dicionário com n blocos binários, gerados pelo proces-
so de contagem dos próprios blocos. O tamanho de cada bloco pode ser determi-
nado por qualquer divisor do tamanho da chave. Para avaliar o grau de associação 
(similaridade) entre o criptograma 1 e o criptograma 2, faz-se uma correlação entre 
os seus vetores C 1 e C 2. Esta correlação pode ser quantificada pelo cosseno do 
ângulo entre esses dois vetores na equação (1).

Assim, a modelagem de cada criptograma em um vetor de blocos binários 
quantifica a frequência com que estes blocos aparecem no criptograma. Isso nos 
permite determinar o grau de associação entre os criptogramas. Este grau é uma 
medida de similaridade entre um par de vetores. Deste modo, calcula-se a simila-
ridade entre todos os criptogramas de uma determinada coleção gerando uma da 
matriz de similaridades. A figura 2 ilustra a fase do pré-processamento.
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Figura 2. Fase de pré-processamento.

MODELAGEM DO ALGORITMO GENÉTICO

A modelagem do Algoritmo Genético refere-se à codificação de uma possível 
solução representada pelo seu cromossomo e a medida da qualidade desse mes-
mo cromossomo por meio de uma função de avaliação.

REPRESENTAÇÃO CROMOSSOMIAL

Inicialmente, o Algoritmo Genético gera aleatoriamente uma matriz binária 
que está na figura 3.1. 

Figura 3.1. Representação cromossomial.

Cada linha da matriz representa um grupo e cada coluna um criptograma. 
Se um criptograma pertence a um determinado grupo então, o elemento da matriz 
esta no cruzamento da sua coluna com a linha do grupo terá valor igual a um. Caso 
contrário, o elemento será igual zero. Como cada criptograma pertence a um único 
grupo, cada coluna da matriz tem um elemento com um valor igual a um, tendo o 
restante valor igual a zero.

Este tipo de representação cromossomial ou binária pode ser vista com maio-
res detalhes em [GOLDSCHIMDT, 2005].

Descrição sucinta do funcionamento do algoritmo genético modelado
É gerado aleatoriamente o número arbitrário de 200 cromossomos de acordo 

com o modelo cromossomial da figura 3.1. Um conjunto de cromossomos forma 
uma população. Convém ressaltar que o cromossomo representa uma solução boa 
ou ruim para o Algoritmo Genético e que cada um dos cromossomos é um conjunto 
de grupos distintos que contém criptogramas. O objetivo do Algoritmo Genético é 
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encontrar o melhor cromossomo da população e utilizá-lo para configurar um con-
junto de grupos distintos contendo os criptogramas mais similares entre si.

O desempenho do Algoritmo Genético é dependente do tamanho da popula-
ção que se for pequena demais, será incapaz de achar uma boa solução em vir-
tude do pouco do espaço para a diversidade genética. Caso o Algoritmo Genético 
possua uma grande população, ele consumirá mais tempo e estará se aproximan-
do de um algoritmo de busca exaustiva. Devido aos bons resultados encontrados 
nos ensaios realizados por este trabalho, arbitrou-se o tamanho da população em 
200 cromossomos. Assim, depois da geração dos primeiros 200 cromossomos que 
formam a primeira população de uma “geração n”, cada um deles é avaliado pela 
função Calinski-Harabazs (CH) cujo objetivo é determinar a qualidade do melhor 
cromossomo. Esta função será apresentada com detalhes na seção 3.3 deste arti-
go. Após a avaliação de todos os 200 cromossomos da primeira população da “ge-
ração n”, o melhor cromossomo avaliado é selecionado para compor uma segunda 
população chamada de “população sorteada”. Esta ação garante que, no pior caso, 
o melhor cromossomo da primeira população da “geração n” participe da formação 
de uma determinada “população sorteada”. Este um método consagrado na área do 
Algoritmo Genético denominado “elitismo”. Depois, os outros 199 cromossomos da 
primeira população da “geração n” são submetidos a um sorteio para também for-
mar, juntamente com o melhor cromossomo escolhido pelo “elitismo”, a “população 
sorteada” de 200 cromossomos. Este sorteio entre os cromossomos é realizado por 
meio de uma “roleta virtual” implementada na programação do Algoritmo Genético 
modelado. Cabe ressaltar que no sorteio realizado pela “roleta virtual”, existe a pos-
sibilidade de determinados cromossomos, com alta ou baixa qualidade, serem re-
petidos ou eliminados na composição da segunda população da “geração n”. Deste 
modo, temos uma segunda população composta pelo melhor cromossomo da pri-
meira população da “geração n” escolhido pelo método do “elitismo”, concatenado 
com os cromossomos escolhidos de forma aleatória da primeira população. Estes 
200 cromossomos da “população sorteada” formam então, uma segunda popula-
ção da “geração n” que será submetida a transformações por meio de operadores 
genéticos. O objetivo dessas transformações é criar a primeira população da “ge-
ração n + 1”. Destarte, a “população sorteada” é então submetida a operações de 
crossover e mutação. Essas operações genéticas são apresentadas com maiores 
detalhes em [OLIVEIRA, 2011]. Assim, temos os 200 cromossomos da “população 
sorteada” que são submetidos a 100 cruzamentos genéticos que acarreta em 200 
novos cromossomos que formarão a nova população de cromossomos ou primeira 
população da “geração n + 1”. Ressalta-se que cada cruzamento genético da “po-
pulação sorteada”, irá gerar dois filhos (dois novos cromossomos). Para melhorar 
ainda mais a qualidade da primeira população da “geração n+1”, após as opera-
ções genéticas, o seu pior cromossomo avaliado pela função CH é substituído pelo 
melhor cromossomo da primeira população da “geração n”. Destarte, o método do 
“elitismo” é aplicado novamente, garantindo que o melhor cromossomo da primeira 
população da “geração n” não seja descartado na primeira população da “geração 
n + 1”. Após todo este processo, a função CH é utilizada para selecionar o melhor 
cromossomo da primeira população da “geração n + 1” que representa a melhor 
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solução do problema. 

Função de avaliação
A função de avaliação adotada pelo Algoritmo Genético é o índice Calinski-

-Harabazs (CH) representado pela equação (2).

•	 k = Número de grupos de um conjunto de criptogramas;
•	 nk  = Número de criptogramas em um grupo k;
•	 zk = Centro geométrico (centróide) de um grupo de criptogramas;
•	 z = Centro geométrico (centróide) do conjunto de todos os criptogramas;
• xi = i- ésimo criptograma de um conjunto.

Este índice é procedente de [CALINSKI et al, 1974]. Sua equação matemática 
é formada pelo produto da função estatística comumente usada em operações de 
agrupamento de dados conhecida como Maximização de Traço (B/W) e um fator de 
penalidade “(n-k)/(n-1)” que é similar ao termo de Hartigan (n-K-1) procedente de 
[HARTIGAN, 1975].

A aplicação dessa função de avaliação habilitou o Algoritmo Genético a reali-
zar uma operação automatizada de agrupamento sem a necessidade do conheci-
mento prévio do número correto de grupos que está sendo analisado. [BANDYO-
PADHYAY, 2002] e [CONCI, 2008] utilizaram este índice em outros trabalhos de 
agrupamento automático com o algoritmo k-means em variados conjuntos de da-
dos não correlacionados com criptogramas.

 Maiores detalhes sobre a função de Maximização de Traço (B/W) podem ser 
vistos em [BASSAB et al, 1990] e [GOLDSCHIMDHT, 2005].

Parâmetros de entrada

A tabela 3.1 contém os parâmetros (ad hoc) utilizados no Algoritmo Genéti-
co modelado com o quais foram encontrados os melhores resultados nos ensaios 
deste trabalho.

Tabela 3.1. Parâmetros específicos de entrada do Algoritmo Genético.
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METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO

Foi associado ao Algoritmo Genético um método de classificação denomina-
do Template Matching que pode ser verificado com maiores detalhes em [Prado, 
2008] e [Theodoridis, 2010]. Neste método, a caracterização de padrões, a priori 
desconhecidos, faz-se por meio de comparações com um modelo previamente ar-
mazenado cujas características são usadas como parâmetro para a comparação. 
O conjunto de dados previamente armazenados corresponde ao agrupamento de 
criptogramas conhecidos pelo Algoritmo Genético.

O agrupamento de criptogramas ou “dicionário” de blocos conhecidos é reali-
zado em uma fase de treinamento. A regra arbitrada para a realização da classifica-
ção foi a operação de interseção de blocos binários entre o criptograma desconhe-
cido e o “dicionário” de blocos binários. Se houver a interseção dos blocos binários 
do criptograma desconhecido com algum bloco binário do agrupamento (“dicioná-
rio”) então, o criptograma desconhecido será classificado no grupo onde houve a 
interseção de blocos. Caso contrário, se não houver interseção, o criptograma não 
será classificado. A figura 4.1 ilustra o sistema de classificação.

Figura 4.1.	Sistema	de	classificação.

Portanto, um determinado criptograma, após ser classificado, é integrado ao 
conjunto de criptogramas agrupados. Os blocos binários do criptograma classifica-
do, que não fizeram interseção com os criptogramas do conjunto de treinamento, 
também irão compor o dicionário do sistema classificador. Estes blocos binários do 
criptograma classificado, que não acarretaram na interseção de blocos, podem se 
correlacionar com outros blocos binários pertencentes a outros possíveis criptogra-
mas similares. Isto significa enriquecer o conjunto de treinamento. Assim, a cada 
classificação, há um gradativo aumento da probabilidade de ocorrência do número 
de interseções de blocos binários entre criptogramas similares.

No sistema classificador do Algoritmo Genético modelado não há possibili-
dade de erro de classificação. O criptograma desconhecido é classificado correta-
mente ou não é classificado.

MÉTRICAS

Para avaliar os resultados do agrupamento de criptogramas, foram utilizadas 
as métricas de revocação e precisão. A revocação (r) é a razão entre a quantidade 
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de criptogramas corretamente agrupados pelo sistema (cs) e a quantidade espera-
da de criptogramas agrupados (c). A precisão (p) é a proporção entre a quantidade 
de criptogramas corretamente agrupados pelo sistema (cs) e o total de criptogra-
mas agrupados pelo sistema (na). Deste modo, considerando n grupos existentes, 
os valores de revocação e precisão são dados por:

   
onde:

•	 csi= Número de criptogramas corretamente agrupados no grupo i;
•	 ci= Número esperado de criptogramas no grupo i;
•	 ai= Número de criptogramas agrupados no grupo i.

A figura 5.1 ilustra as métricas apresentadas que foram também utilizadas por 
[CARVALHO, 2006] e [SOUZA, 2007].

Figura 5.1. Medidas de Revocação e Precisão.

EXPERIMENTOS

 Nos experimentos foram utilizados textos claros procedentes da Bíblia ingle-
sa (www.o-bible.com) com o tamanho de 10 Kbytes. O tamanho da chave utilizada 
foi de 128 bits para todos os ensaios. Os algoritmos criptográficos utilizados foram 
os cincos finalistas do concurso do AES promovido pelo NIST.

Primeiro experimento
Este ensaio tem como propósito realizar o agrupamento automático de uma 

coleção de criptogramas gerados por cinco algoritmos criptográficos diferentes 
(AES, MARS, SERPENT, TWOFISH e RC6). Foram usados 30 textos claros com 
10 Kbytes de tamanho, extraídos da Bíblia inglesa, totalizando 150 criptogramas. 
A figura 6.1 abaixo ilustra graficamente o resultado do agrupamento automatizado. 
Foi utilizada uma chave única nas cinco cifras.



12    – 3o Trimestre de 2013

Figura 6.1. Agrupamento automático de criptogramas com 5 cifras distintas e a utilização de uma única chave 
binária. Revocação e Precisão iguais a 1.

Portanto, o ponto de inflexão ou “joelho” da curva gráfica da figura 6.1 contem-
pla o número correto de grupos da coleção de criptogramas, isto é, o valor de k é 
igual a 5. Este resultado mostra índicios de uma assinatura própria para cada tipo 
de algoritmo criptográfico utilizado para cifrar uma mesma coleção de textos claros.

Segundo experimento
Este ensaio tem o objetivo de realizar o agrupamento automático de um con-

junto de criptogramas gerados somente pelo AES. Este algoritmo utilizou cinco cha-
ves distintas e o mesmo conjunto de textos claros do primeiro experimento. A figura 
6.2 ilustra graficamente o resultado do agrupamento.

Figura 6.2. Agrupamento automático de criptogramas utilizando apenas o AES e cinco chaves binárias distin-
tas. Revocação e Precisão iguais a 1.
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Desta forma, o resultado do número correto de grupos aparece também no 
ponto de inflexão ou “joelho” do gráfico que, neste caso, também é o “ponto máxi-
mo” da curva gráfica, isto é, para o valor de k igual 5. Assim, verifica-se que cada 
chave binária distinta sugere uma característica própria de assinatura.

Terceiro experimento

Para realização deste ensaio, as amostras do primeiro experimento foram 
utilizadas como conjunto de treinamento para a formação do dicionário binário. Um 
criptograma, a priori desconhecido é comparado com este dicionário por meio de 
uma regra arbitrada que, neste caso, é a interseção de blocos binários entre os 
criptogramas do conjunto de treinamento e o próprio criptograma desconhecido. 
Havendo a interseção então, o criptograma desconhecido é classificado. A visuali-
zação da interseção de blocos é mostrada por meio de uma sobreposição gráfica 
que mostra a interseção dos blocos binários do criptograma desconhecido com 
um dicionário binário por meio de uma função trigonométrica seno. Esta função foi 
adotada em virtude de sua simplicidade didática na introdução da área de reconhe-
cimento de padrões em (BISHOP, 2006). Assim, sendo ni a frequência do i-ésimo 
bloco binário de um criptograma então, o gráfico do dicionário será modelado de 
acordo com a função f(x) = seno (2π * ni). A figura 6.1 ilustra a operação de interse-
ção. O gráfico senoidal azul representa os blocos binários da amostra desconheci-
da enquanto que o gráfico vermelho corresponde aos blocos binários do dicionário. 
O criptograma escolhido para representar a amostra desconhecida é uma amostra 
gerada pela cifra TWOFISH e que também utilizou a mesma chave criptográfica do 
dicionário binário.

Figura 6.3. Gráfico	de	visualização	de	classificação

Desta forma, a implementação da metodologia do Template Matching no Algoritmo 
Genético possui uma complexidade baixa em virtude de utilizar arbitrariamente apenas a 
regra de interseção de blocos binários.

Avaliação dos resultados
As duas primeiras experiências foram importantes para demonstrar que tanto 

chaves como as cifras distintas apresentaram indícios de um padrão criptográfico, 
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isto é, no primeiro ensaio foi possível agrupar criptogramas distintos de acordo com 
o tipo de cifra que os gerou e, no segundo ensaio foi possível agrupar criptogramas 
distintos em função do tipo de chave que os gerou. Portanto, a aplicação do índice 
Calinski-Harabasz como função de avaliação do Algoritmo Genético determinou um 
ponto de inflexão que corresponde ao correto número de agrupamentos de cifras.

Ressalta-se que os valores de revocação e precisão dos ensaios de agrupa-
mento foram iguais a 1.

 No terceiro experimento, cada bloco binário comum entre o dicionário prove-
niente de agrupamento de criptogramas conhecido e um criptograma desconhecido 
foi visualizado pelos pontos da curva senoidal vermelha. Deste modo, o criptogra-
ma desconhecido é classificado no grupo em que houve a interseção de blocos 
binários.  Conforme visto na seção 2, a contagem de blocos binários é importante 
na tarefa de classificação de criptogramas. Para aumentar ainda mais a capacida-
de de classificação do Algoritmo Genético modelado, faz-se necessário utilizar um 
dicionário formado com variados tipos de cifras e chaves. (DILEEP, 2006) utilizou 
dicionários específicos para a tarefa de classificação e, por conseguinte, conseguiu 
resultados melhores do que tivesse usado um único dicionário comum.

CONCLUSÃO

Os testes estatísticos propostos pelo NIST têm por objetivo avaliar o nível de 
aleatoriedade nos criptogramas gerados pelos algoritmos ensaiados e, assim, veri-
ficar se os mesmos são bons geradores de números pseudoaleatórios. Entretanto, 
conforme visto ao longo deste trabalho, no caso dos algoritmos finalistas do proces-
so para a escolha do AES, esses testes não foram suficientes para detectar os pa-
drões que vários autores, posteriormente e com diferentes técnicas, foram capazes 
de detectar. Neste artigo, foi proposta uma técnica fundamentada em Algoritmos 
Genéticos que foi capaz de separar corretamente os criptogramas gerados pelos 
algoritmos finalistas do concurso do AES: MARS, RC6, Rijndael, Serpent Twofish; o 
que leva a identificação desses algoritmos a partir dos criptogramas gerados pelos 
mesmos. A identificação relatada demonstra a existência de assinaturas nos cripto-
gramas, as quais são decorrentes das transformações realizadas pelos algoritmos 
criptográficos ou da mudança de transformação no algoritmo provocada pela chave 
utilizada na cifração.

Adicionalmente, a técnica apresentou melhores resultados na identificação de 
cifras do que os trabalhos anteriores relacionados relatados no IME [CARVALHO, 
2006] e [SOUZA, 2007] e pelo Instituto Indiano de Tecnologia de Madras [NAGI-
REDDY, 2008]. O modo de operação utilizado nos experimentos foi o ECB (Elec-
tronic Codebook). A justificativa para a utilização desse modo está no fato de que 
os algoritmos criptográficos devem ter força suficiente para resistir a ataques sob 
a condição de pior caso. Assim o Algoritmo Genético modelado pode ser utilizado 
pode ser aplicado em uma fase preliminar de um ataque por “Só-texto-ilegível” com 
o propósito de mitigar o esforço empregado por um criptoanalista.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise dos efeitos de compres-
são de imagens (no caso, compressão JPEG) como uma forma de generalização de 
modelos digitais do terreno (MDT). O Algoritmo de compressão JPEG possui perdas 
e este trabalha com a transformada discreta de cossenos (Discrete Cosine Transform 
- DCT), quantização destes coeficientes transformados juntamente com o fator de 
qualidade do JPEG associado, sendo estes arredondados para valores inteiros. Após 
este processo a matriz é codificada por Run-Length (RLE) e Huffman. A biblioteca 
Libjpeg foi criada pelo Independent JPEG Group (IJG), o qual é um grupo informal 
que escreve e distribui esta biblioteca livre para compressão de imagem JPEG. O 
resultado da conversão permite concluir que a técnica de compressão JPEG pode-se 
considerar uma forma de generalização do modelo digital do terreno. Pois baseia-se 
em buscar simplificar os dados existentes originalmente para facilitar o manuseio do 
modelo e realçar a informação mais características do modelo.

Palavras chave: generalização, compressão, MDT, JPEG, Libjpeg, RLE, Huffman

ABSTRACT

This work aims to conduct an analysis of the effects of image compression (in 
this case, JPEG compression) as a form of generalization of the digital terrain models 
(DTM). The JPEG compression algorithm has losses and this works with Discrete 
Cosine Transform (DCT), quantization of transformed coefficients with the JPEG qua-
lity factor associated, which are rounded to integers. After this process the matrix is 
encoded by run-length (RLE) and Huffman. The library libjpeg was created by the 
Independent JPEG Group (IJG), that is an informal group that writes and distributes 
this free library for JPEG image compression. The conversion result indicates that the 
JPEG compression technique can be considered a form of generalization of the digital 
terrain model. It is based on seeking to simplify the existing data originally to facilitate 
handling of the model and highlight the information most distinctive characteristics.

Keywords: generalization, compress, DTM, JPEG, Libjpeg, RLE, Huffman
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INTRODUÇÃO

A busca de uma representação de uma realidade complexa, composta pela 
presença de inúmeras feições simultâneas, não é uma tarefa simples e normalmen-
te envolve uma intensa seleção de informações e escolha das respectivas formas 
de representação. Estas apresentam limitações de várias ordens, que impossibili-
tam a inserção de todos os elementos presentes no meio a ser representado exa-
tamente da forma como acontecem. A representação do espaço e de seus fenôme-
nos traz como principal necessidade a construção de uma linguagem que possua 
capacidade de traduzir os principais aspectos pretendidos.

Na construção de mapas é necessário representar as feições da superfície 
terrestre de forma reduzida para assim proporcionar ao observador uma boa per-
cepção da realidade que o mapa busca transmitir. Selecionar os objetos que com-
põem o mapa assim como simplificar formas e estruturas e respeitar critérios de 
importância relativa é chamado de generalização.

Segundo Robinson (1995) quando se categoriza feições e se elimina a com-
plexidade visual simplificando contornos, além de outras ações que ajudam na 
compreensão do ambiente, estas são coletivamente chamadas de generalização.

GENERALIZAÇÃO

Segundo Lopes (2005) generalização cartográfica é um processo de adequa-
ção da base de dados e de sua representação gráfica, transformando o uso de 
dados geográficos a diferentes níveis de abstração, permitindo o uso da mesma 
informação a diferentes objetivos e usuários, apresentando apenas a informação 
essencial, realçando as informações relevantes de forma legível.

De acordo com Robinson (1995), no contexto de mapeamento, generalização 
pode ser sintetizada como um processo de redução de detalhes de forma a ressal-
tar somente os principais aspectos de interesse das feições originais.

A generalização abrange um conjunto diferenciado de operadores que podem 
ser bem aplicados, sob determinada ordem, para a representação de determinadas 
regiões e com feições específicas. (Wander, 2008)

MODELO DIGITAL DO TERRENO

Existe uma discussão em torno da terminologia de modelo digital do terreno 
ou modelo numérico do terreno. Associa-se, normalmente, estas terminologias a 
estrutura de dados com a qual está se buscando a representação do terreno.  
De acordo com Felgueiras (2001), um Modelo Numérico de Terreno (MNT) é uma 
representação matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial 
que ocorre dentro de uma região da superfície terrestre. E a modelagem propria-
mente dita envolve a criação de estruturas de dados e a definição de superfícies 
de ajuste para os elementos dessas estruturas. O objetivo é a obtenção de uma 
função definível em toda a região de estudo. Essa função nem sempre é contínua 
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e diferenciável para todos os pontos de seu domínio espacial.
Como exemplo dessa modelagem digital pode-se citar as imagens disponibili-

zadas pela NASA (Agência Espacial Americana) no projeto SRTM com informações 
altimétricas de grande parte da superfície terrestre. Essas imagens são disponibili-
zadas em formatos padrões sem compressão ou compactação.  

O proposta deste trabalho é realizar uma análise dos efeitos de compressão 
de imagens (no caso, compressão JPEG) como uma forma de generalização de 
modelos digitais do terreno (MDT). Utilizando a definição mais ampla de modela-
gem do terreno, envolvendo estruturas de dados e superfície de ajuste, mas sendo 
importante mencionar a existência da discussão sobre o tema.  

Joint Photographic Expert Group - JPEG
O padrão JPEG para compressão de imagens foi desenvolvido por especialis-

tas da International Telecommunications Union (ITU), International Organization for 
Standardization (ISO) e International Engineering Consortium (IEC). O codificador 
JPEG trabalha de acordo com o esquema mostrado na Figura 1 (Carneiro, 1999).

Figura 1. Diagrama de Blocos da Compressão e Descompressão JPEG. Fonte: Adaptado de Gregory, 1991.

A imagem JPEG não é simplesmente uma matriz que armazena valores de pi-
xels. Sempre que é realizada a leitura do arquivo ou escrita, todo software compatí-
vel com este formato realiza estas duas tarefas (comprimir e reconstruir a imagem).
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Figura 2. Estrutura do Arquivo JPEG. Fonte: Menezes, et al., 2008.

 Como, por definição, o padrão JPEG possui perda dos dados originais (lossy 
data), serão gerados novos valores similares ao original, mas não idênticos. 

 As fases de criação deste formato de compressão são as seguintes:
 - Divisão da imagem em blocos de 8x8;
 - Transformação do espaço RGB (“Vermelho, Verde e Azul) para YCbCr 

(“Luminância e Crominâncias”); 
 - Normalização dos blocos por 2n-1, sendo n o valor de bits da imagem resul-

tante. No caso o padrão JPEG é 8 bits, logo somar ou subtrair por 128;
 - Aplicar a transformada discreta do cosseno para cada bloco;
 - Quantização pela matriz padrão luminância e crominância, juntamente com 

o fator de “qualidade” do JPEG;
 - Leitura da matriz quantizada em zig-zag para codificação RLE;
 - Codificação Entrópica de Huffman com as tabelas de Huffman.
 
 Para reconstruir a imagem, a sequência é inversa, com a substituição pela 

transformação inversa dos cossenos e a desnormalização da imagem resultante.
 No trabalho as imagens possuem somente informações de luminância (in-

tensidade) sem crominância. Pois os modelos digitais possuem somente valores de 
intensidade para representar as altitudes do terreno, diferentemente das fotografias 
que possuem o fator cor (crominância). 

Transformada Discreta do Cosseno
A transformada é utilizada para passar um sinal no domínio do tempo para o 

domínio da frequência. Segundo Carneiro (1999) os vários tipos de transformada 
têm por objetivo a compressão de imagem entre outras finalidades. Porém a trans-
formada baseada no cosseno (Discrete Cosine Transform - DCT) é a que oferece 
o melhor desempenho considerando a compressão da imagem e complexidade 
computacional. 

 Para aumentar a eficiência da utilização de transformação aconselha-se que 
se quebre a imagem em blocos bidimensionais, aplicando a transformação sobre 
cada bloco de forma independente. A determinação do tamanho deste bloco se 
mostra como um aspecto que afeta tanto a quantidade de erro introduzida na ima-
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gem quanto a complexidade computacional. Os tamanhos de blocos mais usuais 
são 8 x 8 e 16 x 16 (Carneiro,1999).

 É utilizada a transformação bidimensional DCT em blocos de 8 x 8 pontos, 
que produzem 64 coeficientes que são, então, quantizados para produzir a com-
pressão necessária. Em imagens comuns, os coeficientes da saída da transfor-
mação são tão pequenos que após a quantização, são eliminados, ou melhor, se 
tornam zero. É caracterizado pela alta taxa de compressão, suavização bordas pon-
tudas (eliminação de alta freqüência na imagem) e é computacionalmente complexa. 
A transformada discreta do cosseno é dada pelas Equação 1 (transformação direta), 
Equação 2 (transformação inversa) e Equação 4 (matricial) (Carneiro, 1999).

A Quantização
A Quantização descarta os coeficientes DCT menos importantes. Esta trans-

formação com perdas é obtida através da divisão de cada coeficiente da matriz 
DCT 8x8 por um peso obtido de uma tabela de valores determinados para o padrão 
jpeg para luminância e crominância. Porém, se os pesos aumentarem muito a par-
tir da origem, freqüências espaciais mais altas serão abandonadas rapidamente, 
como ilustrado nas Figura 3 e Figura 4 (Carneiro, 1999).

Neste momento, o fator de compressão é inserido no processo, influenciando 
no valor do peso da divisão na Equação 3.

Figura 3. Imagem com algumas diferenças tonalidades. Fonte: Carneiro, 1999.
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Figura 4. Imagem com altas diferenças de tonalidade. Fonte: Carneiro, 1999.

Figura 5. Matriz para valores padrões de luminância. Fonte: Menezes, 2008.

Figura 6. Imagem com a matriz para valores de crominância. Fonte: Menezes, 2008.
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 A notação matricial para a aplicação da transformada dos valores é dada 
pela seguinte equação:

DCT = C . (MATRIZ ORIG) . CT (4)
sendo C a matriz coeficiente da transformação discreta dos cossenos.

Codificação Run-Length e Huffman
 A codificação Run-Length (RLE) consiste em aproveitar a redundância entre 

pontos substituindo blocos de valores repetidos por um único valor e um contador 
de quantas vezes deve-se repeti-lo (Carneiro, 1999).

 E a codificação de Huffman utiliza a freqüência com que certos dados apa-
recem num bloco de informação. 1

De forma que essa codificação seja otimizada, foi determinado que a ordem 
natural da matriz seria alterada. A ordenação zig-zag é realizada de forma a ma-
ximizar a probabilidade de serem encontrados valores sucessivos idênticos que 
serão eficientemente comprimidos pela codificação Run-Length (Carneiro apud 
Gonzalez & Wood, 1993).

Figura 7. Ordenação zig-zag. Fonte: Carneiro, 1999.

O JPEG é um padrão que alcança as maiores compressões em imagens que 
não possuem variações acentuadas de tonalidades e/ou cores porque uma transi-
ção alta entre pontos adjacentes na etapa da transformação do espaço para fre-
qüência (transformação DCT) produzirá valores altos nos maiores coeficientes da 
matriz 8 x 8, dificultando posteriormente, uma maior eficiência da codificação run-
-length e acarretando uma redução da taxa de compressão (Carneiro, 1999).

	 1	Para	mais	informações	sobre	codificação	disponível	em	CRISTINA.	T.	Codificação	de	Huffman.	Curso	online.	
Disponível	em	<http://www.ic.uff.br/~aconci/curso/codifi~1.htm>.	Acesso	em	Nov	2011.
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INDEPENDENT JPEG GROUP - IJG

 Independent JPEG Group (IJG)  é um grupo informal que escreve e distribui 
uma biblioteca livre para compressão de imagem JPEG.

A versão atual é 8c com liberação em 16 janeiro de 2011 e nome libjpeg. Esta 
biblioteca foi implementada em linguagem C. A IJG não é afiliado com o comitê da 
ISO <www.jpeg.org>.

Esta biblioteca livre foi utilizada e compilada na versão 1.8 da biblioteca gdal 
para conversão entre formatos raster e também  no programa livre ImageMagick 
6.6.9.2

GDAL UTILITY PROGRAMS

 A biblioteca Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) é utilizada para para 
tradução de formatos de dados geográficos distribuída pela Open Source Geospa-
tial Foundation sob a licença X/MIT estilo Open Source. Esta biblioteca possui tam-
bém programas utilitários de linha de comando para a tradução de formatos bem 
como uma série de outras funções. 

 Esses programas utilitários, de código livre, estão disponíveis como plugin 
do software livre Quantum QGIS 1.7.0 disponível em <qgis.org>, dentre esses pro-
gramas está o gdal_translate. Este programa compilado em C++ e disponível como 
plugin para o Qgis permite a conversão de vários formatos raster da gdal.

 Porém este conversor possui um determinado problema, o qual foi devida-
mente notificado aos desenvolvedores através do ticket #4185 de 02/08/2011 na 
página wiki da gdal, que tornou inviável a utilização da conversão pelo programa 
gdal_translate via qgis. Este refere-se à transformação de escala de 16 bits para 
12 bits. A conversão correta deveria transformar os valores de níveis de cinza de 0 
a 65535 para valores entre 0 e 4095, mas o programa não realiza esta transforma-
ção, e constrói pixels com valores de NC maiores que 4095 para este mesmo valor. 

Figura 8.	Representação	de	um	perfil	de	uma	imagem	jpeg	12	bits	convertida	pela	gdal_translate	com	valo-
res “cortados” em 4095.

  2  Para mais informações disponível em sítio do software Image Magick.
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 Os desenvolvedores da biblioteca gdal responderam a solicitação inserida 
no ticket #4185 que nesta conversão deve ser configurada a escala de 16 para 12 
bits ou 16 para 8 bits em linha de comando utilizando a biblioteca compilada e não 
utilizando o plugin do Qgis, o qual não permite a opção de mudança de escala e 
realiza a conversão de forma incorreta.

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
O Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) é um projeto internacional lide-

rado pela National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) e a National Aeronautics 
and Space Administration (NASA) dos Estados Unidos da América (EUA).

Esse projeto iniciou em 11 de fevereiro de 2000 com uma aquisição de ima-
gens radar de aproximadamente 80% da superfície terrestre em 11 dias. Após essa 
aquisição, esses dados passaram por processamentos diversos e geraram ima-
gens com dados altimétricos da superfície terrestre com pixels de 90x90 metros. 

METODOLOGIA

A metodologia empregada no trabalho utilizou-se do seguinte fluxograma:

Fluxograma 1. Fluxograma da pesquisa adotado no trabalho.
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 Destaca-se que na fase de conversão das imagens foi utilizado o programa 
livre ImageMagick 6.6.9 utilizando a ferramentas “convert” e “depth”. Sendo, res-
pectivamente, responsáveis pela conversão de formatos e pela mudança de bits da 
imagem final. Em seguida, estas imagens foram georreferrenciadas pelo Qgis para 
ser possível uma comparação espacial.

 Na fase de cálculo da diferença de pixels, com o auxílio do software Matlab, 
foi gerada as matrizes diferença de pixels entre as imagens TIFF 8 bits com as ima-
gens JPEG. A partir destas matrizes, valores máximos e mínimos destas diferenças 
foram analisados. 

 Com os resultados da compressão dos arquivos, em relação ao armazena-
mento das imagens, e com o cálculo diferença de pixels foi realizada uma análise 
sob o aspecto da generalização.

 Estas imagens foram selecionadas tendo em vista as diferentes variações e 
tipos de terreno como descrito no item seguinte do trabalho. 

ÁREAS DE ESTUDO

Para verificar os efeitos de compressão JPEG com modelos numéricos de ter-
reno, foram escolhidas áreas com relevo acidentado e outras com relevo uniforme.

Figura 9. Regiões escolhidas para testes de compressão JPEG e generalização de terreno. Fonte: CGIARC-
SI, 2011.

O critério de escolha baseou-se em locais com grande altitude (China e Chile) 
e relevos acidentados até locais com baixa altitude e relevos pouco acidentados 
(Brasil - Amazônia).
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Tabela 1. Áreas escolhidas para compressão tiff para jpeg.

 Com o auxílio do software Qgis 1.7.0, as principais medidas estatísticas das imagens foram retiradas 
para servirem na análise do trabalho.

Tabela 2. Principais características das imagens em metros.

Nome arquivo min (m) max (m) amplitude (m) desvio padrão (m)
srtm_22_15.tif 151 6309 6158 1698,3

srtm_23_13.tif -5 1034 1039 30,2
srtm_23_16.tif 136 6549 6413 1427,0
srtm_23_17.tif 93 6731 6638 1110,1
srtm_23_18.tif 171 6868 6697 1526,7
srtm_24_12.tif 17 2382 2365 338,0
srtm_24_13.tif -38 337 375 22,4
srtm_24_14.tif -6 447 453 37,5
srtm_26_17.tif 208 1299 1091 154,5
srtm_26_18.tif -11 1571 1582 308,5
srtm_27_14.tif 57 782 725 114,3
srtm_28_15.tif 164 2021 1857 210,1
srtm_41_14.tif 369 1193 824 183,8
srtm_41_16.tif 916 1370 454 72,8
srtm_41_18.tif 429 1862 1433 166,9
srtm_42_15.tif 41 1875 1834 154,0
srtm_42_16.tif 331 1562 1231 209,7
srtm_42_17.tif 424 2135 1711 183,1
srtm_53_05.tif 915 7131 6216 1735,5
srtm_53_06.tif 878 7678 6800 413,2
srtm_54_05.tif 773 6941 6168 1744,1
srtm_54_06.tif 4271 6751 2480 272,5
srtm_55_05.tif 787 6824 6037 1122,9
srtm_56_05.tif 1216 5767 4551 846,6
srtm_56_06.tif 1911 6402 4491 370,3
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RESULTADOS

 Utilizando o software ImageMagick 6.6.9 para realizar a conversão entre 
formatos TIFF e JPEG, além da mudança de 16 para 8 bits. E também os softwares 
Qgis 1.7.0 e Matlab R2009b foram utilizados, respectivamente, para georreferen-
ciamento e comparação valores dos pixels das imagens.

Tabela 3. Resultado da conversão tiff para jpeg com diferentes níveis de qualidade (em kbytes)
tif 

16bits

tif 

8bits

Jpeg

100

Jpeg

90

Jpeg

80

Jpeg

70

Jpeg

60

Jpeg

50

Jpeg

40

Jpeg

30

Jpeg

20

Jpeg

10
srtm_22_15.tif 73830 36966 2150 512 258 184 168 164 160 156 152 147
srtm_23_13.tif 73830 36966 627 188 152 143 147 143 143 143 147 143
srtm_23_16.tif 73830 36966 1638 434 233 172 164 160 156 152 152 147
srtm_23_17.tif 73830 36966 1331 365 209 164 160 156 156 152 147 147
srtm_23_18.tif 73830 36966 1536 418 225 172 164 160 156 152 152 147
srtm_24_12.tif 73830 36966 975 270 176 152 152 152 147 147 147 147
srtm_24_13.tif 73830 36966 213 156 147 147 147 143 143 143 143 143
srtm_24_14.tif 73830 36966 565 197 160 143 147 143 143 143 147 143
srtm_26_17.tif 73830 36966 741 254 168 156 147 152 152 152 143 143
srtm_26_18.tif 73830 36966 1126 332 205 172 164 164 160 156 152 152
srtm_27_14.tif 73830 36966 528 205 156 147 143 147 147 147 143 143
srtm_28_15.tif 73830 36966 680 242 168 156 152 147 147 147 143 147
srtm_41_14.tif 73830 36966 545 209 160 152 147 147 143 143 143 147
srtm_41_16.tif 73830 36966 229 152 143 143 143 143 143 143 143 143
srtm_41_18.tif 73830 36966 336 168 152 147 143 143 143 143 143 143
srtm_42_15.tif 73830 36966 434 193 156 147 143 143 147 147 143 143
srtm_42_16.tif 73830 36966 451 193 156 147 147 143 147 143 143 143
srtm_42_17.tif 73830 36966 373 180 156 147 147 143 143 143 143 143
srtm_53_05.tif 73830 36966 868 270 180 156 152 147 152 147 147 143
srtm_53_06.tif 73830 36966 1434 410 225 168 160 160 156 152 152 143
srtm_54_05.tif 73830 36966 983 291 184 156 152 152 147 147 147 143
srtm_54_06.tif 73830 36966 1024 319 193 156 156 152 152 147 147 143
srtm_55_05.tif 73830 36966 942 279 180 156 152 152 147 147 147 143
srtm_56_05.tif 73830 36966 1434 373 209 164 156 156 152 147 147 143
srtm_56_06.tif 73830 36966 2355 606 283 193 172 168 160 160 147 143

 
Utilizando a representação gráfica para cada imagem nos diferentes níveis de 

compressão em jpeg resultando:

Gráfico	1.	Comparativo	com	tamanho	das	imagens

Após a obtenção destes resultados de conversão de imagens, pode-se obter, 
também, o percentual de compressão associado a cada nível de qualidade do jpeg. 
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Tabela 4 – Percentual de compressão para as imagens srtm em diferentes níveis de qualidade

Nome Arquivo tif 16bits tif 8bits Jpeg 100 Jpeg 90 Jpeg 80 Jpeg 70 Jpeg 60 Jpeg 50 Jpeg 40 Jpeg 30 Jpeg 20 Jpeg 10

srtm_22_15.tif 0,0% 50,07% 97,09% 99,31% 99,65% 99,75% 99,77% 99,78% 99,78% 99,79% 99,79% 99,80%

srtm_23_13.tif 0,0% 50,07% 99,15% 99,75% 99,79% 99,81% 99,80% 99,81% 99,81% 99,81% 99,80% 99,81%

srtm_23_16.tif 0,0% 50,07% 97,78% 99,41% 99,68% 99,77% 99,78% 99,78% 99,79% 99,79% 99,79% 99,80%

srtm_23_17.tif 0,0% 50,07% 98,20% 99,51% 99,72% 99,78% 99,78% 99,79% 99,79% 99,79% 99,80% 99,80%

srtm_23_18.tif 0,0% 50,07% 97,92% 99,43% 99,70% 99,77% 99,78% 99,78% 99,79% 99,79% 99,79% 99,80%

srtm_24_12.tif 0,0% 50,07% 98,68% 99,63% 99,76% 99,79% 99,79% 99,79% 99,80% 99,80% 99,80% 99,80%

srtm_24_13.tif 0,0% 50,07% 99,71% 99,79% 99,80% 99,80% 99,80% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81%

srtm_24_14.tif 0,0% 50,07% 99,23% 99,73% 99,78% 99,81% 99,80% 99,81% 99,81% 99,81% 99,80% 99,81%

srtm_26_17.tif 0,0% 50,07% 99,00% 99,66% 99,77% 99,79% 99,80% 99,79% 99,79% 99,79% 99,81% 99,81%

srtm_26_18.tif 0,0% 50,07% 98,47% 99,55% 99,72% 99,77% 99,78% 99,78% 99,78% 99,79% 99,79% 99,79%

srtm_27_14.tif 0,0% 50,07% 99,28% 99,72% 99,79% 99,80% 99,81% 99,80% 99,80% 99,80% 99,81% 99,81%

srtm_28_15.tif 0,0% 50,07% 99,08% 99,67% 99,77% 99,79% 99,79% 99,80% 99,80% 99,80% 99,81% 99,80%

srtm_41_14.tif 0,0% 50,07% 99,26% 99,72% 99,78% 99,79% 99,80% 99,80% 99,81% 99,81% 99,81% 99,80%

srtm_41_16.tif 0,0% 50,07% 99,69% 99,79% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81%

srtm_41_18.tif 0,0% 50,07% 99,54% 99,77% 99,79% 99,80% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81%

srtm_42_15.tif 0,0% 50,07% 99,41% 99,74% 99,79% 99,80% 99,81% 99,81% 99,80% 99,80% 99,81% 99,81%

srtm_42_16.tif 0,0% 50,07% 99,39% 99,74% 99,79% 99,80% 99,80% 99,81% 99,80% 99,81% 99,81% 99,81%

srtm_42_17.tif 0,0% 50,07% 99,49% 99,76% 99,79% 99,80% 99,80% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81%

srtm_53_05.tif 0,0% 50,07% 98,82% 99,63% 99,76% 99,79% 99,79% 99,80% 99,79% 99,80% 99,80% 99,81%

srtm_53_06.tif 0,0% 50,07% 98,06% 99,44% 99,70% 99,77% 99,78% 99,78% 99,79% 99,79% 99,79% 99,81%

srtm_54_05.tif 0,0% 50,07% 98,67% 99,61% 99,75% 99,79% 99,79% 99,79% 99,80% 99,80% 99,80% 99,81%

srtm_54_06.tif 0,0% 50,07% 98,61% 99,57% 99,74% 99,79% 99,79% 99,79% 99,79% 99,80% 99,80% 99,81%

srtm_55_05.tif 0,0% 50,07% 98,72% 99,62% 99,76% 99,79% 99,79% 99,79% 99,80% 99,80% 99,80% 99,81%

srtm_56_05.tif 0,0% 50,07% 98,06% 99,49% 99,72% 99,78% 99,79% 99,79% 99,79% 99,80% 99,80% 99,81%

srtm_56_06.tif 0,0% 50,07% 96,81% 99,18% 99,62% 99,74% 99,77% 99,77% 99,78% 99,78% 99,80% 99,81%
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Tabela 5. Diferenças nos valores de níveis de cinza encontrados entre as imagens de 8 bits não comprimidas 

com as imagens comprimidas nos diferentes níveis de qualidade 

Nome Arquivo jpeg100 jpeg90 jpeg80 jpeg70 jpeg60 jpeg50 jpeg40 jpeg30 jpeg20 jpeg10

srtm_22_15.tif 1 2 3 4 3 4 5 5 5 8

srtm_23_13.tif 1 1 2 1 3 15 120 109 186 210

srtm_23_16.tif 1 2 3 3 5 4 6 4 5 7

srtm_23_17.tif 1 2 2 3 3 3 3 4 4 6

srtm_23_18.tif 1 2 2 2 2 3 3 3 4 6

srtm_24_12.tif 1 2 2 3 3 3 3 3 5 5

srtm_24_13.tif 1 5 22 12 40 61 138 156 201 221

srtm_24_14.tif 1 2 2 1 1 32 108 153 188 213

srtm_26_17.tif 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4

srtm_26_18.tif 1 14 30 54 58 88 138 156 205 248

srtm_27_14.tif 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3

srtm_28_15.tif 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4

srtm_41_14.tif 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3

srtm_41_16.tif 2 2 2 2 0 1 2 2 2 0

srtm_41_18.tif 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4

srtm_42_15.tif 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4

srtm_42_16.tif 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4

srtm_42_17.tif 1 2 2 2 2 2 3 3 4 3

srtm_53_05.tif 1 4 4 5 6 5 3 5 4 7

srtm_53_06.tif 1 2 3 3 3 4 4 4 5 8

srtm_54_05.tif 1 2 2 2 3 3 3 4 4 7

srtm_54_06.tif 1 2 2 2 2 2 2 3 4 6

srtm_55_05.tif 1 2 2 2 2 2 3 3 4 6

srtm_56_05.tif 1 2 2 2 3 3 3 3 4 6

srtm_56_06.tif 1 2 2 3 3 3 4 5 5 7
 

 Algumas observações são necessárias para estes dados:
 - Os valores da Tabela 5 representam máximos de diferenças entre pixels 

das imagens.
 - As diferenças entre os pixels variaram do valor mínimo zero até o valor má-

ximo representado na tabela. Exceto a diferença na imagem 41_16 (sul da África) 
na qualidade JPEG 20 variou tanto mínimo quanto máximo 2 pixels. 

ANÁLISE

Com base nos resultados obtidos alguns pontos são indicados:
- A conversão do formato TIFF de 16 para 8 bits, representa uma mudança de 

escala. Porém esta mudança também tem o valor arredondado para o valor inteiro.
- A imagem jpeg possui como formato de gravação de dados inteiros sem si-
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nais negativos.
 - Com base nas tabelas 2 e 3 e nos gráficos, as imagens de regiões de al-

titudes elevadas possuem tamanhos maiores de arquivo em níveis de qualidade 
mais altas. Como verifica-se nas imagens na cordilheira dos andes: 22_15, 23_16, 
23_17,  23_18; e na China: 53_06, 56_05, 56_06. 

 - Existência da imagem 26_18 da região sul do Brasil que possui tamanho de 
imagem comprimida próximo ao de regiões com altitudes elevadas.  

 - Todas as imagens converteram para valores muito próximos conforme a 
qualidade do arquivo comprimido era diminuída.

 - A diferença entre valores de níveis de cinza entre as imagens TIFF 8 bits e 
as JPEG atingiram, na maior parte dos casos valores abaixo de 10 pixels de dife-
rença. Porém as áreas da região amazônica: 23_13, 24_13, 24_14; e sul do Brasil: 
26_18; resultaram em valores extremamente altos chegando a 248 níveis de cinza 
de diferença.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este trabalho permite concluir que a técnica de compressão JPEG é rea-
lizada com perda de dados para diferentes níveis (ou qualidade) de compressão 
pode-se considerar uma forma de generalização do modelo digital do terreno. Pois 
baseia-se em buscar simplificar os dados existentes originalmente para facilitar o 
manuseio do modelo e realçar a informação mais características do modelo.

 A diferença entre os níveis de compressão baseia-se nos valores destes, 
mas também no arredondamento para valores inteiros no pixel. E esse arredonda-
mento também influencia a mudança de escala de 16 para 8 bits no formato TIFF.

 Com base nos resultados, pontos altimétricos na imagem SRTM podem in-
fluenciar o resultado negativamente. Exemplo disto é mostrado na imagem 26_18 
que possui valores vazios ou na região amazônica que alguns pixels são negativos. 
Soluções propostas para estes casos seriam:

 - Somar aos valores de altimetria original um valor para que não existisse 
valores negativos.

 - Retirar pixels vazios da imagem ou interpolar por um método de interpola-
ção para que não cause distorção na compressão. 

 Por fim, destaca-se que o tipo de terreno influencia na compressão da ima-
gens, não há uma previsão do resultado da compressão. Verifica-se este fato na ta-
bela 5 onde alguns níveis de compressão inferiores possuem diferenças máximas 
menores. 
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RESUMO

O crescimento da Web traz à tona a necessidade de mecanismos para facilitar 
a extração, recuperação, indexação e organização das informações lá disponibili- lá disponibili-
zadas. A Web está repleta de textos informativos, técnicos e científicos, e também 
de textos livres, como declarações em redes sociais, e blogs, que necessitam do 
uso de técnicas, como as que vêm sendo estudadas pela área de  de Mineração 
de Textos, para extrair informação útil. Entre as principais técnicas, pode-se ci-
tar: Categorização, Clustering, Sumarização, Extração de Informação e Análise de 
Sentimento. No sentido de identificar as abordagens e ferramentas para análise e 
extração de informações em textos semiestruturados e não estruturados, esse tra-
balho teve como objetivo realizar um levantamento na literatura. Alguns trabalhos 
recentes foram identificados, analisados e comparados, com base em um conjunto 
de características pré-definidas, evidenciando dessa forma sua aplicabilidade no 
que concerne à extração de informação sobre textos e páginas da Web.  Ao final, foi 
possível descobrir questões em aberto, a serem exploradas em trabalhos futuros.

Palavras-chave: mineração de texto, extração de informação, portais Web, 
textos livres.

ABSTRACT

The growth of the Web brings up the need for mechanisms to facilitate the 
organization, indexing and information extraction from the Web.  The Web is full 
of informative, technical and scientific texts, as well as free-style texts, such as the 
ones found in social network comments and blogs. To extract useful information 
from these texts, we need to apply Text Mining techniques. Among the main tech-
niques are: Categorization, Clustering, Summarization, Information Extraction and 
Sentiment Analysis. In order to identify approaches and tools for information extrac-
tion and analysis over semi-structured and non-structured texts, an initial search 
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over the literature was performed. Some of the most recent works were identified, 
analyzed and compared, based on a pre-defined set of characteristics, which highli-
ghted their aplicability with respect to texts and Web pages information extraction. 
Finally, it was possible to find out some interesting and open issues, i.e., which were 
not explored by the analyzed works, and that deserve further investigatiion. 

Keywords: text mining, information extraction, Web portals, free-style texts.

INTRODUÇÃO

De acordo com (Inmon, et al., 2007), cerca de 80% das informações presentes 
nas organizações estão contidas em documentos textuais. No entanto, é difícil extrair 
conhecimento a partir delas por causa da enorme quantidade de documentos a ana-
lisar, uma vez que se torna impraticável investigar minuciosamente todos os docu-
mentos textuais manualmente. Portanto, surge a necessidade de aplicar técnicas que 
facilitem a descoberta e extração de informação de documentos textuais.

Nesse trabalho é dada ênfase aos textos provenientes da Web (arquivos textos, 
páginas Web) e aos textos escritos de forma livre, que definimos como sendo textos 
não estruturados onde não há, a principio, uma preocupação do escritor com regras de 
ortografia, concordância, regência, pontuação, etc. Esses textos também são valiosos 
quando analisados em conjunto para gerar informação relevante. Para extrair informa-
ção desses textos são necessárias técnicas de processamento de linguagem natural, 
ou seja, as regras de extração que envolvem relações sintáticas e semânticas entre os 
elementos da linguagem tais como algumas técnicas de Mineração de Texto: Catego-
rização, Clustering, Sumarização, Extração de Informação e Análise de Sentimento.  

Mas mesmo com todas essas técnicas, a análise de dados textuais não estrutura-
dos é muito complexa. Os métodos de análise muitas vezes apresentam um desempe-
nho ruim devido a essa complexidade. Por isso a área de Mineração de Textos é alvo 
de muitas pesquisas, como em (Castellanos, 2004), (Castellanos, et al., 2010b), (Cas-(Castellanos, 2004), (Castellanos, et al., 2010b), (Cas-
tellanos, et al., 2010a), (Lopes, 2009), que têm foco nos níveis gramatical e semântico 
com a intenção de gerar melhores resultados.

Assim, o principal objetivo desse trabalho é fazer um levantamento dos trabalhos 
mais recentes que utilizam tarefas de Mineração de Textos que possam ser aplicadas 
na análise de textos livres e textos na Web. 

Nesse trabalho será apresentada uma fundamentação teórica sobre Mineração 
de Texto (Seção 2) e suas tarefas (Seção 2.1) mais utilizadas. Na Seção 3, uma des-
crição das abordagens e ferramentas mais recentes para Extração de Informação de 
textos encontradas na literatura, e uma discussão e análise sobre as mesmas. Por fim, 
na Seção 4 são apresentadas algumas considerações sobre o trabalho apresentado e 
identificadas algumas oportunidades de trabalhos futuros.

MINERAÇÃO DE TEXTO

A descoberta de conhecimento em textos (KDT – Knowledge Discovery from 
Texts), também conhecida como Mineração de Textos (TM – Text Mining), é um 
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processo que visa descobrir padrões não explícitos, válidos, singulares, compreen-
síveis e úteis a partir de documentos textuais (Song, et al., 2009).  Uma vez identifi-
cados, esses padrões podem contribuir para a construção de conhecimento valioso 
para os usuários que tomam decisões estratégicas, i.e., gestores, pesquisadores, 
empresários.

A Mineração de Textos é um processo análogo à Mineração de Dados (DM 
– Data Mining) ou descoberta de conhecimento em base de dados (KDD – Know-
ledge Discovery from Databases), onde no primeiro caso as fontes de dados são 
textos não estruturados ou semiestruturados e no segundo caso as fontes de dados 
são estruturadas. 

No entanto, a Mineração de Textos mostra-se ainda mais complexa, em es-
pecial quando envolve a interpretação de linguagem natural. Um sistema que tra-
ta de processamento de linguagem natural deve ser hábil em tomar decisões de 
desambiguação do sentido de palavras polissêmicas (por exemplo: rio (presente 
do indicativo do verbo rir ou corrente contínua de água)), categorizar uma palavra, 
reconhecer sua estrutura sintática e o seu escopo semântico (Manning e Schutze, 
1999).

A Mineração de Texto, em geral, pode ser dividida em três etapas: Pré-Pro-
cessamento ou Preparação dos Documentos, Processamento dos Documentos e 
Pós-Processamento ou Avaliação das Descobertas.

O Pré-Processamento de documentos textuais é a primeira etapa do proces-
so de Mineração de Texto. Esta etapa tenta identificar similaridades em função da 
morfologia ou do significado dos termos, de modo a agrupá-los por suas caracterís-
ticas. Uma abordagem muito utilizada no pré-processamento é a utilização de um 
dicionário ou léxico para que o sistema computacional interprete uma sentença em 
linguagem natural (Feldman, et al., 2007) (Lopes, 2004). No dicionário é necessá-
rio manter informações morfológicas, sintáticas e semânticas, juntamente com as 
palavras pertinentes ao contexto da aplicação. 

Assim o Pré-Processamento consiste em processar a coleção de documentos 
textuais, filtrar as informações e convertê-las em uma representação compatível 
com os métodos computacionais a serem aplicados nas etapas seguintes do pro-
cesso. Essa representação normalmente é um vetor de atributos. Os atributos são 
tipicamente as palavras pertencentes a uma coleção de documentos (Jackson, et 
al., 2002).

Depois de converter o documento em um vetor de atributos, é necessário re-
alizar algum tipo de limpeza nos mesmos. Algumas tarefas de Pré-Processamento 
devem ser realizadas para se obter o conjunto de termos que representa a estru-
tura do documento processado nos níveis desejados, como parágrafos, períodos, 
sentenças ou palavras (Feldman, et al., 2007).

Uma dessas tarefas é a Tokenização (Tokenization), que consiste em per-
correr todo o texto identificando cada palavra entre as sequências de caracteres. 
Trata-se de identificar tokens que são as menores unidades de informação presen-
tes no texto e que possuem significado quando analisados de forma isolada. Desse 
modo, um token pode ser uma palavra, um número representado por um caractere 
numérico, um número de telefone, o nome de uma empresa formado pela combi-
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nação de uma ou mais palavras, um endereço da Web ou de e-mail (Weiss, et al., 
2005).

Outra tarefa de Pré-Processamento é a remoção de Stopwords que são pa-
lavras funcionais que geralmente não agregam conhecimento útil para a análise 
do texto, sendo consideradas irrelevantes. Em geral, podemos considerar como 
Stopwords os artigos, conjunções, pronomes, verbos auxiliares, abreviaturas muito 
comuns, entre outras (Song, et al., 2009). O domínio do texto em análise pode de-
terminar diferentes conjuntos de palavras irrelevantes.

Em um texto, muitas vezes as variações morfológicas das palavras remetem a 
um mesmo significado semântico e em algumas tarefas como, por exemplo, buscas 
por palavras-chave, devem ser consideradas equivalentes. No Pré-Processamento 
a tarefa de redução ao radical, Stemming, é realizada para converter as diferentes 
variações de uma palavra a uma forma básica denominada raiz ou stem (Oliveira, 
2008). Por exemplo, na família de palavras terra, terrinha, térreo, terráqueo, terre-
no, terreiro, terroso, existe um elemento comum: terr-, que é o radical (Viera, et al., 
2007). As variações podem ocorrer em função de sufixos inseridos para indicar o 
plural, gênero e conjugação verbal.

Outra tarefa de efeito semelhante ao Stemming é denominada de Lemati-
zação. A lematização consiste em substituir palavras por suas formas canônicas 
ou palavras-base. Isto é feito com o uso de um repositório linguístico denominado 
léxico (Oliveira, 2008). 

Os léxicos podem ser construídos de diversas maneiras. O tipo e quantidade 
de informação armazenada para cada entrada do léxico, denominada item lexical, 
incluem informação sintática, morfológica e ortográfica sobre tal entrada (Song, et 
al., 2009). A informação armazenada nesse repositório depende das características 
do domínio para o qual o léxico será utilizado. Os léxicos podem apresentar dife-
rentes níveis de complexidade em relação ao tipo de conteúdo que armazenam. Os 
léxicos são dependentes da língua (Oliveira, 2008).

Outra abordagem de pré-processamento consiste no etiquetamento morfos-
sintático, em inglês o Part-Of-Speech tagging (POS tagging), que realiza a ano-
tação de palavras com a etiqueta apropriada baseada no contexto no qual elas 
aparecem. O processo de POS tagging divide as palavras em categorias baseadas 
no papel que elas desempenham na oração em que aparecem. POS tagging for-
nece informações sobre o conteúdo semântico de uma palavra. Os substantivos, 
geralmente denotam termos tangíveis e intangíveis ao passo que preposições ex-
pressam relações entre os termos.

Terminadas as tarefas de pré-processamento, seguimos com o Processa-
mento dos documentos que consiste da utilização de vários mecanismos para a 
descoberta de padrões dentro de uma coleção de documentos ou dentro de um 
subconjunto de documentos de uma coleção. (Feldman, et al., 2007). Durante o 
Processamento são realizadas as tarefas de Mineração de Textos, como por exem-
plo, a Sumarização, a Categorização, a Extração de Informação e a Análise de 
Sentimento.

Por fim, no Pós-Processamento é realizada a validação das descobertas e a 
visualização dos resultados encontrados, como com a utilização de ferramentas 
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de gestão de dados e ferramentas analíticas. Métricas de avaliação de resultados, 
ferramentas de visualização e conhecimento de especialistas ajudam a consolidar 
os resultados.

Tarefas de Mineração de Textos
Para realizar a Mineração de Textos temos disponíveis diversas tarefas como 

Recuperação da Informação, Classificação/Categorização, Extração de Informa-
ção, Sumarização, Clustering (Jackson, et al., 2002), dentre outras. Nessa seção 
apresentamos uma descrição das tarefas pertinentes ao contexto da nossa pesqui-
sa: Sumarização (Seção 2.1.1), Extração de Informação (Seção 2.1.2), Categoriza-
ção (Seção 2.1.3), Clustering (Seção 2.1.4) e Análise de Sentimento (Seção 2.1.5).

Sumarização
A Sumarização de texto é o processo de destilação das informações mais 

importantes de um texto, pois visa produzir uma versão resumida do referido texto 
(Jurafsky, et al., 2007). Assim, a sumarização de texto tem como objetivo criar um 
documento, a partir de uma ou mais fontes textuais, que é menor em tamanho, mas 
mantém algumas ou a maioria das informações contidas nas fontes originais. 

A finalidade da sumarização é frequentemente caracterizada em duas situ-
ações: sumarização de documento único versus sumarização de múltiplos docu-
mentos; sumarização genérica versus sumarização query-focused (Jurafsky, et al., 
2006).

Na sumarização de documento único tem-se um único documento no qual é 
produzido um sumário. Este é utilizado em situações para produzir um título ou um 
esboço de um texto, onde o objetivo final é caracterizar o conteúdo de um docu-
mento.

Na sumarização de vários documentos, a entrada é uma coleção de docu-
mentos, cujo objetivo é produzir uma condensação do conteúdo de toda a coleção. 
Ela é usada, por exemplo, quando estamos sumarizando uma série de notícias 
sobre o mesmo evento ou quando temos vários conteúdos Web de uma mesma 
categoria e que gostaríamos de sintetizar e condensar (Jurafsky, et al., 2006).

Um sumário genérico é um dos quais não consideramos um uso particular ou 
uma necessidade de informação particular; o sumário simplesmente dá a informa-
ção importante do(s) documento(s). Por outro lado, na sumarização query-focused, 
também chamada focused summarization, topic-based summarization e user-fo-
cused summarization, o sumário é produzido em resposta à consulta do usuário 
(Jurafsky, et al., 2006).

Uma dimensão crucial da arquitetura de sumarizadores de texto é saber se 
eles estão produzindo um abstract (Abstração) ou um extract (Extrato). Extracts 
são sumários completamente constituídos de sequências de palavras copiadas do 
documento original. O sumário pode sofrer inconsistências e ter falta de coesão. 
Sentenças podem ser extraídas fora do contexto. Abstracts são sumários que 
contém sequências de palavras que não estão necessariamente presentes no 
documento original, mas que procuram condensar a ideia do texto original.

A maioria dos sumarizadores de texto atuais é extrativa, uma vez que extra-
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ção é muito mais fácil que abstração. A transição de sumarizadores extrativos para 
sumarizadores abstratos mais sofisticados é um desafio (Jurafsky, et al., 2007).

Extração de Informação
A Extração de Informação (EI) diz respeito à identificação, e consequente ou 

concorrente classificação e estruturação de dados não estruturados, como o texto 
escrito em linguagem natural, em classes semânticas. Um sistema de Extração de 
Informação ideal deve ser independente de domínio ou pelo menos deve ser portá-
vel para qualquer domínio (Moens, 2006).

A EI é uma tarefa baseada na análise da linguagem natural, de modo a extrair 
trechos de informação. O processo tem como entrada textos e tem como saída da-
dos não ambíguos (Davies, et al., 2006), em formato estruturado.

A Extração de Informação identifica informações em textos, aproveitando a 
sua organização linguística (Moens, 2006). Uma sentença em Português normal-
mente contém um número de partes constituintes (por exemplo, um sujeito, um ver-
bo, talvez um ou mais objetos). Seus significados individuais, ordenação e concep-
ção (por exemplo, o uso de um tempo verbal específico) permitem-nos determinar 
o que a sentença significa.

A EI é tradicionalmente aplicada em situações onde se é conhecida antecipa-
damente a informação que será extraída de um texto (Moens, 2006). Por exemplo, 
pode ser necessário identificar que tipos de eventos são expressos em um determi-
nado texto e em que momento esses eventos aconteceram.

A Figura 1 mostra que a arquitetura de um sistema de Extração de Informação 
normalmente tem duas fases distintas: A fase de treinamento e a fase de implanta-
ção, onde T refere-se aos componentes da fase de treinamento, I aos componentes 
da fase de implantação e C aos componentes de conhecimento. 

Há quatro tipos básicos de elementos que podem ser extraídos de textos (Fel-
dman, et al., 2007): 

• As entidades, que são termos básicos encontrados nos textos, como pes-
soas, locais, empresas, genes, etc. 

• Os atributos, que são as características das entidades extraídas. Alguns 
exemplos de atributos são o cargo de uma pessoa, a sua idade, o tipo de 
uma organização, dentre outros. 

• Os fatos, que são as relações existentes entre as entidades. Podem ser fa-
tos, por exemplo, a relação de trabalho entre uma pessoa e uma empresa 
ou a fosforização entre duas proteínas. 

• E por fim, os eventos que são as atividades ou ocorrências de interesse 
nas quais as entidades participam. Por exemplo: um ato terrorista, uma 
fusão de empresas, um aniversário, datas, períodos, etc.
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Figura 1. Arquitetura básica de um sistema de Extração de Informação. Adaptado de (Moens, 2006).

Para sistemas de Mineração de Texto, onde se deseja fazer a Extração de 
Informação, o primeiro passo é a etiquetagem dos documentos, onde cada docu-
mento é processado para encontrar (i.e. extrair) as entidades e relacionamentos 
que são significativos. O termo “relacionamentos” denota fatos ou eventos que en-
volvem determinadas entidades (Feldman, et al., 2007). Os fatos são estáticos e 
geralmente não mudam. Os eventos são mais dinâmicos e geralmente têm uma 
marca de tempo específica associada a eles.

Há uma série de tarefas típicas de Extração de Informação que podem ser 
usadas para extração de conhecimento em sistemas de Mineração de Texto:

• Reconhecimento de Entidades Nomeadas – Named Entity Recognition 
(NER): Reconhece e classifica expressões nomeadas do texto (tal como 
nomes de pessoas, instituições, nomes de locais ou de proteínas). Ex.:John 
Smith (pessoa) trabalha na IBM (organização).

•	 Noun Phrase Coreference Resolution: Duas ou mais expressões são ditas 
correferentes quando se referem à mesma situação descrita no texto. Mui-
tas referências no texto são codificadas como referências fosfóricas, i.e., 
elementos linguísticos que ao invés de codificar diretamente o significado 
de uma entidade, se referem a uma descrição direta da entidade mais cedo 
ou mais tarde no texto. Elas são chamadas respectivamente de referências 
anafóricas e catafóricas. No exemplo abaixo, Bill Clinton e ele se referem à 
mesma entidade. Ele alude a uma referência anafórica. Ex: Bill Clinton foi 
a New York, onde ele foi convidado para uma palestra.

• Reconhecimento do Papel Semântico – Semantic Role Recognition: Res-
peita a atribuição de papéis semânticos às constituintes de uma frase. Eles 
consideram certas ações ou estados, dos seus participantes e suas cir-
cunstâncias. Papel Semântico pode ser definido de forma geral ou pode 
ser mais específico. Ex.: Ela bateu (agente) suas mãos (parte do corpo) na 
inspiração (causa).

•	 Entity Relation Recognition: A relação entre duas ou mais entidades é de-
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tectada e, eventualmente, a relação é modelada com um papel semântico. 
Ex.: John Smith (pessoa) trabalha na (relação trabalha na) IBM (organização).

•	 Timeline Recognition: É a detecção e reconhecimento de uma expressão 
temporal no texto. Expressões temporais que são identificadas incluem 
expressões absolutas (17 de julho de 1999, às 12:00h, no verão de 89) 
e expressões relativas (ontem, na semana passada, o próximo milênio). 
Também se destacam a duração (uma hora, duas semanas), expressões 
ancoradas em eventos (dois dias antes da partida), e conjuntos de ve-
zes (por semana). Com as expressões temporais reconhecidas, a linha do 
tempo de diferentes eventos pode ser reconstruída. Relações temporais 
básicas podem ser descritas como: X antes de Y, X é igual a Y, X satisfaz 
Y, X sobrepõe Y, X durante Y, X começa com Y, X termina Y. Reconhecer 
uma linha do tempo envolve formas sofisticadas de raciocínio temporal. 
Ex.: No dia 16 de abril de 2010 eu passei no exame final. Nas três semanas 
anteriores eu estudei muito. Então: de 26 de março de 2010 a 15 de Abril 
de 2010: Estudo; 16 de abril de 2010: Exame.

As abordagens que utilizam técnicas de extração de informações podem ser 
classificadas como: Wrappers, baseadas em Processamento de Linguagem Natu-
ral (PLN) e baseadas na Web Profunda (WP).

Os Wrappers têm como objetivo extrair informações em textos estruturados ou 
semiestruturados, onde um processamento de linguagem é difícil de ser realizado, 
como por exemplo, uma Tabela HTML. Suas regras são baseadas na extração de 
informações de texto como formatação, delimitadores, tipografia e frequência das 
palavras. As abordagens baseadas em PLN, por sua vez, foram criadas para tratar 
textos livres (conforme mencionado anteriormente) e realizam a extração baseadas 
em um pré-processamento da linguagem (Silva, 2004). Por fim, as abordagens ba-
seadas em Web Profunda (WP) têm como objetivo realizar a extração de informa-
ção utilizando técnicas de descoberta de conhecimento na Web Profunda, devido 
à informação contida na WP estar escondida por trás de interfaces de consulta 
(geralmente formulários HTML). Essas informações somente estão disponíveis em 
tempo de execução das páginas Web, pois são páginas - geradas dinamicamente 
(Khare et al.,2010). As características de cada abordagem podem ser vistas como 
mostra a Tabela 1. 

 Tabela 1. Wrappers X Abordagens baseadas em PLN X Abordagens baseadas em WP.

Wrappers
Ferramentas EI 

baseadas em PLN

Ferramentas EI 

baseadas em WP

Objetivo
Extrair informações de diversas 

fontes da Web.

Extrair informações de tex-

tos em linguagem natural.

Extrair informações base-

ada na Web Profunda.

Tipo de Texto

Geralmente estruturados e se-

miestruturados, em alguns ca-

sos textos não estruturados.

Texto não estruturado. Estruturado.

Características usa-

das para extração

Informações de formatação de 

texto, marcadores, frequência das 

palavras, PLN em alguns casos. 

Padrões de linguagens 

baseados em PLN.

Informações de formulá-

rios HTML ou de Banco 

de Dados.
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EI é útil em um conjunto diversificado de aplicações (Sarawagi, 2008): 
• Aplicações Empresariais: 
• Notícias: A criação automática de notícias multimídia, integrando 

vídeo, fotos de entidades e eventos, hiperlinks de artigos de notícias para 
informações básicas sobre pessoas, locais e companhias.

• Atendimento ao Cliente: EI em textos de respostas no atendimento ao clien-
te. Informações postadas pelo cliente têm grande valor para a empresa.

• Limpeza de dados: um exemplo de utilidade da EI é para o problema de 
endereço duplicado, muitas vezes para a mesma pessoa, há diferentes 
registros de endereços armazenados em bases de dados diferentes.

• Gerenciamento de Informações Pessoais: sistemas que buscam organizar 
dados pessoais, como documentos, e-mails, projetos e pessoas de forma 
estruturada e inter-relacionadas. 

• Aplicações Científicas: o recente aumento do campo da bioinformática 
trouxe a necessidade de extrações de entidades nomeadas, para objetos 
biológicos, tais como proteínas e genes.

• Aplicações Orientadas a Web: 
• Banco de Dados de Citações: muitos bancos de dados de citações na Web 

têm sido criados através de estruturas elaboradas de extração de fontes 
que vão desde sites de conferência na Web até homepages individuais, 
como por exemplo, Citeseer1, o Google Scholar2 e DBLP3. A criação de 
banco de dados exige uma estrutura de extração em diversos níveis a 
partir da navegação nos sites para localizar páginas contendo registros de 
publicações, registros individuais e publicação de páginas HTML.

• Banco de Dados de Opinião: existem inúmeros sites de armazenamento 
sem moderação de opiniões sobre uma variedade de tópicos, incluindo 
os produtos, livros, filmes, pessoas e música. Muitas das opiniões são em 
forma de texto livre, escondidas atrás de blogs, posts de notícias, sites de 
opinião, e assim por diante.

• Sites Web de Comunidades: outro exemplo da criação de bancos de da-
dos estruturados de documentos Web são os sites de comunidades como 
DBLife4 e Rexa5 que rastreiam informações sobre pesquisadores, confe-
rências, palestras, projetos e eventos relevantes para uma comunidade es-
pecífica. A criação de tais bancos de dados estruturados exige a extração 
em muitas etapas: a localização das páginas de anúncios, extração de no-
mes dos palestrantes e os títulos e registros sobre um site de conferência.

• Comparação de Sites de Compras: Há muito interesse na comparação 
entre sites de compras, que rastreiam automaticamente sites comerciais 
da Web, para encontrar produtos e respectivos preços que podem então 
serem utilizados para comparação. Como as tecnologias de Web evoluí-
ram, os maiores sites Web começaram a ficar escondidos atrás de formas 
e linguagens de script.  Em consequência disso, o foco mudou para o ras-

1  http://citeseerx.ist.psu.edu/index
2  http://scholar.google.com.br/
3  http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/
4  http://dblife.cs.wisc.edu/
5  http://rexa.info
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treamento e a extração de informações de sites baseados em formulários.
• Posicionamento de Anúncio: anúncios de um produto com um texto que 

expressa uma opinião positiva sobre ele. Ambas as tarefas: anúncio de 
produtos e parecer emitido de um produto, são exemplos de tarefas de 
extração de informações que possibilitam facilitar o crescente setor de In-
ternet posicionando o anúncio.

• Pesquisas Estruturadas na Web: grande desafio para obter extração de 
informações é permitir a busca estruturada que envolva entidades e suas 
relações na WWW. 

Categorização
Dado um conjunto de categorias (tópicos) pré-definidas e uma coleção de 

documentos, o processo de encontrar a categoria mais adequada para cada docu-
mento é chamado de categorização (Feldman, et al., 2007). 

Existem dois tipos de abordagens para se realizar a categorização de textos 
(Feldman, et al., 2007). A primeira abordagem é a engenharia de conhecimento 
(knowledge engineering) na qual o conhecimento específico sobre as categorias é 
codificado diretamente no sistema de forma declarativa ou sob a forma de regras 
de classificação processuais. Um especialista do domínio define um conjunto su-
ficiente de condições para que um documento seja classificado em uma determi-
nada categoria. O desenvolvimento das regras de classificação pode ser bastante 
trabalhoso (Feldman, et al., 2007). 

A outra abordagem é o aprendizado de máquina (ML – Machine Learning), na 
qual um processo indutivo genérico constrói um classificador (ou categorizador) por 
aprendizagem através de um conjunto de exemplos pré-classificados. Um conjunto 
de exemplos representando cada categoria é apresentado à ferramenta que pode, 
por exemplo, fazer uma análise estatística dos modelos linguísticos, tais como 
afinidades léxicas e frequências de palavras. A ferramenta classificadora produz, 
então, uma assinatura estatística para cada categoria. O classificador aplica as 
assinaturas estatísticas a novos documentos para encontrar os documentos mais 
parecidos e, então, identificar em qual categoria os novos documentos devem ser 
classificados.

No entanto, a dificuldade de aquisição de conhecimento na engenharia de 
conhecimento torna a utilização do aprendizado de máquina mais atraente, apesar 
da qualidade mais baixa dos resultados comparados com a engenharia de conhe-
cimento (Feldman, et al., 2007).

Portanto, a maioria dos trabalhos recentes sobre a categorização se concen-
tra na abordagem de aprendizado de máquina, que exige apenas um conjunto de 
instâncias de treinamento classificados manualmente, sendo, portanto, uma técni-
ca que requer menos esforço do que a engenharia de conhecimento (Feldman, et 
al., 2007).

É necessário considerar quatro questões principais quando se utiliza 
técnicas de aprendizado de máquina para desenvolver uma aplicação baseada na 
categorização de texto (Feldman, et al., 2007).

Primeiro, é necessário decidir quais as categorias que serão utilizadas para 
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classificar as instâncias. Em segundo lugar, precisamos fornecer um conjunto de 
treinamento para cada uma das categorias.  (Feldman, et al., 2007) sugere  que 
cerca de 30 exemplos são necessários para treinar cada categoria.  Em terceiro 
lugar, temos de decidir sobre as características que representam cada uma das ins-
tâncias. Normalmente, é melhor gerar tantas características quanto possível por-
que a maioria dos algoritmos é capaz de se concentrar apenas nas características 
relevantes. Finalmente, precisamos decidir sobre o algoritmo a ser utilizado para a 
classificação (Feldman, et al., 2007).

Clustering
Clustering, também chamado de agrupamento, é o processo de encontrar 

grupos chamados clusters presentes em um determinado conjunto de dados, de 
tal forma que os itens de dados presentes em um cluster são semelhantes entre si, 
ao passo que os presentes nos diferentes grupos são distintos (Song, et al., 2009).

O Clustering é útil em uma ampla gama de campos de análise de dados, in-
cluindo a mineração de dados, organização de documentos não supervisionada, 
extração automática de tópicos, segmentação de imagem e recuperação da infor-
mação (Song, et al., 2009). Em muitos desses problemas, pouca informação prévia 
está disponível sobre os dados. E para esses casos, o clustering é especialmente 
adequado (Feldman, et al., 2007).

A tarefa de clusterização de documentos é diferente do método de classifica-
ção porque a tarefa de clusterizar documentos corresponde a encontrar grupos na-
turais que antes eram desconhecidos no documento em vez de classificar o docu-
mento em diferentes categorias, com base em categorias pré-definidas ou alguns 
critérios artificiais impostos externamente. 

Existem duas principais técnicas de agrupamento: por partição e por hierarquia. 
A maioria dos algoritmos de agrupamento de documentos pode ser classificada nes-
ses dois grupos. Técnicas de agrupamento hierárquico produzem uma sequência 
aninhada de partições, em um único cluster, com tudo incluído no topo e uma série de 
conjuntos de pontos individuais na parte inferior. As técnicas hierárquicas podem ser 
classificadas como agrupamento aglomerativo e agrupamento divisor. Agrupamento 
aglomerativo começa colocando cada objeto em seu próprio cluster, em seguida, 
mescla estes clusters em um cluster maior até que todos os objetos estejam em um 
único cluster, ou até que certas condições finalizadoras sejam satisfeitas. O agrupa-
mento divisor começa com todos os objetos em um cluster e, em seguida, divide-se o 
grupo em grupos cada vez menores, até que cada objeto forme um cluster em si, ou 
até se alcançar o número desejado de clusters e que a mínima distância entre dois 
clusters particulares seja acima de certa distância limiar. 

O método de agrupamento por partição procura particionar uma coleção de 
documentos em um conjunto de grupos não sobrepostos, de modo a maximizar o 
valor de avaliação do clustering. O critério geral para uma boa partição é que os ob-
jetos de diferentes clusters sejam “distantes” e os objetos dentro do mesmo cluster 
sejam “próximos” uns aos outros.

Embora a técnica de agrupamento hierárquico seja frequentemente retratada 
como uma boa abordagem de clustering, esta técnica não contém qualquer dispo-
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sição para a realocação das entidades, que podem ter sido mal classificadas nos 
estágios iniciais da análise de texto (Jain, et al., 1999). Além disso, a complexidade 
de tempo desta abordagem é quadrática (Steinbach, et al., 2000).

Nos últimos anos, tem sido reconhecido que a técnica de agrupamento por 
partição é adequada para agrupar um conjunto grande de documentos, devido à 
sua relativa baixa demanda computacional (Steinbach, et al., 2000).  A complexi-
dade de tempo da técnica de particionamento é quase linear, o que a torna am-
plamente utilizada. O algoritmo de agrupamento por partição mais conhecido é o 
algoritmo K-means e seus variantes. O algoritmo K-means pode ser resumido em 
quatro passos:

1. Selecionar aleatoriamente o cluster de vetores centróide para definir uma 
partição do conjunto de dados inicial.

2. Atribuir cada vetor de documento ao cluster de centróides mais próximo.
3. Recalcular o vetor centróide cj do cluster utilizando a equação:

onde dj indica os vetores de documentos que pertencem ao cluster Sj; cj representa o 
vetor centróide; nj é o número de vetores de documentos que pertencem ao grupo Sj.

4. Repetir os passos 2 e 3 até que a convergência seja alcançada.

Análise de Sentimento
Além de avaliarmos um conjunto de documentos por seus fatos e classificá-

-los, também é possível avaliá-los por seu conteúdo subjetivo. Essa é a função 
da análise de sentimentos que lida com o tratamento computacional de opinião, 
sentimento e subjetividade em um texto (Pang, 2006) e tem atraído muita atenção 
devido ao seu potencial, como por exemplo, em sistemas de apoio a decisão, que 
precisam identificar tendências.

Para implementar a análise de sentimentos, é feita a coleta dos documentos, 
seja na Web ou em repositórios locais. São procurados os documentos sobre o 
item de pesquisa e também é verificado se o conteúdo encontrado é um fato ou 
uma opinião, através de técnicas de classificação (Pang, 2006). Os fatos podem 
ser descartados, já que o interesse maior é na opinião dos usuários. No entanto, 
nem todo fato deve ser descartado, já que mesmo fatos podem conter algum tipo 
de opinião, e vice-versa.

Posteriormente é feita a classificação de acordo com a polaridade do conteú-
do identificado. A classificação de polaridade de um conteúdo pode ser positiva, ne-
gativa ou até mesmo neutra. A classificação pode ser feita com técnicas de aprendi-
zado de máquina ou por seleção de palavras, onde esta abordagem envolve avaliar 
as palavras dos conteúdos e identificar aquelas positivas e negativas com base em 
uma lista de palavras previamente selecionadas. Com isso, é possível executar al-
goritmos para classificar o conteúdo como positivo, negativo ou neutro. Vantagens 
dessa técnica são a sua simplicidade e o fato de ser desnecessário classificar os 
documentos previamente para treinamento, como na abordagem anterior. 
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No entanto, o conjunto de palavras positivas e negativas deve ser selecionado 
e deve ser específico para cada tópico. A classificação também pode ser feita atra-
vés de análise sintática sendo que esta abordagem envolve analisar o conteúdo 
sintaticamente, identificando principalmente adjetivos e/ou advérbios que possam 
indicar a polaridade dos textos. Porém, ela requer um analisador sintático eficiente 
e que os conteúdos sejam compostos por sentenças sintaticamente corretas. 

Pang (2006) considera ainda que a análise de sentimento é um caso especial 
de categorização (existindo apenas duas categorias: sentimentos positivos e sen-
timentos negativos).

A maioria das ferramentas disponíveis para análise de sentimento são apli-
cações Web com finalidades similares: extrair e analisar opiniões sobre questões 
políticas, verificação de spams (opiniões falsas), análise de emoções no mundo 
virtual. Algumas aplicações se concentram em fazer análise de sentimentos de pu-
blicações no Twitter, como o Tweet Feel6, o Twendz7, o Twitrratr8 que usa uma lista 
de adjetivos positivos e negativos para fazer a análise de sentimentos e também 
considera símbolos ( ;) ☺). O Rank Speed9 além de fazer buscas no Twitter tam-
bém pesquisa em blogs. Seu foco está em produtos eletrônicos e é possível fazer 
uma busca já especificando um sentimento. Por exemplo: buscar um celular Nokia 
com referências ao sentimento “Excelente” ou “Lento”. Já o Opsys10 faz buscas 
em redes sociais, blogs e portais com foco em empresas negociadas na Bovespa 
e fontes RSS – Really Simple Syndication – de portais de investimentos; e o Elei-
torando11 analisa o que as pessoas falam dos políticos nas redes sociais, tendo 
grande destaque em períodos de eleição.

Portanto a análise de sentimento é uma tarefa que pode ser aplicada em 
qualquer domínio, como em (Lopes, 2009), (Pang, 2006), mostrando uma nova 
perspectiva da análise dos dados para o usuário final.

ABORDAGENS E FERRAMENTAS PARA EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Os esforços realizados para a extração de informação de documentos textu-
ais não estruturados vêm tanto de entidades governamentais como empresariais. A 
quantidade de documentos disponíveis na Web, em intranets, em redes de notícias 
e outros meios é imensa e a quantidade de informação relevante e até mesmo es-é imensa e a quantidade de informação relevante e até mesmo es- e a quantidade de informação relevante e até mesmo es-
tratégica está oculta nessa grande massa de dados.

Transformar informações não estruturadas em estruturadas auxilia a troca e 
acesso dessas informações. As informações extraídas de textos (seja da Web ou 
de uma coleção de textos particular) são de grande importância em abordagens que 
visam à interoperabilidade e acesso automático a um grande volume de informa- um grande volume de informa-
ções. Por exemplo, a informação extraída poderá alimentar portais da Web, ou ain-á alimentar portais da Web, ou ain- portais da Web, ou ain-
da, o banco de dados de sistemas de apoio a tomada de decisões em organizações.

Esta seção apresenta alguns dos trabalhos mais recentes que propõem abor-
dagens e ferramentas utilizadas para extração de informação. Essas abordagens 

6  http://www.tweetfeel.com/
7  http://twendz.waggeneredstrom.com
8  http://twitrratr.com/
9  http://www.rankspeed.com/
10 http://www.opsys.com.br/ http://www.opsys.com.br/
11 http://www.eleitorando.com.br/site/ http://www.eleitorando.com.br/site/
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combinam tarefas de mineração de textos, tanto para textos livres como também 
para textos e dados na Web.

Características a Analisar
Antes de apresentar a descrição dos trabalhos selecionados, esta seção apre-

senta algumas características usadas para avaliar e comparar esses trabalhos.  
Algumas destas características foram baseadas no trabalho de (Chang et al, 2006). 
No presente trabalho, as características para analisar as abordagens e ferramentas 
de extração de informação (EI) foram classificadas em duas categorias: caracterís-
ticas da extração a partir de Documentos Textuais e a partir da Web.

Características da EI sobre Documentos Textuais
i. Corpus Processado: O conjunto de documentos que será processado pode 

ser estruturado, semiestruturado ou não estruturado. Nos casos não estrutu-
rados os documentos textuais ainda podem ser livres.

ii. Pré-Processamento: Durante o pré-processamento é possível se utilizar de 
um repositório linguístico (Léxico, Tesauro, Dicionário ou Taxonomia) para 
auxiliar nas tarefas de interpretação da linguagem natural. Também é co-
mum o uso das tarefas de tokenização, remoção de stopwords e stemming.

iii. Processamento: No processamento são utilizadas as tarefas de Mineração 
de Texto que melhor se adequam ao corpus processado. Entre as tarefas 
mais utilizadas estão a Categorização, Extração de Informação, Clustering, 
Sumarização e a Análise de Sentimento que está em ascensão na área de 
Mineração de Textos.

Características da EI sobre páginas Web
i. Tipo de entrada: Esta é a primeira característica para comparar os docu-

mentos de entrada de cada sistema de EI, que podem ser páginas ou ar-
quivos estruturados, semiestruturados ou texto livre de acordo com o seu 
nível de estruturação. Existem sistemas que são projetados para extrair 
informações de páginas Web, outros são projetados principalmente para a 
extração de informações da Web profunda (formulários de páginas), como 
também existem os projetados para extrair textos livres em documentos 
diversos (pdf, doc, páginas Web, entre outros).  Assim, os últimos sistemas 
dependem bastante dos templates comuns que são usados para gerar pá-
ginas Web. 

ii. Nível de Extração: As tarefas de EI podem ser classificadas em três níveis 
de extração: nível de campo, nível de texto e nível de página Web. Exis-
tem ferramentas que são projetadas para extrair informações contidas em 
formulários Web, ou seja, extração em nível de campo. Outras extraem 
informações relevantes do conteúdo de um documento inteiro (geralmen-
te textos), que pode conter vários tipos de entidades nomeadas. Outras 
ferramentas possuem tarefas de EI em nível de página onde a extração é 
baseada em tags. 
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3. Recursos Utilizados: Algumas ferramentas de EI são projetadas para li-
dar com páginas da Web, como por exemplo, procurar o departamento de 
ciência da computação a partir de várias universidades. Para isso, usam 
tanto tags HTML quanto palavras literais, como delimitador baseado em 
restrições. Outras páginas Web possuem modelos que facilitam a apren-
dizagem do algoritmo, baseado nos recursos de templates. Para obter ex-
tração de informações de texto livre, técnicas de Processamento de Lin-
guagem Natural (PLN) são utilizadas como recursos adicionais. Algumas 
ferramentas também utilizam características ortográficas, token de compri-
mento, e gramáticas de links. 

4. Licença: Esta característica é importante para avaliação e comparação. A 
ferramenta pode ser uma ferramenta livre, que pode ser utilizada, copiada, 
estudada e redistribuída sem restrições permitindo possíveis adaptações 
para seu uso; ou pode ser uma ferramenta proprietária, tais como as ferra-
mentas comerciais, que necessitam de licença para sua utilização. 

5. Linguagem de Desenvolvimento e API: É importante analisar também a 
linguagem de programação que a ferramenta foi desenvolvida e se ela 
apresenta APIs disponíveis.

6. Documentação: Com esta característica é possível verificar se a documen-
tação da ferramenta apresenta detalhes sobre as mesmas de forma clara 
e precisa, se auxilia realmente a utilização, se é de fácil acesso, etc. Tam-
bém é importante ressaltar qual é o tipo de linguagem suportada pela ferra-
menta, ou seja, em qual língua é possível extrair informações (Por exemplo 
Inglês, Português, etc.).

7. Linguagem suportada: Também é importante ressaltar qual é o tipo de lin-
guagem suportada pela ferramenta, ou seja, em qual idioma é possível 
extrair informações (Por exemplo Inglês, Português, etc.).

8. Demo: Com esta característica é possível verificar se o projeto que desen-
volve a ferramenta disponibiliza versões demos (online ou para download), 
uma facilidade para o usuário testar e analisar suas entradas e saídas.

Extração de Informação sobre Documentos Textuais 
A maioria dos trabalhos para análise de documentos textuais está disponível 

para o idioma Inglês: (Castellanos, 2004), (Castellanos, et al., 2010a) e (Castella-
nos, et al., 2010b). Em (Fernandes, 2009), (Lopes, 2004) e (Moreira, et al., 2009) 
encontramos abordagens distintas para a extração de informação e análise de tex-
tos escritos em Português Brasileiro.

Castellanos (2004) descreve uma abordagem para descobrir tópicos relevan-
tes sobre os problemas que consumidores encontram em seus produtos, fazendo a 
mineração de logs dos Centros de Suporte ao Cliente da Hewllet-Packard. A meto-
dologia utilizada por (Castellanos, 2004) é composta por quatro etapas principais: 
pré-processamento, clustering, postfiltering e labeling.

No pré-processamento, o material bruto de uma base de dados chamada sear-
ch log é processado para extrair dados relevantes que são posteriormente converti-
dos em uma forma adequada para a mineração de dados. No clustering, o vetor de 
representação dos documentos é minerado para descobrir os temas relevantes que 
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correspondam à perspectiva do usuário. A representação de um cluster produzido 
é que dois documentos estão no mesmo cluster se eles correspondem a buscas 
similares. No postfiltering, são considerados os documentos estranhos relativos a 
uma busca. São documentos que não têm relevância para o usuário e, portanto 
precisam ser filtrados. Isso é realizado computando a similaridade dos documentos 
de acordo com seu conteúdo e designando como candidatos para filtragem aqueles 
com uma baixa similaridade com os demais documentos no cluster. No labeling, os 
clusters são nomeados com o tema que eles representam.

A proposta de (Castellanos, et al., 2010a) foi a criação de um ambiente de 
Business Intelligence que gerencia as informações de um negócio e combina os 
fatos extraídos de fontes de dados não estruturados com os dados  provenientes de 
fontes estruturadas em um ambiente de DW 2.0™ para gerar conhecimento.

Essa plataforma processa documentos textuais que são enviados para um 
repositório juntamente com alguns metadados. O documento é pré-processado re-
sultando em uma representação requerida pelo método de extração. Para a extra-
ção de informação (Castellanos, et al., 2010a) tentou utilizar algoritmos conhecidos 
como o Hidden Markov Models, mas como não obtiveram bons resultados, prefe-
riram criar suas próprias regras de extração de entidades, relacionamentos, fatos 
e eventos. E no pós-processamento os dados extraídos passam por processos de 
ETL (Extraction/Transformation/Load) para popular um Data Warehouse.

Em outro trabalho (Castellanos, et al., 2010b) apresenta mais uma plata-
forma de Business Intelligence que processa dados estruturados ou não, de di-
ferentes fontes. Numa primeira fase são extraídos fatos dos dados coletados e 
posteriormente é realizada uma correlação dos fatos extraídos para detectar po-
tenciais situações relevantes. Consultas podem então ser elaboradas para adquirir 
conhecimento sobre os dados extraídos. Por exemplo, a seguinte consulta pode 
ser realizada: “Quais os nomes dos produtos, do tipo Laptop, que estão recebendo 
comentários negativos nas redes sociais?”. Porém o grande diferencial do trabalho 
de (Castellanos, et al., 2010b) é que ele inclui um módulo de análise de sentimento, 
como sendo mais um recurso gerador de conhecimento. 

(Fernandes, 2009) descreve o desenvolvimento de um analisador sintático 
para o Português. Esse analisador só aceita estruturas que são explicitamente des-
critas em uma gramática pré-definida. O autor descreve um conjunto de regras 
para estruturar frases, como: “Sujeito Verbo Complemento Verbal”. (Fernandes, 
2009) considera que um vocábulo representa uma palavra e uma sentença é uma 
sequência de vocábulos que será processada. Para cada vocábulo identifica um 
conjunto de homônimos, o Lema, a classe gramatical e um conjunto de atributos, 
tendo também processado sentenças de Jornais e Revistas provenientes de um 
corpus anotado conhecido como CETEMPublico.

Um problema encontrado por (Fernandes, 2009) foi que o corpus possui jor-
nais escritos em Português de Portugal, cuja ortografia de algumas palavras é dife-
renciada da ortografia brasileira. A fonte apresenta erros de marcação, originados 
da construção do corpus por falha humana, e falta de alguns vocábulos. Para resol-
ver esse problema o autor criou uma interface para editar o léxico.

O trabalho de (Fernandes, 2009) apresenta algumas limitações, como o tama-
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nho das frases analisadas que não devem conter mais de 10 palavras; uma frase 
deve ter oração principal; uma frase não pode ter vírgula; uma frase não pode ter 
número ou aspas; uma frase só pode ter um verbo; uma frase não pode estar na 
voz passiva; uma frase não pode ter verbo pronominal. Apesar dessas limitações  é 
possível gerar mais de uma interpretação para cada frase analisada; o analisador 
sintático pode ser  independente do idioma; e  novas regras podem ser acrescenta-
das na gramática sem alterar o algoritmo do analisador, com exceção do tamanho 
da frase que deve permanecer limitado a 10 palavras.    

Já (Lopes, 2004) se concentra no desenvolvimento de uma solução que agru-
pe documentos cujos conteúdos estão no idioma Português. Na etapa de pré-pro-
cessamento os dados textuais são convertidos para uma fonte minúscula, num 
processo conhecido como Case Folding. As palavras passam pelo processo de 
radicalização através de um algoritmo chamado StemmerPortuguese e também 
do algoritmo de Porter (Porter, 2005). Depois é criado um vetor de frequência dos 
itens remanescentes de cada documento. Esses vetores-documento formam um 
modelo vetorial no qual todas as operações de clustering são executadas através 
de algoritmos como Clustering Hierárquico, Clustering K-Means e Self-Organizing 
Maps. 

Para realizar um estudo de caso (Lopes, 2004) montou um corpus a partir de 
um site da Internet que contém 17 diferentes seções para pesquisa escolar, cada 
uma com uma coleção de textos. Também utilizou o corpus TeMario que foi cria-
do no âmbito do projeto EXPLOSA do NILC. Consiste de 100 textos jornalísticos, 
acompanhados dos respectivos sumários manuais e extratos (gerados automatica-
mente). Utilizou também O CETENFolha (Corpus de  Extratos de  Textos Eletrôni-
cos NILC/Folha de S. Paulo), que é um corpus criado pelo projeto Processamento 
computacional do Português com base nos textos do jornal Folha de São Paulo que 
fazem parte do corpus NILC/São Carlos.

 (Lopes, 2004) consegue, com sua proposta, alcançar altos níveis de precisão 
para a tarefa de Clustering nos corpus citados anteriormente, porém reconhece que 
essa precisão só foi possível de ser obtida devido a qualidade dos dados analisa-
dos.     

Em (Moreira, et al., 2009) é proposta uma análise histórica de quadros clínicos 
de pacientes a partir da exploração de prontuários que contêm dados não estru-êm dados não estru-m dados não estru-
turados. Em uma primeira etapa, os documentos com os prontuários médicos dos 
pacientes foram gerados a partir das anamneses, consultas e textos do eDoctor . 
Todas as palavras desses documentos foram extraídas, as stopwords foram exclu-
ídas, e os termos foram obtidos por um processo de radicalização.

Na segunda etapa, os termos foram classificados em categorias, e estas sin-
tetizadas em facetas com o apoio dos médicos que utilizam o eDoctor. Apenas os 
termos empregados nas análises foram classificados. Segundo os autores essa 
tarefa foi a que mais demandou tempo de interação com os médicos, tendo em vis-
ta o volume dos termos obtidos dos prontuários. Na terceira e última etapa do ETL 
Textual, os documentos dos prontuários, termos, categorias e facetas geradas nas 
etapas anteriores foram carregados no DoctorOLAP. 

Esse trabalho mostrou como os dados de natureza não estruturada conti-
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dos nos prontuários eletrônicos possuem informações valiosas para análise clíni-
ca; com a análise multifacetada dos prontuários médicos, novos aspectos sobre o 
negócio puderam ser descobertos, como o assunto mais frequente nas anotações 
dos médicos ou os pacientes que apresentam determinado quadro clínico; outra 
contribuição do DoctorOLAP é oferecer um ambiente que permite a análise clínica 
de um escopo mais amplo até o detalhe de uma anotação feita sobre um paciente, 
onde o documento do prontuário pode ser acessado a qualquer momento durante 
a exploração. Mas uma característica que poderia ser refinada seria a análise dos 
quadros clínicos sob uma perspectiva temporal, pois estes evoluem a cada dia à 
medida que o tratamento assume novos rumos devido às reações clínicas do pa-
ciente.

Extração de Informação Sobre a Web
Na literatura existe uma variedade de trabalhos com o objetivo de extrair in-

formações. Neste item serão apresentadas algumas abordagens e tecnologias de 
extração de informações disponíveis na Web e suas características.

Em (Bizer et al., 2009), é proposto o Framework de Extração de Informação 
Dbpedia que extrai tipos diferentes de informações e as transformam em dados 
RDF. Estas informações estão presentes nos artigos da Wikipédia, apesar desses 
artigos serem formados principalmente de texto livre, também contém vários tipos 
de informação estruturada, como infobox, informações de categorização, imagens, 
geo-coordenadas, links para páginas Web externas e outros artigos Wikipédia, in-
formações de desambiguação, redirecionamentos e links entre línguas. 

Todas as entidades em DBpedia são atribuídas a uma URL exclusiva http://
dbpedia.org/resource/Name, onde Name é retirado da URL da fonte do artigo Wiki-
pédia o qual tem a forma http://en.wikipedia.org/wiki/Name.

O tipo de conteúdo “wiki” mais valioso para o framework de extração são os do 
tipo infoboxes, que contêm pares atributo-valor que são usados para exibir informa-êm pares atributo-valor que são usados para exibir informa-m pares atributo-valor que são usados para exibir informa-
ções de fatos mais relevantes, extraindo e transformando-os em ontologia.

O framework de extração DBPedia está configurado para realizar dois tipos de 
extração: Dump-based Extraction e Live Extraction.

Dump-based Extraction: A Wikimedia Foundation publica dumps SQL de to-
das as edições da Wikipédia, na base DBpedia. Esta base é atualizada regularmen-
te com os dumps de 30 edições da Wikipédia. O fluxo de trabalho dump-based usa 
o conjunto de páginas DatabaseWikipedia como uma fonte de textos de artigos e 
N-Triplas serializadas como o destino de saída. A base de conhecimento resultante 
é disponibilizada como dados “linkados”, para download, e através do principal en-
dpoint  SPARQL DBpedia.

Live	Extraction:	a	DBpedia	trabalha	em	fluxo	contínuo	de	atualizações	relacio-
nadas a Wikipedia para extrair novos RDFs sempre que um artigo da Wikipedia é 
alterado. A lógica por trás dessa abordagem de extração é que a DBpedia pode ser 
vista como uma base de conhecimento atualizável em tempo real, mantendo uma 
boa correspondência com a Wikipedia.  

O framework extrai informações de qualquer recurso presente nos artigos Wi-
kipédia. Na versão de teste, basta digitar o recurso no campo de entrada. O resul-édia. Na versão de teste, basta digitar o recurso no campo de entrada. O resul-dia. Na versão de teste, basta digitar o recurso no campo de entrada. O resul-
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tado da extração são Tabelas mostradas em uma página em HTML, contendo os 
dados extraídos em forma de triplas RDF, relacionados ao recurso digitado.

Outro trabalho que envolve extração de informações é (Kasneci et al., 2009). 
O autor propõe YAGO, um projeto de EI que tem como foco a alta precisão e a 
consistência das informações recuperadas com auxilio de ontologias, ao invés de 
apontar apenas para a alta cobertura dos fatos.  Além disso, YAGO adquire conhe-
cimentos através da integração de informações entre Wikipédia e WordNet. A EI 
é realizada com base em inforbox e categorias Wikipédia, e combina os fatos re-
sultantes com classes taxonômicas do WordNet. Isso é feito através da realização 
de verificações de consistência sempre que um fato novo é adicionado na base de 
conhecimento. 

O YAGO NAGA é o sistema de EI e seu núcleo de extração é baseado em 
regras e pode contemplar PLN e aprendizado baseado em técnicas de EI sobre as 
fontes de texto, tais como: textos Wikipédia, artigos, notícias ou páginas Web. Es-
tas técnicas, em combinação com a diversidade das informações, introduzem um 
grande risco de degradação na precisão e são computacionalmente muito caros. 
Entretanto, a EI sobre texto é realizada em duas fases: gathering phase, onde o 
resultado é interpretado como um conjunto de hipóteses de fatos. A Scrutinizing 
phase é a fase posterior que avalia as hipóteses e a base de conhecimento existen-
te, filtrando os fatos que mostram a indicação de alta incompatibilidade e os fatos 
de conhecimento prévio. Por exemplo, considerando que o lugar onde uma pessoa 
nasce é único, essa fase garante que informações incompatíveis não serão carre-
gadas, ou seja, não permite carregar informações sobre uma dada pessoa que afir-
mem ou levem a concluir que ela nasceu em um local de nascimento diferente da-
quele que havia sido informado anteriormente. É importante ressaltar que o YAGO 
NAGA permite consistência de resultados na EI através de restrições, que verificam 
a relação entre as classes de uma ontologia (relação transitiva e acíclica). A relação 
de hierarquia de classe entre as entidades são casos de uso muito importantes, 
como também o suporte a dependências funcionais, dependências de inclusão e 
as relações inversas. 

TextRunner, proposto por (Banko, 2009) (Banko e Etzioni, 2008), é um siste-
ma de EI que demonstra um novo tipo extração, chamado Open Information Extrac-
tion (OIE), onde é feita uma passagem única, orientada a dados sobre todo o con-
teúdo Web e extrai-se um grande conjunto de tuplas relacionais, sem necessidade 
de qualquer intervenção humana. A entrada exclusiva para um sistema OIE é um 
conteúdo Web e sua saída é um conjunto de relações extraídas. 

Anteriormente, a EI era utilizada em pequenos conteúdos homogêneos, tais 
como notícias, anúncios ou seminário. Como resultado, os tradicionais sistemas de 
EI são capazes de confiar nas “pesadas” tecnologias linguísticas sintonizadas com 
o domínio de interesse, tais como analisadores de dependência e identificadores 
de entidades nomeadas. Estes sistemas não foram projetados para expandir em 
relação ao tamanho do conteúdo ou o número de relações extraídas como é o caso 
TextRunner.

Com o foco em EI baseada em Web Profunda, DeepPeep (Barbosa et al., 
2010) é uma ferramenta de busca de informações especializada em formulários 
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Web. O sistema foi projetado para atender às necessidades dos usuários básicos 
da Web, em busca de bases de dados online, e para usuários experientes, cujo 
objetivo é construir aplicativos que acessam informações ocultas na Web e prove-
dores de informação que querem construir coleções de formulários para diferentes 
domínios.  

Além disso, a DeepPeep fornece uma interface de busca e uma análise de 
subsistemas que permitem aos usuários explorar o conteúdo de seu repositório de 
formulários. 

Esta abordagem utilizada por DeepPeep faz uso de uma série de rastreadores 
e classificadores de forma personalizada para sete diferentes domínios. DeepPeep 
usa a API Lucene para indexar o conteúdo dos formulários e das páginas onde 
estão localizados, bem como as etiquetas de formulários extraídos por LabelEx. 
A interface de pesquisa permite aos usuários explorar o Repositório de formulário 
usando o índice produzido pela API Lucene. Ele inclui uma interface simples, ba-
seada em palavras, bem como uma interface de consulta avançada que fornece 
funcionalidade adicional, incluindo a capacidade de representar simples consultas 
estruturadas que envolvem comparações de valor do atributo (por exemplo, estado 
= “Utah”), bem como consultas de metadados (por exemplo, recuperar todos os for-
mulários com um rótulo “estado”). Há também a interface para usuários experientes, 
que oferece suporte a consultas mais complexas sobre o repositório de formulários 
(por exemplo, mostrar as etiquetas de k-top em um domínio, ou os valores para os 
atributos k-top) e permite aos usuários interagir com o conteúdo do formulário.

Uma característica importante da interface de busca DeepPeep é como classi-
fica os resultados da consulta. A implementação atual combina três características 
diferentes: o conteúdo do termo, o número de backlinks (links de entrada para uma 
página web) e o pagerank.(indicador de relevância ou importância de uma página) 
Informações de Pagerank e backlink são obtidas a partir de fontes externas, incluin-de fontes externas, incluin-
do Google e Yahoo! Search API. Para o conteúdo do termo, a API Lucene fornece 
um valor que se baseia no cálculo do indicador tf-idf (Term Frequency–Inverse Do-
cument Frequency - peso frequentemente utilizado na recuperação de informação 
e mineração de texto)..

Discussão
Nessa seção apresentamos quadros comparativos sobre as técnicas de mine-

ração de textos utilizadas nas abordagens e ferramentas descritas anteriormente, e 
uma breve discussão da aplicação das mesmas. Por fim, apresentamos trabalhos 
mais recentes nessa mesma linha, destacando suas contribuições em relação aos 
trabalhos analisados anteriormente, e apontando para trabalhos futuros.

Analisando as Abordagens de EI sobre Documentos Textuais
A Tabela 2 ilustra um resumo das características dos trabalhos relacionados 

descritos na seção 3.2. A maioria dos trabalhos processa dados não estruturados 
e que tem como característica principal o fato de ser um documento textual livre. 
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(Castellanos, et al., 2010a) apresentam um diferencial ao integrar dados estrutu-
rados, (relatórios médicos) e dados não estruturados (artigos científicos) para en-
riquecer os resultados da análise de dados médicos para suporte a tomada de 
decisões.

Observamos que na maioria dos casos os autores utilizam repositórios linguís-
ticos. Uma vez que estamos lidando com o processamento da linguagem natural 
esse recurso é comumente utilizado visto que em algum momento será demandada 
uma análise da estrutura linguística do idioma em questão. Apenas (Castellanos, 
et al., 2010a) não utilizam essa abordagem, pois utilizam aprendizado de máquina, 
i.e., a partir de um conjunto de exemplos de treinamento criam regras para extração 
de informação.

As tarefas de Mineração de Texto utilizadas são bem variadas entre os traba-
lhos, pois dependem dos objetivos dos autores: Classificar documentos em cate-
gorias pré-definidas (Castellanos, et al., 2010a),  (Moreira, et al., 2009);  Organizar 
documentos em clusters de acordo com suas características  (Castellanos, 2004),  
(Lopes, 2004); Extrair informação específica de coleções de documentos textuais  
(Castellanos, et al., 2010b) (Castellanos, et al., 2010a); Sumarizar os documentos 
a fim de se reduzir o campo de extração, buscando informações relevantes  (Cas-
tellanos, 2004),  (Lopes, 2004); Realizar a extração sob a perspectiva do sentimen-
to embutido no texto, ou seja a classificação de polaridade do documento textual  
(Castellanos, et al., 2010b). 
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Tabela 2. Comparativo das características dos trabalhos relacionados.
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X X X X X

Documento 

Textual Estru-
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X X X X

Livre X X X X X
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Repositório 

Linguístico
X (Tesauro) X (Léxico)
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rio)
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X (Léxico)

Tokenização X X X X X

Remoção de 

Stopwords
X X X X

Stemming X X X X
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ss
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to

Sumarização X X X

Categorização X X X

Extração de 

Informação
X X

Análise de Senti-

mento
X X

Clustering X X

Mesmo com todas essas possibilidades que a Mineração de Textos nos 
proporciona ainda é difícil encontrar boas soluções para a extração de informação 
em documentos textuais livres escritos em Português Brasileiro.

Nesse contexto (Neves, 2012) propõe uma abordagem para a extração de 
informação de documentos textuais livres escritos em Português Brasileiro com 
auxílio de um Léxico e através da combinação de técnicas de Mineração de Texto. 
Mesmo não tendo implementado, a abordagem de (Neves, 2012) prevê a utilização 
de um módulo de Análise de Sentimento para enriquecer os resultados obtidos. 
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Esses resultados foram satisfatórios, porém em pouca quantidade, pois as funcio-
nalidades dependem da interação frequente do usuário, o que não permite o pro-
cessamento automático de grandes coleções de documentos textuais livres.

Analisando Ferramentas de EI sobre a Web
A Tabela 3 ilustra um resumo das características dos trabalhos relacionados 

descritos na Seção 3.3. Dentre as ferramentas analisadas o Framework de Extra-
ção DBPedia é o que apresenta mais informações a respeito das características 
analisadas. Sua extração é baseada em páginas Web da Wikipédia utilizando as 
tags dos infoboxes, informações de categorização, entre outros tipos de informa-
ções estruturadas. Utiliza templates como modelo para facilitar a aprendizagem, 
tem licença livre e possui versão em linguagem de programação PHP e Scala. Está 
disponível no site do projeto a documentação, os links para download do código 
fonte, os dados já extraídos em formatos RDF, os dumps, pacotes utilitários, entre 
outros serviços. Como a Wikipédia possui artigos em diversas línguas, alguns mó-
dulos de extração abrangem essa diversidade, mas a língua padrão para todos os 
módulos é o inglês. Além disso, possui uma versão mais compacta de teste para o 
usuário avaliar sua funcionalidade. 

O YAGO NAGA, como o framework DBPedia, extrai informações baseadas 
nos artigos Wikipédia utilizando tags. Também utiliza templates como modelo para 
facilitar o a aprendizagem, tem licença livre e possui versão em linguagem de pro-
gramação Java. O site do projeto apresenta um demo para avaliação da ferramen-
ta, mas não disponibiliza sua documentação. Lá encontram-se apenas artigos que 
explicam sua arquitetura e técnicas envolvidas. 

A extração do TextRunner é baseada em todo conteúdo de páginas Web. Utili-
za técnicas de PLN para extrair dados em diversos domínios, mas o site do projeto 
e os artigos envolvidos não oferecem muitas informações técnicas para sua utiliza-
ção, disponibilizam apenas uma versão demo para demonstrar a extração baseada 
em argumentos e predicados. 

A DeepPeep é uma ferramenta que permite a extração de campos de formu-
lários da Web Profunda. É baseada em templates de formulários de páginas, mas 
até o momento em que foi feita esta pesquisa, o site do projeto não fornecia muitas 
informações a respeito da versão para download, licença de utilização e qual é a 
linguagem desenvolvida. Possui apenas a versão de demonstração online em al-
guns domínios específicos.

Atualmente, na literatura há diversos tipos de ferramentas de extração de 
informação, neste trabalho foram mostrados três tipos. Apesar de todas terem o 
mesmo objetivo (de extrair informações relevantes), a forma de extração é bastante 
distinta, o que dificulta a comparação. Neste estudo ficou claro que nem todas as 
ferramentas possuem documentação disponível e há grande dificuldade em encon-
trar a versão para download. A falta de documentação e de acesso não deixou mui-
to claro, mas aparentemente, entre as ferramentas selecionadas algumas utilizam 
templates pré-definidos, e nenhuma se vale da estrutura navegacional (links) e da 
estrutura de apresentação (listas e tabelas) para extrair informação. Além disso, 
nenhuma usa tais recursos para popular ontologias em portais semânticos.
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Tabela 3.  Comparativo das características dos trabalhos relacionados.

DBPedia

(Bizer et al, 2009)

YAGO

(Kasneci et al., 2009)

TextRunner

(Banko, 2009)

DeepPeep

(Barbosa et al., 2010)

Tipo de Entrada Páginas Web Wiki Páginas Web Wiki Páginas Web Formulários Web

Nível de Extração Nível de tag Nível de tag Nível de página Nível de Campo

Recursos 

Utilizados
templates templates PLN templates

Licença GNU GNU - -

Linguagem de 

Desenv.
PHP e Scala Java - -

Utilitários Sim Sim - -

Documentação Boa Ruim Ruim Ruim

Linguagem 

Suportada
Várias - - -

Demo Versão de teste Demo online Demo online Demo online

Trabalhos Complementares e Futuros
A partir do estudo realizado, verificou-se que nenhuma das propostas avalia-

das apresentou solução para a extração de informação em documentos textuais 
livres escritos em Português Brasileiro. 

Nesse sentido, (Neves, 2012) propõe uma abordagem para a extração de 
informação de documentos textuais livres escritos em Português Brasileiro com 
auxílio de um Léxico e através da combinação de técnicas de Mineração de Texto.  
A abordagem de (Neves, 2012) tem como principais contribuições a independência 
de domínio e a análise de documentos textuais livres escritos em Português Brasi-
leiro através da combinação de técnicas de Mineração de Texto. Além disso, a es-
tratégia utiliza as características da estrutura linguística para auxiliar os processos 
de extração através do uso de heurísticas próprias para o idioma. Outro diferencial 
do trabalho de (Neves, 2012) está no fato de procurar atender a demanda da aná-
lise de textos voltada para a tomada de decisão através de uma proposta genérica 
de modelagem dimensional.

Os resultados dos estudos de caso realizados (Neves, 2012) mostraram-se 
promissores, pois evidenciaram que é possível extrair informação útil a partir de do-
cumentos textuais livres, mesmo abrindo mão da precisão, através da combinação 
de técnicas de Mineração de Textos e Data Warehousing. No entanto, não foi pos-
sível realizar estudos de caso mais massivos devido à necessidade frequente da in-
teração humana para poder executar as tarefas no ambiente desenvolvido. Mesmo 
não tendo implementado um protótipo completo para  a abordagem apresentada 
em (Neves, 2012), esta prevê a utilização de um módulo de Análise de Sentimento 
para enriquecer os resultados obtidos. A tabela 2 posiciona esse trabalho em rela-
ção aos demais analisados anteriormente, evidenciando sua contribuição.
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Outra lacuna identificada pela análise dos trabalhos nas seções anteriores diz 
respeito ao problema de alimentação de portais semânticos, e à utilização das es-
truturas navegacionais e de apresentação das páginas Web como fontes importan-
tes para a extração de informação relevante. Nesse sentido, o trabalho de (Corrêa, 
2012) propõe uma solução que se vale desses recursos para facilitar a interopera-
bilidade entre portais Web. O principal diferencial desse trabalho está na atualiza-
ção de portais semânticos a partir de portais Web tradicionais (Web aberta). Mais 
especificamente, o trabalho foca na extração de informações (instâncias) de portais 
Web com potencial semântico12. Esta extração se dá sobre um conjunto de portais 
Web (tradicionais) pré-definidos, com o auxílio de uma ontologia, que é a base do 
portal semântico a ser alimentado. A identificação das instâncias se dá através de 
uma técnica que procura aproveitar a informação contida na estrutura de apresen-
tação (listas e tabelas) e na estrutura navegacional (link labels) das páginas Web.

Entre as contribuições de (Corrêa, 2012) destacamos o estudo comparativo 
entre os diversos tipos de portais Web existentes; a especificação de uma aborda-
gem para a extração de informações utilizando recursos de uma ontologia para en-
contrar informações, e em sequência, alimentar um portal semântico; o desenvol-
vimento da ferramenta denominada NECOW, que permite extrair informações de 
páginas Web e transformar essas informações em triplas RDF, de modo a alimentar 
um portal semântico.

CONCLUSÃO

A partir desse estudo foi possível identificar as diversas técnicas de Mineração 
de Texto e verificar sua aplicabilidade no que diz respeito às questões de extração 
de informação de dados não estruturados (na Web e em documentos textuais). 
Em particular, este trabalho serviu de base para a realização de trabalhos com-
plementares como (Corrêa, 2012) e (Neves, 2012), destacando a contribuição dos 
mesmos, e também aponta para novas direções de pesquisa, motivando trabalhos 
futuros na linha de EI sobre textos livres e páginas Web.  

É possível concluir que para o problema do tratamento de textos livres ainda 
há pouca contribuição na literatura. Apesar do trabalho de (Neves, 2012) trazer 
alguma contribuição nesse aspecto, sua implementação ainda está incompleta e 
sugere-se também a realização de estudos de casos massivos e reais. 

Outro aspecto a explorar em trabalhos futuros é com relação ao uso efetivo 
das características estruturais e navegacionais das páginas Web. Embora o traba-
lho de (Corrêa, 2012) inicie uma investigação interessante, os resultados apresen-
tados ainda são pouco expressivos. No entanto, os resultados mostraram-se pro-
missores e motivam uma exploração mais profunda. Além disso, a ideia de mapear 
as estruturas das páginas Web em instâncias de ontologias é uma ideia inovadora.

12  Portais que apresentam links, listas e tabelas e algum tipo de organização e hierarquia em sua estrutura e/ou Portais que apresentam links, listas e tabelas e algum tipo de organização e hierarquia em sua estrutura e/ou 
parte de seu conteúdo é apresentado sob a forma de uma taxonomia.
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RESUMO

O zircônio e suas ligas, tal como a liga Zr-2,5Nb, são amplamente usados na 
indústria nuclear. A melhoria das propriedades mecânicas pode aumentar a vida útil 
destes materiais nestas aplicações. A deformação plástica severa tem sido alvo de 
crescente interesse no campo da engenharia de materiais. A técnica de torsão sob 
alta pressão (HPT - High-PressureTorsion) permite a redução de tamanho de grão 
com considerável aumento de resistência à tração, dureza e ductilidade. O objetivo 
do presente trabalho é analisar o efeito da deformação por HPT na microestrutura 
da liga de Zr-2,5Nb. Amostras de Zr-2,5Nb foram submetidas a uma pressão de 
5 GPa com 5 voltas completas em temperatura ambiente. O estudo da microes-
trutura foi realizado através de microscopia eletrônica de transmissão (MET) por 
meio da coleta e identificação automática de padrões de nanodifração de elétrons. 
Utilizou-se também o mapeamento dos elementos presentes por EDS com o modo 
varredura do MET. Os resultados revelaram a presença da fase βII, rica em nióbio, 
antes e depois a deformação por HPT. Foi observado um refinamento considerável 
microestrutura com a transformação parcial da fase α nas fases ω e βI.  

Palavras-chave: Torção sob alta pressão, Zr-2,5Nb, deformação plástica se-
vera, transformações de fase.

ABSTRACT

Zirconium and its alloys, such as Zr-2.5Nb alloy, have been widely employed 
in nuclear industry. The enhancement of mechanical properties can extend service 
life. Plastic severe deformation has been a growing area in the materials engineer-
ing field. High-Pressure Torsion (HPT) technique produces grain size reduction thus 
providing greater mechanical strength, ductility and hardness. The aim of this work 
is to analyze the effect of HPT technique on the microstructure of Zr-2.5Nb. Samples 
were submitted to a pressure of 5 GPa and 5 complete turns in room temperature. 
The microstructure analysis was done through transmission electron microscopy 
(TEM) and automatic crystallography orientation mapping through nanobeam elec-
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tron diffraction scanning. Chemical composition was evaluated by EDS using scan-
ning mode of TEM (STEM). The results showed βII rich niobium phase before and 
after HPT deformation, there was a remarkable refinement with the partial transfor-
mation of α phase to ω and βI phases. 

Keywords: High-Pressure torsion, Zr-2.5Nb, Severe plastic deformation, 
phase transformation.

INTRODUÇÃO

O estudo de materiais nanoestruturados constitui um dos campos das nanoci-
ências e nanotecnologia mais prolíficos na geração de inovações facilmente incor-
poráveis à indústria. Formalmente, somente materiais com estruturas entre 1 e 100 
nm poderiam ser considerados como nanoestruturados, mas alguns materiais têm 
apresentado propriedades diferenciadas com algumas poucas centenas de nanô-
metros. Materiais nanocristalinos têm mostrado alta resistência mecânica, tenaci-
dade, resistência à fadiga e ao cisalhamento, quando comparados com materiais 
convencionais.  Esses materiais têm potencial aplicação em diversas áreas tecno- Esses materiais têm potencial aplicação em diversas áreas tecno-
lógicas como a indústria aeroespacial e de defesa.

O zircônio e suas ligas são usados na indústria nuclear em tubos que contém 
o combustível urânio e trocam calor com a água. Tais materiais são empregados 
devido à baixa absorção de nêutrons, boa resistência à corrosão e propriedades 
mecânicas compatíveis com tal aplicação. Uma camada de óxido estável é formada 
na superfície dos tubos, agindo como uma barreira que protege o metal contra a 
permeação do hidrogênio e da oxidação. A fragilização pelo hidrogênio reduz a vida 
útil dos materiais, devido à formação de hidretos que diminuem as propriedades 
mecânicas do material, podendo acarretar a falha do Zr e suas ligas. A liga Zr-2,5Nb 
é utilizada principalmente em reatores nucleares do tipo CANDU e tal material apre-
senta propriedades que atendem ao emprego como revestimento de combustível 
nuclear. O processamento termomecânico pode propiciar um melhor desempenho 
com relação às propriedades mecânicas, que irá influenciar a disposição dos preci-
pitados de segunda fase e morfologia dos mesmos nas ligas, podendo aumentar a 
resistência à oxidação do Zr-2,5Nb, como foi investigado por Nam et al. 2006. 

Na produção de materiais nanocristalinos, duas formas de processamento po-
dem ser empregadas. Nas técnicas “bottom-up”, sólidos são produzidos através do 
agrupamento de átomos ou sólidos nanoparticulados. Exemplos desta técnica são: 
condensação de gás inerte, eletrodeposição, moagem e consolidação. Tais méto-
dos permitem a produção de materiais com tamanho de grão bastante reduzido, 
porém apresentam desvantagens como a contaminação que pode ser induzida du-
rante o processamento, além de invariavelmente terem uma pequena porosidade 
residual. Os métodos “top-down” têm como vantagens, a produção de um material 
massivo nanoestruturado, livre de porosidade e impurezas. Nestes métodos, o ma-
terial com grãos micrométricos é processado e seus grãos são refinados no mínimo 
ao nível submicrométrico. As técnicas são caracterizadas pela imposição da defor- nível submicrométrico. As técnicas são caracterizadas pela imposição da defor-defor-
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mação plástica severa, SPD (Severe Plastic Deformation), que leva à introdução de 
considerável densidade de discordâncias. Processamentos SPD são considerados 
como qualquer método de conformação de metais sob extensa pressão hidrostática 
que pode ser usada para impor alta deformação em um sólido “bulk”, sem modificar 
drasticamente as dimensões da amostra, produzindo um considerável refinamento 
de grão. Diversos processos “top-down” são utilizados atualmente e destacam-se, 
dentre eles, o qual se utiliza o canal angular com mesma seção por onde o material 
é pressionado ou extrudado, denominado assim de Equal Channel Angular Pressing 
ou Equal Channel Angular Extrusion. São outros métodos de deformação plástica se-
vera “top-down”, a laminação acumulativa ARB (Acumulative Roll-bonding) e a torção 
sob alta pressão HPT (High-Pressure Torsion), (Zhilyaev e Langdon, 2008).   

A técnica de HPT foi proposta na década de 1950, entretanto a comunidade 
científica teve maior interesse neste processamento nos últimos 20 anos. Nesta 
técnica, o material é colocado entre dois punções e após a aplicação da pressão, 
um dos punções é rotacionado por um determinado número de voltas. 

O estudo de Zr deformado por HPT ainda está em seus primórdios e escassos 
trabalhos são relatados na literatura. A transformação martensítica α→ω ocorrendo 
em pressões maiores que 2 GPa foi inicialmente relatada por Jamieson em 1963, 
posteriormente foi citada por Olinger e Jamieson em 1973. A transformação atérmi-
ca ω→β foi descrita por Xia em 1990 para pressões maiores que 30 GPa. Desta for-
ma, a sequência de transformação com o aumento da pressão sugerida é α→ω→β. 
Os primeiros estudos de deformação de Zr por HPT foram realizados em 2008 por 
Todaka e Perez-Prado, nos quais transformações de fases induzidas pela conjun-
ção de pressão e cisalhamento foram observadas. A liga de Zr-2,5Nb e o Zr puro 
foram deformados por HPT no trabalho de Zhilyaev et al. em 2011 e os resultados 
mostraram transformações de fase e que a presença do Nb na liga de Zr auxiliou 
a diminuir o tamanho de grão das fases transformadas ω e β e sua estabilização, 
além de aumentar a estabilidade térmica, e ainda ter elevado a resistência à tração 
e alongamento à fratura. A adequada caracterização da microestrutura produzi-
da por HPT constitui uma tarefa bastante complexa devido à grande deformação 
envolvida. Boa parte do que se encontra publicado apresenta micrografias obti-
das por MET (microscópio eletrônico de transmissão) onde de forma muito pontual 
consegue-se, por exemplo, identificar uma fase metaestável. A técnica de EBSD 
(“Electron Backscatter Diffraction”)  associada ao MEV (microscópio eletrônico de 
varredura) não apresenta a resolução necessária. Recentemente em 2011, Zaeffe-
rer realizou uma revisão das diferentes técnicas disponíveis para realizar microsco-
pia de orientação e identificação de fase baseada em difração com alta resolução 
espacial, tendo chegado à conclusão de que a coleta e identificação automática de 
padrões de nanodifração em MET com precessão do feixe de elétrons (Rauch et al. 
2010) constitui a melhor alternativa disponível no momento.

MATERIAIS E MÉTODOS

As amostras de Zr-2,5Nb com tamanho de grão de aproximadamente 7 µm 
foram usinadas com as dimensões de aproximadamente 7 mm de diâmetro e 1,15 
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mm de espessura.  As deformações por HPT foram realizadas com 5 GPa e 5 vol-
tas em temperatura ambiente, em punção constrito com 1,5 min por rotação. Após 
a deformação, as amostras tinham 6,8 mm de diâmetro e 0,6 mm de espessura. 

A análise da nanoestrutura obtida foi realizada em um microscópio eletrônico 
de transmissão com possibilidade de varredura (STEM) JEOL EM2100F operado 
a 200 kV equipado com acessório de espectroscopia de dispersão de energia de 
raios-X (EDS) Thermo SIX. Na preparação das amostras como recebidas e de-
formadas por HPT para observação ao MET os corpos de prova foram lixados e 
posteriormente puncionados 3 mm, sendo que as amostras retiradas distavam 0,4 
mm do centro do corpo de prova. Tais discos foram mecanicamente lixados com 
papéis abrasivos de 1200 e 2000 mesh para obter espessura entre 100 e 120 µm. 
O eletropolimento com o Tenupol-5 (Struers) com uma solução de 10% de ácido 
perclórico e 90% de ácido acético em temperatura ambiente, foi empregado para 
alcançar o afinamento final das amostras, localizado próximo ao centro da amostra 
de 3 mm de diâmetro. 

Para melhor compreender a nanoestrutura obtida fez-se uso ainda de um 
novo método de mapeamento automático de orientação cristalina, ACOM (“Auto-
mated Crystal Orientation Mapping”), no qual o MET é operado no modo de difra-
ção com “nanobeam” (NBD), ou seja, feixe de elétrons de dimensão nanométrica. 
Este sistema permite superar as limitações da técnica de EBSD no que diz respeito 
à resolução espacial, devido ao volume de interação do feixe de elétrons com a 
amostra em um MEV. Na técnica de ACOM/TEM o hardware utilizado para coletar 
os padrões no microscópio de transmissão é denominado de DIGISTAR (Nanome-é denominado de DIGISTAR (Nanome-Nanome-
gas – Bélgica), assumindo o controle de diversas defletoras do microscópio sincro-
nizadas com a captura dos padrões projetados sobre a tela fosforescente por uma 
câmera CCD de grande velocidade acoplada no lugar da binocular. O conjunto de 
programas ASTAR (Nanomegas – Bélgica) é utilizado para a coleta e análise de um 
arquivo de padrões de difração de cada ponto de uma área de interesse . Uma vez 
obtido este arquivo de padrões, é possível (Rauch et al. 2010) criar um mapa de 
campo claro virtual através da construção de um mapa da intensidade dos feixes 
transmitidos e difratados que passam por uma abertura da objetiva virtual aplicada 
aos padrões de difração coletados. Pode-se ainda posicionar esta abertura virtual 
de modo a não utilizar o feixe transmitido, construindo-se uma imagem de campo 
escuro virtual. Em ambos os casos, tem-se a liberdade para escolher o tamanho 
desta abertura virtual. Podem-se então gerar mapas de orientação cristalográfica 
e identificação de fases do material, através deste conjunto de programas. Inicial-
mente, é preciso ajustar o pré-processamento a ser aplicado aos padrões durante 
a identificação e a forma de ajuste individual da centralização. Devem então ser 
carregados os arquivos com os padrões teóricos a serem utilizados na identifica-
ção, devendo-se ter em conta o desvio da excitação, que é relacionado com a es-
pessura da amostra, e o ângulo do espaço recíproco a ser utilizado, que depende 
da relação entre comprimento de câmera e parâmetro de rede. O passo seguinte 
é calibração do comprimento de câmera e das distorções da coleta dos padrões. 
Feitos estes ajustes, o software automaticamente identifica cada figura de difração 
obtida na área varrida. 
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A base para esta identificação é o índice de correlação entre o padrão experi-
mental de um determinado ponto e cada um dos padrões teóricos calculados para 
cada possível posição da rede cristalina. Este índice de correlação é calculado 
através da expressão:

O padrão de difração experimental é representado pela função discreta de 
intensidade P(x,y), enquanto a distribuição de intensidades do padrão de difração 
calculado para cada possível orientação i é dada pela função discreta Ti(x,y). A fase 
e orientação escolhidas pelo programa para cada padrão de difração coletado cor-
responde ao padrão teórico de maior índice de correlação Q. Calcula-se também 
para cada coordenada da varredura, o índice de confiabilidade da identificação, 
uma razão percentual entre as duas soluções de maior índice de correlação.

Com o arquivo de identificação gerado, é possível obter diversos mapas, tais 
como, mapa de índice de confiabilidade, mapa de índice de correlação, mapa de 
orientação e, no caso do material possuir mais de uma fase, o mapeamento de fa-
ses. Tais mapas, além de serem o objetivo final da análise, são fundamentais para 
avaliar a identificação realizada na área varrida. Após a identificação das varredu-
ras, os dados podem ser exportados para o formato “.ang”, de modo a poderem 
ser analisados no programa OIM Analysis Versão 4 da empresa TSL EDAX, que 
permite extrair maiores informações dos dados originais. Este programa foi origi-
nalmente criado para análises de dados de EBSD, o que demandou a conversão 
da escala das coordenadas X,Y de posição dos pontos analisados de nanômetros, 
usados no sistema ASTAR, para micrômetros utilizados no programa OIM. Através 
deste programa, foi possível realizar uma limpeza dos dados para a construção dos 
mapas de fase e de orientação, considerando-se 5 o número mínimo de pixels com 
desorientação maior do que 5º, aceitável como uma identificação válida; os pixels 
retirados recebem a informação de fase e orientação de seus vizinhos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A micrografia de MET do material como recebido pode ser vista na FIG. 1. É 
possível notar a presença de precipitados nanométricos com morfologia esférica. 
A FIG. 2 mostra uma varredura de EDS, onde fica claro que os precipitados são 
compostos principalmente por Nb. Autores como Nam et al. 2006 reportaram a 
existência da fase β Nb de morfologia esférica e rede cúbica de corpo centrado, 
denominando-a βII, uma vez que a proporção de Nb nesta fase era maior que de Zr.  
Nota-se que o material de partida deste trabalho, por ser um material pronto para o 
emprego nas severas condições de um reator nuclear, apresentava microestrutura 
bastante refinada fruto de tratamento térmico no campo bifásico (α + βII) para indu-
zir a precipitação nanométrica observada. 
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Figura 1 -	Micrografia	de	campo	claro	de	MET	de	Zr-2,5Nb	como	recebido	com	presença	de	precipitados	de	Nb.

Figura 2.  Imagem de STEM do Zr-2,5Nb como recebido e mapa de EDS de (b) Zr e  (c) Nb com precipitados 
constituídos primordialmente por Nb.

Após a deformação, a morfologia da microestrutura da matriz α das amostras 
foi modificada e a presença dos precipitados βII ainda era notada, como é mostrado 
na FIGURA. 3.  Nota-se, assim, que a fase βII não foi afetada pelo processamento 
por HPT.

Figura.  3 - Imagem de STEM do Zr-2,5Nb deformado por HPT com 5 GPa e 5 voltas e Mapa de EDS de (b) 
Zr e  (c) Nb com precipitados constituídos primordialmente por Nb.
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A Figura 4 (a) mostra uma figura de campo claro virtual Zr-2,5Nb deformado 
por HPT construída a partir do mapa de ACOM/TEM obtido em uma determinada 
região. As identificações foram realizadas utilizando-se as fichas ICSD 00-005-0665 
ICDD do Zr HCP e para a fase βII, a célula unitária foi construída através da lei de 
Vegard (NAM et al. 2006), a partir da ficha 01-089-3715 do Nb CCC considerando-se 
um teor de Nb de 85% em Zr, além das fases presentes nos materiais como recebido 
e deformado por HPT terem sido analisadas por difração de raios-X no mesmo traba-
lho (DRX) (Companhoni et al. 2012). São mostradas também na FIG. 4, o mapa do 
índice de correlação, o mapa do índice de confiabilidade, o mapa de fases e o mapa 
de orientação. Deve-se notar que as fases βI e βII apresentam a mesma simetria cris-
talina, diferindo apenas em seu parâmetro de rede, fato este responsável pela queda 
do índice de confiabilidade nas regiões de βI. O fato da fase βII ter sido previamente 
confirmada por STEM/EDS facilitou o processo de calibração do comprimento de 
câmera, já que foi possível usar as regiões de morfologia esférica como referência de 
uma fase conhecida. É importante notar o alto refino microestrutural proporcionado 
pela deformação por HPT com a presença de domínios cristalinos de apenas poucas 
dezenas de nanômetros.  Neste campo, o percentual de fases encontrado foi de: fase 
α – 41,5%, ω – 15,5%, βI – 38,8%, βII – 4,1%. 

 Figura 4. (a) Figura de campo claro virtual obtida por ACOM/MET do Zr-2,5Nb deformado por HPT com 5 
GPa	e	5	voltas	completas	a	frio.	(b)	Mapa	de	índice	de	correlação	e	(c)	mapa	de	índice	de	confiabilidade	das	
identificações.	(d)	Mapa	de	fases	(fase	α	-	vermelho,	ω	-	verde,	βI	–azul	claro,	βII – azul escuro), (e) mapa de 
orientação	cristalina	(f)	referência	de	cores	da	figura	de	polo	inversa	(fases	cúbicas)	(g)	referência	de	cores	

da	figura	de	polo	inversa	(fases	hexagonais)	(barra	–	200	nm).
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A morfologia da matriz da amostra de Zr-2,5Nb deformada por HPT, vista em 
campo claro por MET, foi semelhante à observada no trabalho de Perez-Prado 
et al. 2011 para Zr puro e por Zhilyaev et al. 2011 para a mesma liga do presente 
trabalho. Entretanto a descrição da morfologia e localização da fase βII não foi re-
latada por estes últimos autores. Ainda com relação a este trabalho, foi reportada a 
transformação quase completa da fase α para as fases ω + β, porém no presente 
estudo, tal transformação foi apenas parcial. A pressão utilizada por Zhilyaev et al. 
2011 foi de 6 GPa, enquanto que no presente trabalho a pressão empregada foi de 
5 GPa, ambos com punção constrito. Além disso, os materiais de partida podem 
não ter sido submetidos aos mesmos tratamentos termomecânicos, anteriormente 
à deformação por HPT. Outro fato a observar é que a microestrutura do material 
deformado por HPT é bastante heterogênea, apresentando variações ao longo do 
raio da amostra, entretanto, deve-se ressaltar que a fase α esteve sempre presente 
nos diversos campos analisados. 

 A técnica de ACOM/TEM neste trabalho permitiu realizar o mapeamento de 
fases e de orientação cristalina da região observada por MET, mostrando que a 
aplicação desta técnica possibilita uma estimativa da dimensão dos domínios cris-
talinos encontrados em situações onde é difícil ter contraste apropriado no MET. É 
possível ainda avaliar a relação de orientação entre as fases e a microtextura local, 
quando estas informações forem úteis. O mapeamento de fases parece ser pouco 
explorado na literatura. Em muitos estudos que a técnica HPT foi empregada, so-
mente imagens de campo claro foram utilizadas para se estimar o tamanho de grão, 
de acordo com a diferença de contraste de difração ou através da observação de 
imagens de alta resolução em pequenas regiões. Desta forma, esta técnica, usada 
em conjunto com as demais técnicas de caracterização, amplia as possibilidades 
de obtenção de informação em materiais nanocristalinos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A deformação do Zr-2,5Nb por HPT propiciou um grande refino de grão e 
transformação parcial da fase α para as fases ω mais βI (rica em Zr), enquanto que 
a fase βII (rica em Nb) parece não ter sofrido qualquer alteração, permanecendo 
com morfologia esférica e bem distribuída no material. A nova técnica de ACOM/
MET é uma ferramenta útil para a análise de materiais nanométricos, proporcionan-
do informações relevantes à análise da microestrutura dos materiais estudados. 

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq pelo apoio financeiro, D.S. Santos e L.H. Al-
meida por fornecerem o Zr, W. J. Botta por propiciar o acesso ao dispositivo de HPT 
e ao CEPEL e ao LABNANO/CBPF pelo acesso às facilidades dos laboratórios.



67 3o Trimestre de 2013 – 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Companhoni M.P.V, Matheus J.R.G, Marcondes, T.L., Pinto A.L., Analysis of microstructure and mi-
crohardness of Zr-2.5Nb processed by High-Pressure Torsion (HPT), Journal of Materials Science, 
47, 22:7835-7840, 2012. 

- Jamieson J.C., Crystal Structures of Titanium, Zirconium, and Hafnium at High Pressures, Science, 
140 pp. 72-73, 1963.

- Nam C., Lin J., Li H., Szpunar J.A., Holt R., Effects of tube fabrication variables on the oxidation of 
experimental Zr–2.5Nb tubes, Journal of Nuclear Materials, 353, 135–145, 2006.

- Olinger B., Jamieson J.C., High Temp.-High Pressure, 5 123, 1973.
- Perez-Prado, M.T., Gimazov A.A. Ruano, M.E. Kassnerc, Zhilyaev A.P, Bulk nanocrystalline ω -Zr 

by high-pressure torsion. Scripta Materialia, 58 219–222, 2008.
- Perez-Prado, Zhilyaev A.P, First Experimental Observation of Shear Induced HCP to BCC Transfor-
mation in Pure Zr, Physical Review Letters, 175504, 2009.
- Rauch E.F. Portillo J., Nicolopoulos S., Bultreys D., Rouvimov S., Moeck P., Automated nanocrystal 

orientation and phase mapping in the transmission electron microscope on the basis of precession 
electron diffraction, Z. Kristallogr., 225 103–109, 2010.

- Wang Y.B., Louie M., Cao Y, Liao X.Z., Li H.J., Ringer S.P., Zhu Y.T., High-pressure torsion induced 
microstructural evolution in a hexagonal close-packed Zr alloy, Scripta Materialia, 62, 214–217, 
2010.

- Xia H., Duclos S.J., Ruoff  A.L. Vohra Y.K.,  High-Pressure Phase Transition In Zirconium Metal, 
Physical Review Letters , Volume 64, 2, 1990.

- Zaefferer, S., A critical review of orientation microscopy in SEM and TEM. Cryst. Res. Technol. 46, 
6, p. 607-628, 2011.

- Zhilyaev A. P., Langdon T. G., Using high-pressure torsion for metal processing: Fundamentals and 
applications. Progress in Materials Science, 53 893–979, 2008.

- Zhilyaev A.P., Sabirov I., González-Doncel G., Molina-Aldareguía J., Srinivasarao B., Pérez-Prado 
M.T., Effect of Nb additions on the microstructure, thermal stability and mechanical behavior of high 
pressure Zr phases under ambient conditions, Materials Science and Engineering A, 528 3496–
3505, 2008.



68    – 3o Trimestre de 2013

UMA VISÃO GERAL SOBRE CHECKPOINTS 
DE MÁQUINAS VIRTUAIS

José Eduardo França*, Raquel Coelho Gomes Pinto
Seção de Engenharia de Computação – Instituto Militar de Engenharia (IME, Praça Ge-
neral Tibúrcio 80, 22290-270, Rio de Janeiro (RJ), Brasil  
* jefranca@gmail.com

RESUMO

Atualmente a Virtualização de Computadores é amplamente empregada, mo-
tivada principalmente pela redução de custos e pela facilidade de gerenciamento 
dos grandes Data Centers. Um outro motivo de optar por tal tecnologia deve-se 
ao fato de proporcionar um maior grau de disponibilidade dos serviços que estão 
executando sobre uma máquina virtual (VM). E uma das formas de viabilizar a 
Alta Disponibilidade é replicar periodicamente o estado da VM para um host de 
backup. No entanto, esse procedimento, conhecido como checkpoint, compromete 
o desempenho das aplicações da VM protegida, além de gerar um custo adicional 
sobre a rede. O presente artigo apresenta uma visão geral sobre checkpoints de 
máquinas virtuais, bem como algumas otimizações que reduzem tais custos.

Palavras-chave: Sistemas de Computação, Checkpoint, Máquina Virtual, Tolerân-
cia à Falha, Contenção de Redes

ABSTRACT

Currently the Computer Virtualization is widely employed, mainly motivated 
by cost reduction and easy management of data centers. Another reason to opt for 
this technology is the fact that it provides a higher degree of availability of services 
which are running on a virtual machine. One way to provide high availability is to 
replicate periodically the state of the virtual machine to a backup host. However, this 
mechanism, known as checkpoint, compromises the performance of the protected 
virtual machine applications, besides generating an additional cost on the network. 
This paper presents an overview of virtual machine checkpoint protocols and some 
optimizations to reduce such overheads.

Keywords: Computer Systems, Checkpoint, Virtual Machine, Fault Tolerance, Ne-
twork Contention
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INTRODUÇÃO

A Virtualização tornou-se uma importante ferramenta no projeto de sistemas 
computacionais. O uso de máquinas virtuais, ou virtual machines (VM), oferece a 
habilidade de manipular uma porção crescente de carga de trabalho de forma uni-
forme, ou estar preparado para crescer (BONDI, 2000). Ou seja, essa ferramenta 
permite o desenvolvimento de um sistema capaz de suportar um aumento de carga 
de trabalho, elevando a quantidade de recursos, que no caso são as VMs.

A migração em tempo real de máquinas virtuais, conhecida como Live Migra-
tion (CLARK et al., 2005), é uma técnica que permite a migração de VM entre hosts 
físicos distintos sem interromper o acesso à VM. Essa técnica pode ser utilizada 
para realizar o balanceamento de carga em um Data Center e proporcionar um 
maior grau de disponibilidade.

A Virtualização e o Live Migration permitiram estruturar um ambiente tolerante 
à falha de alta disponibilidade (HA), o que é muito desejável por organizações de 
TI, aumentando o grau de confiabilidade dos seus serviços.

Um dos modos de garantir tolerância à falha usando VMs é usando DRBD 
(“DRBD.org”, [S.d.]), combinando com o Heartbeat (“Heartbeat - Linux-HA”, [S.d.]) 
ou Pacemaker (“Pacemaker - Linux-HA”, [S.d.]). Essa solução consiste basicamen-
te em enviar as alterações de disco causadas pela VM protegida para um host de 
backup, as quais devem gerar um conjunto de dados que possibilita restaurar essa 
VM em um estado consistente. Assim, caso o host de origem falhe, a solução, que 
monitora a disponibilidade da máquina virtual constantemente (pelo Heartbeat, por 
exemplo), inicia a VM no host backup. Essa técnica auxilia os administradores na 
redução do tempo de interrupção, que se limita a poucos minutos para restaurar os 
dados e inicializar a máquina virtual no novo host. No entanto, existem aplicações 
que não sobrevivem a interrupções de alguns minutos (SPENNEBERG, 2010).

Para contornar esse problema, começou então a ser pesquisado soluções de 
HA usando VMs, onde o usuário não percebe a falha. Nesse contexto, as técnicas 
de replicação adotadas encapsulam o sistema em execução a ser protegido na 
VM primária, o que é suportado pelo hipervisor1, e sincronizam os estados da VM 
primária e da VM backup em dois hosts destintos, de modo a assegurar que sem-
pre haverá uma imagem consistente disponível em um dos hosts. A primeira ideia 
apresentada propôs que a sincronização fosse realizada pelo hipervisor da máqui-
na virtual (BRESSOUD; SCHNEIDER, 1996), porém observou-se que tal técnica, 
apesar de eficiente, era de difícil implementação (CULLY, BRENDAN et al., 2008) 
e (TAMURA et al., 2008). Atualmente, a sincronização é implementada por meio 
de aplicações (midlewares). Os hipervisores que implantam esses midlewares ou 
implementam tais funcionalidades de FT são conhecidos como Hipervisores Base-
ados em Tolerância à Falha (HBFT).

Esses midlewares podem ser implementados de dois modos: baseado em 
logs, como o VMware FT (“VMware.com”, [S.d.]) e Marathon everRun nível 3 (“Ma-
rathon”, [S.d.]), ou baseado em checkpoints, como o Remus (CULLY, BRENDAN 

1O hipervisor é uma camada de software entre o hardware e o sistema operacional e é res-
ponsável por fornecer ao sistema operacional visitante a abstração da máquina virtual. É o hipervi-
sor que controla o acesso dos sistemas operacionais visitantes aos dispositivos de hardware.



70    – 3o Trimestre de 2013

et al., 2008), o Kemari (TAMURA et al., 2008), o Paratus (DU; YU, H., 2009), o Taiji 
(JUN ZHU et al., 2011) e o Romulus (PETROVIC; SCHIPER, 2012). O primeiro 
modo tem dois problemas: a grande dependência do ISA (instruction set architectu-
re) do host backup, pois cada arquitetura precisa de uma implementação específica 
no hipervisor, e a incidência de um alto overhead em ambiente multiprocessado, 
por causa do acesso à memória compartilhada (JUN ZHU et al., 2011). Já o segundo, 
que é o foco deste artigo, é independente de um hardware específico, porém provoca 
uma queda de desempenho da VM protegida, além de gerar uma grande sobrecarga 
na rede (FRANÇA, 2013), principalmente em redes de menor velocidade, como uma 
WAN. Assim, um dos principais desafios é realizar a contenção da largura de banda 
utilizada, de modo que a solução de HA não gere um colapso na rede.

VISÃO GERAL SOBRE CHECKPOINTS

Checkpoint ou Ponto de Verificação é o ato de salvar o estado de uma aplica-
ção em execução para um armazenamento estável, de modo que, se a aplicação 
falhar, ela pode ser reiniciada a partir do último estado salvo, evitando assim a 
perda do trabalho que já foi feito (AGBARIA; FRIEDMAN, 2002). Para este artigo, 
considera-se uma aplicação como sendo uma máquina virtual, e, para simplifica-
ção, considera-se checkpoint de VM apenas como checkpoint.

O protocolo de checkpoint geralmente consiste em definir estados consisten-
tes de uma máquina virtual (snapshots) de um host primário em períodos de tempo 
e enviar as diferenças desses estados com relação aos estados anteriores para o 
host backup, onde elas são reproduzidas. Como ilustrado na Figura 1, o protocolo 
de checkpoint é iniciado no instante em que o hipervisor de origem inicializa o me-
canismo de rastreamento da memória da VM primária. Entre os instantes A e B da 
Figura 1, as páginas modificadas são rastreadas, ao mesmo tempo em que o esta-
do de saída, como os pacotes de rede transmitidos e os dados gravados no disco, é 
armazenado em um buffer. Em B, o sistema operacional hóspede é suspenso e as 
páginas “sujas” são copiadas também para um buffer. Essas páginas sujas, o esta-
do da CPU e o estado dos dispositivos são enviados em C para o host de backup 
e, paralelamente, o SO hóspede retorna sua execução. Ao receber a confirmação 
do host de backup em F, o hipervisor confirma o checkpoint gerado no período 
anterior. Note que a atuação da VM backup é passiva, pois ela apenas recebe as 
atualizações, aplica-as e envia confirmações para a VM primária.

Figura 1. Execução de um checkpoint. Extraído de JUN ZHU et al., 2011.
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Independentemente do hipervisor usado, o checkpoint precisa ter um conjunto 
de mecanismos, definido como sistema de replicação, que deve:

• detectar e rastrear as mudanças na VM primária: pode ser pelo rastrea-
mento das diferenças do estado da VM ou das operações causadas pelos 
eventos.

• pausar a VM primária de forma eficiente: uma vez que se cria vários snap-
shots, o processo de pausar e retomar uma VM em execução deve ser 
muito breve;

• propagar e reproduzir os snapshots no backup.
Além disso, as técnicas de checkpoints devem se preocupar com questões 

como desempenho da aplicação, instante de sincronização e o dado replicado. 
Para a desempenho, o desejo natural é que o checkpoint não o prejudique, entre-
tanto isso não é trivial, tendo em vista o custo da replicação. O momento do check-
point deve ser escolhido de tal forma que garanta que se terá um estado consisten-
te da VM. Dependendo da abordagem, isso não será 100% garantido (TAMURA, 
2008). Por fim, o dado a ser replicado pode ser tratado de modo a diminuir o custo 
de throughput na rede.

Observa-se ainda que, para alcançar um nível avançado de HA, o protocolo 
deve ter uma frequência de checkpoints adequada, a fim de que o usuário não 
perceba uma eventual falha. Naturalmente, o failover rápido também é importan-
tíssimo para um sistema HA, de modo que a VM e suas conexões permanecem 
íntegras durante a recuperação.

Pelo exposto até aqui, observa-se que os checkpoints estão relacionados a 
um acréscimo no custo de desempenho, por conta do gerenciamento da sincroni-
zação dos estados das VMs, e de throughput, devido ao tamanho dos arquivos de 
checkpoints enviados pela rede. Sendo assim, nas seções a seguir, serão apre-
sentadas as técnicas de checkpoint contínuo, checkpoint especulativo e checkpoint 
eventual e como reduzir os custos associados.

TIPOS DE CHECKPOINTS

Checkpoint Contínuo
O conceito básico de checkpoint contínuo é migrar os estados de uma máqui-

na virtual para o host de backup de modo contínuo e transparente até que a falha 
seja detectada. Assim, esse tipo de migração deve garantir que, se uma transferên-
cia em andamento for interrompida, haja um estado válido e consistente da VM no 
host backup para a recuperação (WENCHAO CUI et al., 2009). Isso traz questões 
importantes, como a:

• continuidade da migração: embora o live migration (LM) proporcione um 
menor downtime, seu tempo total de migração é considerável. Para obter 
checkpoints rápidos e frequentes, a migração contínua deve reduzir esse 
tempo para uma ordem de dezenas de milissegundos. Além disso, proce-
dimentos devem ser adotados para que as migrações em curso não cor-
rompam os estados consistentes anteriormente migrados para a máquina 
de backup; e



72    – 3o Trimestre de 2013

• consistência coerente: quando as aplicações são revertidas para o último 
estado migrado, a imagem de disco correspondente também deve ser res-
taurada, de modo a não gerar uma incompatibilidade entre os estados da 
memória e do disco no host backup. É necessário então estabelecer uma 
dependência entre os estados no momento do checkpoint. Essa depen-
dência pode ser vista na Figura 2, onde o protocolo de checkpoint indica, 
por meio do host primário (Master Host), os pontos exatos de restauração 
do disco no Network Storage e da memória no host de backup (Salave 
Host), de modo a garantir a compatibilidade entre os estados.

Figura 2. Dependência entre os estados do disco e da memória no checkpoint com migração contínua. Extra-
ído de WENCHAO CUI et al., 2009.

No checkpoint contínuo, os estados internos (memória, CPU, etc) são replica-
dos através de um fluxo de dados de LM. Assim, esse procedimento estende o live 
migration com as seguintes modificações:

• Migração programada: a principal mudança na migração contínua é reali-
zar migração imediatamente após a anterior ter sido completada;

• Migração leve: transferir continuamente apenas as páginas sujas; e
• Migração “bufferizada”: no host de origem, o dado migrado é armazena-

do em um buffer até que a iteração da migração2 atual seja concluída. Só 
então esse dado é transferido para o host de backup. No host de backup, 
o dado é armazenado e verificado antes de combiná-lo com os estados 
já migrados, de modo que uma migração incompleta não afete os atuais 
estados consistentes.

• Com relação aos dados armazenados em disco, a proposta apresentada 
por WENCHAO CUI et al., 2009 faz uso de um Network-Attached Storage 
(NAS). Assim, foi introduzido o buffered block drive, que nada mais é do 
que uma porção da memória para enfileirar as escritas que são em seguida 
transmitidas para o NAS, como ilustrado na Figura 3.

2 ou seja, uma iteração i de um processo de LM, onde as páginas transferidas na rodada i são 
aquelas	que	foram	modificadas	durante	a	rodada	i-1	(CLARK	et	al.,	2005).
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Figura 3. Uso do buffered block device. Extraído de WENCHAO CUI et al., 2009.

Uma questão importante nesse contexto é que, caso uma falha ocorra, os 
estados internos são revertidos para o estado de migração anterior. No entanto, 
não há garantia que os estados externos retornarão de modo compatível, devido ao 
tempo de transferência dos dados. Para evitar esse problema, a migração contínua 
introduz um mecanismo de confirmação em três fases (three-phase commits ou 
3PC), que abre um canal de eventos para solicitações e respostas de confirmações 
(commits), de modo a possibilitar a visão do estado da migração tanto para o host 
de origem quanto para o host de backup.

Como visto na Figura 4, a primeira fase do 3PC consiste em migrar os estados 
internos e “bufferizar” as escritas de disco, sem afetar o NAS. Essa fase finaliza 
com o envio do COMMIT 1. Na segunda fase, é realizada a escrita dos dados “bu-
fferizados” no NAS e, em seguida, a confirmação dessa fase é enviada. Na última 
fase, uma mensagem de COMMIT 3 é enviada para o host de backup, que irá mes-
clar estados internos “bufferizados” à VM de backup. Tanto a origem e o destino 
agora definem um novo estado consistente, designado como T1.

Caso uma falha ocorra durante o 3PC, a VM é restaurada a partir do último 
estado consistente conhecido, que, no exemplo da Figura 4, é o T0.

Um problema do checkpoint contínuo é a possibilidade de gerar uma incon-uma incon-a incon- incon-
sistência, dependendo do momento em que a falha acontecesse (TAMURA, 2008). 
Por exemplo, se uma falha ocorresse entre “COMMITTED2” e o “FINALIZE (COM-se uma falha ocorresse entre “COMMITTED2” e o “FINALIZE (COM-
MIT3)” (Figura 4), o estado da VM no host “Slave” não estaria consistente com o 
estado do “NAS”. Esse inconveniente não ocorre nos outros checkpoints a seguir.
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Figura 4. Modelo 3PC para a migração contínua. Extraído de WENCHAO CUI et al., 2009.

Checkpoint Especulativo
O checkpoint especulativo se caracteriza pelo fato do sistema de replicação 

ter que armazenar a saída do estado externo da VM primária até que um determi-
nado checkpoint seja reconhecido e assim enviá-la para os respectivos clientes da 
VM primária. Durante todo o período em que essa saída é retida, esse sistema deve 
garantir que a máquina virtual primária continue executando como se não houvesse 
tal retenção, ou seja, a VM primária está no modo de execução especulativa.

O checkpoint especulativo observa três precedimentos (CULLY, BRENDAN et 
al., 2008):

• Replicação de um sistema completo baseado em VMs;
• Execução especulativa: procedimento que permite a VM primária conti-

nuar executando, mesmo que suas saídas do estado externo sejam reti-
das. Durante esse procedimento, as requisições dos clientes são recebi-
das, mas as respectivas respostas são armazenadas em um buffer local.

• Replicação Assíncrona: “bufferizando” a saída da VM primária, permite 
que a replicação seja realizada de forma assíncrona. Assim, a VM primária 
pode continuar sua execução no exato momento em que seu estado foi 
“bufferizado”, sem esperar pela confirmação da VM de backup, minimizan-
do esse tempo de espera.

Remus
O Remus (CULLY, BRENDAN et al., 2008) implementa um checkpoint espe-

culativo. Conforme a Figura 5, cada período do Remus3 divide-se em quatro etapas:

3No	final	de	2009,	a	comunidade	Xen	adotou	o	Remus	como	serviço	de	tolerância	à	falha	das	
VMs (“Release Information Xen 4.0.x”, [S.d.]) e (“Remus Documentation”, [S.d.]).
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Figura 5. Etapas de um período completo de um checkpoint especulativo. Adaptado de PETROVIC; 
SCHIPER, 2012.

• Etapa I – Stop-and-copy: a VM primária é pausada e quaisquer alterações 
de memória e CPU da VM são copiadas para um buffer local, nos mesmos 
moldes do stop-and-copy do Live Migration (Clark et al, 2005) só que com 
algumas otimizações. Uma delas, obviamente, é manter a máquina virtual 
primária executando no host primário após terminar o stop-and-copy. As-
sim que as alterações são copiadas, a VM retorna à atividade e se inicia 
a execução especulativa, que se estende até o final do período. Também 
durante as próximas etapas, todas as saídas de rede são armazenadas em 
um buffer de rede local.

• Etapa II – Transmissão: as alterações “bufferizadas” são transmitidas e 
armazenadas na memória do host backup.

• Etapa III – Sincronização: as alterações são recebidas e aplicadas pelo 
host de backup, assim como o checkpoint é reconhecido pelo host primá-
rio.

• Etapa IV – Liberação: a saída de rede “bufferizada” é liberada para o 
cliente.

• Ainda na Figura 5, também pode-se observar que o cliente tem uma visão 
consistente da VM primária em momentos muitos discricionários, como 
em A e B. Além disso, a taxa de reprodução do checkpoint no host backup 
tem que ser rápido o suficiente para não impactar no período T, pois, se o 
tempo do procedimento de cópia assíncrona for maior que T, acarretará no 
descompasso do protocolo.

• O Remus pode realizar seus checkpoints com ou sem replicação de disco 
(“Remus Documentation”, [S.d.]). No caso da replicação (Figura 6), todas 
as escritas no disco da VM primária (1) são transmitidas de forma assín-
crona para o host de backup (2), onde elas são armazenadas em um buffer 
até que o checkpoint chegue (final da etapa II). Só então essas escritas 
“bufferizadas” são aplicadas no disco (3), de modo a garantir a consistên-
cia entre a memória e o disco. Observe que o Remus não necessita usar 
uma rede de armazenamento, como ocorre em outras técnicas de check-
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point (TAMURA et al., 2008) e (WENCHAO CUI et al., 2009).

Figura 6. Checkpoint assíncrono do disco. Adaptado de CULLY et al., 2008.

Para o failover, o critério adotado, para o host primário, é o timeout de con-
firmação do host backup e, para o host backup, é o timeout de checkpoint do host 
primário. Ou seja, os checkpoints também agem como mensagens de heartbeat, as 
quais permitem identificar se os hosts estão ativos. 

Um dos problemas do checkpoint do Remus é que os aplicativos sensíveis à 
latência de rede, como os definidos em (“SPECweb2009”, [S.d.]), podem não ser 
adequados no seu ambiente de replicação (Cully, Brendan et al, 2008). Além dis-
so, se a rede estiver congestionada, o protocolo pode reduzir significativamente o 
desempenho da VM hóspede, pois os atrasos que ocorrerão na etapa II atrasarão 
a execução da cópia assíncrona e consequentemente descompassarão os check-
points.

Checkpoint Eventual
O checkpoint eventual é baseado em eventos e foi apresentado em (TAMURA 

et al., 2008). Batizado como Kemari, esse tipo de checkpoint tem uma abordagem 
um pouco diferente, uma vez que a sincronização entre os estados da VM de ori-sincronização entre os estados da VM de ori-
gem e da VM backup ocorre quando há um evento, como uma escrita na rede de 
armazenamento, ilustrado na Figura 7. Quando uma VM primária realiza uma es-. Quando uma VM primária realiza uma es-
crita, o hipervisor dessa VM paralisa-a para realizar a sincronização. Assim que o 
hipervisor da VM de backup reconhece a mensagem, a escrita é permitida e então 
o protocolo reinicia a VM primária.
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Figura 7. Sincronização em um checkpoint do Kemari. Adaptado de TAMURA, 2008.

Destaca-se aqui que o Kemari não requer mecanismos externos de buffering, 
que impõem latências de saída e são necessários no checkpoint contínuo e no 
checkpoint especulativo.

Observa-se que esse tipo de checkpoint pode comprometer em muito o de-
sempenho de SGBDs, que possuem uma grande carga de I/O, e assim fariam 
frequentes acessos ao armazenamento e gerariam muitas pausas para realizar a 
sincronização, causando um aumento do tempo de resposta para os usuários.

Otimizando Checkpoints
Um modo de melhorar o desempenho do host de origem durante o procedi-

mento de checkpoint é otimizar o processo de rastreamento das páginas alteradas. 
Um modo de fazer isso é implementar um algoritmo de predição que tentaria prever 
quais páginas serão alteradas em uma iteração e assim conceder antecipadamente 
a permissão de escrita nessas entradas.

Quando uma página é predita pelo algoritmo para ser alterada em um determi-
nado período de checkpoint, a página apontada por esta entrada é marcada como 
“suja” e lhe é concedida a permissão de escrita, o que evita falta de página em caso 
de alteração futura. No entanto, erros de predição produzirão páginas sujas falsas, 
provocando consequentemente um maior consumo de banda para atualizar a VM 
backup. (JUN ZHU et al., 2011)

Um outro procedimento de otimização de checkpoint é o Rastreamento de 
Pequenas Regiões Sujas (FDRT) da memória, apresentado em (MAOHUA LU; TZI-
-CKER CHIUEH, 2009). Nessa abordagem, um bloco de rastreamento (tracking 
block) é definido como a mínima unidade de região suja (dirty region tracking) e é 
menor do que uma página. A vantagem nessa técnica é a possibilidade de reduzir 
significativamente o custo da transferência de dados, uma vez que, na técnica con-
vencional, um único byte alterado acarreta na transferência de uma página inteira. 
Obviamente, fazer um controle dos blocos de rastreamento gerados provocará uma 
sobrecarga no desempenho da VM.

Em (MINHAS et al., 2011), foi proposto algumas otimizações que podem ser 
aplicadas conforme o comportamento de algumas aplicações, em especial para 
SGBDs. Uma das abordagens era identificar quais são as páginas que são cons-
tantemente alteradas e enviá-las independentemente das mudanças ocorridas. 
Com isso é gerado um ganho de desempenho pelo fato de não haver a necessida-
de de monitorar essas páginas recorrentes. Uma outra abordagem era não enviar 
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páginas alteradas caso elas tenham acabado de serem carregadas do disco. Como 
o disco é sincronizado, basta enviar informações para que o host de backup carre-
gue tais páginas para a memória.

Outras técnicas, adotadas no LM, também podem otimizar o checkpoint, como 
a geração de deltas (HACKING; HUDZIA, 2009) ou a compactação de dados (HAI 
JIN et al., 2009),  que são enviados a cada etapa do procedimento.

Checkpoint em WAN
Por fim, vale destacar o SecondSite (RAJAGOPALAN et al., 2012), que é 

um serviço de tolerância a desastres concebido para a Computação em Nuvens, 
baseado no Remus, permitindo que máquinas virtuais sejam replicadas sobre um 
ambiente WAN. Para alcançar esse objetivo na grande rede, foram avaliadas ques-
tões como:

• a Replicação eficiente baseado na banda disponível: usou-se a compacta-
ção dos dados dos checkpoints;

• a detecção confiável de falhas: o critério deve ser bem definido, de modo 
a evitar que ocorra que duas VM iguais fiquem ativas ou que o failover não 
demore muito. Para isso, optou-se por estabelecer um “serviço de arbitra-
gem” que julga a necessidade de realizar o failover; e

• o redirecionamento de tráfego em uma rede WAN: como a distância entre 
os hosts é grande, o failover deve ser “compreensivo” e em tempo oportu-
no. Assim, esse failover necessita que as atualizações de rotas IP do BGP 
sejam oportunas e, para isso, foi necessário adaptar o roteador BGP para 
essa realidade.

• A Figura 8 mostra a arquitetura de roteamento. Quando o site principal 
falha, o site de backup executa a reconfiguração necessária da rede (por 
exemplo, atualizações de BGP) e retoma a execução de todas as máquinas 
virtuais protegidas. Isso é possível fazendo o uso do BGP multi-homing.

Figura 8.	Configuração	do	SecondSite	sobre	WAN.	Extraído	de	RAJAGOPALAN	et	al.,	2012
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A desvantagem do SecondSite é que ele não é bom para aplicações com mui-
ta escritas. No entanto, pode ser útil para soluções off-the-shelf, no intuito de de-
senvolver e implantar rapidamente aplicações web. Assim, SecondSite é uma boa 
alternativa para essas aplicações, pois elimina o fardo de manter a consistência, 
acrescentando alta disponibilidade e é transparente para a aplicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca por sistemas tolerantes à falha é constante pelas organizações de TI. 
Porém, a implementação desses sistemas é proibitiva, devido a sua complexidade 
e custos. Nesse cenário, os Sistemas de Tolerância à Falha baseado em Check-
point de Máquinas Virtuais tornam-se uma possível solução para esse problema. 
No entanto, essa solução traz uma grande sobrecarga de rede e CPU. 

De fato, os estudos atuais nessa área estão calcados nesses desafios. Uma 
tentativa de superá-los seria conjugando técnicas otimização de checkpoints apre-
sentadas, bem como as técnicas de otimização de Live Migration apresentadas, 
verificando as possibilidades de redução do custo sobre a rede e de ganho de de-
sempenho.
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