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Resumo: O desenvolvimento de novas tecnologias e o aumento na coleta e 
armazenamento de dados, impulsionou a aplicação de técnicas de mineração de 
dados para extração de informações úteis tornando essa tarefa bastante 
promissora. Contudo, a manipulação dos dados em sua forma original, pode pôr 
em risco a privacidade e segurança dos registros. Com a finalidade de resolver 
este problema técnicas de anonimização, perturbação, criptografia, entre outras, 
foram propostas na literatura para contornar este problema. Tendo em vista a 
importância da aplicação dessas técnicas na análise de dados sensíveis à 
exposição pública, este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre alguns 
dos principais artigos científicos que tratam deste tema. 
 
Palavras–chave:mineração de dados; proteção da privacidade; segurança de 
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Abstract: The developmentof new technologiesandtheincrease in 
thecollectionandstorageof data promotetheapplicationof data mining 
techniquestoextractusefulinformation, makingthistaskverypromising. However, 
manipulatingthe data in its original 
formmayjeopardizetheprivacyandsecurityoftherecords. In orderto solve 
thisproblem, techniquesinvolvinganonymization, perturbation, cryptography, 
amongothers, wereproposed in theliteraturetocircumventthis problem. 
Consideringtheimportanceoftheapplicationofthesetechniques in theanalysisof data 
sensitivetopublicexposure, thisworkpresents a bibliographicreviewon some 
ofthemainscientificarticlesthatdealwiththistopic. 
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INTRODUÇÃO  



O crescente aumento na coleta e armazenamento de informações digitais em 
diversas áreas criou benefícios e oportunidade para o processo de tomada de 
decisão com base no conhecimento (FUNG et al., 2014). A aplicação de tarefas de 
mineração de dados pode ser bastante relevante para auxiliar na descoberta de 
conhecimento útil, particularmente para atividades empresariais e 
governamentais. 
A despeito dos benefícios obtidos com a aplicação de tarefas de mineração de 
dados, o processo de coleta e disseminação dos dados, pode causar riscos à 
privacidade e ao sigilo dos registros. Por isso, é de grande importância buscar 
garantir a preservação da privacidade no processo de mineração de dados 
(COSTA, 2014). No entanto, a alteração dos dados para proteção da privacidade e 
segurança pode afetar os resultados obtidos por tarefas de mineração de dados. 
Este problema vem guiando diversas pesquisas sobre a preservação da 
privacidade na mineração de dados (HARIHARAN et al., 2016). 
Na literatura são descritas várias técnicas que tentam resolver este problema, 
como: Anonimização (EMAM, 2006; BYUN et al., 2007), que remove ou ofusca 
informações que identificam os usuários individuais no conjunto de dados; 
Perturbação (AGRAWAL; SRIKANT, 2000), onde os valores dos dados originais são 
substituídos por alguns valores de dados sintéticos, de modo que a informação 
estatística calculada a partir dos dados perturbados não difere significativamente 
da calculada a partir dos dados originais; e Criptografia (VILLENA, 2013), 
considerada o estudo dos princípios e técnicas pelas quais a informação pode ser 
transformada, de modo que os dados sejam ilegível para os que não possuem a 
chave secreta de decodificação. 
Tendo em vista este problema, este trabalho tem como objetivo apresentar alguns 
dos trabalhos propostos nos últimos cinco anos, em pesquisas que possuem o 
foco na preservação da privacidade dos dados em que serão aplicadas tarefas de 
mineração de dados. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS  
O problema da proteção da privacidade na mineração de dados é amplamente 
estudado, devido ser de grande relevância e dada a necessidade de algumas 
organizações extraírem o conhecimento em paralelo com a proteção da 
privacidade. Tendo em vista este fato, este trabalho tem como objetivo apresentar 
uma revisão dos principais trabalhos da área publicados nos últimos cinco anos. 
Dentre as técnicas existentes foram selecionadas: anonimização, perturbação e 
criptografia, devido serem bastante utilizadas para proteção de dados.    
Esta revisão bibliográfica se caracteriza com uma revisão sistemática, que 
segundo Vosgeraue e Romanowski (2014), são caracterizadas pela busca de 
fontes primárias que procuram responder à questão formulada pela pesquisa o 
mais próximo possível. Os autores ainda ressaltam a importância do uso de 
indicadores, como critérios de inclusão e exclusão de artigos, os quais são 
utilizados para avaliação da relevância das pesquisas avaliadas para responderem 
à questão formulada, entre outros critérios.  
Na Tabela 1 são apresentados os critérios aplicados nesta pesquisa, foram 
utilizadas três chaves de busca, cada uma para buscar trabalhos relacionados a 
uma determinada técnica, como: anonimização (chave de busca 1); perturbação 
(chave de busca 2); e criptografia (chave de busca 3). Dentre os resultados 



obtidos, foram selecionados os artigos com maior número de citação, ressalta-se 
que este dado foi obtido do site utilizado para a busca dos resultados.  
 
Tabela 1. Critérios de Pesquisa 

Data de Busca: 27/04/2017 Site de Busca: Google Acadêmico Período: 2012 - 2016 

Url: scholar.google.com.br/ 

Pesquisadora: Francimaria Rayanne dos Santos Nascimento 

Chave de busca 01: ("anonymization" OR "Anonymity") AND ("data mining") AND 

("Privacypreservation" OR "privacy-preserving") 

Chave de busca 02: ("perturbation") AND ("data mining") AND ("Privacypreservation" 
OR "privacy-preserving" OR "preservingprivacy") 

Chave de busca 03: ("cryptographic" OR "encrypted) AND ("data mining") AND 
("Privacypreservation" OR "privacy-preserving" OR 

"preservingprivacy")  

Critério de escolha: Quantidade de citações. (Obs.: dados divulgados pela fonte de 

busca) 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2017)  
 

RESULTADOS  
A partir da aplicação dos critérios apresentados na seção anterior, foi possível 
identificar diversos trabalhos que aplicam as técnicas de anonimização, 
perturbação e criptografia para a proteção da privacidade e segurança na 
mineração de dados.  
Na Tabela 2 são apresentados os resultados desta revisão bibliográfica, onde são 
demonstradas várias referências bibliográficas de diferentes autores em ordem 
cronológica, além do método aplicado pelo autor com base na técnica de proteção 
da privacidade e segurança na mineração de dados. 

 
Tabela 2. Alguns dos Principais Trabalhos Apresentados na Literatura 

Nº  Ano de 

Pub. 

Autor (es) Método Aplicado Técnica 

1 2012 Navarro-Arribas et al. (2012) k-anonymity Anonimização 

2 2012 Li et al. (2012) PrivacyPreserving Data Mining 
toMultilevelTrust (MLT-PPDM) 

Perturbação 

3 2012 Beck e Marhöfer (2012) AnonymizingDemonstrator Anonimização 

4 2013 Dunning e Kresman (2013) Atribuição de ID anônimo Anonimização 

5 2013 Banu e Nagaveni (2013) Análise de Componentes 
Principais (PCA) 

Perturbação 

6 2014 Rajalakshmi e Mala (2014) Data 
RelocationbasedonSubclusterin
g (DRBS) 

Anonimização 



7 2014 Costa (2014) Encriptação Completamente 
Homomórfica (ECH) 

Criptografia 

8 2015 Yun e Kin (2015) Baseado em estrutura de 
árvore 

Perturbação 

9 2015 Zhang et al. (2015) local-recoding for big data Anonimização 

10 2016 Wang et al. (2016) Randomized Response Perturbação 

Fonte: Elaborada pelo Autor (2017) 
 
Para melhor visualização em termos quantitativos, a Figura 1 apresenta as 
técnicas estudadas e a quantidade de resultados obtidos pela pesquisa, em cada 
ano.   
 

Figura 1. Resultados Obtidos por Técnica e por Ano 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor (2017) 

 
CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a área de proteção da privacidade é 
amplamente estudada e que a cada ano vem crescendo mais o número de artigos 
publicados sobre o tema. Percebe-se que, com o passar dos anos, métodos 
distintos foram criados com base nas técnicas pesquisadas e cada vez mais o 
número de pesquisas publicadas na área vem aumentando, o que mostra a 
amplitude desta área de pesquisa. 
É importante considerar, como trabalhos futuros, a expansão desta revisão 
bibliográfica, seja para ampliar a quantidade de artigos investigados ou para 
incluir um maior número de técnicas de preservação da privacidade a da 
segurança. 
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