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Abstract. With the sanction of the data protection law (LGPD) it became 

mandatory for holders of personal data to process data with anonymization 

actions. Observing this opportunity, we developed an extension for a distributed 

management system called DataLad, an extension that aims to provide, without 

code, the application of anonymization, obfuscation and tokenization in a 

database in parquet and csv format. 

Resumo. Com a sanção da lei de proteção de dados (LGPD) tornasse 

obrigatório para detentores de dados pessoais fazerem o tratamento de dados 

com ações de anonimização. Observado essa oportunidade desenvolvemos uma 

extensão para um sistema de gerenciamento distribuído chamado DataLad uma 

extensão que visa proporcionar sem código a aplicação de anonimização, 

ofuscamento e tokenização em base de dados em formato parquet e csv. 

1. Introdução 

De acordo com Wagner (2022), os dados estão no centro da ciência e o acesso 

desimpedido facilita a descoberta científica por meio da colaboração entre produtores e 

consumidores de dados. A disponibilidade de recursos de dados para pesquisa 

colaborativa melhorou significativamente nos últimos anos, e novos provedores de dados 

estão surgindo o tempo todo. 

Sendo um sistema de gerenciamento o Datalad pode proporcionar o rastreio dos 

dados, colaboração entre os integrantes que participam de algum projeto que tem como 

foco analisar e modificar dados existentes. A solução proporciona confiabilidade e 

reprodutibilidade do dados. 

Pensando em um projeto de análise de dados que tem em sua meta de análise 

investigar dados que possuam informações de pessoa natural. Pessoa física pode existir 

na localidade de leis que visam regulamentar o tratamento de dados, no caso do Brasil 

existe a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 chamada como Lei Geral de Proteção de 

Dados. 

A Lei De Proteção de Dados (LGPD) visa proteger a liberdade e a privacidade dos 

dados pessoais impondo diretivas e restrições na manipulação desses dados, de acordo 

com o artigo 1o, 2o e 3o da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais (LGPD)(Brasil,2018). 

Sabendo disso, análises são aplicadas em bases de dados com a finalidade de extrair 

informações valiosas, seja para predição ou de forma análitica. Torna-se obrigatório, 

então, a utilização de técnicas de anonimização e tokenização nos dados cadastrais como 

crença, gênero, etnia, documento de identidade, de acordo com o artigo 5o da Lei nº 



13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 

(Brasil,2018).  

Além disso, temos designados alguns agentes no tratamento de dados descrito tais 

como: o Controlador e o Operador. Os agentes de tratamento devem tomar medidas de 

segurança, técnicas e administrativas capazes de proteger os dados pessoais de acesso não 

autorizado, bem como destruição, perda, alteração, comunicação acidental ou ilícita, ou 

qualquer forma de tratamento impróprio ou ilícito, de acordo com o artigo 46o da Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018. (Brasil, 2018). 

Como controlador de dados, a persistência e versionamento dos dados são duas 

formas de garantir a consistência dos dados com a aplicação DataLad que oferece um 

sistema de gerenciamento de dados distribuído e colaborativo que mantém a jornada dos 

dados e suas atribuições para bases de dados, e a LGPD como diretriz inclui 

funcionalidades ao DataLad. 

O objetivo geral deste trabalho, em vista disso, foi desenvolver uma extensão para a 

aplicação DataLad que auxilia os analistas de dados a aplicar anonimização, ofuscamento 

e tokenização em base de dados com arquivo de configuração sem a utilização de código. 

O objetivo específico, portanto, foi desenvolver um extensão para o DataLad para apoiar 

a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados.  

Além desta seção introdutória, o artigo está dividido em mais 4 seções: a seção 2 

apresenta o referencial teórico, detalhando a base da pesquisa; a seção 3 mostra como foi 

o desenvolvimento da extensão, desde a parte técnica à instalação; e a seção 4 descreve 

as conclusões e possíveis Trabalhos Futuros. 

2. Fundamentação Teórico 

2.1. DataLad 

O DataLad é um sistema de gerenciamento de dados distribuído gratuito e de  

código aberto que acompanha os dados, cria estrutura, garante a reprodutibilidade, 

suporta a colaboração e se integra uma infraestrutura de dados amplamente utilizada, 

Wagner (2022).  

Baseado em python para o gerenciamento conjunto de código, dados e seu 

relacionamento, e construído sobre um sistema versátil para logística de dados (git-annex) 

e o mais popular sistema distribuído de controle de versão (git), Halchenko (2021).  

De acordo com Halchenko (2021), o DataLad tem como objetivo fornecer todas 

as ferramentas necessárias para criar e publicar distribuições de dados - semelhante à 

distribuição de software ou lojas de aplicativos que fornecem middleware logístico para 

implantação de software. A comunidade científica pode usar essas ferramentas para 

montar, organizar e publicar conjuntos de dados especializados que podem ser base para 

tópicos de pesquisa ou padrões de dados específicos. Tudo isso pode ser alcançado 

aproveitando as plataformas de compartilhamento de dados existentes e os recursos 

institucionais sem financiar infraestrutura de armazenamento duplicada adicional. 

Especificamente, o projeto visa fornecer uma distribuição de dados abrangente e escalável 

para conjuntos de dados mantidos e atualizados por meio de serviços automatizados. 

Para Halchenko (2021), as tarefas descritas não são exclusivas dos problemas de 

compartilhamento de dados científicos. Desafios logísticos como entrega de dados, 



armazenamento e arquivamento de longo prazo, rastreamento de identidade e 

sincronização entre sites são muito comuns. Por isso, foram desenvolvidas soluções em 

outros contextos que podem ser adaptadas para compartilhar dados científicos. 

Conforme Halchenko (2021), a correspondência mais próxima é a ferramenta de 

software git-annex. Ele combina as capacidades de um sistema de controle de versão 

distribuído (dVCS) e Git, uma tecnologia que revolucionou o desenvolvimento 

colaborativo de software, com acesso múltiplo a dados e logística de entrega.  

Segundo Halchenko (2021), o Git-annex foi desenvolvido originalmente para 

abordar casos de uso, como o gerenciamento de uma coleção de fotos de família em casa. 

Usando git-annex, qualquer membro da família pode obter uma cópia pessoal da 

biblioteca de imagens - anexo. O anexo neste exemplo é essencialmente um repositório 

de imagens que apresenta uma única imagem ao usuário como um arquivo em uma única 

estrutura de diretório, mesmo que o conteúdo real do arquivo de imagem possa ser 

distribuído em vários locais, incluindo servidores domésticos, armazenamento em nuvem, 

e até mídia offline, como um disco rígido externo. 

Segundo Wagner (2022), o DataLad está construído sobre o git-annex pretendendo 

fornecer uma interface única e uniforme para acessar dados de várias iniciativas de 

compartilhamento de dados e provedores, além de funcionalidade para criar, entregar, 

atualizar e compartilhar conjuntos de dados para indivíduos e mantenedores. Como uma 

ferramenta de linha de comando, ele fornece uma camada de abstração para o middleware 

baseado em Git. 

Na figura 1é possível ver um comparativo nas características presentes entre o Git, 

Git-annex e o DataLad. 

Feature Git Git-annex DataLad 

Version control (text, code) ✓ ✓can mix ✓can mix 

Version control (binary data) (not advised) ✓ ✓ 

Auto-crawling available resources  ✓RSS feeds ✓flexible 

Unified dataset handling   ✓ 

recursive operation on datasets   ✓ 

seamless operation across da-
tasets boundaries   ✓ 

meta-data support  ✓per-file ✓ 

meta-data aggregation   ✓flexible 

Unified authentication interface   ✓ 

Figura 1. Comparativo do Git, Git-annex e o DataLad. 
Fonte: Wagner (2022). 



Em conformidade com Halchenko (2021), a funcionalidade do DataLad pode ser 

integrada de forma flexível em fluxos de trabalho científicos padrão. Por exemplo, usando 

o conceito de integração de conjunto de dados para modularizar a evolução de projetos 

de pesquisa, o DataLad pode atender aos princípios de ciência reprodutível do método 

YODA: 

• Ambientes computacionais definidos para computar os resultados da 

análise; 

• Acompanhamento das entradas da análise no mesmo sistema de controle 

de versão que os resultados obtidos; 

• Dados, código e ambientes em componentes modulares para facilitar a 

reutilização. 

Com essas características mais acesso, composição, escalabilidade, reutilização, 

compartilhamento e reprodução de resultados eficientes por meio do simples paradigma 

FAIR que visa tornar os dados mais localizável, acessível, interoperável e reutilizável. 

Com comandos centrais projetado para simplificar a operação das ferramentas 

subjacentes, o DataLad torna o fluxo de trabalho para gerenciar dados de pesquisa mais 

acessível tanto para iniciantes quanto para especialistas. É importante manter a 

compatibilidade com todos os recursos do Git/git-annex. 

Segundo Halchenko (2021), o DataLad tem como objetivo facilitar o 

gerenciamento de dados como gerenciamento de código. Ele simplifica os procedimentos 

para consumir, publicar e atualizar dados, sendo esses de qualquer tamanho ou tipo e 

vinculá-los como dependências leves e com versionamento. O Datalad ajuda a tornar a 

ciência mais reproduzível e justa. Além de estar disponível para todos os principais 

sistemas operacionais e pode ser integrado aos fluxos de trabalho e ambientes 

estabelecidos com o mínimo de alteração.  

Na seguinte figura 2 temos a apresentação de UM fluxo de trabalho utilizando o 

DataLad. Onde os personagens utilizam o repositório local e disponibilizado em 

armazenamento público. 

 

Figura 2. Vários esquemas de acesso para conjuntos de dados e dados são fornecidos, e 
maior extensibilidade é uma propriedade arquitetônica chave. 
Fonte: Halchenko (2021). 



Segundo Wagner (2022), um conjunto de dados DataLad é um repositório Git que 

pode ou não ter anexos de dados para gerenciá-los referenciados no conjunto deles. Na 

verdade, a maioria dos conjuntos de dados DataLad vem com anexos. 

De acordo com Wagner (2022), os conjuntos de dados podem conter outros 

conjuntos de dados (subconjuntos) que, por sua vez, podem conter outros subconjuntos e 

assim sucessivamente. Não há limite para a profundidade dos conjuntos de dados 

aninhados. Cada conjunto nessa hierarquia tem seus próprios anexos e histórico. Um pai 

ou superconjunto de dados rastreia apenas um estado específico de um subconjunto e 

informações sobre onde obtê-lo. Esse é um mecanismo poderoso e leve para combinar 

vários conjuntos de dados separados para fins específicos, como combinar repositórios 

de código-fonte com outros recursos para aplicativos personalizados. Em muitos casos, o 

DataLad pode lidar com uma hierarquia de conjuntos como se fosse um único conjunto 

de dados. 

De acordo com Wagner (2022), o DataLad fornece vários comandos que cobrem 

muitos casos de uso. No entanto, há sempre a necessidade de mais personalização ou 

funcionalidade estendida incorporada a um determinado site ou usuário individual. O 

DataLad atende a essa necessidade por meio de mecanismos que estendem a 

funcionalidade específica do Datalad, como extratores de metadados, ou fornecem um 

conjunto completo de comandos para fins específicos. 

2.2. Lei Geral de Proteção de Dados 

Segundo Donda (2020), a Lei é baseada nos direitos fundamentais de liberdade e 

privacidade e no livre desenvolvimento da personalidade das pessoas físicas. No artigo 

1º, a lei informa que se aplica ao tratamento de dados pessoais, inclusive em meio digital, 

o que requer atenção, pois os dados geralmente são processados manualmente. O artigo 

1º afirma claramente que a lei se aplica ao tratamento de dados efetuado por pessoa 

natural, física, ou pessoa jurídica. 

Quando menciona “pessoa jurídica”, refere-se tanto a de direito público quanto 

privado:  

• Pessoas jurídicas de direito público – São entidades ligadas a União, estados, 

Distrito Federal, territórios, municípios e autarquias como o INSS; 

• Pessoas jurídicas de direito privado – Dividem-se entre particulares e estatais. 

As particulares são formadas por iniciativas privadas e constituídas apenas com 

recursos particulares; já as estatais são aquelas em que houve contribuição do 

Poder Público para o capital. Como exemplo, temos empresas, fundações, 

associações (civis, religiosas etc.), cooperativas, partidos políticos e outros. 

O dado pessoal é qualquer informação relacionada a um indivíduo, uma pessoa 

natural identificada ou identificável, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (Brasil,2018):  

• nome, sobrenome; 

• data de nascimento; 

• documentos nacionais e regionais do Estado Brasileiro; 

• sexo; 



• endereço;  

• e-mail; 

• telefone. 

Na figura 3 temos um complemento referente ao tipos de dados para a Lei Geral de 

Proteção de dados onde é considerado dados pessoal, sensível, anonimizado e 

pseudonimizado que tratamos na extensão como ação chamada “tokenization”. 

 

Figura 3. Espécies de dados. 
Fonte: Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados (2020). 

De acordo com Donda (2020), os dados pessoais sensíveis referem-se à origem 

racial ou étnica, crenças religiosas, opiniões políticas, filiação a sindicatos ou 

organizações de natureza religiosa, filosófica ou política, dados relacionados a saúde ou 

vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Esses dados merecem mais atenção porque 

são muito pessoais e podem levar à discriminação e a comportamentos prejudiciais. 

Dados anônimos são quaisquer dados relativos a um indivíduo não identificável que 

ocorram no momento do tratamento, quando podemos aplicar recursos técnicos que nos 

permitem embaralhar a informação, quando fornecidos desta forma, os dados perderão 

sua associação direta ou indireta com indivíduos. 

A lei define quem é o titular e quem são as pessoas ligadas ao tratamento de dados. 

O titular é o indivíduo possuidor dos dados que são os objetos de tratamento, de acordo 

com o artigo 5º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD)(Brasil,2018). 

Ainda, de acordo com Donda (2020), o agente de tratamento é o controlador e o 

operador, sendo uma pessoa singular ou coletiva (pública ou privada) que toma as 

decisões sobre o tratamento dos dados pessoais. É muito importante perceber que não 

precisa ser um indivíduo: significa que empresas, comitês e grupos de trabalho podem 



desempenhar esse papel.  

Um operador é uma pessoa que processa dados pessoais em nome do controlador. 

O agente de tratamento será legalmente responsável pela segurança e privacidade dos 

dados e pela designação do responsável, que é o canal de comunicação entre ele e o 

tratamento, o titular dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). 

O processamento de dados também é juridicamente discriminatório e, claro, ao analisar a 

lista abaixo, não é difícil imaginar o quanto isso pode afetar nossos controles de segurança 

e privacidade. Assim, tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como: 

• coleta; 

• produção; 

• recepção; 

• classificação; 

• utilização; 

• acesso; 

• reprodução; 

• transmissão; 

• distribuição; 

• processamento; 

• arquivamento; 

• armazenamento; 

• eliminação; 

• avaliação ou controle da informação; 

• modificação; 

• comunicação; 

• transferência; 

• difusão;  

• extração. 

O consentimento é um dos pressupostos que permite o tratamento de dados e deve 

ser livre, informado e inequívoco, concordando o titular com o tratamento dos seus dados 

pessoais para uma finalidade específica. Além disso, lidaremos com situações em que o 

processamento de dados pessoais seja autorizado. 

  



3. Metodologia 

3.1. Ambiente de Desenvolvimento 

O projeto foi desenvolvido utilizando o Visual Studio Code que é um editor de código-

fonte autônomo que é executado no Windows, macOS e Linux. As bibliotecas utilizadas 

foram:  

• Pandas: pacote Python que fornece estruturas de dados rápidas, flexíveis e 

expressivas projetadas para tornar o trabalho com dados "relacionais" ou 

"rotulados" fácil e intuitivo. Ele visa ser o bloco de construção fundamental de 

alto nível para fazer análises de dados práticas e do mundo real em Python;  

• Rsa: implementação de RSA em Python puro. Ele suporta criptografia e 

descriptografia, assinatura e verificação de assinaturas e geração de chave de 

acordo com PKCS#1 versão 1.5; 

• Fastparquet: implementação em python do formato parquet, visando a 

integração em fluxos de trabalho de big data baseados em python; 

• Unittest: suporta automação de teste, compartilhamento de código de 

configuração e desligamento para testes, agregação de testes em coleções e 

independência dos testes da estrutura de relatórios. 

Neste projeto, a biblioteca pandas foi utilizada para manipulações dos dados em 

sua base, rsa para aplicar ofuscamento e tokenização dos dados, fastparquet para arquivos 

no formato parquet, e unittest para os testes unitários. 

3.2. Definições 

A escolha do python 3 como linguagem para construção da extensão do DataLad 

foi realizada devido ao DataLad ter uma interface predefinido com o python, além de ser 

uma linguagem de alto nível e atualizada. As bibliotecas escolhidas foram: o pandas para 

manipulações nos dados da base de dados, rsa para aplicar ofuscamento e tokenização 

dos dados, fastparquet para arquivos no formato parquet, e unittest para os testes 

unitários. Para a base de dados foram criados arquivos nos formatos csv e parquet. Na 

seguinte figura temos um exemplo de base de dados. 

 

Figura 4. Exemplo de dataframe utilizado. 
Fonte: Autores (2022). 

No projeto foi utilizado um arquivo em formato de json que especifica as colunas 

para cada base de dados nas quais estão escrita ações que serão realizadas para 

transformações, além de informações complementares: as chaves que foram utilizadas 

para aplicar as anonimizações e tokenizações, o formato csv ou parquet, separator que é 

o delimitador e header que é o cabeçalho para o formato csv, e o caminho completo da 



base de dados. Na figura 5 temos uma parte de uma arquivo de configuração utilizado 

para o dataframe da figura 4. 

 

Figura 5. Exemplo de arquivo de configuração. 
Fonte: Autores (2022). 

No desenvolvimento da extensão, houve a criação de operações para manipulação 

da base de dados como: upper para deixar todas as letras maiúsculas; lower para deixar 

todas as letras minúsculas; toInt para converter em inteiro; toFloat para converter em 

ponto flutuante; toNumeric para converter em número dinamicamente; toFormatFloat 

para converter ponto flutuante com formato específico; toDate para converter para data 

com formato específico; toString para converter em texto e rangeNumeric para aplicar 

regras de substituição de dados. Para ações principais nas colunas da base de dados foram 

criadas três ações: tokenization para aplicar tokenização dos dados, ofuscation para 

ofuscamento dos dados, e anonymization realizar somente operações nos dados. 

3.3. Passos para instalação da extensão 

A extensão está disponível no repositório oficial do python, o PyPi. Pode ser executado 

em computadores desktop e/ou notebook e/ou smartphone com sistema operacional Linux 

e/ou Windows. Para instalar o projeto é necessário executar os seguintes comandos no 

prompt no sistema operacional: 

1. Instalar a linguagem Python 3 ou superior; 

2. Abrir o prompt de comando do Sistema Operacional; 

3. Instalar a biblioteca do datalad utilizando o comando “pip install datalad”; 

4. Instalar a extensão executando o comando “pip install lgpdextension-datalad”. 

3.4. Executar a extensão 

A aplicação necessita de um arquivo de configuração para cada base de dados:  



• Criar arquivo de configuração base para ser modificado, execute o comando 

“datalad lgpd-extension -c True”; 

• Com o arquivo de criação, modifique o arquivo de configuração e adicione 

conforme a base de dados alguns detalhes do arquivo que será lido; 

• Adicionar as colunas e ações que serão realizadas pela extensão; 

• Executar a extensão utilize o comando “datalad lgpd-extension -p. CAMINHO 

DO ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO”.  

4. Resultados 

Após a instalação do DataLad e da extensão que foi criada Apêndice A no item 1, 

o próximo passo é a criação do arquivo de configuração como descrito no comando do 

Apêndice A no item 3. 

Como resultado é obtido um arquivo chamado _settings.json como descrito na 

figura 6. 

 

Figura 6. Conteúdo do arquivo de configuração criado de forma automatizada. 
Fonte: Autores (2022). 
  



Depois de criar o arquivo de configuração faça a sua edição identificando todos 

os campos, ações e operações como descrito na figura 7. 

 

Figura 7. Conteúdo alterado do arquivo de configuração para execução na extensão. 
Fonte: Autores (2022). 

Após modificar o arquivo para atender a base de dados pode ser utilizar o comando 

do Apêndice A no item 4. Como resultado da execução é exibido a mensagem da figura 

8. 

 

Figura 8. Tela de execução com sucesso da extensão. 
Fonte: Autores (2022)  



A execução de uma base pequena com 4 colunas como descrito na figura 9. 

 

Figura 9. Conteúdo do arquivo parquet antes da execução da extensão. 
Fonte: Autores (2022) 

Após a execução da extensão para a base de dados da figura 9 foi conseguido o 

resultado da figura 10. 

 

Figura 10. Conteúdo do arquivo parquet após execução da extensão. 
Fonte: Autores (2022) 

5. Conclusões e Trabalhos Futuros╥ 

O objetivo deste trabalho foi criar uma extensão em uma aplicação de versionamento de 

dados que visa facilitar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. A extensão tem 

aplicabilidade em arquivos delimitados no formato csv e parquet. Tal solução propicia 

uma abordagem mais dinânica em aplicar transformações e manipulações a base de dados, 

que nesse trabalho foi implementado como uma extensão do DataLad. Disponível em 

https://github.com/messiasoliveira/lgpdextension-datalad. 

Todas as três ações disponibilizadas na extensão tiveram êxito em aplicar 

transformações nas colunas que foram especificadas no arquivo de configuração da base 

de dados. A utilização de uma critografia chave pública e privada tem a desvantagem de 

caso o invasor descubra a chave privada será possível descriptografar o dado sensível. 

Como possíveis trabalhos futuros, é possível adicionar novos métodos de 

tratamento de dados para aplicar nas colunas da base de dados. Outra implementação 

possível é incluir novos formatos de arquivos como Delta, Iceberb, Avro, Json, tornando 

a extensão mais abrangente e coorporativa. Ainda pensando em novas funcionalidades, 

pode ser possível adicionar um algoritmo de rede neurais para análisar imagens de 

documentos e aplicar manchas nos dados pessoais. 

  

https://github.com/messiasoliveira/lgpdextension-datalad
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APÊNDICE A - Comandos úteis. 

Item A.1. - Instalação da extensão. 

 

 

Item A.2. - Comando para ajuda da extensão. 

 

 

Item A.3. - Comando para criar arquivo de configuração da extensão. 

 

 

Item A.4. - Comando para executar a extensão com o arquivo de configuração. 

 

 

datalad lgpd-extension --help 

datalad lgpd-extension -c true 

datalad lgpd-extension -p CAMINHODOARQUIVO 

pip install lgpd-extension 


