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 Sistemas de tipos para linguagens de programação são conjuntos de regras que definem tipos 
para os construtores de um programa. Seu objetivo é aumentar a garantia de que as operações 
feitas com esses construtores estejam corretas em termos de tipos, o que significa, por exemplo, 
que não serão permitidas operações numéricas - como cálculo da raiz - sobre valores tipo string. 
 
 Em muitas linguagens de programação, como C, é necessário assinar os tipos de todos os 
construtores - isto é, ao declarar uma variável ou função, o programador deve explicitar seu tipo. 
Outras linguagens, como Haskell, implementam a inferência de tipos. Assim, a assinatura não é 
obrigatória, e o sistema de tipos tenta inferir o tipo de cada construtor a partir das operações feitas 
sobre ele. Esse recurso facilita o trabalho do programador, mas torna o sistema de tipos mais 
complexo. 
 
 Explorando ainda mais o poder de sistemas de tipos, Haskell oferece a possibilidade da 
declaração dos chamados Tipos de Dados Algébricos (ADT - Algebraic Data Types). Dessa 
forma, o programador pode definir novos tipos e seus construtores, e usar esses tipos nas funções 
do programa. Uma extensão da linguagem permite ainda a declaração e o uso de Tipos de Dados 
Algébricos Generalizados (GADT - Generalized Algebraic Data Types), que aceitam construções 
ainda mais complexas. 
 
 A inferência de tipos que envolvem GADTs é um problema difícil, e é onde reside o escopo da 
pesquisa. Para elaborar um método inovador, foram estudados dois métodos existentes: o 
OutsideIn, proposto em 2011 por Vytiniotis et al. que é atualmente utilizado no principal 
compilador de Haskell (GHC - Glasgow Haskell Compiler); e uma abordagem baseada em anti-
unificação, proposta em 2015 por Gelain et al. 

 
 O algoritmo OutsideIn é baseado em restrições, ou seja, ele acumula informações sobre os 
tipos na fase de geração de restrições e somente depois resolve-as na fase de solução. É um 
método bastante restritivo e não é capaz de inferir o tipo de expressões bem simples em alguns 
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casos. Contudo, ele oferece suporte a assinatura - isto é, se o programador tiver explicitado o tipo 
de algum construtor, ele é capaz de fazer a verificação desse tipo dentro do sistema. 
 
 A abordagem baseada em anti-unificação é menos restritiva e, portanto, tem uma capacidade 
maior de inferência de tipos. O algoritmo proposto, contudo, não oferece suporte a assinatura. 
Como a inferência de tipos para expressões com GADTs é indecidível, muitos casos requerem 
assinatura. No sistema proposto, esses casos seriam rejeitados porque o algoritmo seria incapaz 
de inferir um tipo para a expressão e não ofereceria a possibilidade do programador assiná-la. 
Esse método difere bastante do anterior em sua estrutura por trabalhar com a geração de 
substituições, e não restrições. Dessa forma, assim que uma informação sobre um tipo é obtida, 
ela já é aplicada sobre ele - substituindo-o por um tipo mais especializado. 
 
 Assim, foi feita uma implementação em Haskell do algoritmo OutsideIn a partir da 
especificação formal, bem como vários testes para a compreensão de quais expressões teriam 
tipos inferidos e quais necessitariam assinatura. Após a verificação dessa implementação, foram 
adicionados procedimentos da abordagem baseada em anti-unificação. Como os dois métodos 
operam de maneiras diferentes - gerando restrições e substituições - foram encontradas algumas 
dificuldades na forma de modelar a propagação da informação dentro do novo algoritmo.  
 
 A solução foi tal que mantém as características desejadas de ambos os métodos. Assim, o 
novo sistema é capaz de inferir tipos para expressões sem assinatura que o OutsideIn rejeita, sem 
perder ou alterar o processo referente ao suporte a assinatura oferecido pelo mesmo. O trabalho 
foi aceito para publicação pelo Simpósio Brasileiro de Linguagens de Programação - SBLP. 
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