
Preparando os dados - Integridade dos dados 
 
Neste vídeo eu quero falar sobre a integridade dos dados e por que é realmente importante 
entender isso. Isso vai ser super importante enquanto nós fazemos análise de dados ou 
enquanto fazemos a limpeza dos dados. 
 
Quero falar sobre coisas assim: talvez você esteja falando com um funcionário do governo e 
você está pedindo uma tabela para fazer uma análise computacional mais tarde, e então 
você recebe algo como isto aqui ou algo assim. E eu quero falar sobre as diferenças entre 
esses arquivos, coisas que vemos aqui que fazem com que esta não seja a tabela que 
queremos, e tornam esses dados não estruturados de uma forma que seja útil para nós no 
nosso fluxo de trabalho de jornalismo de dados. 
 
Nessas tabelas aqui você vê que há elementos que agregam os dados. Talvez aqui nós 
tenhamos o total, temos subcategorias, temos espaços vazios, temos cores. Estes são 
todos elementos que tornam esta tabela agradável para os olhos humanos, certo? A mesma 
coisa acontece aqui: há espaços vazios para tornar mais fácil identificar que tudo aqui está 
ligado a isso aqui e então temos um cabeçalho aqui em uma cor diferente, e temos colunas 
aqui que estão mescladas, e temos a soma. Essas são todas tabelas que estão agregadas 
para que possamos analisar. 
 
Mas na verdade, essas tabelas foram feitas para serem lidas em uma tela ou impressas em 
um papel, eles são tabelas para humanos. Normalmente, elas apresentam dados 
consolidados que vêm de tabelas que estão estruturadas, e essas são as tabelas que 
queremos, com os dados granulares que geraram esses relatórios. O lance é que esses 
relatórios que estamos vendo aqui, geralmente são tabelas dinâmicas e relatórios que são 
arquivos PDF, eles são inúteis para análise computacional, porque eles não têm integridade 
em termos da previsibilidade para fazer cálculos, e eu vou falar sobre por que essas coisas 
são diferentes.  
 
Então, quando damos uma olhada em coisas como estas, esta apresenta meses em 
português e então nós temos dados sobre segurança no Brasil também. Nós temos ano 
aqui, e temos um tipo diferente de dados aqui. Temos "n/d" aqui, que pode ser um "não 
disponível" ou "sem dados". Mas isso é muito diferente dos relatórios que eu apresentei 
anteriormente. Ou este, que apresenta o quadro de medalhas dos primeiros Jogos 
Olímpicos da era moderna. Isso é ouro, prata e bronze, tudo em português. Temos aqui o 
ano, e a cidade, e o país, e então o tipo de medalha. Estas são tabelas que são feitas para 
máquinas, certo? Elas são legíveis por máquinas. Elas podem ser processadas por um 
software especializado e elas nos permitem criar tabelas para humanos, como nós 
mencionamos antes. E elas são excelentes para análise computacional. 
 
E deixe-me falar sobre as diferenças entre estes dois tipos de tabelas que coexistem no 
mundo. Aqui temos a tabela estruturada que eu mostrei sobre dados de segurança no 
Brasil. E isto pode parecer muito básico, mas é super importante quando estamos buscando 
conjuntos de dados e limpando e analisando os conjuntos de dados. Assim, por exemplo, 
em uma tabela estruturada geralmente temos linhas aqui em azul e também temos colunas. 



Em cada uma destas colunas e linhas temos apenas um tipo de dado. Não temos dois tipos 
de dados. Não temos números e depois um texto, ou então nomes de cidades e países na 
mesma coluna. Temos apenas um tipo de dado. Temos também aqui em azul o que 
chamamos de chave primária, o número da linha que está associado a determinado 
registro. E aqui temos o nome das colunas, que vai nos ajudar a identificar o que está 
dentro da coluna para que possamos fazer cálculos mais tarde. Aqui vemos, por exemplo, 
na coluna ano, temos o ano de 1896 e na coluna país temos aqui "Estados Unidos", em 
português. Assim, vemos que há apenas países aqui, apenas cidades e apenas anos.  
 
Agora, dê uma olhada neste aqui. Este é um conjunto de dados, uma tabela que mostra 
aeroportos, diferentes aeroportos no Brasil, mas também mostra a sigla para Estados ao 
lado do nome do aeroporto. Também mostra o total aqui no topo. E soma e mistura 
números com porcentagem. Esse mostra o número de voos que atrasaram ou foram 
cancelados no Brasil no passado recente. Então, aqui na primeira coluna, normalmente a 
coluna, como eu mencionei, tem o nome dos dados, um nome que vai descrever o que está 
acontecendo aqui nessa coluna. Mas só temos um tipo de dado. Devemos ter apenas um 
tipo de dado por coluna. E aqui começamos com um total que não deveria estar aqui. 
Também há o nome da cidade e a sigla do Estado. Então não deveríamos ter esses dois 
dados, estes dois tipos de dados coexistindo na mesma coluna. Precisamos dividi-los para 
que tenhamos duas colunas, uma que vai tratar das cidades e outra que vai nos mostrar as 
siglas dos Estados, talvez. E aqui a mesma coisa. Temos o número absoluto de voos que 
atrasaram e os voos que foram cancelados, e então temos o percentual de voos que 
atrasaram e que foram cancelados. Mais uma vez, precisamos separar esses dois números, 
separar em duas colunas diferentes, de modo que tenhamos apenas uma coluna para cada 
tipo de dado. 
 
Isso será útil, porque se precisamos fazer um cálculo, por exemplo uma soma, ou uma 
divisão, ou média, ou o número mais alto, não teremos qualquer outra coisa que vai 
competir com os dados dentro da coluna. Então é realmente importante ter apenas um tipo 
de dado para que possamos fazer esses tipos de cálculos. Então, como eu comentei, cada 
coluna tem apenas um tipo de dado e, claro, linhas duplicadas devem ser removidas, do 
contrário você estará adicionando valores que não devem ser adicionados.  
 
Mas também atente para erros de digitação enganosos, certo? "porta" ainda é diferente de 
"Porta" com P maiúsculo. Essas são duas entidades diferentes para um computador. 
Embora um ser humano possa não reconhecer a diferença entre "porta" e "Porta" e possa 
pensar que não é nada demais, estas são entidades totalmente diferentes para um 
computador. Então, é realmente importante manter o mesmo tipo de digitação para todos os 
valores que temos em nosso conjunto de dados. Podemos fazer tudo em maiúsculas ou 
tudo em minúsculas, mas precisamos de um padrão que aplicamos para todos os valores. A 
mesma coisa para este aqui, que tem um espaço vazio antes de " Porta", e espaços vazios 
que estão do lado ou depois das palavras, antes das palavras, também são contados como 
entidades diferentes em uma coluna. Então, precisamos ter certeza de que temos uma 
digitação padrão para todos os valores do conjunto de dados. Por isso é importante, na fase 
de limpeza, remover todos os espaços ou corrigir os erros de digitação de modo que os 
dados na coluna tenham integridade.  



 
E como eu mencionei também, a primeira linha geralmente tem o nome das colunas e, 
geralmente evitamos incluir dados agregados como totais na fonte de dados brutos. Isso 
porque nós vamos usar um software que vai processar os dados, por exemplo, aplicar 
fórmulas de soma, de modo que não precisamos do total sendo somado ou estando em 
cima dos dados, os dados granulares, os dados brutos que temos. Então o que fazemos 
normalmente é remover todos os totais, e eu vou mostrar exemplos na aula de limpeza de 
dados de como podemos garantir que esses valores sejam removidos para que tenhamos 
um conjunto de dados limpo para fazer cálculos depois. 
 
E qual é o formato mais comum? Normalmente, quando falamos de bancos de dados, 
estamos falando de arquivos CSV na maior parte das vezes. Ou queremos ter um arquivo 
CSV porque é um formato aberto, é texto simples, é compatível com quase todos, se não 
todos os aplicativos de processamento de dados. E CSV significa (em inglês) valores 
separados por vírgulas ou mesmo valores separados por caracteres.  
 
Para criar um arquivo CSV -- ele também é chamado de TSV, caso seja um separador 
diferente -- você pode criá-lo muito facilmente. Um arquivo CSV é apenas valores que estão 
separados por um delimitador. E o delimitador pode ser uma vírgula, ou pode ser um ponto 
e vírgula, ou pode ser esse caractere chamado de barra vertical, ou pode até mesmo ser o 
Tab. Quando você pressiona Tab e ele dá esse espaço, pode até ser esse caractere 
criando seu CSV ou se é um Tab, normalmente se convenciona nomeá-lo um arquivo TSV. 
 
Então você apenas digita, você pode criar, sabe, em um editor de texto, apenas digitando 
os nomes e então você coloca uma vírgula. E geralmente o que acontece é esta primeira 
linha aqui, estas serão as colunas da linha e quando você cria uma nova linha, a nova linha 
será a nova linha no nosso conjunto de dados, no nosso banco de dados. E então temos o 
valor aqui, o primeiro valor será para a primeira coluna, o segundo para a segunda, e assim 
por diante. 
 
Então, veja bem o que estamos fazendo aqui com isso, está criando algo parecido com isto 
aqui. Este código aqui, o código CSV aqui, vai realmente criar quando visualizarmos em um 
programa de planilhas como o Google Sheets, vai de fato, veja, a primeira linha aqui e 
depois a próxima linha aqui com os valores para cada uma das colunas. Por isso é super 
importante que arquivos CSV tenham a mesma quantidade de elementos em cada linha, 
para que os dados não fiquem bagunçados, certo? Se você tiver um arquivo que tem sete 
colunas como este, a segunda linha precisa ter sete valores também. Mesmo que seja um 
valor vazio, ele precisa de uma vírgula lá indicando que é um valor vazio.  
 
Os delimitadores mais comuns são, como eu mencionei, vírgula, ponto e vírgula, barra 
vertical e também o Tab, quando você pressiona Tab em seu teclado. Então, quando você 
cria arquivos CSV, felizmente você não precisa digitar todos os valores em um editor de 
texto. A maioria dos aplicativos vai exportar os arquivos CSV para nós. Então apenas preste 
atenção ao delimitador que está sendo usado para gerar o arquivo CSV. Às vezes você 
tenta importar um arquivo CSV e daí algo dá errado, ele não reconhece o delimitador, e 
dependendo do país onde você está há uma convenção sobre o tipo de delimitador que 



você usa. Por exemplo, nos Estados Unidos, é uma vírgula. Mas, no Brasil, o padrão é o 
ponto e vírgula. Isso cria alguma confusão às vezes, então você pode querer verificar isso 
também, se não funcionar no seu caso. 
 


