
Preparando os dados - Limpando os dados com OpenRefine 
 
Neste vídeo eu vou mostrar como usar OpenRefine e os recursos legais que ele tem para 
limpar conjuntos de dados.  
 
Vá a openrefine.org e clique em "Download". Baixe a versão que se aplica ao seu sistema 
operacional. Há uma versão para Windows, uma versão para Mac e uma versão para Linux. 
Quando você baixar OpenRefine, você pode abri-lo, ele tem esse logotipo em forma de 
diamante. Se você estiver no Windows, uma tela preta vai se abrir. Não se preocupe. Deixe 
a tela preta aberta, ela é importante para executar o programa. 
 
Eu vou usar o ótimo tutorial da Sarah Cohen sobre como limpar um conjunto de dados 
usando OpenRefine. Usamos o mesmo conjunto de dados na ferramenta Cloud Dataprep e 
vamos usar uma abordagem parecida, mas diferente, para limpar esse conjunto de dados 
com OpenRefine. E lembre-se, este é o conjunto de dados que Sarah, que na época estava 
no jornal New York Times, usou em sua apresentação na Computer Assisted Reporting 
Conference, a conferência NICAR, em Denver, em 2016. Eu assisti uma aula e foi uma 
ótima aula, uma ótima oficina. E ela construiu esse conjunto de dados a partir de planos de 
saúde Medicaid no Estado de Nova York enquanto tentava decidir sobre qual empresa faria 
uma investigação. E ela construiu, cada aba na planilha era um mês, e ela construiu esta 
grande, grande, grande planilha com todos os arquivos juntos em um. E então ela usou 
OpenRefine para limpá-lo, especialmente expressões regulares. Vamos usar algumas hoje, 
mas não vamos usá-las o tempo todo. 
 
Então esta é a planilha e o que queremos é conseguir uma coluna com os nomes dos 
planos, os condados, total de matrículas, uma coluna de mês e uma coluna de ano. Algo 
que se parece com isso. Plano, condado, matrícula, mês e ano. E para fazer isso, vamos 
usar OpenRefine. Você também pode conferir o tutorial de Sarah aqui, é muito legal. Ele 
tem alguns dos recursos mais avançados do OpenRefine.  
 
Vamos nos familiarizar com isso. Esta é a interface, então quando você abre OpenRefine, 
OpenRefine é executado em seu computador. Ele não está funcionando na web. Tudo o 
que você faz permanece em seu computador. Você não tem que estar conectado à internet 
para usar OpenRefine. Embora ele use seu navegador, mas note que ele usa um endereço 
diferente. Este endereço aponta para a sua máquina local. Tudo é executado localmente e 
você percebe que quando você abre OpenRefine, ele tem uma interface que permite que 
você crie um projeto, então você pode escolher entre uma variedade de fontes aqui, até 
mesmo dados do Google. Na área de transferência você pode colar dados, você pode 
colocar URLs, você pode obter arquivos do seu computador, você pode abrir projetos 
existentes, você pode importar projetos de outros arquivos. Também há configurações de 
idioma. 
 
Então, vamos em frente e criar um projeto. Este projeto nós criamos a partir do arquivo 
Excel que Sarah criou. Então nós vamos escolher o arquivo aqui. São dados deste 
computador e OpenRefine abre quase todos os formatos de arquivo de banco de dados que 
existem. Então você não precisa se preocupar com isso. Arquivos DSV, CSV, SV, Excel, 



JSON, XML, RDF e até documentos de dados do Google são suportados. Portanto, é 
bastante amplo, vale experimentar.  
 
Então vamos abrir esse. Então eu clico em "next" ("próximo") e ele me dá uma 
pré-visualização de tudo aqui. Vou dar um nome para este projeto, "planos Medicaid em 
Nova York". E ele te dá uma pré-visualização para que você possa dar uma olhada se está 
tudo certo, se o código está correto. Ele pede aqui para "parse data as" ("analisar dados 
como") um arquivo do Excel então você já identificou que é um arquivo do Excel. Então 
vamos deixar assim. Há outros formatos aqui. O que vamos desmarcar aqui é analisar a 
primeira linha como cabeçalhos das colunas. Às vezes, esse é o caso, mas este não é o 
caso aqui. Como podemos ver, a primeira linha não é a linha de cabeçalho. Então, nós não 
vamos analisar a primeira linha como uma linha de cabeçalho, e então vamos criar colunas 
aqui. Então, tudo parece bom. 
 
Vamos criar o projeto agora e nos familiarizar com a interface do OpenRefine. Tudo o que 
você faz no OpenRefine acontece nesta interface. Você tem aqui à esquerda um filtro e um 
menu de facet (faceta), eu vou explicar isso em breve. E aqui à direita, você sempre vai ter 
aqui em negrito o número de registros nos quais você está trabalhando no momento, certo? 
Você também pode mudar para linhas e registros. Nós vamos usar linhas. Essas são linhas 
que você normalmente vê em arquivos como este. Assim, por exemplo se vemos aqui, são 
6.664, que é o mesmo número de linhas que estamos vendo aqui. Você também pode ver 
que o número de linhas vai ser mostrado quando eu coloco em 50. Você pode abrir projetos 
a partir daqui, pode a qualquer momento exportar seu projeto, qualquer coisa que você 
estiver vendo aqui. Essa é outra coisa, pode ser um arquivo do Excel, uma tabela HTML ou 
um arquivo CSV ou qualquer coisa. E você também pode navegar pelo arquivo aqui, 
próxima, primeira e última páginas. E todas as opções em OpenRefine estão aqui no topo 
das colunas, então qualquer coisa que você precise fazer você vai fazer para uma coluna 
específica, ou você também pode aplicar a todas as colunas, se for o que você precisa. 
 
Então a primeira coisa que vamos fazer aqui, já que queremos transformar este conjunto de 
dados bagunçado em um conjunto de dados organizado como este, a primeira coisa que 
vamos fazer é criar uma coluna de ano aqui. E para criar a coluna de ano vamos precisar 
extrair este número aqui desta coluna e depois adicioná-lo a uma nova coluna. Então, 
vamos fazer isso clicando aqui nesta seta. Vamos clicar em "edit column" ("editar coluna") e 
depois em "add column based on this column" ("adicionar coluna baseada nesta coluna"). E 
então há uma nova janela onde você pode fazer transformações aqui. Então, vamos usar 
expressão regular. Eu vou nomear essa nova coluna "ano" e aqui eu vou apenas digitar 
"find" ("encontrar") para que ele encontre essa coisa que eu quero aqui.  
 
O que eu estou usando aqui, basicamente, estou começando a expressão regular com uma 
barra / e terminando a expressão regular com uma barra /. O que estou escrevendo aqui é 
algo como encontre para mim o número de quatro dígitos que está no valor, e em seguida o 
devolva para mim, que é isso. Se deletamos isso ele nos dá uma lista. Na programação de 
computadores normalmente o primeiro item de uma lista é a posição zero, ele começa com 
zero. Então eu estou dizendo "me dê a posição zero da lista de resultados que você está 
mostrando". Então esta é apenas uma expressão regular para extrair o ano desta coluna e 



então eu clico em "OK" e, em seguida, ele cria uma nova coluna com o ano. Agora eu quero 
extrair o mês e colocar aqui, mas o mês é um pouco mais complicado. O mês será "edit 
column", "add column based on this column", e o que eu vou usar aqui é um pouco mais 
complicado, mas é bem fácil de entender. Então eu também começo com a barra / e eu 
fecho com a barra /. Olhe aqui, é NYS, é uma palavra e depois dígitos, então NYS, uma 
palavra e depois dígitos. O que eu adicionei aqui no meio, que são estes colchetes, e então 
eu tenho uma vírgula e um espaço, colchetes, vírgula e um espaço, é que eu estou dizendo 
ao OpenRefine olha, encontre NYS e eu não me importo se depois de NYS vem uma 
vírgula ou um espaço quantas vezes for. Isto é o que o mais significa. Então eu não me 
importo se há uma vírgula aqui, ou um espaço, ou um espaço duplo por causa de erros de 
digitação neste conjunto de dados, em que você pode encontrar todos esses casos. 
Realmente não importa se é uma vírgula ou um espaço qualquer número de vezes. Me 
traga a palavra que está aparecendo aqui, bem no meio. Por isso estou colocando isso em 
parênteses, isso é para capturar um grupo. E eu coloco isso aqui para que possamos 
entender esta expressão melhor. 
 
Certo, então nós deletamos isso para entender o que está acontecendo aqui. O que está 
acontecendo aqui é que eu estou capturando aqui em verde apenas a palavra January 
(janeiro), certo? Parênteses na expressão regular significa "capture o que estiver dentro". 
Então eu estou captando a palavra que está entre este espaço ou vírgula que vem antes de 
quatro dígitos, que aparece depois de um espaço ou uma vírgula após o NYS. Então, eu 
estou pegando a palavra que está no meio. É isso que estou fazendo aqui no OpenRefine e 
então ele captura aqui, janeiro, que é exatamente o que eu preciso e eu vou renomear esta 
coluna como "mês".  
 
Agora eu preciso preencher todos os valores aqui, porque ele encontrou janeiro em 2009, 
mas também tenho 2010 aqui. Se for para a última você vê que há outros anos aqui, 
novembro de 2009. E assim continua para outros meses e anos também. Como você pode 
ver, aqui tem dezembro de 2013. Então precisamos preencher isso para que ele pegue 
todos os valores de mês e ano até lá embaixo. Então vamos fazer isso e é muito, muito fácil 
fazer isso no OpenRefine. Basta clicar aqui em mês, por exemplo. "Edit cells" ("editar 
células") e depois selecione "Fill down" ("preencher"), e é isso. Então você faz a mesma 
coisa aqui. "Edit cells" e depois selecione "fill down" e o mesmo acontece para ano. 
 
Agora vamos começar a limpeza e para fazer isso vamos filtrar, o que é muito legal porque 
então você pode deletar com base na filtragem. Então a primeira coisa que vamos fazer é 
apenas deletar as linhas que têm "total" aqui. Vamos criar aqui um filtro de texto e vamos 
digitar "total". Ele vai me mostrar aqui todas as linhas, 74, que têm a palavra "total". E então 
vamos clicar aqui em "all" ("todas"), e em seguida em "edit rows" ("editar linhas"), e agora 
em "remove all matching rows" ("remover todas as linhas correspondentes") e então 
remover 74 linhas. Em seguida, limpamos o filtro e ele nos mostra novamente.  
 
Então vamos fazer isso mais algumas vezes, para ter uma limpeza melhor, então vamos 
remover as células em branco, por exemplo, de modo que vamos fazer "facets", 
"customized facets", e depois "facet by blank". Então facetas são maneiras de identificar 
categorias dentro de sua coluna. Assim, ao criar uma faceta, você está tentando identificar 



células que têm o mesmo valor, portanto vamos agrupá-las e então você pode visualizar as 
categorias. Vamos separar as que estão em branco e então vamos fazer por texto para que 
você possa ver melhor o que eu quero dizer. Então eu vou criar uma "facet by blank", que 
significa uma cadeia de caracteres nula ou vazia e então ele me diz que 842 linhas aqui 
estão em branco, o que significa que elas estão vazias ou não há valor final. Então vamos 
clicar aqui e ele me dá as 842 linhas correspondentes e eu quero excluir todas estas linhas, 
porque elas não são necessárias para o conjunto de dados final. Vou simplesmente 
remover todas essas linhas e vou limpar a faceta aqui.  
 
Mais uma vez, eu tenho o condado e as matrículas aqui. Vou seguir em frente e criar filtros 
para remover isso e as matrículas. Vou remover todas as linhas correspondentes aqui. E 
agora, o que eu quero fazer é também preencher os nomes dos planos, certo? Porque 
todos eles pertencem aos mesmos planos aqui. Então o que eu vou fazer é "edit cells", 
também "fill down" aqui, e remover o total, aqui desta coluna também. Tudo certo. Remover 
todas as linhas correspondentes. Já está com uma aparência muito melhor, mas ainda há 
algumas com as quais podemos fazer faceta em branco aqui também. Veja isso. Você pode 
remover todas aquelas. E, em seguida, limpar isso. Certo, está muito, muito, muito melhor. 
Podemos mudar o nome desta coluna agora, "edit column". Nomeie esta coluna, quero 
chamá-la de "Planos". Esta vamos renomear como "condado". E esta será "total". 
 
Agora, outra coisa que você poderia fazer é usar uma ferramenta muito, muito poderosa. 
Podemos criar uma faceta de texto aqui para ver quais são os planos e então podemos 
categorizá-los. Também podemos ver aqui os condados, criar uma faceta de texto para ver 
quais condados estão listados aqui e quantas vezes os condados estão listados. Assim 
você pode ver condados de Nova York, quais são os que estão listados mais vezes.  
 
Você também pode fazer isso para os planos. Você pode verificar se os planos estão 
escritos corretamente ou você pode criar, veja aqui, "Eddy SeniorCare", "senior care" está 
escrito junto, e aqui separado. Há uma função muito poderosa em OpenRefine chamada 
cluster. E quando você clica em cluster ele tenta identificar erros de ortografia e usa 
diferentes metodologias para fazer isso, e eu vou deixar você explorar. Você pode explorar 
as metodologias aqui. Também há métodos e funções-chave, mas o que ele faz é tentar 
encontrar semelhanças em nomes que foram escritos quase iguais. Então Eddy 
SeniorCare, por exemplo, este, e você pode navegar por este cluster para ver o que está 
acontecendo aqui. E você vê a quais linhas ele se refere. Então, todas essas estão em 
Eddy Seniorcare. Elas estão todas juntas, mas nós estamos olhando para aquelas que são 
muito semelhantes. E queremos que elas corrijam a ortografia. Assim, por exemplo, nesta 
aqui temos Eddy Senior Care e Eddy Seniorcare escrito junto. Queremos o Eddy Senior 
Care escrito separadamente, então vamos simplesmente mesclar essa aqui e, em seguida, 
"merge selected and re-cluster" e vamos usar isso, portanto 171 células que foram editadas 
aqui, então em uma fração de segundo ele editou 171 células, corrigindo o erro de 
digitação. Então você pode alterar aqui as metodologias e ver qual delas funcionaria melhor 
para você, mas essa é também uma ferramenta poderosa para consertar erros de digitação. 
 
Assim, a partir de agora se isso está parecendo OK para você, você pode exportar a tabela 
para qualquer formato que você quiser, CSV ou Excel ou TSV, você pode até mesmo 



exportar o projeto para abrir em outras versões de OpenRefine. Então eu vou apenas 
exportar isso como um CSV. E então ele me pede para baixar o arquivo CSV, como 
qualquer arquivo que você baixaria na internet. Então aqui está, o arquivo CSV final. E veja 
que ele está pronto para ser usado. 
 
Então esta foi uma introdução rápida ao OpenRefine. Vá em frente e abra 
openrefine.org/download e baixe a versão que é melhor para o seu sistema operacional e 
comece a limpar. E quaisquer dúvidas que vocês tiverem, basta postar nos fóruns e vamos 
nos ver lá. 
 


