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O que precisamos saber?
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Tibbles com tibble

■ A partir daqui trabalharemos com “tibbles”, em vez de 
data.frame tradicional do R;
■ Tibbles são data frames, mas eles ajustam alguns 
comportamentos antigos para facilitar o Data Science

Querendo aprender mais 
sobre tibbles, que tal 
vignette(“tibble”)



Criando Tibbles



Criando Tibbles a partir de vetores 
individuais com tibble()



Criando Tibbles a partir de vetores 
individuais com tibble()

É possível que um tibble tenha nomes de colunas 
que não sejam nomes de variáveis válidos em R, 
também conhecidos como nomes não sintáticos. 
Por exemplo, podem não começar com uma letra 
ou podem conter caracteres incomuns, como um 
espaço. Para se referir a essas variáveis, precisa-se 
cercá-las com backticks (acentos graves):



Tibbles Vs. Data frame

Há duas diferenças principais no uso de um 

tibble Vs. Um data frame clássico: Impressão

e Subconjuntos.

■ Tibbles têm um método de impressão 

refinado, que mostra apenas as 10 primeiras 

linhas e todas as colunas que cabem na tela. 

Isso facilita muito o trabalho com dados grandes. 

Além de seu nome, cada coluna reporta seu tipo, 

um bom recurso emprestado de str().

Tibbles são projetados para que 

você não sobrecarregue 

acidentalmente seu console ao 

imprimir data frames grandes.



Tibbles Vs. Data frame

■ Subconjuntos

Até agora, todas, as ferramentas que você 

aprendeu trabalharam com data frames clássicos. Se 

você quiser puxar uma única variável, precisa de 

algumas ferramentas novas, $ e [[. O [[ pode extrair por 

nome ou posição, e o $ só extrai por nome, mas tem um 

pouco menos de digitação:



Tibbles Vs. Data frame

■ Subconjuntos

O exemplo abaixo ilustra o uso do operador 

$ para criar vários subconjuntos do dataset iris e, 

depois, tranformando-o em seguida em tibble.



Tibbles Vs. Data frame

■ Subconjuntos



Tibbles Vs. Data frame

■ Subconjuntos

Utiliza-se o comando subset() para criar, também, um subconjunto 

de dados o qual deseja-se selecionar de um objeto. Por exemplo, 

se a intenção é criar um novo objeto com somente os dados 

filtrados da espécie “setosa”, procede-se da forma abaixo:



Tibbles Vs. Data frame

■ Subconjuntos

Pode ser configurado mais de uma condição para a filtragem dos 

dados, por exemplo, além de serem filtrados os dados referentes à 

Species “setosa”, àquelas na qual a categoria “Sepal.Length” é 

superior a 5:



Manipulação de banco de dados

A função edit() abre uma interface simples de edição 

de dados em formato planilha, e é útil para pequenas 

modificações. Entretanto, para salvar as modificações 

atribua o resultado da função edit a um novo objeto. 

Por exemplo, editando o backup do dataset iris:



Criando tibbles usando vetores

tibble(x1 = 3, y1 = 4:7)

tibble(x2 = 1:10, y2 = 4)

tibble(x3 = 1:10, y3 = 1:3) # será que vai dar erro?

tibble(A = c(2,5,7,3,4), B = c(10,22,33,44,55)) # será que vai dar erro?

Os vetores precisam ter o 

mesmo comprimento ou senão 

de comprimento unitário, em 

relação ao > vetor



Criando tibbles usando vetores, matrizes, 
listas e arrays



Criando tibbles usando matrizes
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2

2



Criando tibbles usando listas



Criando tibbles usando listas



Criando tibbles usando arrays

■ Arrays são objetos de dados R que podem armazenar dados 

em mais de duas dimensões. Por exemplo, se criarmos uma 

matriz de dimensão (2,3,4), então ele cria 4 matrizes 

retangulares, cada uma com 2 linhas e 3 colunas;

■ Os arrays podem armazenar apenas um tipo de dados.



Criando tibbles usando arrays
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Acessando e modificando elementos 
de um tibble



Acessando e modificando elementos 
de um tibble
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Acessando e modificando elementos 
de um tibble

Convertendo variáveis usando $

Para a aplicação de algumas funções é importante que cada 

variável esteja corretamente classificada, o que em alguns 

casos não ocorre durante o reconhecimento automático do R. É 

preciso então reconhecê-la como variável texto, numérico ou 

fator. Além disso, a classe ordered se aplica a variáveis 

categóricas que podem ser consideradas ordenáveis. No slide 

seguinte, é trazido um exemplo de conversão da variável 

“idade” para numérico (utilizando o comando as.numeric() e 

da variável “cep” para caractere (comando as.character().



Acessando e modificando elementos 
de um tibble

Convertendo variáveis



Retornando o tibble para data frame

as.data.frame(nome_do_tibble)

Veja um 

exemplo no 

slide seguinte



Retornando o tibble para data frame



Retornando o tibble para data frame



Importando Dados com readr

Neste tópico aprenderemos a ler 

arquivos retangulares no R de 

extensões:

■ txt

■ csv

■ xlsx

■ html txt

● Separado por espaço em branco

● Separado por tab

● Separado por “;”

● Separado por “@”



Importando Dados com readr

● read.table()



Importando Dados com readr

>read.table(“caminho_do_arquivo”, head = T, sep = “tipo_separador”)



Importando Dados com readr



Importando Dados com readr



Importando Dados com readr

Transformando para tibble já na importação:

>read_csv2(“caminho_do_arquivo”)



Importando Dados com readr

Import dataset ---> readr (para csv)

Import dataset ---> From Excel (xls ou xlsx)



Importando Dados com readr

1. Instalar o pacote “xlsx”

2. Install.packages(“xlsx”)

3. Carregar o pacote

1

2



Importando Dados com readr



Importando Dados com readr

>import.html = url(“link_da_página”)

>readLines(import.html)

>codigo.html = readLines(import.html)

>head(codigo.html)

>codigo.html.tb = as_tibble(codigo.html)



Importando Dados com readr



Importando Dados com readr



Importando Dados com readr
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