
 

1. Vamos trabalhar com a extração de texto a partir de páginas Web, o chamado Web Scraping, um recurso 
muito útil que nos permite aceder a um vastíssimo repositório de informação, abrindo assim um leque de 
novas possibilidades. Por exemplo, podemos cruzar esta informação com a recebida das redes sociais e ter 
um sistema mais completo e poderoso. Em Python, o acesso a um conteúdo web é facilitado com a 
biblioteca BeautifulSoup.  Garanta a instalação desta biblioteca no seu sistema de desenvolvimento 
(por exemplo: $pip install BeautifulSoup4). Nota: se usar o Google Colaboratory, não necessita 
de instalar nada. Teste a sua importação, da seguinte forma: 

import requests
from bs4 import BeautifulSoup

A biblioteca requests serve para fazer pedidos http, conforme já vimos, na ficha anterior. 

2. Vamos fazer um teste simples aceder via http a uma página web: 

url = ’https://www.npr.org/2019/07/10/740387601/university-of-texas-
austin-promises-free-tuition-for-low-income-students-in-2020'

page = requests.get(url).text
print(page)

Analise o que acontece e experimente para diferentes URLs. 

3. Agora que já sabemos como obter uma página web, vamos transformá-la num objeto mais conveniente 
para a realização do scraping, através da class BeautifulSoup, e assim podermos aceder aos conteúdos 
das etiquetas HTML da página recolhida: 

soup = BeautifulSoup(page)

# Aceder a um headline.
headline = soup.find('h1').get_text()
print(headline)

# Obter todas as tags de parágrafos:
p_tags = soup.find_all('p')
for p in p_tags: print(p)

# Obter o conteúdo textual dos parágrafos:
for p in p_tags:
  print(p.get_text().strip())
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4. Consulte documentação da biblioteca BeautifulSoup  e experimente o acesso a outras etiquetas do 
HTML. Procure por exemplos na Web que utilizem esta biblioteca e experimente o mesmo, usando também 
URLs diferentes. 

5. A extração de texto útil de uma página web não é algo completamente linear e por vezes bastante 
complicado, tendo em conta a variedade de estrutural que existe na construção das páginas. Por exemplo, 
se quisermos obter o texto de uma notícia de um jornal online e se formos só pela etiqueta <p> podemos 
encontrar 1) quase nenhum texto, ou então 2) muito texto que não interessa para nada, tal como slogans 
publicitários. Pense numa forma geral de extrair texto útil de uma página web e implemente-o. Não será 
um processo 100% completo e eficaz, mas que tenha uma eficácia bastante elevada. 

6. No resto desta aula vamos experimentar outras opções que existem para Web Scraping em Python. PAra 
tal, analise o seguinte artigo e experimente exemplos nele contidos: https://towardsdatascience.com/
three-out-of-box-web-content-scraping-applications-in-python-e342a6836ba4. 

7. Explore a biblioteca trafilatura para a extração de texto a partir de uma qualquer página web. Esta é 
uma biblioteca recente e muito eficaz na extração textual. 
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