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capítulo 1
O que é uma Expressão Regular?

Expressões regulares são strings de texto especialmente codificadas, 
utilizadas como padrões para corresponder a conjuntos de strings. Elas 
começaram a surgir na década de 1940 como uma maneira de descrever 
linguagens comuns, mas passaram realmente a ter destaque no mundo 
da programação na década de 1970. O primeiro lugar em que pude vê-
-las aparecendo foi no editor de textos QED, escrito por Ken Thompson.

“Uma expressão regular é um padrão que especifica um conjunto 
de strings de caracteres; diz-se que ela corresponde a determinadas 
strings.” – Ken Thompson

Posteriormente, as expressões regulares tornaram-se parte importante do 
conjunto de ferramentas que surgiram a partir do sistema operacional 
Unix – os editores ed, sed e vi (vim), o grep, o AWK, dentre outros. No entan-
to, as maneiras pelas quais as expressões regulares foram implementadas 
nem sempre foram tão regulares.

Este livro assume uma abordagem indutiva; em outras palavras, 
ele parte do específico em direção ao geral. Desse modo, em vez 
de encontrar um exemplo depois de um tratado, geralmente você 
terá um exemplo antes e um pequeno tratado a seguir. É um livro 
do tipo “aprenda na prática”.

As expressões regulares possuem fama de ser complicadas, mas tudo 
depende de como você fizer a abordagem. Há uma progressão natural 
de algo simples como:

\d
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um shorthand (abreviação) de caracteres que corresponde a qualquer dígito 
de 0 a 9, para algo um pouco mais complicado como:

^(\(\d{3}\)|^\d{3}[.-]?)?\d{3}[.-]?\d{4}$

que é aonde chegaremos no final deste capítulo: uma expressão regular 
razoavelmente robusta que corresponde a um número de telefone de 
dez dígitos no padrão norte-americano, com ou sem parênteses ao redor 
do código de área, com ou sem hifens ou pontos separando os números. 
(Os parênteses devem ser pareados também; em outras palavras, não é 
possível ter somente um parêntese.)

No capítulo 10, apresentaremos uma expressão regular um pouco 
mais sofisticada para um número de telefone, mas a expressão 
acima é suficiente para os propósitos deste capítulo.

Se você ainda não compreendeu como tudo isso funciona, não se pre-
ocupe: explicarei aos poucos a expressão completa, neste capítulo. Se 
você simplesmente seguir os exemplos (e também os demais ao longo do 
livro), escrever expressões regulares logo se tornará algo natural. Pronto 
para descobrir por si mesmo?

Às vezes, eu represento os caracteres Unicode neste livro usando seus 
code points – um número hexadecimal (base 16) de quatro dígitos. Esses 
code points são apresentados no formato U+0000. U+002E, por exemplo, 
representa o code point para ponto final (.).

Conhecendo o Regexpal
Inicialmente, deixe-me apresentá-lo ao site do Regexpal em http://www.

regexpal.com. Acesse o site com um navegador, como por exemplo Google 
Chrome ou Mozilla Firefox. Você verá que o site tem a aparência apre-
sentada na figura 1.1.
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Figura 1.1 – Regexpal no navegador Google Chrome.

Note que há uma caixa de texto próxima ao topo e uma caixa de texto 
maior logo abaixo dessa. A caixa de texto superior serve para introduzir 
as expressões regulares e a de baixo conterá o texto de assunto ou texto-
-alvo. O texto-alvo é o texto ou o conjunto de strings no qual você quer 
efetuar as correspondências.

Ao final deste capítulo e de todos os capítulos seguintes, há uma 
seção intitulada “Notas técnicas”. Essas notas oferecem informações 
adicionais a respeito da tecnologia discutida no capítulo e indicam 
onde você poderá obter mais informações acerca dessa tecnologia. 
O fato de colocar as notas no final dos capítulos ajuda a manter 
a fluência do texto principal, evitando interrupções no caminho 
para discutir cada um dos detalhes.
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Correspondendo a um número de telefone no padrão norte-americano
Agora faremos um número de telefone no padrão norte-americano 
corresponder a uma expressão regular. Digite o número de telefone que 
aparece aqui, na caixa de texto inferior do Regexpal:

707-827-7019

Você o reconhece? É o número da O’Reilly Media.

Vamos fazer este número corresponder a uma expressão regular. Há 
várias maneiras de fazer isso, mas, para começar, digite simplesmente 
o número na caixa de texto superior, exatamente como está escrito na 
caixa de texto inferior (tenha paciência, não suspire):

707-827-7019

Você deverá ver o número de telefone digitado na caixa de texto inferior 
destacado em amarelo, do começo ao fim. Se for isso que estiver vendo 
(conforme mostrado na figura 1.2), então você está no caminho certo.

Figura 1.2 – Número de telefone com dez dígitos, em destaque no Regexpal.
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Quando eu mencionar cores neste livro, em relação a algo que 
você deverá ver em uma imagem ou tela, como por exemplo no 
texto em destaque no Regexpal, elas deverão aparecer online e nas 
versões eletrônicas deste livro, mas, infelizmente, não aparecerão na 
versão em papel. Portanto, se você estiver lendo este livro em papel, 
me desculpe, mas seu mundo terá gradações de cinza quando eu 
mencionar cores.

O que você fez nessa expressão regular foi usar algo chamado string literal 

para corresponder a uma string no texto-alvo. Uma string literal é uma 
representação literal de uma string.

Agora apague o número na caixa de texto superior e substitua-o somente 
pelo número 7. Viu o que aconteceu? Desta vez, somente os setes ficam 
destacados. O caractere literal (número) 7 na expressão regular coinci-
de com as quatro ocorrências do número 7 no texto em que você está 
fazendo as correspondências.

Correspondendo a dígitos usando uma classe de caracteres
E se você quisesse corresponder a todos os algarismos do número de 
telefone de uma só vez? Ou se quisesse corresponder a qualquer número?

Experimente digitar o seguinte, exatamente como mostrado, novamente 
na caixa de texto superior:

[0-9]

Todos os números (mais precisamente, os dígitos) da parte inferior fica-
rão destacados em amarelo e azul, alternadamente. O que a expressão 
regular [0-9] está dizendo ao processador de regex (abreviação de regular 

expression) é o seguinte: “corresponda a qualquer dígito que esteja no 
intervalo de 0 a 9”.

A associação literal com os colchetes não é feita porque eles são trata-
dos de forma especial, como metacaracteres. Um metacaractere tem um 
significado especial nas expressões regulares e constitui um caractere 
reservado. Uma expressão regular no formato [0-9] é chamada de classe 

de caracteres, ou às vezes de conjunto de caracteres.
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Você pode limitar o conjunto de dígitos de forma mais precisa e obter 
o mesmo resultado usando uma lista mais específica para fazer a cor-
respondência, como a que se segue:

[012789]

Isso fará com que haja correspondência somente dos dígitos listados, 
ou seja, 0, 1, 2, 7, 8 e 9. Experimente digitá-los na caixa de texto superior. 
Novamente, todos os dígitos na caixa de texto inferior ficarão destacados 
com cores alternadas.

Para fazer a correspondência de qualquer número de telefone de dez 
dígitos no padrão norte-americano, cujas partes estejam separadas por 
hifens, você poderia fazer o seguinte:

[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]

Funciona, mas é excessivamente extenso. Há uma solução melhor usando 
algo que se chama shorthand. 

Usando shorthand de caracteres
Outra maneira de fazer correspondência de dígitos, que você já viu no 
início do capítulo, é usando o \d, o qual, sozinho, fará a correspondência 
de todos os dígitos arábicos, da mesma maneira que [0-9]. Experimen-
te digitá-lo na caixa de texto superior e, assim como ocorreu com as 
expressões regulares anteriores, os dígitos abaixo ficarão em destaque. 
Esse tipo de expressão regular chama-se shorthand (abreviação) de caracteres. 
(Também é chamado de escape de caracteres, mas esse termo pode ser um 
pouco enganoso, por isso eu o evito. Explicarei o porquê mais tarde.)

Para corresponder a qualquer dígito do número de telefone, você tam-
bém poderia fazer isto:

\d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d

Repetir o \d três e quatro vezes na sequência resultará na correspondência 
exata de três e quatro dígitos na sequência. O hífen na expressão regular 
acima foi introduzido como caractere literal e a correspondência será 
feita dessa maneira.
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E o que dizer desses hifens? Como fazer sua correspondência? Você pode 
usar um hífen literal (-), como já foi mostrado, ou poderia usar uma letra 
D maiúscula com escape (\D), que corresponde a qualquer caractere que 
não seja um dígito.

Este exemplo usa \D no lugar do hífen literal.

\d\d\d\D\d\d\d\D\d\d\d\d

Mais uma vez, todo o número do telefone deverá ficar em destaque, desta 
vez incluindo os hifens.

Correspondendo a qualquer caractere
Você também poderia usar um ponto para corresponder a esses hifens 
chatinhos:

\d\d\d.\d\d\d.\d\d\d\d

O ponto atua essencialmente como um curinga e corresponde a qualquer 
caractere (exceto a um final de linha em determinadas situações). No 
exemplo acima, a expressão regular corresponde ao hífen, mas poderia 
também corresponder a um sinal de porcentagem (%):

707%827%7019

ou a uma barra vertical (|):

707|827|7019

ou a qualquer outro caractere.

Conforme mencionei antes, o caractere ponto normalmente não 
corresponderá a um caractere de mudança de linha, como o line feed 
(U+000A). No entanto, há maneiras possíveis de fazer corresponder 
uma mudança de linha a um ponto, que mostrarei posteriormente. 
Essa opção normalmente é chamada de dotall.

Grupos de captura e referências para trás
Você agora fará a correspondência somente de uma parte do número de 
telefone usando algo conhecido como grupo de captura. Então você fará 
referência ao conteúdo do grupo com um retrovisor (backreference). Para 
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criar um grupo de captura, coloque um \d entre parênteses para inseri-lo 
em um grupo e depois coloque um \1 para fazer uma referência àquilo 
que foi anteriormente capturado:

(\d)\d\1

O \1 faz uma referência ao que foi capturado antes pelo grupo entre 
parênteses. Como resultado, a expressão regular acima corresponde ao 
prefixo 707. Aqui está um detalhamento dela:

•	 (\d) corresponde ao primeiro dígito e o captura (o número 7);

•	 \d corresponde ao próximo dígito (o número 0), mas não o captura, 
porque não está entre parênteses;

•	 \1 referencia o dígito capturado (o número 7).

Essa expressão corresponderá somente ao código de área. Não se pre-
ocupe se você não estiver entendendo tudo neste momento. Você verá 
muitos exemplos de grupos mais adiante neste livro.

Você poderia fazer a correspondência de todo o número de telefone 
usando um grupo e vários retrovisores:

(\d)0\1\D\d\d\1\D\1\d\d\d

Mas isso não está tão elegante quanto poderia ser. Vamos experimentar 
algo que funciona melhor ainda.

Usando quantificadores
Aqui está outra maneira de fazer a correspondência de um número de 
telefone usando uma sintaxe diferente:

\d{3}-?\d{3}-?\d{4}

Os números entre chaves indicam ao processador de regex exatamente 
quantas ocorrências desses dígitos você quer que ele procure. As chaves 
com números são uma espécie de quantificador. As chaves propriamente 
ditas são consideradas metacaracteres.

O ponto de interrogação (?) é outro tipo de quantificador. Ele vem depois 
do hífen na expressão regular acima e indica que esse é opcional – ou 
seja, pode haver zero ou uma ocorrência do hífen (uma ou nenhuma). 
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Há outros quantificadores, como o sinal de mais (+), que significa “um 
ou mais”, ou o asterisco (*), que significa “zero ou mais”.

Ao usar quantificadores, você pode deixar uma expressão regular mais 
concisa ainda:

(\d{3,4}[.-]?)+

Novamente, o sinal de mais indica que a quantidade pode ocorrer uma 
ou mais vezes. Essa expressão regular corresponderá a três ou quatro 
dígitos, seguidos por um hífen ou um ponto opcional, agrupados por 
parênteses, uma ou mais vezes (+).

Sua cabeça está girando? Espero que não. Aqui está uma análise, caractere 
por caractere, da expressão regular acima:

Caractere Descrição

( Abre um grupo de captura

\ Início do shorthand de caracteres (escapa o caractere seguinte)

d Fim do shorthand de caracteres (corresponda a qualquer dígito no intervalo 
de 0 a 9 com \d)

{ Abre o quantificador

3 Quantidade mínima para corresponder

, Separa as quantidades

4 Quantidade máxima para corresponder

} Fecha o quantificador

[ Abre a classe de caracteres

. Ponto (corresponde a um ponto literal)

- Caractere literal para corresponder ao hífen

] Fecha a classe de caracteres

? Quantificador zero ou um

) Fecha o grupo de captura

+ Quantificador um ou mais

Tudo isso funciona, mas não está totalmente correto porque a expressão 
corresponderá também a outros grupos de três ou quatro dígitos, estejam 
ou não no formato de um número de telefone. Sim, aprendemos com 
nossos erros, mais do que com nossos acertos.
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Então vamos dar uma pequena melhorada:

(\d{3}[.-]?){2}\d{4}

Esta expressão corresponde a duas sequências de três dígitos cada, que 
não estão entre parênteses, seguidas por um hífen opcional, e depois 
seguidas exatamente por quatro dígitos.

Usando literais com escape
Finalmente, aqui está uma expressão regular que permite que a primeira 
sequência de três dígitos esteja opcionalmente entre parênteses e faz com 
que o código de área também seja opcional:

^(\(\d{3}\)|^\d{3}[.-]?)?\d{3}[.-]?\d{4}$

Para garantir que a expressão é fácil de ser decifrada, vamos dar uma 
olhada nela, caractere por caractere, também:

Caractere Descrição

^ (circunflexo) no início da expressão regular ou depois da barra vertical (|) 
significa que o número de telefone estará no início de uma linha

( Abre um grupo de captura

\( É um abre parênteses literal

\d Corresponde a um dígito

{3} É um quantificador que, depois do \d, corresponde exatamente a três dígitos

\) corresponde a um fecha parênteses literal

|
(barra vertical) indica alternância, ou seja, um dado conjunto de alternativas. 
Em outras palavras, diz: “corresponda a um código de área com ou sem 
parênteses”

^ Corresponde ao início de uma linha

\d Corresponde a um dígito

{3} É um quantificador que corresponde exatamente a três dígitos

[.-]? Corresponde a um ponto ou hífen opcional

) Fecha o grupo de captura

? Torna o grupo opcional, ou seja, o prefixo no grupo não é necessário

\d Corresponde a um dígito

{3} Corresponde exatamente a três dígitos
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Caractere Descrição

[.-]? Corresponde a outro ponto ou hífen opcional

\d Corresponde a um dígito

{4} Corresponde exatamente a quatro dígitos

$ Corresponde ao fim de linha

Essa última expressão regular corresponde a um número de telefone de 
dez dígitos no padrão norte-americano, com ou sem parênteses, hifens 
ou pontos. Experimente diferentes formatos do número para ver com 
quais deles haverá correspondência (e com quais não haverá).

O grupo de captura na expressão regular acima não é necessário. 
O grupo é necessário, mas a parte referente à captura não é. Há 
uma maneira melhor de se fazer isso: um grupo de não-captura. 
Quando revisarmos essa expressão regular no último capítulo deste 
livro, você entenderá por que.

Uma amostra de aplicativos
Para concluir este capítulo, mostrarei a expressão regular para números 
de telefone em diversos aplicativos.

O TextMate é um editor disponível somente no Mac que utiliza a mesma 
biblioteca de expressões regulares usada na linguagem de programação 
Ruby. Você pode utilizar as expressões regulares por meio do comando 
Find (localizar), conforme mostrado na figura 1.3. Clique na caixa de 
seleção ao lado de Regular expression.
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Figura 1.3 – Regex para número de telefone no TextMate.

O Notepad++ está disponível no Windows e é um editor popular, 
gratuito, que usa a biblioteca de expressões regulares PCRE. Você pode 
acessar as expressões regulares por meio das caixas de diálogo Find (lo-
calizar) e Replace (substituir) (figura 1.4) e clicando no botão ao lado de 
Regular expression.
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Figura 1.4 – Regex para número de telefone no Notepad++.

O Oxygen é um editor XML também popular e poderoso que usa a 
sintaxe das expressões regulares do Perl 5. Você pode ter acesso às ex-
pressões regulares por meio da caixa de diálogo Find/Replace (localizar/
substituir), conforme mostrado na figura 1.5, ou utilizando o construtor 
de expressões regulares para XML Schema. Para usar expressões regulares 
com Find/Replace, clique na caixa de seleção ao lado de Regular expression.

E aqui termina a introdução. Parabéns. Você cobriu muitos assuntos 
neste capítulo. No próximo capítulo, focaremos na correspondência de 
padrões simples.



29Capítulo 1 ■ O que é uma Expressão Regular?

Figura 1.5 – Regex para número de telefone no Oxygen.

O que você aprendeu no capítulo 1
•	 O	que	é	uma	expressão	regular

•	 Como	usar	o	Regexpal,	um	processador	 simples	de	 expressões	
regulares

•	 Como	corresponder	a	strings	literais

•	 Como	corresponder	a	dígitos	usando	uma	classe	de	caracteres

•	 Como	corresponder	a	um	dígito	usando	um	shorthand de caracteres

•	 Como	corresponder	 a	um	não-dígito	usando	um	 shorthand de 
caracteres

•	 Como	usar	um	grupo	de	captura	e	um	retrovisor	(backreference)

•	 Como	corresponder	a	uma	quantidade	exata	de	um	conjunto	de	
strings

•	 Como	corresponder	a	um	caractere	de	forma	opcional	(zero	ou	
uma) ou uma ou mais vezes

•	 Como	corresponder	a	strings	no	início	ou	no	final	de	uma	linha
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Notas técnicas
•	 O	Regexpal	(http://www.regexpal.com) é uma implementação de regex 

baseada em web, que usa JavaScript. Não é a implementação mais 
completa e ele não faz tudo que as expressões regulares podem 
fazer; no entanto, é uma ferramenta de aprendizagem clara, sim-
ples e muito fácil de ser usada, fornecendo vários recursos para 
começar.

•	 Você	pode	baixar	o	navegador	Chrome	do	site	https://www.google.com/

chrome ou o Firefox do site http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/.

•	 Por	que	há	tantas	maneiras	de	fazer	coisas	com	expressões	regu-
lares? Um dos motivos é porque as expressões regulares possuem 
uma qualidade maravilhosa chamada composicionalidade. Uma 
linguagem, seja ela formal, de programação ou de esquema, que 
tenha a característica de composicionalidade (James Clark fornece 
uma boa explicação em http://www.thaiopensource.com/relaxng/design.

html#section:5) é uma linguagem que permite que você pegue suas 
partes atômicas e seus métodos de composição e recombine-os 
facilmente de diversas maneiras. Depois de aprender as diferentes 
partes que compõem as expressões regulares, você aumentará sen-
sivelmente sua capacidade de fazer correspondências de strings 
de qualquer tipo. 

•	 O	TextMate	está	disponível	no	site	http://www.macromates.com. Para 
mais informações sobre expressões regulares no TextMate, consulte 
o site http://manual.macromates.com/en/regular_expressions.

•	 Para	mais	 informações	 sobre	o	Notepad,	 consulte	o	 site	http://

notepad-plus-plus.org. Para documentação sobre o uso de expressões 
regulares no Notepad, consulte o site http://sourceforge.net/apps/me-

diawiki/notepad-plus/index.php?title=Regular_Expressions.

•	 Descubra	mais	sobre	o	Oxygen	no	site	http://www.oxygenxml.com. 
Para mais informações sobre o uso de regex com Find/Replace, 
consulte o site http://www.oxygenxml.com/doc/ug-editor/topics/find-

-replace-dialog.html. Para informações sobre o uso do construtor de 
expressões regulares para XML Schema, consulte o site http://www.

oxygenxml.com/doc/ug-editor/topics/XML-schema-regexp-builder.html.


