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Visão geral dos Conteúdos



Introdução ao R



Conteúdos de aprendizagem

● Introdução
● O software R
● Instalando o R e o RStudio
● As interfaces do R e do RStudio
● Características do R
● Pacotes do R
● Instalando pacotes do R
● Carregando pacotes do R
● Como obter ajuda no R
● Comandos importantes do R
● Aritmética no R
● Objetos em R
● Funções em R
● Laboratórios de prática



Laboratórios de prática

● Instalando o R e o Rstudio;
● Familiarizando-se com os painéis do R e do Rstudio;
● Instalando o pacote “tidyverse”;
● Carregando o pacote “tidyverse”
● Comandos básicos do R;
● Aritmética no R;
● Criando vetores no R;
● Aritmética de vetores no R;
● Funções básicas do R;
● Criando funções no R usando Scripts



► O R é um software livre para computação estatística e 
construção de gráficos. Permite o uso de pacotes 
estatísticos para a análise, manipulação e interpretação 
de dados, com testes paramétricos e não paramétricos, 
modelagem linear e não linear, análise de séries 
temporais, análise de sobrevivência, simulação e 
estatística espacial, além de apresentar facilidade na 
elaboração de diversos tipos de gráficos, no qual o 
usuário tem pleno controle sobre o gráfico criado; 

Introdução

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
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► O R é uma linguagem orientada a objetos criada em 
1996 por Ross Ihaka e Robert Gentleman que aliada a um 
ambiente integrado permite a manipulação de dados, 
realização de cálculos e geração de gráficos; 
► Além dos procedimentos estatísticos, o R permite 
operações matemáticas simples, e manipulação de 
vetores e matrizes, assim como confecção de diversos 
tipos de gráficos.

O programa

Ross Ihaka
Robert 
Gentleman



+Algumas razões para aprender o R

● Linguagem de código-fonte aberto

● Tem uma vasta comunidade de usuários

● Suporta extensões

● Extremamente abrangente

● Linguagem estatística avançada



Características gerais do R



► Para instalar o R basta acessar o site http://cran.r-

project.org, em CRAN (Comprehensive R Archive

Network) escolher a versão para o seu SO instalado 

em seu computador, e depois no link base, em 

seguida escolha o arquivo executável;

Para atualizar os pacotes do programa, basta clicar 

no menu Tools e depois opção “Check for Package 

Updates...”

http://www.rstudio.com/download

Instalando o R

http://cran.r-project.org/
http://www.rstudio.com/download


Instalando o R



Instalando o R – cont...

Ao clicar em 
“Executar”, é só 
clicar em “Ok” ou 
“Próximo” e 
aguardar a 
conclusão da 
instalação.



Executando o R



Praticando comandos do R pós 

instalação



>help.start()



Janela1

Janela2

>Ctrl+l



Instalando o RStudio

www.rstudio.com/download
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Executando o RStudio



Painéis do RStudio
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Painéis do RStudio



► No R o sinal # (quadrado, jogo da velha) é usado para inserir comentários, ou 
seja, o R não lê o que vem após o #;
► No R o sinal > (sinal de maior) indica o prompt (conhecido também como R 
Console) e quer dizer que o R está pronto para receber comandos;
► Em alguns casos um sinal de + aparecerá no lugar do prompt padrão, isso 
indica que ficou faltando algo na linha de comandos anterior (isso ocorre 
quando houver um erro, ou quando a finalização do comando só ocorrerá nas 
próximas linhas. Se tiver errado pressione Esc para retornar ao prompt normal > 
e sumir com o sinal de +;
► Após digitar os comandos tecle Enter para que eles sejam executados;
► O R é case-sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculas de minúsculas, 
portanto A é diferente de a. O separador de casas decimais é ponto “.”. A vírgula 
é usada para separar argumentos (informações). Não é recomendável o uso de 
acentos em palavras, pois acentos são usados em programação e podem causar 
erros.

Características do R



Obtendo ajuda no R

● A ajuda em linha do R é útil quando se deseja saber qual 
função utilizar ou como uma determinada função é escrita. 
Na tabela abaixo são listados alguns comandos para 
realizar buscas no R. 

Ação de ajuda Comando Exemplo

Ajuda sobre um comando x help(comandox) help(sample)

Ajuda no browser instalado help.start( ) -

diretamente no console ?mean -

Observação: Uma outra opção para obter ajuda sobre os recursos do R 
é acessar a página http://finzi.psych.upenn.edu/

http://finzi.psych.upenn.edu/


Como se faz Data Science

Arrumar (Organização)
Armazená-los em forma 

consistente que combine a 
semântica da base de 

dados com a maneira em 
que são armazenadas

Importar
Pegar os dados 

armazenados em um 
arquivo, base de dados 

ou Web API

Transformar
Limita-se a observações de 

interesse (variáveis que 
precisa

Visualizar
Mostrará coisas que não 

esperava ou levantará novas 
questões sobre os dados. Pode 
mostrar que você está fazendo 

a pergunta errada, ou que 
precisa coletar dados 

diferentes. 

1

2

3

4

5

Modelar
Ferramentas complementares 
da visualização. Modelos são 

fundamentalmente 
matemáticos ou 
computacionais

6

Comunicar
Não importa o quão bem 

seus modelos e visualizações 
o levaram a entender os 

dados

Figura: Ciclo da Ciência de Dados (Data Science)
Fonte: Adaptado da Internet e de Wickham and 

Grolemund (2019) 

https://curso-r.github.io/livro-material/4-2-tidyverse.html


Pacotes do R

● Pacotes (em inglês Packages) em R são bibliotecas 
contendo funções, dados, e documentação que estende 
as capacidades do R base para alguma finalidade 
específica;
● Usar pacotes é a chave para o uso bem-sucedido de R;
● Ao instalarmos o R apenas as configurações mínimas 
para o seu funcionamento básico são instaladas (pacotes 
que vem na instalação “base”). 
● Para realizar tarefas mais complicadas pode ser 
necessário instalar pacotes adicionais (packages);
● A maioria dos pacotes mais importantes do R é parte do 
chamado tidyverse.



Pacote tidyverse

Fonte: https://tidyverse.org

Conjunto de pacotes que funcionam em harmonia porque 
compartilham representações de dados comuns e design de ‘API’. 
Saiba mais sobre o ‘tidyverse’ em https://tidyverse.org

https://tidyverse.org/
https://tidyverse.org/


Pacote ggplot2

Sistema para a criação declarativa de gráficos, baseado 
na Gramática dos Gráficos. Você fornece os dados, diz 
ao ggplot2 como mapear as variáveis para a estética, 
quais primitivos gráficos e ele cuida dos detalhes. Gramática dos 

Gráficos



Pacote tidyr

■ Fornece um conjunto de funções que o ajudam a 
organizar os dados. Dados organizados são dados com 
uma forma consistente: em resumo, cada variável entra 
em uma coluna e cada coluna é uma variável.

■■ O objetivo do tidyr é ajudá-lo a criar dados 
organizados. Dados organizados são dados onde:

■■■ cada coluna é variável;

■■■ cada linha é uma observação;
■■■ cada célula é um único valor.



Pacote readr

Fornece uma maneira rápida e amigável de ler dados 
retangulares (como csv, tsv e fwf). Ele é projetado para 
analisar de forma flexível muitos tipos de dados 
encontrados na natureza. Saiba mais sobre o tidyr em 
https://r4ds.had.co.nz/data-import.html

https://r4ds.had.co.nz/data-import.html


Pacote purrr

Aprimora o kit de ferramentas de programação 
funcional (FP) do R, fornecendo um conjunto completo 
e consistente de ferramentas para trabalhar com 
funções e vetores. Depois de dominar os conceitos 
básicos, o purrr permite que você substitua muitos 
loops por um código que é mais fácil de escrever e mais 
expressivo.



Pacote tibble

É uma reformulação moderna do quadro de dados, 
mantendo o tempo que se mostrou eficaz e jogando 
fora o que não foi. Tibbles são data.frames preguiçosos 
e rudes: eles fazem menos e reclamam mais, forçando 
você a enfrentar os problemas mais cedo, 
normalmente levando a um código mais limpo e 
expressivo.



Pacote stringr

Fornece um conjunto coeso de funções projetadas para 
tornar o trabalho com strings o mais fácil possível. Ele é 
construído sobre stringi, que usa a biblioteca ICU C 
para fornecer implementações corretas e rápidas de 
manipulações comuns de string.



Pacote forcats

■ Fornece um conjunto de ferramentas úteis que resolvem 
problemas comuns com fatores. R usa fatores para lidar com 
variáveis categóricas, variáveis que têm um conjunto fixo e 
conhecido de valores possíveis.

■■ Fatores também são úteis para reordenar vetores de caracteres 

para melhorar a exibição. O objetivo do pacote forcats é fornecer um 
conjunto de ferramentas que resolvam problemas comuns com fatores, 
incluindo a alteração da ordem dos níveis ou dos valores. Alguns exemplos 
são: 

■■■ fct_reorder() # digite no console “?fct_reorder”
■■■ fct_infreq() # digite no console “?fct_infreq”
■■■ fct_relevel() # digite no console “?fct_relevel” 
■■■ fct_lump() # digite no console “?fct_lump”



Instalando pacotes no R

● Site do R (www.r-project.org) e clique em CRAN, escolha o 
espelho e clique em packages, uma lista com uma grande 
quantidade de pacotes está disponível;

Por exemplo: clique no pacote que deseja e depois clique em 
windows binary e salve o arquivo. Abra o R e clique em 
Packages, depois em Install Package() from local zip files e 
selecione o arquivo do pacote que você baixou.

http://www.r-project.org/


Instalando pacotes no R – cont...

● O R também pode conectar-se diretamente à internet. 
Desta forma é possível instalar e atualizar pacotes sem que 
seja necessário acessar a página do R. Para instalar o pacote 
vegan direto do R, digite na linha de comandos do R a linha 
abaixo:

> install.packages(“vegan”) # é necessário internet



Carregando pacotes do R

● Para usar um pacote do R, precisamos carregá-
lo primeiro. Portanto, ao instalar um pacote por 
demanda, execute imediatamente o comando 
abaixo:
>library(tidyverse) ou 
>require(tidyverse)



Comandos importantes do R

Comando Ação

q( ) sai do programa R

save.image( ) salva o trabalho realizado

ls( ) lista todos os objetos da área de trabalho atual

rm(x) remove o objeto x

rm(x,y) remove os objetos x e y

library( ) mostra todos os pacotes instalados

citation( ) cita o R

citation(“vegan”) cita o pacote vegan

ctrl+l limpa a tela do R

version() ou
R.Version

mostra a versão do R

getwd() lista o diretório de trabalho

data() lista os dataset do R
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► A forma de uso mais básica do R é como calculadora.

O R como calculadora

Operação Símbolo

Adição +

Subtração -

Multiplicação *

Divisão /

Exponenciação ^

Resto da divisão %%

Quociente da divisão %/%

Seno de x sin(x)

Cosseno de x cos(x)

Tangente de x tan(x)

Arco seno de x asin(x)

Arco cosseno de x acos(x)

Arco tangente de x atan(x)

Exponencial exp(x)

Logaritmo na base e log(x)

Logaritmo na base 10 log10(x)

Raiz Quadrada sqrt(x)

Constante pi pi



Operações lógicas

O ambiente de programação Rstudio trabalha com 
algumas operações lógicas, que são importantes na 
manipulação de bases de dados. São elas:

Operações Descrição

a == b “a” é igual a “b”

a != b “a” é diferente de “b”

a > b “a” é maior que “b”

a < b “a” é menor que “b”

a >= b “a” é maior ou igual a “b”

a <= b “a” é menor ou igual a “b”

is.na “a” é missing – valor faltante

is.null “a” é nulo

OPERADORES LÓGICOS

E: &

Ou: ||
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Funções do R

► Função, em programação, nada mais é do que uma
sub-rotina usada em um programa. É um conjunto de comandos
que realiza uma tarefa específica em um módulo dependente
de código;
► O R tem diversas funções que podemos usar para realizar
diversas tarefas, desde cálculos numéricos básicos, já vistos
no slide anterior, funções matemáticas (algébricas e  
estatística), gerar números aleatórios, construção de gráficos
multidimensionais, dentre outros.
► O uso básico de uma função é escrever o nome da função
e colocar os argumentos entre parênteses. Por exemplo:
função(argumentos). Onde função específica qual função
irá usar e argumentos específica os argumentos que serão
avaliados pela função. Para saber mais sobre funções no R,
digite na linha de comando help(“function”).



Sintaxe geral para criar uma função no R

>nome_da_funcao = function(x) {transformar x}

Exemplos:
>funcao1 = function(x) {x+1}
>funcao2 = function(x) {sqrt(x)}
>funcao3 = function(x) {sin(x)}
>funcao4 = function(x) {cos(x)}
>funcao5 = function(x) {tan(x)}



Algumas funções básicas do R

seq # gera sequências de dados
Sintaxe: >seq(from=..., to=..., by=...)

Área de script

Área de execução 
no console



Algumas funções básicas do R

rep # repeti algo n vezes
Veja abaixo algumas sintaxes através de exemplos



Algumas funções básicas do R

head # visualizando as primeiras 6 observações (linhas) do 
dataframe
Veja abaixo um exemplo



Algumas funções básicas do R

tail # visualizando as últimas 6 observações (linhas) do 
dataframe



Algumas funções básicas do R

summary # mostra o resumo do objeto



Algumas funções básicas do R

names # visualizando os nomes das colunas do dataframe



Algumas funções básicas do R

class # serve para identificar o tipo de dataframe ou 
dados do dataframe



Algumas funções básicas do R

ls.str # faz o efeito semelhante à função class



Algumas funções básicas do R

View # permite visualizar os elementos no script do 
dataframe



Algumas funções básicas do R

dim # fornece o número de linhas e de colunas, 
respectivamente do dataframe



Algumas funções básicas do R

subset # permite formar 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 “Specie” denominada “setosa”, procede-se da 
forma abaixo: 



Algumas funções básicas do R

runif # gera dados aleatórios com distribuição normal
Sintaxe: runif(n, min=..., max=...) # n: tamanho da amostra 
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Objetos do R (Estruturas de Dados)

► Um objeto é qualquer coisa que pode ser associado 
(e armazenado) em uma variável. As variáveis em R não 
são predefinidas; elas assumem o tipo do objeto que for 
atribuído a elas. Assim, uma instrução do tipo:
x = 1 atribui a x o valor inteiro 1, e é perfeitamente válido 
reatribuir: x = 2,5
x = NULL. Aqui, NULL é a variável vazia.
x = NULL não destrói x (como pode ser visto escrevendo-se 
na linha de comando exists(“x”) - que retorna TRUE, mas faz x
ter um valor que não é nada.
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Os principais tipos de objetos do R

Fonte: O autor (2020)



Vetores

Uma sequência de valores alfanuméricos. Na maioria das 
vezes, é utilizado para expressar uma variável presente em 
uma base de dados, como por exemplo, peso, idade, 
altura, nome, sexo, renda, etc.



Um objeto pode ser criado com a operação de 
“atribuição”, o qual se denota como uma flecha, com o 
símbolo “<” e o sinal de menos (“-”) (<-) ou sinal de “=“, a 
letra “c” (significando concatenar).

Criando vetores no R



Tipos de dados de um vetor

■■ numérico: 0.5, 1, 1.5, ....
■■ caractere: “Ângela”, “José”, ...
■■ complexo: 5i, ....
■■ lógico: FALSE ou TRUE 



Algumas operações em vetores



Testando o tipo de dado de um vetor

■ is.numeric
■ is.integer
■ is.double
■ is.complex
■ is.character
■ is.logical



Acessando elementos de um vetor

Especificar o número da posição que queremos 
acessar entre colchetes. Veja os exemplos abaixo:



Reciclagem

Se, ao efetuarmos uma operação aritmética entre dois 
vetores, um deles tiver tamanho diferente – ou seja, for 
menor – seus valores serão reciclados (repetidos) 
durante as operações.
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