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Visão geral dos Conteúdos



Conteúdo de aprendizagem

Data Wrangling



O que precisamos saber?

Origem
dos Dados

Armazenagem
de Dados

Análise
e Decisão

(Coleta de dados 
desestruturados)

Softwares (R, 
Python, Java)

(Tabelas, Análises, 
gráficos, ...)

ExtractTransfor

Load

ETL Tibbles Criando

Usando

Convertendo 
Dataframes em Tibbles 
e vice-versa

● Vetores
● Matrizes
● Listas
● Elementos 
individuais



O que precisamos saber?

Data

Wrangling



O que precisamos saber?

Data
Wrangling

Tibble
Pegar dados do disco 

e levar para o R
Arrumação 
dos Dados

Para
Armazená-los

Facilita

Transformação Visualização Modelagem



Visualização de 

Dados



“O gráfico simples trouxe mais 

informações à mente dos analistas de 

dados do que qualquer outro 

dispositivo”

(John Tukey)

John Tukey

(1915-2000)

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Tukey


Conteúdo programático

● Histogramas

● Gráficos de pitzza

● Gráficos de barra

● Gráficos de rosca

● Box Plot

● Séries Temporais

● Diagramas de Dispersão

● Regressão Linear Múltipla

● R Markdown



Visualização de dados em R se faz com o 

pacote ggplot2



A Layered Grammar of Graphics

http://vita.had.co.nz/pape

rs/layered-grammar.pdf

http://vita.had.co.nz/papers/layered-grammar.pdf


Visualização de dados em R se faz com o 

pacote ggplot2

install.packages(“tidyverse”)

library(tidyverse)

library(ggplot2)

https://nbcgib.uesc.br/mirrors/cran/web/packag

es/ggplot2/ggplot2.pdf

https://nbcgib.uesc.br/mirrors/cran/web/packages/ggplot2/ggplot2.pdf


Primeiros Passos

Usaremos nosso primeiro gráfico para responder a uma 

pergunta: carros com motores maiores usam mais 

combustível que carros com motores menores?

■ Provavelmente tem-se uma resposta, mas 

vamos tentar torná-la precisa. Com o que a relação 

entre tamanho de motor e eficácia do combustível se 

parece? É positivo? Negativo? Linear? Não linear?



O Data Frame mpg

displ: o tamanho do motor de um carro, em litros

hwy: a eficiência do combustível de um carro na 

estrada, em milhas por galão (mpg) 

Aprender+ sobre mpg, digite no prompt de 

comando do R ?mpg 



Criando um ggplot

ggplot(data = mpg) + geom_point(mapping = 

aes(x = displ, y = hwy))

● O gráfico mostra 

uma relação negativa 

entre o tamanho do 

motor (displ) e a 

eficiência do 

combustível (hwy);

● Carros com 

motores grandes 

usam mais 

combustível;

● Isso confirma ou 

refuta sua hipótese 

sobre eficiência do 

combustível e 

tamanho do motor?



ggplot

■ Com ggplot2 começa-se um gráfico com a função ggplot(), 

que cria um sistema de coordenadas ao qual pode-se adicionar 

camadas. O primeiro argumento de ggplot() é o conjunto de 

dados para usar no gráfico. Então ggplot(data = mpg) cria um 

gráfico em branco;

■ Completa-se o gráfico adicionando-se uma ou mais camadas a 

ggplot(). A função geom_point() adiciona uma camada de pontos 

ao seu gráfico, que cria um gráfico de dispersão. O ggplot2 vem 

com muitas funções geom que adicionam um tipo diferente de 

camadas a um gráfico;

■ Cada função geom no ggplot2 recebe um argumento 

mapping. Isso define como as variáveis de seu conjunto de 

dados são mapeadas para propriedades visuais. O argumento 

mapping é sempre combinado com aes(), e os argumentos x e y

de aes() especificam quais variáveis mapear para os eixos x e y.



Um Template de Gráfico

Vamos transformar este código em um template

reutilizável para fazer gráficos com ggplot2. Para fazer 

um gráfico, substitua as seções entre colchetes 

angulares por um conjunto de dados, uma função ou 

uma coleção de mapeamentos:

ggplot(data = <DATA>) + 

<GEOM_FUNCTION>(mapping = aes(<MAPPINGS>))



Laboratório de Prática em R

1. Execute ggplot(data = mpg). O que você vê?

2. Quantas linhas existem em mtcars? Quantas colunas?

3. O que a variável drv descreve? Leia a ajuda de ?mpg

4. Faça um gráfico de dispersão de hwy versus cyl. 

5. O que acontece se fizermos um gráfico de dispersão 

de class versus drv? Por que esse gráfico não é útil?



Laboratório de Prática em R

Questão 1



Laboratório de Prática em R

Questão 2



Laboratório de Prática em R

Questão 3



Laboratório de Prática em R

Questão 4



Laboratório de Prática em R

Questão 5



Mapeamentos Estéticos

“O maior valor de uma imagem é 

quando ela nos força a notar o que 

nunca esperávamos ver”

(John Tukey)

John Tukey

(1915-2000)



Mapeamentos Estéticos

■ No gráfico, um 

grupo de pontos 

(circundados por 

elipses) parece ficar 

fora da tendência 

linear;

■ Um estético é uma 

propriedade visual 

dos objetos em um 

gráfico;

■ Estéticos incluem 

coisas como 

tamanho, forma ou 

cor dos seus pontos;

■ Pode-se exibir um 

ponto de diferentes 

maneiras ao mudar 

os valores de suas 

propriedades 

estéticas.



Mapeamentos Estéticos

Níveis do tamanho, da forma e da 

cor de um ponto

Podemos transmitir informações sobre 

dados ao mapear a estética em um gráfico 

para as variáveis num conjunto de dados. 

Por exemplo, pode-se mapear as cores 

dos pontos para a variável class para 

revelar a classe de cada carro:

ggplot(data = mpg) + geom_point(mapping 

= aes(x = displ, y = hwy, color = class))



Mapeamentos Estéticos

ggplot(data = mpg) + 

geom_point(mapping = aes(x = 

displ, y = hwy, size = class))



Mapeamentos Estéticos

ggplot(data = mpg) + 

geom_point(mapping = 

aes(x = displ, y = hwy, 

color = class, size = 

class))

Recebe-se esse aviso 

porque mapear uma 

variável não ordenada 

(class) à uma estética 

ordenada (size) não é 

uma boa idéia.



Mapeamentos Estéticos

ggplot(data = mpg) + 

geom_point(mapping = 

aes(x = displ, y = hwy, 

color = class, shape = 

class))



Mapeamentos Estéticos

ggplot(data = mpg) + 

geom_point(mapping = 

aes(x = displ, y = hwy), 

color = “blue”)



Mapeamentos Estéticos

Facetas

Uma maneira particularmente útil para variáveis categóricas é dividir seu 

gráfico em facetas – subgráficos que exibem um subconjunto dos dados. 

Para criar facetas de seu gráfico a partir de uma única variável, use 

facet_wrap().

ggplot(data = mpg) + 

geom_point(mapping 

= aes(x = displ, y = 

hwy)) + facet_wrap(~ 

class, nrow = 2)



Objetos Geométricos

ggplot(data = mpg) + 

geom_smooth(mapping = aes(x = displ, 

y = hwy))

ggplot(data = mpg) + 

geom_smooth(mapping = aes(x = displ, 

y = hwy, linetype = drv))



Objetos Geométricos

ggplot(data = mpg, mapping = 

aes(x = displ, y = hwy)) + 

geom_point(mapping = aes(color 

= class)) + geom_smooth()



Objetos Geométricos

■ Ambos os gráficos do slide anterior contêm a mesma variável x

e a mesma variável y, e ambos descrevem os mesmos dados. 

Entretanto, os gráficos não são idênticos. Cada gráfico usa um 

objeto visual diferente para representar os dados. Na sintaxe 

ggplot2, dizemos que eles usam geoms diferentes.

■■ Um geom é o objeto geométrico que um gráfico usa 

para representar dados. 

■■■ Gráficos de barras usam geoms de barra

■■■ Gráficos de linha usam geoms de linha

■■■ Diagramas de caixa usam geoms de caixa

■■■ Gráficos de dispersão usam geom de ponto 



Gráficos de Barra

O conjunto de dados diamonds vem no ggplot2 e contém 

informações sobre ~54.000 diamantes, incluindo price, 

carat, color, clarity e cut de cada um.



Gráficos de Barra

ggplot(data = 

diamonds) + 

geom_bar(mapping 

= aes(x = cut))



Gráficos de Barra

ggplot(data = 

diamonds) + 

geom_bar(mapping = 

aes(x = cut, fill = cut))



Gráficos de Barra

ggplot(data = 

diamonds) + 

geom_bar(mapping = 

aes(x = cut, fill = 

clarity))



Gráficos de Barra

ggplot(data = 

diamonds) + 

geom_bar(mapping = 

aes(x = cut, fill = 

clarity),position = 

“dodge”)

Além da opção 

“dodge”, há 

também a 

“identity” e “fill”



Sistemas de Coordenadas

● coord_flip() troca os eixos x e y. Isso é útil (por exemplo) se quisermos 

diagramas de caixas horizontais. Também é válido para rótulos longos – é 

difícil encaixá-los sem ficarem sobrepostos ao eixo x.

ggplot(data = 

mpg,mapping = aes(x = 

class, y = hwy)) + 

geom_boxplot()

ggplot(data = 

mpg,mapping = aes(x = 

class, y = hwy)) + 

geom_boxplot(color = 

“blue”)



Sistemas de Coordenadas

ggplot(data = 

mpg,mapping = aes(x = 

class, y = hwy)) + 

geom_boxplot() + 

coord_flip()



Sistemas de Coordenadas

● coord_quickmap() configura a proporção de tela corretamente para 

mapas. Isso é muito importante se estamos fazendo uma gráfico de dados 

espaciais com ggplot2.

nz <- map_data(“nz”)

ggplot(nz, 

aes(long,lat,group = 

group)) + 

geom_polygon(fill = 

“white”, color = “black”)



Sistemas de Coordenadas

nz <- map_data(“nz”)

ggplot(nz, aes(long,lat,group = group)) + 

geom_polygon(fill = “white”, color = 

“black”) + coord_quickmap()



Sistemas de Coordenadas

● coord_polar() usa coordenadas polares, que revelam uma conexão 

interessante entre um gráfico de barra e um gráfico de setores:

bar <- ggplot(data = diamonds) + 

geom_bar(mapping = aes(x = cut, 

fill = cut), show.legend = FALSE, 

width = 1) + theme(aspect.ratio = 1) 

+ labs(x = NULL, y = NULL) 

bar + coord_flip()

bar + coord_polar()



Sistemas de Coordenadas

bar <- ggplot(data = diamonds) + 

geom_bar(mapping = aes(x = cut, 

fill = cut), show.legend = FALSE, 

width = 1) + theme(aspect.ratio = 1) 

+ labs(x = NULL, y = NULL) 

bar + coord_flip()

bar + coord_polar()



Gráfico de Pitzza Interativo



Histograma simples customizado



Histograma simples customizado



Histograma simples customizado



Histograma simples customizado



Histograma simples customizado



Vários histogramas em uma só figura



Séries Temporais

■ Em estatística, economia, matemática aplicada e 

processamento de sinais, uma série temporal é uma 

coleção de observações feitas sequencialmente ao 

longo do tempo;

■ Em modelos de regressão linear com dados cross-

section a ordem das observações é irrelevante para 

a análise, em séries temporais a ordem dos dados é 

fundamental. Uma característica muito importante 

deste tipo de dado é que as observações vizinhas 

são dependentes e o interesse é analisar e modelar 

essa dependência;

■As séries temporais existem nas mais variadas 

áreas de aplicação, como finanças, marketing, 

economia, seguros, demografia, ciências sociais, 

meteorologia, energia, epidemiologia, etc.



Séries Temporais

Dataset de R “AirPassengers”
plot(AirPassengers)

plot(AirPassengers, col=‘red’) # 

muda a cor da série temporal



Séries Temporais

Para saber+ sobre Séries Temporais, acesse o 

link abaixo e vá da página 96 à página 101

https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/06/data

science_parte2.pdf

https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/06/datascience_parte2.pdf


Diagrama de Dispersão Simples

O diagrama de dispersão (também conhecido como 

gráfico de dispersão, gráfico de correlação ou gráfico XY) 

é uma representação gráfica da possível relação entre 

duas variáveis e, dessa forma, mostra de forma gráfica os 

pares de dados numéricos e sua relação.

plot(x = mpg$displ, y = mpg$hwy, main = 

“Relação entre hwy Vs. displ“, xlab = 

“displ”, ylab = “hwy”)



Diagrama de Dispersão Simples

plot(x,y, main = 

“Diagrama de dispersão 

hwy Vs. displ“, xlab = 

“displ”, ylab = “hwy”, 

pch = 19, col = “blue”

função pch permite 

preencher o interior dos 

pontos com uma cor 

passada. Para saber 

mais sobre outros 

formatos de pch, digite 

?pch



Adicionando a linha de tendência ao 

Diagrama de Dispersão Simples

ggplot(data = mpg, 

aes(x = mpg$displ, y = 

mpg$hwy)) + 

geom_point() + 

geom_smoth(method

= lm)

ggplot(data = mtcars, 

mapping = aes(x = hp, 

y = mpg)) + 

geom_point() + 

geom_smoth(method 

= lm)



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Fávero et al. (2009) enfatizam que a técnica de regressão linear oferece, 

prioritamente, a possibilidade de que seja estudada a relação entre uma ou mais 

variáveis explicativas (ou explanatórias – variáveis independentes), que se 

apresenta na forma linear, e uma variável dependente quantitativa (variável 

resposta). Assim, um modelo geral de regressão linear múltipla pode ser definido 

conforme segue abaixo:

Y = a + b1*X1i + b2*X2i + bk*Xki + μi

Em que Y representa o fenômeno em estudo (variável dependente quantitativa – variável 

resposta), a representa o intercepto (constante ou coeficiente linear), bj (j = 1,2,3, ..., k) 

são os coeficientes de cada variável (coeficientes angulares), Xj são as variáveis 

explicativas (métricas ou dummies) e μ é o termo de erro (diferença entre o valor real de Y

observado e o valor previsto de Y por meio do modelo para cada observação). Os 

subscritos i representam cada uma das observações da amostra em análise (i = 1,2,3, ..., 

n, em que n é o tamanho da amostra).



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

O Data Frame mpg

O data frame “mpg” de R contém um subconjunto dos dados 

de economia de combustível que a EPA (Environmental

Protection Agency) disponibiliza em http://fueleconomy.gov. O 

data frame contém apenas modelos que tiveram um novo 

lançamento a cada ano entre 1999 e 2008. É um data frame 

com 234 linhas e 11 variáveis. 

Variável Tipo Descrição

manufacturer char fabricante

model char nome do modelo

displ num
cilindradas do motor, 

em litros

year num ano de fabricação

cly num número de cilindros

trans char tipo de transmissão

drv char

tipo de transmissão, 

onde f = tração 

dianteira, r = tração 

traseira, 4 = 4wd

cty num
milhas da cidade por 

galão

hwy num
rodovia milhas por 

galão

fl char tipo de combustível

class char tipo de carro

http://fueleconomy.gov/


Variável Tipo Descrição

manufacturer char fabricante

model char nome do modelo

displ num
cilindradas do motor, 

em litros

year num ano de fabricação

cly num número de cilindros

trans char tipo de transmissão

drv char

tipo de transmissão, 

onde f = tração 

dianteira, r = tração 

traseira, 4 = 4wd

cty num
milhas da cidade por 

galão

hwy num
rodovia milhas por 

galão

fl char tipo de combustível

class char tipo de carro

Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Construindo o Modelo de Regressão 

● Variável dependente (resposta): Y: hwy

● Variáveis independentes (explanatórias): X: displ, cly, cty

hwy

displ

hwy

cly
hwy

cty

?

?



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Análise de Correlação Linear 

Data frame só com as variáveis que 

vão entrar no modelo de predição

Matriz de correlação



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Análise de Correlação Linear 

cor(u) # constrói a matriz de correlação 

r <- cor(u)

corrplot(r, method = “circle”)



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Análise de Correlação Linear 



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Análise de Correlação Linear 



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Análise de Correlação Linear 

corrplot(r, method = “number”,”upper”)



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Análise de Correlação Linear # avaliando o “charuto de dados” 

corrgram(u, lower.panel = 

panel.pts, upper.panel = 

panel.conf, diag.panel = 

panel.density)

O comando acima permite ver três 

pontos importantes:

● Distribuição de valores;

● Dispersão dos pontos  expressa 

quais variáveis preditoras seriam 

utilizadas no modelo de regressão;

● Valores das correlações e intervalos 

de confiança



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Análise de Correlação Linear # avaliando o “charuto de dados” 

■ A matriz de gráficos de dispersão é 

produzida pela função pairs() de R. 

Com o plot plot(u) conseguimos 

observar os gráficos de dispersão 

para cada par de variáveis e 

entender melhor os números que 

aparecem na matriz de correlação;

■ Podemos colocar histogramas de 

frequência nas diagonais para 

visualizar a distribuição dos dados 

em cada variável. Veja nos slides 

seguinte os outros exemplos do uso 

da função pairs().

Matriz  de gráficos de dispersão 

(Scatterplot Matrices)



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Análise de Correlação Linear # avaliando o “charuto de dados” 

Matriz  de gráficos de dispersão 

(Scatterplot Matrices)

Fonte: Internet

pairs(u,diag.panel = panel.hist)

# coloca histogramas 

nas diagonais para 

visualizar a distribuição 

dos dados em cada 

variável

https://rpubs.com/melinatarituba/353262


Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Análise de Correlação Linear # avaliando o “charuto de dados” 

Matriz  de gráficos de dispersão 

(Scatterplot Matrices)

Fonte: Internet

pairs(u,diag.panel = panel.hist, 

upper.panel = panel.cor)

# coloca os coeficientes das 

correlações, condicionando o 

tamanho dos números ao valor 

da correlação

https://rpubs.com/melinatarituba/353262


Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Análise de Correlação Linear # avaliando o “charuto de dados” 

Matriz  de gráficos de dispersão 

(Scatterplot Matrices)

pairs(u, diag.panel = 

panel.hist, upper.panel

= panel.cor, lower.panel

= panel.smooth)

coloca uma linha de 

suavização nos gráficos, 

permitindo avaliar se a 

relação é linear, ou pelo 

menos monoatômica.



Análise de Correlação Linear # avaliando o “charuto de dados” 

Matriz  de gráficos de dispersão 

(Scatterplot Matrices) no pacote GGally

O GGally, pacote baseado no pacote 

ggplot2, é uma outra maneira de se fazer 

gráficos no R. Além de muitas outras 

funcionalidades interessantes (ver 

documentação), o GGally também tem 

uma função análoga ao pairs(), a 

ggpairs(). Esta função é boa quando 

também temos variáveis categóricas, por 

exemplo no dataset iris de R que tem 

medidas de 3 espécies diferentes.  

install.packages(“GGally“)

library(GGally)

ggpairs(iris, lower = list(continuous = “smooth”)

Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

https://rpubs.com/melinatarituba/353262


Análise de Correlação Linear # avaliando o “charuto de dados” 

Matriz  de gráficos de dispersão 

(Scatterplot Matrices) no pacote GGally

Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

ggpairs(iris, columns = 1:4, 

ggplot2::aes(colour = 

Spcecies))



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Construindo o Modelo de Regressão 

Y(hwy) = 0,03479 – 0,34308*displ + 0,31274*cly + 1,34971*cty

Y = a + b1*X1i + b2*X2i + bk*Xki + μi



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Testando o Modelo de Regressão 

Y(hwy) = 0,03479 – 0,34308*displ + 0,31274*cyl + 1,34971*cty

Y(hwy) = 0,03479 – 0,34308*1,8 + 0,31274*4 + 1,34971*21

Y(hwy/estimado) = 29,01 

hwy 

(observado)

hwy

(estimado)

μ

29 29,01 -0,01



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

ANOVA do Modelo de Regressão 

Já tendo o modelo de regressão, precisa-se fazer uma seleção de variáveis 

mais importantes ou mais significativa para o modelo.

Y(hwy) = 0,03479 – 0,34308*displ + 0,31274*cly + 1,34971*cty

Y = a + b1*X1i + b2*X2i + bk*Xki + μi

O que a ANOVA vais fazer?

■ Ela vai fazer testes de hipóteses. Todo teste de hipótese envolve duas 

hipóteses, Ho (hipótese nula) e H1 (hipótese alternativa);

■■ Ho: estabelece que nenhuma das variáveis preditoras Xi são 

importantes para explicar a variável dependente (resposta) Y;

■■ H1: estabelece que pelo menos uma variável independente Xi é 

significativa para estimar o valor da variável dependente Y.



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

ANOVA do Modelo de Regressão 



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

ANOVA do Modelo de Regressão 



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Grau de importância das variáveis preditoras para o 

Modelo de Regressão 

Para saber o grau de importância das variáveis 

preditoras Xi, acesse o link abaixo e vá da 

página 22 à página 26.

https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/03/re

glinearmult.pdf

https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/03/reglinearmult.pdf


Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Pontos Outliers

u$residuals <-

modelo1$residuals

u$stand.residuals <-

rstandard(modelo1)

u$stand.residuals

u.stand.residuals <- u$stand.residuals

plot(u.stand.residuals)



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Pontos Outliers

u$stand.residuals

u.stand.residuals <- u$stand.residuals

plot(u.stand.residuals,type = “o”)



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Detectando Multicolinearidade

■ A função de R vif(), pacote car, pode ser usada para detectar 

multicolinearidade em modelos de regressão linear múltipla;

■ Na regressão linear múltipla, duas ou mais variáveis preditivas podem ser 

correlacionadas entre si. Essa situação é conhecida como Colinearidade. Isso 

significa que há redundância entre variáveis preditoras;

■ Para um determinado preditor (p), a multicolinearidade pode ser avaliada 

computando uma pontuação chamada Fator de Infração de Variância (ou VIF) 

que mede o quanto a variação de um coeficiente de regressão é inflada devido 

à multicolinearidade no modelo;

■ O menor valor possível de VIF é um (VIF = 1), ou seja, ausência de 

multicolinearidade. Valores de VIF >= 10 indica problemas 



Projeto de Regressão Linear Múltipla 

Aplicada ao Data Frame mpg do R

Detectando Multicolinearidade

Para saber+ sobre multicolinearidade, 

busque no livro [1], páginas 555-566.

https://books.google.com.br/books/about/Manual_de_An%C3%A1lise_de_Dados.html?id=SmlaDwAAQBAJ&redir_esc=y


R Markdown

■ O R Markdown fornece um framework de autoria unificado para Data 

Science, combinando seu código, seus resultados e seu comentário em prosa;

■ Os documentos do R Markdown são totalmente reprodutíveis e suportam 

dezenas de formatos de saída, como PDFs, arquivos Word, slideshows e mais;

■ Os arquivos do R Markdown são destinados a ser usados de três maneiras:

■■ Para comunicar aos tomadores de decisão que querem focar nas 

conclusões, e não no código por trás da análise;

■■ Para colaborar com outros cientistas de dados que estão 

interessados tanto nas suas conclusões quanto em como você as alcançou 

(isto é, o código);

■■ Como um ambiente no qual fazer Data Science, como um diário 

moderno onde pode registrar não só o que você fez, mas também em que você 

estava pensando. 



R Markdown



R Markdown



https://www.youtube.com/watc

h?v=obxa5VH4WvY

R Markdown

Saiba+ sobre R-Mardown em:

https://www.youtube.com/watch?v=obxa5VH4WvY


Referências 

► https://cicerocq.com/r-2/
► Fonte das imagens: Google imagens 
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https://cicerocq.com/r-2/
https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-BR&tab=wi&ogbl
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3260534/mod_resource/content/1/T%C3%B3pico_13.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_temporal

