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Apresentação
Esta apostila foi desenvolvida para apoio do curso Uso da Linguagem R em Ecologia. Depois de
muitos ciclos de aperfeiçoamento decidimos publicá-la na internet como um material para estudo
individual.
Ela está em constante aperfeiçoamento, e ﬁcaremos felizes com suas críticas e sugestões. Entre em
contato com os editores. Veja também a nossa seção de tutoriais.
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Conteúdo
1. Introdução:; a) histórico e ﬁlosoﬁa de trabalho do R, breve histórico da linguagem S e do R,
exemplo de uma sessão de trabalho no R; b) primeiros passos na interação com R, sintaxe e
comandos, como obter ajuda.
2. Funções no R e sua Aplicação: funções matemáticas, funções estatísticas e operações
lógicas.
3. Leitura e Manipulação de Dados: tipos de variáveis e de estrutura dos dados, entrada e
importação de dados, transformações de dados, operações vetoriais e matriciais, indexação.
4. Análise Exploratória de Dados: estatísticas descritivas, gráﬁcos exploratórios.
5. Criando e Editando Gráﬁcos: criação e modiﬁcação de gráﬁcos ﬁnais para apresentação e
publicação.
6. Gráﬁcos Avançado: um método simples para a construção de gráﬁcos mais elaborados.
7. Teste de signiﬁcância - em construção!
8. Modelos Lineares: lógica geral em R, regressão linear, análise de variância, veriﬁcação das
pressuposições dos modelos lineares.
9. Reamostragem e Simulação: funções ligadas às distribuições de probabilidade, simulação de
distribuições, reamostragem de dados.
10. Noções de Programação: fundamentos de programação orientada a objetos; lógica e
controle de ﬂuxo em linguagem S; procedimentos vetoriais de programação.
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