
 

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CÂMPUS SÃO JOSÉ – ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADES 

 

SOFTWARE R PARA INICIANTES 

 

O software Estatístico R, que pode ser adquirido gratuitamente no link: 

http://www.vps.fmvz.usp.br/CRAN/ . Ele foi criado pelos professores Ross 

Ihaka e Robert Gentleman na Universidade de Auckland – na Nova Zelândia 

com a colaboração de pesquisadores de vários outros países. Trata-se de uma 

linguagem de programação especializada em computação de dados e que faz 

parte da filosofia de GNU – General Public License. Por ser gratuito e de fácil 

utilização vem se tornando um dos programas mais populares no mundo da 

estatística.   

 

Após realizar download do programa, você verá uma tela de abertura 

conforme ilustrado na Figura 1 - parte da direita. A tela de script (esquerda) 

auxilia a entrada das expressões necessárias. Basta acionar CONTROL R para 

que a expressão escrita na parte esquerda seja processada na tela da parte direita. 

 

Figura 1– Tela de abertura do software R. 

 
 

Durante a utilização do software é possível consultar a sintaxe de algum 

comando ou obter mais informações sobre determinada função. Para isso o R 

conta com o comando help.  

A sintaxe:> help(comando) #sintaxe 

 

A seguir, serão apresentadas algumas aplicações do R na construção de 

gráficos.  

 

 

 

 

http://www.vps.fmvz.usp.br/CRAN/


 

Exemplo 1-  Ao se digitar os comandos abaixo tem-se o histograma (Figura 2).  

tempo<-c(50,40,41,17,11,7,22,44,28,21,19,23,37,51,54,42) 

hist(tempo). 

 

Figura 2-  Histograma construído com uso do software R 

 
 

Exemplo 2-  Ao se digitar os comandos abaixo tem-se o diagrama de caixa 

(Figura 3)  

tempo<-c(50,40,41,17,11,7,22,44,28,21,19,23,37,51,54,42) 

boxplot(tempo) 

 

 

Figura 3- Diagrama de Caixa construído com uso do software R 

 
 

 

 



 

 

Exemplo 3-  Ao se digitar os comandos abaixo tem-se gráfico de pizza (Figura 

4):  

 

frota<-c(80000, 60000, 20000,4000,2000) 

names(frota)<-c("carros","motos","caminhões","ônibus","outros") 

pie(frota) 

porc<-round(frota*100/sum(frota),2) #arredonda a porcentagem) 

rotulos<-paste("(",porc,"%)",sep="") 

pie(frota, main="Frota de carros na cidade de Marília (2010)",labels=rotulos, 

col=rainbow(7)) 

legend(1,1,names(frota),col = rainbow(7),pch=rep(20,6)) 

 

 

Figura 4- Gráfico de pizza (setores) construído com uso do software R. 

 

 
 

 

Exemplo 4-  Ao se digitar os comandos abaixo tem-se gráfico de linha (Figura 

5):  

ano<-2001:2009 

cidadea<-c(76,65,69,60,62,69,60,69,70) 

cidadeb<-c(56,52,55,54,56,58,57,60,62) 

plot(ano, cidadea,type="l",main="Distribuição de 

chuvas",xlab="ano",ylab="Volume em mm",col="blue",ylim=c(50,80)) 

lines(ano, cidadeb,col="red") 

 

 

 



 

 

Figura 5- Gráfico de linhas construído com uso do software R 

 
 

 

Exemplo 5-  Ao se digitar os comandos abaixo tem-se gráfico de colunas (Figura 

6):  

alunos<-c(1200,3000,2000,1500) 

escola<-c("privada","estadual","municipal","federal") 

barplot(alunos, names.arg=escola, type="l",main="Tipo de Escola") 

 

Figura 6- Gráfico de barra construído com uso do software R 

 
 

 



Exemplo 6 – Construa a correção linear: Digite os comandos e observe o valor 

dos coeficientes da reta ajustada (Figura 36). A equação que se ajusta 

exatamente ao conjunto de pontos experimentais é Y = 2,18.X - 0,6.  

x<-c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

y<-c(2,4,5,10,12,9,13,17,19,23) 

lm(y~x) 

plot(x,y) 

equacao<-lm(y~x) 

abline(equacao) 

 

 

Figura 7– Correlação linear elaborada no software R.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Exemplo 7- Analise a regressão múltipla.  O custo de um imóvel pode ser 

estimado a partir de sua área construída e de seu tempo de uso. O custo é a 

variável dependente da área e do tempo de uso. 

Trata-se de um evento onde Y = variável dependente e X1 e X2 = variáveis 

independentes.  

 

Basta escrever as expressões a seguir:  

y<-c(400000, 

832000,1100000,727000,784000,1158400,1080000,840000,920000,713000,620

000,600000,733000,915000,980000,1060000) 

x1<-c(60, 86,105,100,88,100,136,86,84,94,100,86,78,84,78,94) 

x2<-c(9,10,8,11,8,9,9,10,11,6,14,13,10,8,6,4) 

model<-lm(y~x1+x2) 

anova (model) 

lm(formula=y~x1+x2) 

 



 
Preço do imóvel = R$ 53.2625 + (7.258 x Área)  – (38.695 x Idade) 

 

Se quisermos saber aproximadamente o custo de um apartamento de 100 

metros quadrados e com 5 anos de idade basta substituir esses valores na 

equação obtida da regressão múltipla. Nesse caso o valor do imóvel custaria 

aproximadamente R$ 1.064.950,00.  

 

 

Preço (R$)   

Y 

Área (m
2
) 

  X1 

Tempo de 

uso (anos)  

X2 

400000 60 9 

832000 86 10 

1100000 105 8 

727000 100 11 

784000 88 8 

1158400 100 9 

1080000 136 9 

840000 86 10 

920000 84 11 

713000 94 6 

620000 100 14 

600000 86 13 

733000 78 10 

915000 84 8 

980000 78 6 

1060000 94 4 

 

 



Nas Figuras 8 e 9, tem-se a representação das correlações entre preço e 

área e entre o preço e o tempo de uso da amostra de imóveis. Observe a partir do 

valor de R
2
 que as correlações isoladas são fracas. 

 

Figura 8– Correlação linear entre preço e área dos imóveis. 

 
 

 

Figura 9– Correlação linear entre preço e idade dos imóveis. 

 
 

 

Exemplo 8- Suponha que a estatura média de uma população seja de 1,70m com 

desvio padrão de 0,10m, pode-se afirmar que aproximadamente 95,44% das 

pessoas terão estatura entre 1,50m e 1,90m (1,50 +/- 2 desvios-padrão). A 

distribuição da estatura da população do exemplo acima poderia ser plotada no 

software R utilizando-se os comandos:  

 

x<-seq(80,250,len=170) 

fx<-dnorm(x, 170,10)  

plot(x,fx,type="l") 

 

Se quisermos conhecer a probabilidade de encontrarmos na população uma 

pessoa com estatura menor que 1,50m digitamos:  



pnorm(150, mean = 170, sd = 10).  

 

A resposta é 0.02275013 ou 2,27% (Figura 10).  

 

 

Figura 10– Distribuição normal para estaturas de uma população.  

 
 

 

Exemplo 9- Suponha que um pesquisador esteja interessado em avaliar as 

chances de ocorrência de nenhuma inundação na cidade nos próximos 5 anos. 

Sabe-se que a  probabilidade anual de ocorrência de inundações é de 20% ou 

0,2.   

Seja X = número de inundações nos 5 anos.  

Esse valor pode ser de 0, 1, 2, 3, 4 e 5.  

Ou seja, durante os cinco anos observados pode não acontecer nenhuma 

inundação, mas também podem acontecer 1, 2, 3, 4 ou 5. 

 

Para fins de estatística diz-se que a probabilidade de sucesso, ou de ocorrência 

do evento observado é: 

 

 
Ou seja, há 32% de chances de não ocorrer enchente nos 5 anos observados.  

 

No software R, o cálculo da probabilidade em questão seria obtido apenas com a 

expressão:  

dbinom(0,5,0.2)=0,32768.  

 



Para a construção do gráfico de distribuição de frequência de probabilidades 

basta digitar os seguintes comandos no R (Figura 11): 

 

x<-0:5 

fx<-dbinom(x,5,0.2)  

plot(x,fx,type="h")   

barplot(fx) 

 

Figura 11– Distribuição de frequências de probabilidades binomiais. 

 

 
 

Ao analisar a distribuição de frequências de probabilidades ilustrada na 

Figura 47, percebemos que há 41% de probabilidade de ocorrer 1 enchente nos 5 

anos de análise. A probabilidade de ocorrência de 3 enchentes nesse período é de 

apenas 5%.  

 

 

Exemplo 10- Suponha que a chance de se encontrar uma peça sem defeito em 

uma linha de produção de uma indústria é de 80% (p=0,8 é a probabilidade de 

sucesso). Um estagiário selecionou aleatoriamente 20 peças para análise. Qual a 

probabilidade de se encontrar exatamente 16 peças boas nas 20 peças da 

amostra?   

 

Ao digitar os comandos a seguir no software R tem-se a Figura 12:  

x<-0:20 

fx<-dbinom(x,20,0.8) 

plot(x,fx,type="h") 

dbinom(16,20,0.8) 

barplot(fx)  

 



 

Figura 12- Distribuição de probabilidades binomial. 

 
 

Caso o interesse fosse saber qual a probabilidade de encontrarmos mais 

que 16 peças boas, bastaria somar a probabilidade p(X=17) + p(X=18) + 

p(X=19) + p(X=20) =  0,205+0,137+ 0,0576 + 0,0115 = 0,41 ou 41%.   

 

Se o interesse fosse conhecer qual a probabilidade de encontrarmos menos 

que 17  peças boas nas 20 amostras:  

 

p(X < 17) = 1- [p(X=17)+p(X=18)+p(X=19)+P(X=20)] =0,59  

 

 



 

EXERCÍCIOS – UTILIZANDO  O SOFTWARE R: 

 

1- Desenhe o diagrama de caixa.  

11, 12, 4, 2, 3, 4, 11, 8, 5, 15, 20, 21 

 

2- O quadro seguinte representa as estaturas (em cm) de 25 alunos de uma 

classe.  Construa o histograma representativo.  

155 163 148 166 169 

164 165 159 175 155 

170 165 176 157 157 

150 150 160 165 164 

166 169 152 170 190 

 

3- Represente a distribuição do tamanho dos municípios catarinenses por meio 

de gráficos de barras e de setores.  

 

Número  

de habitantes 

Quantidade de 

municípios em 

SC  

%  

de municípios 

Até 5 mil 108 37 

De 5 mil a 10 mil 64 22 

De 10 mil a 20 mil 60 20 

De 20 mil a 50 mil 34 12 

Maior que 50 mil  27 9 

 

4- Analise a distribuição de municípios e a população do Estado de Santa 

Catarina por meio de um gráfico de setores e de barras.  

 

Mesorregião 
Número de 

cidades 
População 

Norte Catarinense 26 1.212.843 

Vale do Itajaí 54 1.508.980 

Grande Florianópolis 21 994.095 

Serrana 30 406.741 

Oeste Catarinense 118 1.200.712 

Sul Catarinense 44 925.065 

 



5- Represente o número de empresas instaladas nas cidades catarinenses por 

meio de um gráfico de setores.  

 

Cidade Número de empresas  

Palhoça 4852 

Jaraguá do Sul 7105 

Lages 5634 

Itajaí 9380 

Chapecó 8544 

Criciúma 8660 

São José 9632 

Blumenau 18305 

Florianópolis 24746 

Joinville 19571 

 

6- Avalie o gráfico que representa o número de mortes em acidades de trânsito 

no Brasil. Represente os dados em um gráfico de barras.   

 

 
 

http://www.vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_nacionais 

 

http://www.vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_nacionais


 

 

7- Calcule a correlação que relaciona a idade e a altura de uma criança. 

 

Idade (anos) Altura  (cm) 

6 70 

8 110 

10 130 

12 150 

14 155 

15 180 

 

8- O dono de uma lanchonete anotou quanto de refrigerantes (em litros) ele 

vende ao longo dos dias de acordo com a temperatura. Qual a relação entre estas 

duas informações?  

 

Temperatura 

(
o
C)  

Refrigerantes 

vendidos (litros) 

15 22 

20 25 

25 28 

27 30 

30 32 

31 31 

32 33 

35 50 

 



MATERIAL PARA ESTUDO COMPLEMENTAR: 

 

Distribuição de Probabilidades UNIVESP TV  

https://www.youtube.com/watch?v=j3Zbup0KMxY    

 

Segredos da Estatística – Blog do prof. Jesué Graciliano da Silva 

https://segredosdaestatistica.wordpress.com/ 

 

 

Aprenda Software Estatístico R - Módulo 1 
https://www.youtube.com/watch?v=28G51yu4zAA 

 

Curso do RStudio: 1 - Apresentação e carga de  
https://www.youtube.com/watch?v=AwMct_RzGGE 

 

Importando do Excel para o R 

https://www.youtube.com/watch?v=jJBlIc_nQ6M 

 

FGV - Estatística com R: Instalação dos softwares R e RStudio 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8HQHf5XCS7g&list=PLuQWWXrHQLiej

ECp_ldRPEjuVnJrG7fVS 

 

FGV – Operações Básicas com R 

https://www.youtube.com/watch?v=thekHZaX60w&index=2&list=PLuQWWX

rHQLiejECp_ldRPEjuVnJrG7fVS 

 

Regressão Linear  

https://www.youtube.com/watch?v=1dLj4glb9ws 

 

APOSTILAS: 

ftp://cran.r-project.org/pub/R/doc/contrib/Landeiro-Introducao.pdf 

 

RIBEIRO JUNIOR, Justiniano Ribeiro. Introdução ao Ambiente Estatístico R. 
Curitiba. 2011. Disponível em:  

http://leg.ufpr.br/~paulojus/embrapa/Rembrapa/Rembrapase12.html#x14-

8800012.1 

 

Minicurso de Estatística Básica: Minicurso de Estatística Básica: 

Introdução ao software R 

http://www.uft.edu.br/engambiental/prof/catalunha/arquivos/r/r_bruno.pdf 
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