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Sobre esta apostila
Essa apostila é gerada dinamicamente, reunindo todas as páginas do site sobre as disciplinas
Preparação de dados para análises Estáticas - Introdução ao uso de linguagem R (BOT-89)
e Delineamento Experimental e Amostral (BOT-90), do Programa de PósGraduação em Botânica
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), ministradas de forma integrada em 2019.
O conteúdo da apostila foi preparado por diversas pessoas:
Alberto Vicentini
Ricardo de Oliveira Perdiz
Flávio Magalhães Costa
Daisy Saraiva
Juliana Hipólito de Sousa
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BOT-89 e BOT-90 - OFICINA DE PROJETOS 2019
Em 2019 haverá maior integração entre as disciplinas de Preparação de dados para análises
Estáticas - Introdução ao uso de linguagem R (BOT-89) e Delineamento Experimental e
Amostral (BOT-90), a quais serão ministradas juntas na forma de uma "Oﬁcina de Projetos",
abordando os conceitos e práticas trabalhados individualmente por essas duas disciplinas nos últimos
anos, mas através de um processo aplicado diretamente aos projetos de pesquisa dos alunos
inscritos.
Durante a oﬁcina os alunos irão trabalhar na (melhor) estruturação dos seus projetos de pesquisa,
revendo a literatura, (re) pensando as perguntas, e (re) desenhando a coleta de dados. Também irão
aprender a usar o R para analisar seus dados (ou dados similares ao se sua pesquisa), gerando
resultados preeliminares (ou esperados), gerando ﬁguras e estruturando scripts para seus projetos.
Recomenda-se àqueles que já tem dados coletados, preparar eles para uso na disciplina, e àqueles
que ainda não tem dados, buscar dados semelhantes ao que planeja coletar de algum outro projeto
ou repositório na internet. Trazer suas idéias de projeto ou suas perguntas, hipóteses e predições se
já formuladas, ainda que preeliminarmente.

Informações gerais
Data: em dois blocos 10-21 de junho e 08-19 de julho de 2019. O intervalo de 2 semanas se
deve à outra disciplina da grade do PPGBOT.
Local: Sala de aula da pós-graduação em Botânica
Horário: começando as 8:00 da manhã.
Professores:
Juliana Hipólito de Sousa (jhdsousa@yahoo.com)
Alberto Vicentini (vicentini.beto@gmail.com)
Flávio Magalhães Costa (ﬂaviomagalha@gmail.com) - Monitor
PRECISA TRAZER:
Notebook (todos alunos precisam de computador), adaptador para tomada (T e similares)
Extensões elétricas são sempre úteis (quem puder)

PDF do site para uso oﬄine

PDF do site para uso oﬄine
Ementas das disciplinas
Ementa BOT-89
Esta disciplina visa (a) passar uma noção geral sobre dados e metadados e como criar e manter um banco de dados
de forma simples e organizada e que facilite seu uso posterior; e (b) introduzir o uso da linguagem de programação R
para preparação e limpeza de dados, análises estatísticas, produção de gráﬁcos e de documentos dinâmicos. Objetiva
apresentar ao discente a importância da reproducibilidade na pesquisa cientíﬁca e como obter isso através da
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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utilização da linguagem R++. Este não é um curso de estatística embora use e aborde conceitos estatísticos.

Ementa BOT-90
Conceitos do que é ciência e o que é cultura, ﬁlosoﬁa, hipótese nula e estatística; parâmetros de populações de dados,
índices de variabilidade, comparação de duas amostras; testes de permutações; análise de variância, regressão,
análises multifatoriais; análise multivariada, planejameto de coleta de dados.

Programação 2019
Serão quatro semanas em dois blocos.

Bloco 1
Semana 1
10-14 de Junho de 2019 - Introdução à Linguagem do R - tutorial supervisionado
Dia 10
AULA:
Apresentação da disciplina e aula introdutória (Reproducibilidade e R)
PRÁTICA: Preparação dos computadores e softwares e PASSO 01 do Tutorial de introdução
ao R.
LEITURAS DO DIA:
(Munaf et al., 2017) - "A manifesto for reproducible science"
Ciência Aberta
Open Science MOOC
Registered Reports - periódicos que oferecem pré-registro de artigos
Dia 11
DISCUSSÃO: Discussão do artigo (Munaf et al., 2017) - 8 às 9:00
PRÁTICA: PASSO 02 do Tutorial de introdução ao R
Dia 12
DÚVIDAS: 8-9 horas da manhã, revisão de conceitos.
PRÁTICA: PASSO 03 do Tutorial de introdução ao R
Dia 13
DÚVIDAS: 8-9 horas da manhã, revisão de conceitos.
PRÁTICA: PASSO 04 do Tutorial de introdução ao R
Dia 14
GREVE GERAL - não haverá aula
Dias 15-16
PRÁTICA EM CASA: Finalização do Tutorial de introdução ao R e dos exercícios do NotaR.
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Semana 2
17 à 21 de Junho de 2019 - Oﬁcina de Perguntas
Formulação e discussão das perguntas dos projetos de pesquisa dos alunos inscritos. Durante esta
semana os alunos deverão preparar umcEnsaio correspondendo basicamente à introdução do seu
projeto/artigo, perguntas, hipóteses e predições e necessidade amostral.
Dia 17
AULA: Dúvidas sobre os exercícios, R e Documentos dinâmicos usando o R
(Rmarkdown)(Tutorial)
PRATICA 1:
Trabalho individual sobre as questões especíﬁcas do seu projeto (Slide Conceitual
01 slide - com as perguntas e de onde vem com as hipóteses): ideias de projeto
(5-10 máximo - apresentação e discussão)
PRATICA 2:
Leitura (Grupos):
(Leite et al., 2010) - Epistemologia e história da Ciência em Ecologia: o passo
inicial na formação do ecólogo
(Gotelli, 2011) - Princípios de Estatística (Cap 4)
(Volpato, 2013) - Ciência: da ﬁlosoﬁa à publicação - (Parte 1 e Capítulo 2).
Dia 18
AULA: Conceitos de ciência, cultura, ﬁlosoﬁa, método cientíﬁco, hipóteses; e Discussão
PRATICA: Apresentação do slide construído no dia 17
Dia 19
AULA: Delineamento
LEITURA DO DIA:
(Hulbert, 1984) - "PSEUDOREPLICATION AND THE DESIGN OF ECOLOGICAL
FIELD EXPERIMENTS"
PRATICA: Trabalho individual na construção de um Ensaio usando Rmarkdown com a
estruturação da base teórica e das perguntas e hipóteses dos projetos de pesquisa dos
alunos
Dia 20
PRATICA: Trabalho individual na construção de um Ensaio usando Rmarkdown com a
estruturação da base teórica e das perguntas e hipóteses dos projetos de pesquisa dos
alunos
Dia 21
APRESENTAÇÃO: do modelo conceitual do projeto lapidado e discussão.

Intervalo 22 de junho à 07 de julho
PRÁTICA: terminar o Ensaio no R markdown com referencias, ﬁguras hipoteticas à ser entregue
no dia 08/07/2019.
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Bloco 2
Semana 1
08 à 12 de Julho de 2019 - Preparação de dados e Delineamento Amostral
Alunos deverão obter ou inventar dados (usando o R) similares aos que serão coletados para
responder às perguntas de seus projetos e realizar uma análises exploratórias desses dados no R.
Dia 08
Entrega do Ensaio produzido no Bloco 1
DÚVIDAS: Tempo para dúvidas
AULA:
Dados, metadados e repositório de dados
(Zur et. al., 2010) Leitura para discussão no dia 09
Dia 09
AULA: Análise Exploratória de Dados
DISCUSSÃO: (Zur et. al., 2010)
PRÁTICA & APRESENTAÇÂO: Apresentação de quem tem, organização ou fabricação de
dados de quem não tem.
Dia 10-12
PRÁTICA: Análise exploratória dos dados organizados/coletados pelos alunos. Preparação
de Ensaio AED - construir seu script seguindo (Zur et. al., 2010)
Leitura descontraída sobre estatística:
https://medium.com/hipótese-nula/explicando-estat%C3%ADstica-para-a-sua-tia-a-import
ância-de-aprender-um-pouquinho-de-estat%C3%ADstica-para-a-ae5e3ee92466
Dia 13-14
PRÁTICA EM CASA: Finalização AED. Rascunho do Modelo lógico das análises necessárias
para o projeto de pesquisa.

Semana 2
15 à 19 de Julho de 2019 - Análise dos dados
Nessa última semana os alunos irão organizar as análises especíﬁcas dos seus projetos com os dados
preparados anteriormente, gerando resultados preliminares e predições das hipóteses dos projetos,
ﬁnalizando o Ensaio.
Dia 15
AULA: Principais análises estatísticas
PRATICA: Finalização do Modelo Analítico dos projetos
Dia 16-18
PRATICA: Análise e preparação dos resultados no R (ﬁnalização do Ensaio)
Dia 19
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APRESENTAÇÃO: Das análises e resultados realizados na semana.

Da avaliação
Avaliação será baseada em:
1. Exercícios feitos no NotaR e indicados no Tutorial de Introdução ao R. Prazo: Ao término do
BLOCO 1.
1. Para entrar no NotaR use seu endereço de email como login e a senha informada em sala
de aula. Os exercícios são abertos, mas a nota é computada apenas quando o usuário
estiver autenticado.
2. Ensaio - seu Projeto ou seu Artigo gerado em Rmarkdown durante a oﬁcina. Prazo: máximo em
31 de Julho de 2019.
3. Apresentações e participação
ENTREGAR ARQUIVOS AQUI

Referências Citadas
A. Marcus R. Munafò, Brian A. Nosek, Dorothy V. M. Bishop, Katherine S. Button, Christopher D.
Chambers, Nathalie Percie du Sert, Uri Simonsohn, Eric-Jan Wagenmakers, Jennifer J. Ware, John P. A.
Ioannidis, 2017. A manifesto for reproducible science. Nature Human Behaviour, 1, Springer Nature,
pp.0021.
B. Clarissa Machado Pinto Leite, Juliana Costa Piovesan, Carla Alecrim Colaço Ramos, Tiago Jordão
Porto, Wellington Bittencourt dos Santos, Maria Silva Cunha, Juliana Hipólito de Sousa, Angélica
Yohana Cardozo, Jocilene Brand\~ao Herrera, Nei Freitas Nunes-Neto, 2010. Epistemologia e história
da Ciência em Ecologia: o passo inicial na formação do ec\'ologo. Revista Brasileira de PósGraduação,
7, CAPES.
C. N.J. Gotelli, A.M. Ellison, 2011. Princípios de Estatística em Ecologia. Artmed Editora, ISBN
9788536324692.
D. G. VOLPATO, 2013. Ciência: da ﬁlosoﬁa à publicação. Cultura Acadêmica; Vinhedo: Scripta, ISBN
9788598605234.
E. E. Ronald Hulbert, 1984. THE BOOKSHELF. Family Court Review, 22, Wiley, pp.97–98.
F. Alain F. Zuur, Elena N. Ieno, Chris S. Elphick, 2010. A protocol for data exploration to avoid common
statistical problems. Methods in Ecology and Evolution, 1, Blackwell Publishing Ltd, pp.3–14, ISSN
2041-210X.

Referências Outras
(Tukey, 1980) (Venables & Ripley, 2002) (Fox, 2002) (Crawley, 2007) (Verzani, 2005)

A. John W. Tukey, 1980. We Need Both Exploratory and Conﬁrmatory. The American Statistician, 34,
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pp.23-25.
B. William N. Venables, Brian D. Ripley, 2002. Modern Applied Statistics with S. Fourth Edition. New
York: Springer, ISBN 0-387-95457-0.
C. John Fox, 2002. An R and S-Plus Companion to Applied Regression. Thousand Oaks, CA, USA: Sage
Publications, ISBN 0-761-92279-2.
D. Michael J. Crawley, 2007. The R Book. 1. Wiley, ISBN 0470510242.
E. John Verzani, 2005. Using R for Introductory Statistics. Boca Raton, FL: Chapman and Hall-CRC,
ISBN 1-584-88450-9.
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Tutorial de Introdução ao R 2019 - BOT8990
Introdução à linguagem objeto orientada do R: objetos, manipulação de objetos e produção de
gráﬁcos, como importar e exportar dados, ﬁguras, e outras coisas báscias. O que é o R e porque você
deve se preocupar em aprender a programar em R.

Passo 01 - Iniciando no R
Instalando o R, familiarização e boas práticas
O R como calculadora e funções matemáticas

Conhecendo o notaR
Este tutorial inclui exercícios do NotaR, que te obriga a construir um script a partir de um enunciado e
fugir um pouco do copy-paste do tutorial.
Alunos inscritos na disciplina precisam estar autenticados para fazer os exercícios obrigatórios.
O login de cada aluno inscrito na disciplina é o seu email informado na inscrição e a senha será
informada pelos professores. Outros exercícios são opcionais e qualquer pessoa pode entrar no
site e fazer exercícios sem autenticação.
Leia atentamente a página submetendo respostas.
Leia com atenção o enunciado de cada exercício antes de iniciar a construir o seu script.
Resolva o exercício 1.1 Bem vindo ao notaR
Resolva o exercício 1.2 Remoção Com Critério

Passo 02 - Classes de objetos
Objeto I - Vetores
Vetores & operações vetoriais
Classe de Vetores & Fatores
Indexação de Vetores
Vetores lógicos & Filtrando dados
Exercícios no NotaR
Resolva 2.1 Biomassa de Árvores
Resolva 2.2 Sequências
Resolva 2.3 Conta de Luz
Resolva 2.4 Área Basal
Resolva 2.5 Variância na Unha
Resolva 1.3 Objetos de Data
Resolva 103.0 Indexação de vetores
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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Objeto II - Matrizes & Data Frames
Matrizes vs. Data.Frames
Indexação de matrizes e data.frames
Filtrando e ordenando matrizes & data.frames
Importando e exportando dados no R

Exercícios no NotaR
Resolva 3.1 Distância entre cidades
Resolva 3.2.1 Criação de um data frame
Resolva 3.3 Criando uma Matriz

Objeto III - Listas e Objetos Complexos
Listas & Indexação de Listas
Objetos Complexos

Passo 03 - Gráﬁcos
Dispositivos Gráﬁcos
Parâmetros Gráﬁcos I
Parâmetros Gráﬁcos II - símbolos, cores
Funções Gráﬁcas I - Alto Nível
Funções Gráﬁcas II - Baixo Nível
Funções Gráﬁcas III - Interativas
Conheça o ggplot2 - extra, pois isso tem outra lógica (avançado)

Passo 04 - Iteração e Controle de Fluxo
Uma grande vantagem de programar é poder fazer a mesma coisa várias vezes com muita facilidade.
Essa sessão visa demostrar algumas ferramentas úteis do R que facilitam construir scripts com essa
habilidade.
Iteração e Controles de Fluxo (Loops)
Funções da Família Apply
Criando a suas funções

Passo 05 - Outras funções muito usadas
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Tabelas de contagem e tabelas dinâmicas
Tabelas de contagem
Tabelas dinâmicas

Manipulação de Textos
Como linguagem de programação, você tem várias funções que te permitem manipular palavras e
textos. Essas funções são muito úteis na organização e limpeza.
Manipulação de Textos

Manipulação de arquivos e pastas
Funções para manipular arquivos

Amostragens aleatórias
Funções para gerar permutações e simular dados

Exercícios do notaR
Resolva 3.2.2 Sintetizando Dados
Resolva 3.5 Classes de objetos
Resolva 3.4 Lendo e Salvando seus dados
Resolva 3.6 Acrescentando Dados de Síntese
Resolva 3.8 De vetor a data.frame ordenado
Resolva 3.7 Cara ou Coroa
Resolva Lembrando matrizes e listas

Para aprender mais: outros tutoriais
Apostila do Curso do R da IB-USP
Introdução ao R no site do R
Cursos de Introdução ao R do Vitor Landeiro

From:
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/ - Ecologia e Evolução de Plantas
Amazônicas
Permanent link:
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/doku.php?id=disciplinas:bot89:tutorial
Last update: 10/37/2019 17:37
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Primeiros passos
Dicas iniciais
Faça tutorial na ordem apresentada, especialmente se tudo isso é novo para você
Use o R via RStudio, é mais simples.
Executar cada script, linha por linha, procurando entender o que cada linha faz e cada comando
representa;
Para cada função nova, utilize o Help do R, leia o que signiﬁcam cada um dos argumentos.
Altere os argumentos das funções e veja o que acontece. Explore!

Instalação de Software
1. Baixe e instale o R - para o seu sistema operacional.
2. RStudio - baixe e instale o RStudio, que vai facilitar o uso do R e oferece os recursos de
markdown
3. Latex - baixe e instale o Latex para sua plataforma. Isso será necessário para que você possa
gerar documentos dinâmicos com markdown.

Console & Scripts
Ao executar o R ou o RStudio você terá basicamente duas janelas principais:
Terminal ou Console - a interface que interpreta o código da linguagem. Os códigos
digitados aqui serão interpretados pelo R.
Arquivo do Script - digitar um código curto no console é simples, mas quando o código
é longo ﬁca meio inviável e confuso. Além disso é importante poder guardar um código
para executar em outro momento. Por isso, é boa prática escrever o código num arquivo
simples de texto que pode ser salvo (extensão .R.) numa pasta no seu computador e
reutilizado. Como um arquivo *.R é um texto simples, ele é editável por qualquer editor
de texto como Bloco de Notas (ou Notepad++) para usuários Windows, TextWrangler
(Mac OSX) ou gedit (Linux). O editor de scripts do RStudio é excelente.

Imagem de uma sessão do R studio com três painéis abertos.

Imagem de uma sessão do R para Mac OSX com um janela de script aberta além do
console.

Ecologia e Evolução de Plantas Amazônicas - http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/

Last update: 07/00/2019 23:00

wiki:ebook http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/doku.php?id=wiki:ebook

Linguagem Objeto-Orientada
A chave para entender o R é que trata-se de uma linguagem. Uma linguagem para
manipular objetos (William N. Venables, Brian D. Ripley, 2002). Um objeto é identiﬁcado por
uma palavra e veremos ao longo do curso que existem vários tipos de objetos. Este é o conceito
mais importante para entender o R.
Para começar, digite algumas coisas no Console do seu R ou RStudio:

#Por exemplo, digite uma fórmula matemática simples e pressione enter:
3+5+10 #o console retornou 18 - veremos como o R funciona como calculadora,
portanto, números são interpretados como números pelo console
#Agora vamos criar um objeto simples.
objum = "vou colocar um texto dentro do meu primeiro objeto" #enter
objum #enter
#vejam que objum é o nome do meu primeiro objeto, e tem como conteúdo o
texto que eu coloquei dentro
#eu poderia ter chamado objum de qualquer coisa (sem espaços em branco)
banana = "vou colocar um texto dentro do meu primeiro objeto"
banana
#mesma coisa né?
#um objeto também pode virar outro objeto
objdois = objum
objdois #pegou o conteúdo que eu coloquei em objum
#e posso colocar o resultado da minha conta
objtres = 3+5+10
objtres

Note que o código acima é o seu script, ou seja a sequência de códigos que você escreveu e
que o R irá interpretar para realizar oque foi dito. Se você escrever isso num arquivo .R, que
você pode executar tantas vezes quanto quiser. Copie o código para a janela do script e salve
ele como "script01.R" em alguma pasta no seu computador.
Note também que dependendo do objeto, o código acima tem cores diferentes. Em vermelho e
entre aspas estão textos, os números em roxo e objetos criados em preto. Isso ajuda a
entender os elementos da sintaxe (vocabulario e gramática do R). O RStudio também mostra
isso colorido. Neste wiki, além de colorir segundo a sintaxe do R, um link aponta para o help das
funções do R se você colocar o mouse sobre algumas funções (experimente abaixo).
Note também que à direita do símbolo # o texto no código acima ﬁca cinza, que indica ao R
que não é para interpretar isso. Este símbolo é usado para incluir comentários nos scripts.
Se você já está escrevendo um script num arquivo e não no console, selecione todo o texto na
sua janela de script e digite CONTROL+R (Windows), ou Command+Enter (Mac). O conteúdo do
script será executado no Console. Note que o símbolo # não é interpretado pelo console.
O R vem com vários scripts prontos, que são funções que executam alguma coisa. Esses
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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scripts são objetos de classe função, pois eles contém um conjunto de código que usa
parâmetros para executar um conjunto de passos. Parâmetros são objetos que a função utiliza
segundo as tuas especiﬁcações. Por exemplo, vamos listar os objetos criados no passo anterior:
#digite
ls() #note os parênteses (); a função ls() lista os objetos criados por
você: [1] "banana" "objdois" "objtres" "objum"
#adicione um parâmetro à função, especificando o que você quer listar,
apenas aqueles que contém no nome o padrão "obj"
ls(pattern="obj") #[1] "objdois" "objtres" "objum"
#agora veja o que a função ls é
ls #note que não digitei os parênteses e ao digitar isso verei o script que
está dentro da função ls que começa assim: function (name, pos = -1L, envir
= as.environment(pos), all.names = FALSE, pattern, sorted = TRUE) { ....
#note que os argumentos da função são os objetos que vão dentro do () da
função e são utilizados pela função para executar alguma coisa, neste caso,
lista objetos. Experimente mudando parâmetros:
ls(sorted=FALSE) #ele mostra os objetos na ordem que foram criados

R-Base & Pacotes
Como vimos acima, um script to tipo função é um objeto que executa um conjunto de
comandos e recebe argumentos que modiﬁcam o que o script realiza. Existem dois tipos de
funções:
Funções da Base - funções que vem junto com o R quando você faz o download do
programa.
Funções de Pacotes - pacotes (library, packages) são funções criadas por colaboradores
e organizadas em pacotes que você pode baixar dos repositórios do R.
As funções da base vem junto com o programa e você não precisa se preocupar com isso.
Pacotes, por outro lado, você precisa instalar conforme a sua necessidade. Por exemplo, para
trabalhar com dados ﬁlogenéticos você pode necessitar do pacote ape (Analyses of
Phylogenetic and Evolution), que já tem várias funções preparadas para análises ﬁlogenéticas.
Para trabalhar com pacotes você primeiro precisa deﬁnir um repositório, ou seja, um servidor,
de vários disponíveis (espelhos do repositório oﬁcial), de onde o R irá buscar o pacote desejado.
Pode usar o menu do R ou do RStudio para instalar pacotes e deﬁnir um repositório padrão para
sua instalação.
Como tudo no R, você pode executar comandos que estão no menu usando funções. Por
exemplo, ao invés de usarmos o menu do R vamos deﬁnir o repositório e instalar um pacote
usando um script:
#isso pode não funcionar se estiver no INPA por causa do Proxy.
chooseCRANmirror() #seleciona repositório
install.packages("ape",dependencies = TRUE) #instala o pacote Ape

São inúmeros os pacotes (libraries) disponíveis nos repositórios do R:
Taskviews: São listas comentadas dos pacotes do R para uma certa área ou tema,
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mantidas no CRAN1). Para nossa área, p.ex, há os views Environmetrics, Multivariate,
Genetics, Spatial, Morphometrics, Phylogenetics. Todo espelho de CRAN mantém uma
cópia dos taskviews. Para o espelho da FMV-USP o link é
http://www.vps.fmvz.usp.br/CRAN/web/views/.
CRANTASTIC!: Excelente sítio com resumos de todos os pacotes do CRAN. Tem recursos
para buscas de pacotes e funções por assuntos, resumos de cada pacote, avaliações de
pacotes e muito mais. Juntamente com as taskviews, é o recurso básico para encontrar
o pacote que você busca no R.

Para conﬁgurar a proxy no INPA, edite o arquivo de environment do R studio e adicione o
conteúdo abaixo. No entanto, é mais simples concetar fora da rede do INPA para fazer isso, pois
nem sempre funciona:
#edite o arquivo no R studio
file.edit('~/.Renviron')
#adicione este conteúdo no arquivo acima
http_proxy=http://proxy.inpa.gov.br:3128/
http_proxy_user=usuário:senha
https_proxy=https://proxy.inpa.gov.br:3128/
https_proxy_user=usuário:senha
#ATENÇÃO: onde consta usuário:senha (substitua por seu usuário e senha)

Help do R
Toda função do R, tanto as funções da Base como funções de pacotes tem um help e muito fácil
usar isso, basta executar uma das seguintes opções:
#como exemplo vamos usar a função ls()
?ls #ou seja o comando é ?+"nome da função"
#ou então
help(topic="ls") #nome da função como argumento da topic da função help
Ao digitar uma das opções acima o R vai abrir uma janela (no RStudio vai abrir colocar esse
resultado num dos painéis), com o help da função. Todos os "helps" do R tem a mesma
estrutura como no exemplo abaixo da função ls():
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Qualquer help tem a seguinte estrutura:
•
ls{Base} - nome da função e pacote a que
pertence
•
List Objects - o que a função faz
•
Description - descrição do que a função faz
•
Usage - como usar a função (lista dos
argumentos da função entre parênteses)
•
Arguments - explicação dos argumentos da
função
•
Details - detalhes sobre a função e alternativas
de uso
•
References - referências bibliográﬁcas na
função
•
See Also - veja também - links para outras
funções relacionadas
•
Examples - códigos de exemplo de como usar a
função (em geral podem ser enviados ao console
da mesma forma que um script: CONTROL+R
(Windows) ou COMMAND+ENTER (Mac)

Área de trabalho vs. Pasta de Trabalho
Dois conceitos são fundamentais para trabalhar no R:
Área de Trabalho - é o local dentro do R onde você coloca os objetos criados durante a
execução de scripts. Você pode visualizar/apagar os objetos no Console:
ls() #ls= listar - já vimos que isso lista os objetos criados por você e
que estão na área de trabalho
?rm #veja o help desta função
rm(objum) #rm = remover - esta função apaga objetos da área de trabalho. No
exemplo estamos apagando o objeto chamado objum, criado anteriormente
ls() #note agora que o objeto não existe mais
rm(list=ls()) #desse jeito apagamos todos os objetos que criamos
anteriormente
ls() #note que não sobrou nenhum objeto
Pasta de Trabalho - é o local (pasta) no seu computador que o R usa para salvar arquivos. É o
caminho padrão para o R encontrar arquivos de dados, scripts, etc. Você pode trabalhar no R
sem deﬁnir uma "Pasta de Trabalho" mas é muito mais simples se você usa este recurso.
Experimente a seguinte script:
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getwd() #o nome desta função é abreviação de "get working directory" ou
seja "pega a pasta de trabalho definida". A resposta deste código varia
dependendo do seu sistema operacional. Mas a função retorna o caminho
completo da pasta de trabalho atual
#[1] "/Users/BetoVicentini" #esta é a resposta na minha máquina
Toda vez que você usar o R, é boa prática, deﬁnir a "pasta de trabalho", que é o local no seu HD
onde você guarda os arquivos relacionados ao seu projeto (dados, scripts, resultados, etc.).
Você pode deﬁnir a "pasta de trabalho" usando o menu do R (Arquivo ⇒ Diretório de
Trabalho no Windows; ou Misc ⇒ Muda Pasta de Trabalho no Mac);
Ou você pode usar uma função:
?setwd #veja o help da função que iremos utilizar
minhapasta = "/Users/BetoVicentini/Desktop/bot89-2016"
#se estiver usando windows:
#minhapasta = "c:/Users/BetoVicentini/Documents/bot89-2016"
#minhapasta = "c:\\/Users\\/BetoVicentini\\/Documents\\/bot89-2016"
precise usar barras invertidas

#talvez

setwd(dir=minhapasta) #usa a funçao "set working directory" para especificar
o diretório (pasta) de trabalho
#note que eu defini dir primeiramente como o objeto "minhapasta" usei esse
objeto para especificar o objeto "dir", que é o único argumento da função
setwd()
Objetos criados no R por você podem ser salvos como um arquivo no seu computador. Pode
usar o Menu do R ou RStudio para isso, ou pode usar o comando abaixo:
?save #veja o help desta função que vamos utilizar
?save.image #veja o help desta função que vamos utilizar
#se sua área de trabalho estiver vazia
ls() #se nao retorna nada porque voce apagou acima
#crie alguns objetos para o exercício
objum = "um objeto de texto qualquer"
objum
objdois = 18 #um objeto com um número qualquer
objdois
banana = objum #um objeto idêntico a objum
#pronto, agora mostre todos os objetos na sua AREA DE TRABALHO
ls()
#agora salve esse objetos como um arquivo na sua PASTA DE TRABALHO
getwd() #veja onde o arquivo será salvo
#se voce quer salvar todos os objetos
save.image(file='meusObjetos.Rdata')
#se voce quer salvar apenas alguns objetos
save(objum,banana,file='meusObjetos2.Rdata')
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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#veja que na sua pasta de trabalho getwd() voce tem esses arquivos
dir() #lista arquivos na sua pasta de trabalho (análoga a função ls() que
lista objetos)
dir(pattern="Rdata") #lista apenas arquivos que tem no nome ".Rdata"
#apaga os objetos todos
rm(list=ls())
ls() #note que não tem mais objetos na sua área de trabalho, mas pode
resgatar objetos que salvou num arquivo Rdata:
load(file="meusObjetos2.Rdata") #puxa os objetos neste arquivo que está na
sua pasta de trabalho
ls() #note que ele puxou os objetos objum e banana que salvamos acima neste
arquivo
#puxe o outro arquivo gerado
load(file="meusObjetos.Rdata") #puxa os objetos neste arquivo que está na
sua pasta de trabalho
ls() #veja novamente os objetos na sua área de trabalho: Todos os objetos
são listados. Se fizer isso e já houver objetos com o mesmo nome na sua área
de trabalho, estes serão sobrepostos.
Portanto, Área de Trabalho e Pasta de Trabalho são dois conceitos fundamentais que você
precisa entender bem, pois deﬁne como e onde você estará salvando informação quando usar o
R, tanto em termos de objetos (área de trabalho) como em termos de arquivos (pasta de
trabalho).
Se você digita q(), que é a função para sair do R ele geralmente te pergunta se você quer salvar
os objetos numa área de trabalho padrão (que o R puxa quando você o inicia):
q() #sai do R
#vai perguntar no Console algo do tipo "Save workspace image to
~/Desktop/bot89-2016/.RData? [y/n/c]:"
#note que o arquivo não tem nome apenas extensão ".RData" e é salvo na pasta
de trabalho definida com setwd().
Códigos de scripts podem ser executados no console sem necessidade de abrir o script. Por
exemplo, suponha que eu tenha salvo o seguinte script num arquivo "script01.R":
objum = "meu primeiro objeto de texto"
objdois = 18 #meu primeiro objeto numérico
banana = objum
Se este arquivo Scrip01.R está na minha pasta de trabalho, então posso executá-lo com a
função source()
dir(pattern=".R") #mostra os arquivos .R que estão na pasta de trabalho
rm(list=ls()) #apaga todos os objetos, para ver que ele irá criar os objetos
indicados no arquivo
ls() #nao tem nenhum objeto
source("script01.R")
ls() #os objetos foram criados como especificado no script
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Dicas básicas
As linhas de comando (o código) que você escrever nos seus scripts para manipular dados,
realizar análises, produzir gráﬁcos e outros documentos, devem ser escritas de forma genérica,
um código que possa pegar um conjunto de dados qualquer que tenha a mesma estrutura que
os seus e executar a sequência de análises. Ou seja, o código deve ser escrito não em função
do conteúdo dos seus dados, mas apenas na estrutura (i.e. as colunas dos seus dados) deles.
Esta é a chave para uma programação eﬁciente.
Salve o seu código num arquivo de script (*.R) e organize seus arquivos de cada projeto
numa única pasta. Se o seu script é genérico, você poderia incluir a criação de subpastas no
seu código para salvar resultados e manter organizado os produtos de seu projeto, utilizando
(funções para manipular arquivos e pastas), como sugerido aqui.
Deﬁna esta pasta como pasta de trabalho toda vez que iniciar uma sessão do R. Você pode
fazer isso com:
funções getwd() e setwd();
atráves do menu do R ou do RStudio. No RStudio, por exemplo, você encontra no Menu:
Sessão
Deﬁne Pasta de Trabalho (Set Working Directory)
Para a pasta do arquivo *.R aberto (To Source File Location) ou uma das
outras opções neste submenu.
Se você tem um arquivo *.Rdata no seu computador e abrir o R (ou RStudio) clicando
duas vezes neste arquivo (ou com o botão direito do mouse), o R irá puxar os objetos
contidos neste arquivo para a "área de trabalho" e irá automaticamente reconhecer a
pasta onde este arquivo está como "pasta de trabalho" (Experimente isso).
Textos são especiﬁcados dentro de Aspas ("") ou Aspas Simples ('') - tanto faz qual você usa, o
importante é sempre que abrir aspas fechar as aspas com o mesmo tipo. Se teu texto tem
acentos use aspas duplas para delimitar ele. Aspas simples podem entrar num texto deﬁnido
por aspas duplas:
objum = "um texto com 'aspas simples'"
objum
obj2 = 'um texto com "aspas simples"'
obj2
#note que foi adicionada uma barra invertida, porque \" na sintaxe do R
significa aspas para confundir com as aspas que você usa para indicar
textos.

Números são sempre especiﬁcados sem aspas, se colocar entre aspas, será interpretado como
texto
obj1 =
obj1+1
obj2 =
obj2+1

18
#essa fórmula irá funcionar porque obj1 é um número
"18"
#isso não vai funcionar porque obj2 não é um número

Nomes de objetos não podem ter espaço em branco e aspas são ignoradas:
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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obj 1 = "meutexto" #nao vai funcionar
obj1 = "meutexto" #vai funcionar
obj1
"obj1" = "meu texto" #vai criar objeto obj1, ignorando as aspas
obj1
obj"1" = "meu texto" #nao vai funcionar

Atribuição de valores à objetos pode ser feita com dois operadores equivalentes (= ou ⇒ ou
⇐):
obj1 = "meu texto"
#ou pode escrever assim
obj1 <= "meu texto"
rm(obj1)
#ou assim
"meu texto" => obj1
obj1

Se você tiver diﬁculdade no entendimento de um script do R que está tentando rodar, separe os
termos das linhas e expressões para entender o que cada parte está fazendo. Também pode
alterar os valores dos argumentos para entender o funcionamento de uma função, ou
simplesmente digitar a função sem os parênteses para ver o script que ela contém:
#uma expressão simples
obj1 =
paste(levels(iris$Species),tapply(iris$Sepal.Length,INDEX=iris$Species,mean,
na.rm=TRUE),sep=" sépala média = ")
#separando as partes (cada função na sua expressão):
levels(iris$Species) #categorias especies
tapply(iris$Sepal.Length,INDEX=iris$Species,mean,na.rm=TRUE) #sépala média
por espécie
#paste(, sep='sépala média = ') #cola esses dois vetores usando um separador
sep = 'sépala média = '
obj1
#veja o conteúdo da função tapply (o script que ela executa quando você usa)
tapply

A. William N. Venables, Brian D. Ripley, 2002. Modern Applied Statistics with S. Fourth Edition. New
York: Springer, ISBN 0-387-95457-0.
1)

Comprehensive R Archive Network, repositório oﬁcial dos programas e pacotes do R
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Pasta e Arquivos
Suponha que você tem 2000 arquivos numa pasta e quer pegar os arquivos que contenham a palavra
"folha" no nome e com cada arquivo você quer mudar o nome e salvar em outro local.

dir() dir.create() ﬁle.copy() … - veja o help de qualquer uma dessas funções
#meu caminho
caminho = "~/Documents/BOT89/aulas"
#lista todos os arquivos no caminho que sejam pdfs
arqs = dir(caminho,pattern=".pdf")
#renomeia os arquivos adicionando a data no final do nome
#cria funcao para gerar novos nomes
novonome <- function(x) {
#separa as palavras
xx = strsplit(x,".pdf")[[1]]
#cola a data
xx1 = paste(xx,Sys.Date(),sep="_")
#junta novamente tudo
xx = paste(xx1,".pdf",sep="")
#retorna o novo nome
return(xx)
}
#agora copia cada arquivo para uma subpasta em caminho
novapasta = paste(caminho,"/pdfs",sep="")
dir.create(novapasta)
#salva os arquivos com mesmo nome na nova pasta
#cria uma funcao para isso
salvaarq <- function(arq,origem,destino) {
from=paste(origem,"/",arq,sep="")
to=paste(destino,"/",novonome(arq),sep="")
file.copy(from,to)
}
#aplica a funcao a todos os arquivos
sapply(arqs,salvaarq,origem=caminho,destino=novapasta)
#pronto os arquivos devem ter sido copiados
dir(novapasta)

From:
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/ - Ecologia e Evolução de Plantas Amazônicas
Permanent link:
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/doku.php?id=bot89:precurso:1ﬁles:inicio
Last update: 07/02/2019 17:02
Ecologia e Evolução de Plantas Amazônicas - http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/

Last update: 07/00/2019 23:00

http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/

wiki:ebook http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/doku.php?id=wiki:ebook

Printed on 08/38/2019 19:38

08/38/2019 19:38

23/173

Apostila PPG-Botânica 8990 INPA

Dicas
Construa seus scripts de forma reproduzível, ou seja, que mudando os arquivos de dados (mais
linhas ou colunas), você não precisa ajustar o resto do script em nada para fazer as mesmas
coisas.
Utilize títulos para organizar seus scripts, em scripts longos pode ser um caminho muito fácil
para encontrar o que você quer de maneira rápida.
Organize seus dados, resultados e scripts em subpastas na sua pasta de trabalho [getwd()] e
use o caminho relativo da sua pasta de trabalho na indicação do argumento file, quando
estiver salvando um dado corrigido, um resultado ou uma ﬁgura:

#suponha que minha pasta de trabalho tenha o seguinte endereço:
path = "/users/eu/documentos/cursodor/exerciciofinal/"
#defino como area de trabalho
setwd(path)
#cria uma subpasta chamada 'figuras' (se voce não criou manualmente)
#se não existe uma subpasta chamada figuras, cria ela
if (!dir.exists("figuras")) { dir.create("figuras", mode = "0777") }
#veja o help dessas funções e entenda os seus argumentos
#Adicionando um título ou marcação #### basta adicionar 4 # ao final do
título desejado e aparecerá o título ao final da sua página do script
#salvando uma figura com indicação do caminho relativo a onde você está
(pasta de trabalho):
pdf(file="figuras/figura01.pdf")
plot(1:10,1:10,main='qualquer coisa')
dev.off()
#agora suponha se você definiu como pasta de trabalho a subpasta
'scripts',onde estão seus scripts e a pasta script seja a pasta de trabalho.
#então o caminho relativo pode ser indicado assim:
pdf(file="../figuras/figura01.pdf")
plot(1:10,1:10,main='qualquer coisa')
dev.off()
#onde ../ significa suba um nível no caminho (saia da subpasta scripts)
#dois níveis seria assim: ../../
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O R como calculadora
O R é uma calculadora potente. Os exemplos abaixo mostram a informação básica necessária ao uso
da ferramenta.

Operadores
Operadores de atribuição
= ou ⇒ ou ⇐ atribuir valor a objeto ou objeto a objeto.
Operadores matemáticos
+ e - adição e subtração
* e / multiplicação e divisão
^ exponenciação
#digite no console do R:
3+3
3-3
3*3
3/3
3^3
Objetos númericos podem ser usados nas fórmulas artiméticas:
#atribua um valor a um ou mais objetos
obj = 3
obj2 = 3
#utilize o objeto para fazer contas
obj+obj2
obj-obj2
obj*obj2
obj/obj2
obj^obj2

Precedência de Parênteses
O uso de parênteses permite construir qualquer lógica de precedência no cálculo:
#atribua valores a três objetos
o1 = 2
o2 = 4
o3 = 3
#os resultados não serão os mesmos para:
o1*o2^o3-1 #=127
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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o1*o2^(o3-1) #=32
(o1*o2)^o3-1 #=511
(o1*o2)^(o3-1) #=64

Funções & constantes matemáticas
Algumas operações aritméticas pode ser realizadas com algumas funções genéricas que
apresentamos no exemplo de código abaixo. Veja o help para qualquer uma das funções abaixo e
siga os links relacionados para ver todas as possibilidades dessas funções genéricas de uso genérico.
Veremos adiante que essas funções e operações matemáticas são aplicáveis à vetores.
#Raiz quadrada
sqrt(9)
#valor absoluto
abs(-12)
abs(-66)
abs(66)
#logaritmo
log(10) #Logaritmo natural
log( 10, base = 10) #Logbase 10
log10(10) #Também log de base 10
#funções trigonométricas
pi # é uma constante do R, um objeto chamado "pi" que tem o valor de
3.141593
sin(0.5*pi) #Seno
cos(2*pi) # Coseno
asin(1) # Arco seno (radianos)
asin(1)/pi * 180
#arredonamentos
#dois valores
a = 3.51
b = 3.49
#para o valor mais alto (ceiling = teto)
ceiling(a)
ceiling(b)
#para o valor mais baixo (floor = chão)
floor(a)
floor(b)
#arredonda dependendo se casa decimal é maior ou menor que 0.5
round(a)
round(b)
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NA - valores inexistentes
Frequentemente no R, quando você realiza uma operação errada ou inválida, o R retorna um dos
seguintes códigos (constantes lógicas), que são entendidos pelo R com esses valores e portanto
podem ser usados na atribuição à objetos:
NA = valores ausentes (faltando)
NAN ou not a number = valores inválidos
Inf = inﬁnito
-Inf = inﬁnito negativo
?NA #veja o help sobre isso
#um valor infinito negativo
-5/0
#um valor infinito positivo
10/0
#note que o simbolo Inf vale como valor
500000000000000000/Inf
#e que posso atribui-lo a um objeto
mf = Inf
500/mf
#valor inválido/inexistente
sqrt(-1)
#valores ausentes entram na matemática
2 * NA
2 * NaN
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Vetores & Operações Vetoriais I
Vector (Vetor) no R é um tipo de objeto que concatena múltiplos valores. É fundamental que você
entenda vetores para poder entender objetos mais complexos.

Criação de Vetores
Vetor é um conjunto de elementos (valores) de uma mesma classe. A função c() é usada na
criação de vetores, ela combina ou concatena elementos:
#um vetor de números
v1 = c(3,3.14,pi,37.5,38)
v1
#um vetor de texto
v2 = c("a","banana","maça","pera","jabuticaba")
v2
#essas constantes do R são vetores de texto
LETTERS #letras maiusculas
letters #letras minusculuas
month.abb #meses abreviados
month.name #meses por extenso
#vetor lógico (veremos adiante como isso é importante)
v3 = c(TRUE,TRUE,FALSE,FALSE)
v3
#é o mesmo que
v3 = c(T,T,F,F)
#note que TRUE e FALSE são valores lógicos e essas palavras são entendidas
apenas quando em maiúsculas pelo R
v4 = c(true,true,false,false) #o R não entende isso como valor lógico e o R
procura por objetos com esses nomes

Sequências Numéricas & Repetições
É possível criar vetores numéricos usando a função seq() ou o operador :
#usando o :
1:10 #cria uma sequencia de números inteiros 1 a 10
20:0 #cria uma sequencia de números inteiros 20 a 0
0:-20 #cria uma sequencia de números inteiros 0 a -20
#usando a função seq() temos maior controle das sequencias
?seq #veja o help da função
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seq(from=1,to=10,by=0.5) #de 1 a 0 a cada 0.5
seq(from=10,to=0,by=-0.5) #de 10 a 0 a cada 0.5
seq(from=100,to=0, length.out=10) #10 valores igualmente espaçados de 100 a
0
É possível criar vetores repetindo valores através da função rep():
#para números
rep(5, times=3) #cria um vetor com três elementos de valor 5
rep(1:5, times=3) #cria um vetor com três repetições da sequência de 1 a 5
rep(1:5, each=3) #cria um vetor repetindo três vezes cada elemento da
sequência de 1 a 5
#para textos
obj = c("banana","maça","pera")
rep(obj,times=3)
rep(obj,each=3)

Operações Matemáticas com Vetores
Todas as operações aplicadas a um vetor são aplicadas a cada um de seus elementos:
meuvetor = 1:5 #uma sequencia de 1 a 5
mv2 = meuvetor*3 #uma sequencia onde cada valor de meuvetor foi multiplicado
por 3
mv2
mv2 = meuvetor/3 #uma sequencia onde cada valor de meuvetor foi divido por 3
#se usar uma função matemática com um vetor ela afetará cada elemento
indivualmente
meuvetor = c(49,25,16,4,1)
sqrt(meuvetor) #raiz quadrada de cada elemento em meuvetor
Operações com dois ou mais vetores são PAREADAS:
Se os vetores tem o mesmo comprimento (mesmo número de elementos), então a
operação é feita par a par, na ordem que os elementos aparecem no vetor:
v1 = c(1,5,10,15)
v2 = c(2,4,8,16)
v1+v2 #soma dos valores individuais e pareados
v1*v2
v1^v2
REGRA DA RECICLAGEM - se os vetores não tem o mesmo comprimento (mesmo número de
elementos), então a operação é feita par a par, mas o vetor mais curto é reciclado, i.e. os
elementos do vetor mais curto são repetidos sequencialmente até que a operação seja aplicada
a todos os elementos do vetor mais longo (o R dará uma aviso quando a operação envolver
vetores de tamanhos diferentes, pois as vezes não é isso que queremos).
#o mais simples para entender a regra da reciclagem é operação entre um
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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vetor longo e um vetor atômico de um único valor
v1 = c(1,5,10,15) #vetor com 4 elementos
v2 = 2 #vetor com 1 elemento
v1*v2 #cada elemento de v1 é multiplicado pelo único valor do vetor2
#mas a reciclagem se aplica em todos os casos de operação entre vetores de
tamanhos diferentes
v1 = c(1,5,10,15) #vetor com 4 elementos
v2 = c(3,2) #vetor com 2 elemento
v1*v2 #os valores de v1 são multiplicados par a par pelos valores de v2.
Como v2 tem apenas 2 elementos, eles são repetidos 1 vez
ob = rep(c(0,1),each=5)
oc = 1:3
ob*oc

Funções com Vetores
Algumas funções operam sobre todo o vetor e não sobre cada elemento individualmente. Você usa
essas funções o tempo todo no R e precisa conhecer as principais:
length() & sort() - comprimento e ordenação de vetores
meuvetor = 10:1
mv2 = seq(30,99,by=3)
length(meuvetor) #quantos elementos tem meu vetor1
length(mv2) #quantos elementos tem meu vetor2
length(meuvetor)/length(mv2) #operação com os resultados
mvord = sort(meuvetor) #ordena os elementos em ordem crescente
mvord
sort(mvord, decreasing=TRUE) #ordena os elementos em ordem decrescentes
mean(), sd(), min(), sum(), etc. - funções de estatística descritiva:
?mean #veja ajuda de uma dessas funções e navegue por outras
v1 = c(2,4,6,8,4,3,5,7)
sum(v1) #soma de todos os valores
mean(v1) #média aritimética dos valores
median(v1) #valor da mediana
sd(v1) #desvio padrão
var(v1) #variância
sqrt(var(v1)) #desvio padrão, pois este é a raíz quadrada da variância
min(v1) #valor mínimo
max(v1) #valor máximo
range(v1) #mínimo e máximo
diff(v1) #intervalos (diferenças entre valores consecutivos) entre os
valores do vetor
cumsum(v1) #soma cumulativa dos valores
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Classes de Vetores & Fatores
Para entender os conceitos vamos primeiro conhecer algumas funções úteis no entendimento
das classes de objetos do R e algumas funções importantes: class(), is.[class]() e
as.[class]().
Vetores tem classes diferentes e todos os elementos de um vetor pertencem a
mesma classe.
As principais classes são:
numeric (=double, i.e. inclui casas decimais)
integer (numérico mas valor inteiro)
character (texto)
logical (verdadeiro ou falso).
date (para datas)
A função class() nos permite saber a classe de um objeto do R.
?class #veja o help dessa funcao
v1 = 1:20 #um vetor de números inteiros
class(v1)
v2 = seq(1,10,by=0.5) #um vetor de números
class(v2)
v3 = rep(c("A","B"),each=10) #um vetor de palavras (character)
class(v3)
v4 = c(T,T,F,F) #um vetor lógico
class(v4)
v4 = c(10,"A",20,"B") #um vetor com misto de números e letras será
convertido para texto
class(v4)
v4
#veja que em v4 os elementos 10 e 20 viraram palavras, porque vetor só
aceita elementos da mesma classe e enquanto um número pode ser convertido em
texto, um texto não pode ser convertido em número. Por isso tudo é
convertido para texto para a informação seja perdida (i.e. vire NA)
As funções genéricas is.[class]() permitem você perguntar se um vetor é de uma determinada
classe (is?). Vai retornar um vetor lógico, ou seja verdadeiro ou falso dependendo da classe do
objeto:
v1 = 1:20 #um vetor de números inteiros
is.integer(v1) #verdadeiro
is.numeric(v1) #também verdadeiro porque números inteiros também são números
v3 = rep(c("A","B"),each=10) #um vetor de palavras
is.character(v3) #verdadeiro
is.numeric(v3) #falso, porque o vetor contém palavras
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v4 = c(10,"A",20,"B") #um vetor com misto de números e letras
is.numeric(v4) #falso, porque o vetor contém apenas palavras
v4 = c(T,T,F,F) #um vetor lógico
is.logical(v4) #verdadeiro
is.numeric(v4) #falso
is.character(v4) #falso
As funções genéricas as.[class]() (as = 'como a?') permitem você converter um vetor de uma
classe para outra. Em alguns casos isso faz sentido em outros o retorno será de valores
inexistentes (NA) ou não numéricos (NaN).
#conversão total
v1 = 1:20 #um vetor de números inteiros
as.character(v1) #converte para texto um vetor numérico
#conversão parcial
v4 = c(10,"A",20,"B") #um vetor com misto de números e letras
as.numeric(v4) #converte cada elemento separadamente (regra da reciclagem é
aplicada), o R vai conseguir mudar os textos que são números, mas as letras
serão substituídas por NA e um aviso será dado quando isso acontecer
#um vetor de texto não pode virar número
v3 = rep(c("A","B"),each=10) #um vetor de palavras
as.numeric(v3) #todos viram NA pois a conversão é inválida
#mas um vetor lógico pode virar número
v4 = c(T,T,F,F) #um vetor lógico
as.numeric(v4) #verdadeiro vira 1 e falso vira 0 - isso é muito útil e é por
isso que operações matemáticas funcionam com vetores lógicos:
sum(v4)
mean(v4)
min(v4)
O Factor na linguagem do R é um tipo especial de vector com elementos de texto (classe
character), onde os valores de texto são categorias. Isso tem algumas vantagens operacionais e
sempre que o R precisa de um vetor de texto no formato de factor ele converte
automaticamente (se possível). No entanto, é muito importante que você entenda a diferença
entre um vetor de classe character e um vetor de classe factor. Isso vai aparecer o tempo todo
enquanto você usa o R e algumas vezes você precisará converter de um para outro.

levels() - para ver (ou modiﬁcar) os níveis ou categorias de um fator
as.factor() e as.vector() - para converter entre fator e vetor
#um exemplo de um vetor de palavras
mvv = c("abacate","banama","mamão","uva")
#repetindo cada fruta 3 vezes
mvv = rep(mvv,each=3)
#veja conteúdo
mvv
#qual a classe desse vetor?
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class(mvv)
#vamos converter esse vetor de character para um fator
mvv2 = as.factor(mvv)
class(mvv2) #de fato mudou para factor
mvv2 #compare a estrutura deste objeto com mvv (apareceu a a palavra
Levels:, que mostra as categorias existentes no fator)
#por ser um fator você pode
levels(mvv2) #você pode ver os níveis do fator, ou seja as categorias que
ele contém)
levels(mvv2) = c("abacate","banana","mamão","uva") #você pode mudar/corrigir
os níveis, aqui corrigindo banama por banana
mvv2 #veja como mudaram as categorias e os valores
as.numeric(mvv2) #você pode converter o fator em numérico, de forma que cada
categoria vire um número (muito útil isso)
as.numeric(mvv) #nao pode fazer a mesma coisa com um vetor de palavras

as.Date() - datas são uma classe especial, que permite operações artiméticas para calcular
distâncias temporais.
#muitas vezes queremos calcular tempo entre duas observações, como por
exemplo, entre duas medições consecutivas num estudo sobre crescimento de
plantas
#Qual a diferença em dias entre duas datas?
data1 <- "31/03/1964"
data2 <- "17/04/2016"
#eu nao posso simplesmente subtrair esses valores
data2-data1
#isso dá um erro porque esses objetos são de classe texto
class(data1)
class(data2)
#mas o R tem um classe para datas
#entao fazemos a conversao
?as.Date #veja o help dessa função
data1 <- as.Date(data1,format="%d/%m/%Y")
data2 <- as.Date(data2,format="%d/%m/%Y")
#agora a classe mudou
class(data1)
class(data2)
#posso fazer matemática com data
data2-data1
#note o argumento format, ele importa para o R possa entender o formato de
sua data
data3 = "2016-04-21" #formato americano
as.Date(data3,format="%d/%m/%Y") #se eu usasse isso com o mesmo formato
acima, o resultado é NA, porque está mal especificado
#mas mudando a simbologia do argumento format
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as.Date(data3,format="%Y-%m-%d")
#ele reconhece
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Indexação
Já vimos que Vetores são conjuntos de valores da mesma classe.
Esses valores tem uma posição dentro do vetor, ou seja, tem um índice.
Já vimos que podemos alterar a ordem dos valores [com sort()], ou seja, alterar a posição dos
elementos no vetor.
O índice identiﬁca os elementos do vetor individualmente:
pode ser um número equivalente à posição do elemento no vetor, ou
pode ser um nome, quando os elementos do vetor tiverem um nome.
Entender indexação é fundamental para escrever bons códigos no R, pois isso se aplica
também à matrizes e à outras classes de objetos do R.
Aqui vamos ver indexação de vetores, que é data pelo operador [].

Usando índices numéricos
#um vetor simples
v1 = 1:10
v1[1] #valor na posição/índice 1
v1[8] #valor na posição/índice 8
#em outra ordem
v1 = 1:10
v1 = sort(v1,decreasing=TRUE) #ordena decrescente
v1[1] #valor na posição/índice 1
v1[8] #valor na posição/índice 8

Usando índices de nomes
Pode atribuir nomes aos elementos do vetor usando a função names(). Também apresentamos
a função paste(), que é muito útil na manipulação de textos.
Índices de nomes são elementos essenciais na manipulação de dados reais, pois nomes de
linhas (seus registros) e nomes de colunas (suas variáveis) são nomes dos elementos que
compõem a sua matriz. Índice de nomes preservam o 'identiﬁcador' dos seus objetos
(registros).
?paste #veja o help da função paste
?names #veja o help da função names
#um vetor simples
v1 = 1:10
#criando um vetor para usar como nomes
v2 = paste("nome",v1,sep="") #significa = use a regra da reciclagem e cole
(paste) a palavra 'nome' com cada valor do vetor v1, sem separador
v2 #é portanto um conjunto de textos
#note que é muito mais rápido fazer isso do que escrever nome1, nome2 ...
nome10, certo?
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#agora vamos atribuir v2 como nome dos elementos de v1
#para isso é importante que v1 e v2 tenham o mesmo comprimento
length(v1)
length(v2)
names(v1) #deve ser nulo, pois os elementos não tem nome
names(v1) = v2 #atribuimos os nomes
v2 #pronto agora os elementos tem nome
#posso usar o nome como índice para pegar elementos
v1['nome8'] #valor do elemento que tem nome = nome8
v1[8] #isso deve ser equivalente, pois criamos os nomes assim
#mas note a diferença quando reordenamos o vetor e mudamos os valores de
posição
v3 = sort(v1, decreasing=T)
v3[8] #o índice numérico pega outro valor
v3['nome8'] #o indice de nome pega o mesmo valor (PRESERVA)
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Vetores e Operadores Lógicos
Para manipular dados no R entender vetores lógicos e operadores lógicos é fundamental.
Vetores lógicos são vetores de verdadeiros (TRUE ou apenas T, maiúsculas) ou falsos (FALSE
ou F).
Vetores lógicos podem ser convertidos em numéricos e portanto operados matematicamente (T
= 1 e F=0).

Fazendo perguntas à vetores
Vetores lógicos podem ser respostas à perguntas feitas por operadores lógicos:
> - é maior que?
< - é menor que?
>= - é maior igual a?
⇐ - é menor igual a?
== - é igual a?
!= - é diferente de?
%in% - compara conteúdo de vetores
grep() - função que busca para parte de palavras
duplicated() - função busca valores repetidos
#um vetor numerico
v1 = 1:20
#quais valores de v1 são maiores ou iguais a 10
p1 = v1>=10 #vai retornar um vetor lógico
p1
#soma dos verdadeiros responde "quantos valores de v1 são maiores ou iguais
a 10, pois apenas esses valores são verdadeiros ou seja são 1)
sum(p1)
#experimente os demais operadores
#a regra da reciclagem também se aplica neste conceito
v1 = 1:20
v2 = 1:20
p2 = v1==v2 #compara cada par dos vetores que são idênticos
p2 #é o vetor lógico resultando, todos os valores são verdadeiros
#portanto, as seguintes expressões também são verdadeiras
sum(v1==v2)==length(v1)
#ou então
sum(v1==v2)==length(v2)
#valores duplicados
vv = c(2,2,2,3,4,5)
vv #apenas o dois é duplicado
duplicated(vv) #note que esta função retorna TRUE apenas para dois dos três
valores 2 (o primeiro não é duplicado)
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#comparando vetores
v1 = c(1,2,3,4)
v2 = c(4,4,5,6)
v1%in%v2 #quantos elementos de v1 existem em v2
sum(v1%in%v2) #apenas 1
v2%in%v1 #quais elementos de v2 estão em v1
sum(v2%in%v1) #os dois quatro
notas.dos.alunos = c(6.0, 5.1, 6.8, 2.8, 6.1, 9.0, 4.3, 10.4,6.0, 7.9, 8.9,
6.8, 9.8, 4.6, 11.3, 8.0, 6.7, 4.5)
##Quantos aprovados?
sum(notas.dos.alunos>=5)
#Qual a proporção de aprovados?
prop = sum(notas.dos.alunos>=5)/length(notas.dos.alunos)
prop
#ou em texto
paste(round(prop*100),"%",sep="")
Vetores e fatores (CHARACTER)
#E VETORES DE TEXTO?
v1 = rep(c("banana","pera","laranja","limão"),10)
v1 #um vetor de palavras
#quantos elementos são iguais a banana
v1=="banana"
sum(v1=="banana")
#também poderia perguntar: quantos elementos de v1 contém banana
sum(v1%in%"banana")
v1%in%"banana"
#no caso acima == e %in% funcionam igual, mas o operador %in% é util quando
quisermos comparar dois vetores de character
v2 = c("banana","pera","abacate")
v1%in%v2 #quais elementos de v1 correspondem a elementos de v2
sum(v1%in%v2) #quantos são? 10 laranjas e 10 peras
v2%in%v1 #quais elementos de v2 estão em v1
sum(v2%in%v1) #quantos são (apenas laranja e pera, abacate não está)
Operadores auxiliares permitem combinar perguntas:
& - essa condição E essa outra
| - essa condição OU essa outra
! - inverte os valores da pergunta
#um vetor
v1 = 1:20
v1
p1 = v1>5 & v1<=15 #quais elementos de v1 são maiores que 5 E menores ou
iguais a 15
sum(p1) #quantos são?
p1 = v1>5 | v1<=15 #quais elementos de v1 são maiores que 5 OU menores ou
iguais a 15
sum(p1) #quantos são
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/

Printed on 08/38/2019 19:38

08/38/2019 19:38

39/173

Apostila PPG-Botânica 8990 INPA

#!exclamação NEGA ou INVERTE verdadeiros e falsos
v1 = 1:20
sum(v1==5) #quantos v1 são iguais a 5?
sum(!v1==5) #quantos v1 são diferentes de 5?
sum(v1>5) #quantos v1 são maiores que 5?
sum(!v1>5) #quantos v1 são menores que 5?
#texto
v1 = rep(c("banana","pera","laranja","limão"),10)
v1 #um vetor de palavras
vl = v1=="banana" & v1=="pera" #quantos elementos de v1 sao banana E sao
pera
vl
sum(vl) #nenhum valor satisfaz as duas condicoes
vl = v1=="banana" | v1=="pera" #quantos elementos de v1 sao banana ou sao
pera
vl
sum(vl) #tem 20 valores que satisfazem 1 das condições
#isso é o mesmo que pergunta desse outro jeito:
sum(v1%in%c("banana","pera"))

Filtrando dados com Vetores Lógicos
Vetores lógicos podem ser usados como INDICES para ﬁltrar elementos de um vetor. É usando
este conceito que podemos ﬁltrar dados de matrizes e criar subconjunto de dados.
#um vetor com sequencia de 1 a 100
v1 = 1:100
p1 = v1>15 #Pergunta 1 quantos são maiores que 15
v1[p1] #valores que satisfazem a pergunta 1
p2 = v1<=20 #Pergunta 2 quantos são menores ou iguais a 20
v1[p2] #valores que satisfazem a pergunta 2
#quantos satisfazem as duas perguntas
p3 = p1 & p2
v1[p2] #valores que satisfazem as duas perguntas
A função grep() permite perguntar a um vetor de palavras por busca parcial.
?grep #veja o help dessa função e seus argumentos
#um vetor de palavras
v1 = rep(c("banana","pera","laranja","limão"),5)
grep("an",v1) #quais elementos tem a palavra 'an' no nome?
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#note que é case.sensitive (depende se é maiusculo ou minúsculo)
grep("An",v1) #não encontra nada
grep("An",v1,ignore.case=T) #mas eu posso dizer para ele ignorar se é
minusculo ou maiúsculo e ele encontra novamente
#quem sao esses elementos
vl = grep("An",v1,ignore.case=T) #pega os índices desses elementos
v1[vl]
unique(v1[vl]) #valores únicos desse vetor

Perguntando por valores ausentes - NA
Vimos anteriormente como o R codiﬁca valores ausentes, como uma classe lógica deﬁnida pela
palavra NA em maiúsculo. E nossos dados frequentemente tem valores ausentes. Isso vai gerar
avisos indesejáveis e impedir certas análises. Então, muitas vezes precisamos tirar registros
com valores ausentes ou colunas com muitos valores ausentes.
Perguntar por valores ausentes no R é feito por uma função especial is.na(). A resposta da
função é um vetor lógico indicando quem é e quem não é NA.
?is.na #veja o help
#um vetor com NAs
v1 = c(NA,NA,1,2,3,4,5,6)
is.na(v1) #quem é NA?
v2 = v1[!is.na(v1)] #criar um vetor novo com quem não é NA (note o !)
v2
#isso também pode ser feito com na.omit()
?na.omit #veja o help dessa função
v3 = na.omit(v1)
v3 #a diferença é que criou um objeto de classe na.omit
v3 = as.vector(v3) #isso elimina a diferença, convertendo em vetor
v3 #agora é idêntico a v2
#agora suponha o seguinte vetor
v4 = c("NA", "NA","pera","banana","mamão")
is.na(v4) #ops todos são falsos
#isso porque "NA" é texto e não um objeto de classe lógica
class(NA)
class("NA")
#mas eu poderia corrigir isso
v4[v4=="NA"] #vejo
v4[v4=="NA"] = NA #corrijo
v4
is.na(v4) #agora dois são NAs
#note que agora todos são diferentes de "NA" como texto
v4[!v4=="NA"]
#mas isso de mostra quem não é corretamente
v5 = v4[!is.na(v4)]
v5
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Matriz vs. Data.Frames
Objetos de classe matrix ou data.frame são objetos bidimensionais (tem linhas e colunas), é
constituem a forma como nossos dados estão organizados. Precisamos entender a diferença entre
essas classes e suas propriedades.
Matrix - objetos de classe matrix contém linhas e colunas, mas os valores de toda a matriz
são da mesma classe (numeric ou character ou logical). Operações matemáticas com
matrizes utilizam matrizes numéricas, portanto, de uma única classe (matrix).
Data.Frame - objetos de classe data.frame também contém linhas e colunas, mas pode
misturar colunas de classes diferentes (numeric e character, factor, e logical). Quando
importamos dados ao R geralmente importamos para um objeto de tipo data.frame.
Você pode converter matrix para data.frame e vice-versa usando as.data.frame() ou
as.matrix(), mas quando for matrix os dados serão sempre da mesma classe.

Criando matrizes
Poder criar uma matriz no R é muito útil para várias ﬁnalidades como, por exemplo, simular dados em
testes de permutação ou preencher uma tabela com resultados de uma análise. Você pode criar
matrizes de diferentes formas, pode juntar matrizes pelas linhas e colunas, pode extrair sub-matrizes
de uma matriz.
Para criar matrizes usamos a função matrix():
#veja o help da função
?matrix
#a função se usa assim: matrix(data = NA, nrow = 1, ncol = 1, byrow = FALSE,
dimnames = NULL)
#onde:
# data = NA #um vetor de comprimento igual ao número de células desejadas
que é nrow*ncol.
# byrow = FALSE #A forma de preenchimento da planilha pelos dados em data.
Se byrow=TRUE, então ele preenche pelas linhas, senão pelas
# colunas
# nrow = número de linhas
# ncol = número de colunas
# dimnames = um objeto do tipo lista (que ainda não vimos), com dois
vetores, um com os nomes das linhas, outro com os nomes das colunas.
#exemplo 1 - matriz de 3x3 com zeros
mm = matrix(data=0,nrow=3,ncol=3,byrow=F,dimnames=NULL)
mm
#note que data tem comprimento 1, apenas 1 valor. Pela regra da reciclagem
ele é repetido até completar o total necessário dado por nrow*ncol
#exemplo2 - matriz de 3x3 com valores
dd = 1:9 #nove valores
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mm = matrix(data=dd,nrow=3,ncol=3,byrow=F,dimnames=NULL)
mm
#mudando byrow para TRUE preenchemos pelas linhas
mm2 = matrix(data=dd,nrow=3,ncol=3,byrow=TRUE,dimnames=NULL)
mm2
#exemplo3 - matriz de 3x3 com valores e nomes de colunas e linhas
#define dimensao
nrow=3
ncol=3
#define data
dd = 1:9 #nove valores
#define nome de colunas
cln = paste("coluna",1:ncol,sep="")
#define nome de linhas
lln = paste("linha",1:nrow,sep="")
mm = matrix(data=dd,nrow=nrow,ncol=ncol,byrow=F,dimnames=list(lln,cln))
mm
Para unir ou criar matrizes (e data.frames) temos duas funções úteis:
rbind() que signiﬁca row bind, ou seja, cole linhas;
cbind() que signiﬁca column bind, ou seja, cole colunas;
numéricos de mesmo comprimento
v1 = 1:10
v2 = 10:1
v3= 11:20
#essas duas condições devem ser verdadeiras
length(v1)==length(v2)
length(v1)==length(v3)
#entao posso criar uma matriz juntando esses vetores em linhas ou colunas
mml = rbind(v1,v2,v3)
class(mml) #criou um matrix
mml
#ou
mmc = cbind(v1,v2,v3)
class(mmc)

#ou se eu já tenho uma matriz, posso usar essas funções para adicionar novas
linhas ou colunas
novovetor = 31:40
#por linha
ncol(mml)==length(novovetor) #neste caso o número de colunas da matrix
precisa ser igual ao número de elementos no vetor
mml = rbind(mml,novovetor) #junto a matrix existente com o novo vetor,
adicionando uma nova linha
mml
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#note que a nova linha recebeu como nome o nome do objeto que continha o
dado
#por coluna
nrow(mmc)==length(novovetor) #neste caso o número de linhas da matrix
precisa ser igual ao número de elementos no vetor
mmc = cbind(mmc,novovetor) #junto a matrix existente com o novo vetor,
adicionando uma nova coluna
mmc
#note que a nova coluna recebeu como nome o nome do objeto que continha o
dado

Criando data.frames
Objetos de classe data.frame são tabelas de dados, tem duas dimensões, e permite misturar dados
de classes diferentes, numéricos, texto (character ou factor) e lógicos. Quando importamos nossos
dados ao R, em geral criamos objetos de classe data.frame.
Para criar ou converter em data.frames podemos usar as funções data.frame() e
as.data.frame().
?data.frame

#veja o help das funções acima

# a funcao que cria o objeto é
data.frame(..., row.names = NULL, check.rows = FALSE, check.names = TRUE,
stringsAsFactors = default.stringsAsFactors())
#de todos os argumentos os mais importantes são:
#... #que pode ser vetores ou tag = vetor (os dados da tabela)
#stringsAsFactors #que especifica se queremos os textos como vetores ou
fatores
#exemplo 1 #Primeiro criamos alguns dados
#um vetor numerico
v1 = 1:10
#um vetor de letras do mesmo comprimento usando a constante LETTERS
v2 = LETTERS[1:10]
#um vetor de palavras de mesmo comprimento
v3 = rep(c('fulano','jose','joaquim','martin'), length.out=length(v1))
#Juntamos num data.frame com fatores
dd = data.frame(v1,v2,v3,stringsAsFactors = T)
class(dd) #é um data frame
dim(dd) #dimensoes, linhas e colunas
ncol(dd) #numero de colunas
nrow(dd) #numero de linhas
str(dd) #estrutura do objeto (veja as classes das colunas)
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#JUNTAMOS SEM FATORES
dd2 = data.frame(v1,v2,v3,stringsAsFactors = FALSE)
class(dd2) #é um data frame
str(dd2) #estrutura do objeto (veja as classes das colunas)
#juntamos com nome de colunas (tag = vetor)
dd2 = data.frame(RegistorID=v1,CodigoZ=v2,Pessoa=v3,stringsAsFactors =
FALSE)
dd2
#agora vamos usar o cbind que vimos acima
dz = cbind(v1,v2,v3)
#ou entao usando tag=vetor para ter nomes das colunas de acordo
dz = cbind(RegistorID=v1,CodigoZ=v2,Pessoa=v3)
class(dz) #isso cria uma matriz
str(dz) #todos os dados são da mesma classe (texto)
dz = as.data.frame(dz) #convertemos num data.frame
class(dz) #é um data.frame
str(dz) #converte numeros para numerico e texto para fator
dz = as.data.frame(as.matrix(dz), stringsAsFactors = FALSE) #convertemos num
data.frame sem fatores
str(dz) #converte numeros para numerico e texto para character

Funções Importantes
Visualização e Estrutura
head() & tail() - cabeçalho e rodapé - tanto para matrizes como para data.frames
#Primeiro criamos alguns dados
#um vetor numerico
v1 = 1:10
#um vetor de letras do mesmo comprimento usando a constante LETTERS
v2 = LETTERS[1:10]
#um vetor de palavras de mesmo comprimento
v3 = rep(c('fulano','jose','joaquim','martin'), length.out=length(v1))
#juntamos com nome de colunas (tag = vetor) e com
dd2 = data.frame(RegistorID=v1,CodigoZ=v2,Pessoa=v3,stringsAsFactors = TRUE)
#cabeçalho
head(dd2) #primeiras 6 linhas
head(dd2,3) #três primeiras linhas
#rodapé
tail(dd2) #seis últimas linhas
tail(dd2,3) #três últimas linhas
dim() & nrow() & ncol() - dimensões de matrizes e data.frames
dim(dd2) #vetor com dois valores, número de linhas e número de colunas
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nrow(dd2) #número de linhas do data.frame ou matrix
ncol(dd2) #número de colunas do data.frame ou matrix
nrow(as.matrix(dd2))
ncol(as.matrix(dd2))
str() & summary() - estrutura de data.frames e resumo dos dados
str(dd2) #mostra a estrutura do objeto, quais colunas, classes de colunas e
total de valores
summary(dd2) #mostra para cada coluna a variação encontrada: estatística
descritiva de variáveis numéricas, contagem por categoria de fatores, etc.
Veremos isso adiante.

Nomes de Linhas e Colunas
colnames() & rownames() permitem VER e ATRIBUIR valores de nomes de linhas e colunas
em data.frames e matrizes.
Em DATA.FRAME os nomes de linhas DEVEM SER ÚNICOS e - não pode ter duas linhas
com o mesmo nome. São códigos que identiﬁcam registros únicos. Isso é muito importante para
o entendimento dos Identiﬁcadores dos seus dados.
#vamos criar uma matriz com nomes de linhas e colunas
mm =
matrix(1:9,nrow=3,ncol=3,dimnames=list(paste("linha",1:3,sep=""),paste("colu
na",1:3,sep="")))
#e converter essa matrix para um data.frame
dd = as.data.frame(mm)
#vamos também criar outra matriz SEM nomes de linhas e colunas
mm2 = matrix(1:9,nrow=3,ncol=3)
#e converter essa matrix para um data.frame
dd2 = as.data.frame(mm2)
#para os objetos com nomes podemos ver os nomes
rownames(mm)
rownames(dd)
colnames(mm)
colnames(dd)
#para os objetos sem nomes
rownames(mm2) #nulo, não tem nome
rownames(dd2) #números em formato de texto
colnames(mm2) #nulo, não tem nome
colnames(dd2) #V1 a Vncol(dd) - ele cria nomes das colunas
#note que no caso do data.frame dd2, apesar de não ter nome de linha e
coluna, o R criou uma para ele. DATA.FRAMES SEMPRE TEM NOME DE LINHAS E
COLUNAS. Note que o nome das linhas apesar de números correspondentes aos
índices, são de fato TEXTO
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#essas funções permitem VER mas também permitem ATRIBUIR (modificar) nomes
#modificando quem já tem nome (matriz, mas funciona igual para dd)
colnames(mm) #nomes atuais
colnames(mm) = c("novonome1","novonome2","novonome3")
mm #veja como o nome das colunas mudou
#mudando apenas o nome da coluna2
colnames(mm)[2] = "colunaDOIS"
colnames(mm) #nomes atuais
#atribuindo quando não tem nome
colnames(mm2) #está vazio ou não existe (NULL)
colnames(mm2) = paste("banana",1:ncol(mm2),sep="-")
mm2 #agora tem nome de coluna
rownames(mm2) #nomes de linhas também está vazio
rownames(mm2) = paste("chuchu",1:nrow(mm2),sep=".")
mm2 #agora tem nomes de linha e coluna
#agora tente atribuir um nome repetido
rownames(mm2)[1:2] = "teste1" #coloque o nome teste1 para as linhas 1 e 2
FUNCIONA PARA MATRIX
rownames(dd)[1:2] = "teste1" #nao funciona, porque ele não aceita nomes
repetidos de linhas em DATA.FRAMES
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Indexação de Matrizes e Data.Frames
Entender indexação é fundamental para manipular dados no R.
Em indexação de vetores vimos que é possível usar números, códigos/nomes ou valores de
verdadeiro ou falso (lógico), como elementos para visualizar, ﬁltrar e mudar dados em vetores
unidimensionais.
O mesmo operador [] pode ser usado para indexação de matrizes e data.frames. A única
diferença é que por ser bidimensional precisamos indicar a qual dimensão estamos nos
referindo.
Portanto o operador de indexação para matrizes e data.frame tem a seguinte estrutura

[indiceDeLinha , indiceDeColuna]. A vírgula separa os índices de linha e coluna.

Matrizes
#vamos criar uma matriz
mm =
matrix(1:9,nrow=3,ncol=3,dimnames=list(paste("linha",1:3,sep=""),paste("colu
na",1:3,sep="")))
#veja a matriz criada
mm
#USANDO INDICE NUMÉRICO
mm[1,2] #mostra o elemento da linha 1 e coluna 2
mm[1,ncol(mm)] #mostra o elemento da linha 1 e última coluna
mm[nrow(mm),ncol(mm)] #mostra o elemento da última linha e última coluna
mm[,1] #mostra a coluna 1
# eu posso juntar indices de matrizes e vetores na mesma linha
mm[,1][2] #mostra o segundo elemento do vetor correspondente a primeira
coluna
mm[1,] #mostra a linha 1
mm[nrow(mm),] #mostra a ultima linha
mm[ ,1:2] #mostra as duas primeiras colunas
mm[1:2,1:3] #mostra as duas primeiras linhas e duas primeiras colunas
mm[3:nrow(mm),] #mostra da linha tres a ultima linha
mm[c(3,1),c(3,2)] #mostra as linhas 3 e 1 e colunas 3 e 2 (nessa ordem)
#USANDO INDICES DE NOMES
mm["linha1",] #mostra a linha 1 - note que poderia ser outro nome, poderia
ter chamado no inicio do script a linha 1 de "banana"
mm[,"coluna1"] #mostra a coluna 1
mm[c("linha3","linha1"),c("coluna3","coluna1")] #mostra a linhas 3 e 1 e
colunas 3 e 1. NOTE QUE POSSO ASSIM INVERTER AS COLUNAS E LINHAS
#SE EU POSSO VER EU POSSO MUDAR
mm
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mm[1,3] #elemento da linha 1 coluna 3
mm[1,3] = 33 #mudei o elemento
mm[2,2:3]
mm[2,2:3] = mm[2,2:3]*10 #mudei os valores das colunas 2 e 3 para a linha
2, multiplicando o original por 10
mm[2,2:3]
mm

Data.Frame
O operador [indiceDeLinha , indiceDeColuna] também funciona para data.frames.
Para VER e ATRIBUIR valores das colunas de um data.frame o operador $ facilita a vida.
#vamos criar uma matriz com nomes de linhas e colunas
mm =
matrix(1:9,nrow=3,ncol=3,dimnames=list(paste("linha",1:3,sep=""),paste("colu
na",1:3,sep="")))
#veja a matriz criada
mm
#convertemos para um data.frame
dd = as.data.frame(mm)
dd$coluna1 #pego a coluna 1 (note que o nome da coluna vai sem "aspas")
mm$coluna1 #veja como não funciona para o objeto matrix
dd$coluna1[2] #vejo o segundo elemento da coluna1
#isso é o mesmo que
dd[2,"coluna1"]
#se eu vejo eu posso mudar
dd[2,"coluna1"] = 10
dd$coluna1[3] = 20
dd$coluna3 #pego a coluna tres
#também posso adicionar uma nova coluna
dd$novacoluna = LETTERS[1:nrow(dd)]
dd #agora tenho uma nova coluna
#ou poderia usar outra forma
dd[,"nova2"] = LETTERS #nao vai funcionar por estou atribuindo um vetor
muito mais longo do que tenho linhas
length(LETTERS)>nrow(dd) #essa expressão é verdadeira
dd[,"nova2"] = LETTERS[1:nrow(dd)] #isso tem o mesmo comprimento e funciona
dd
#posso adicionar uma coluna vazia
dd$outracoluna = NA
dd
#e ainda outra (lógica)
dd$maisuma = TRUE
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dd
#NO CASO DE MATRIZES ISSO ADICIONAR NOVAS COLUNAS É UM POUCO DIFERENTE
#primeiro nao posso usar $ porque matrix não entende isso
class(mm) #é uma matrix
mm$colun3 #isso nao funciona
mm[,"coluna3"] #isso funciona
#adicionando uma coluna
mm[,4] #isso nao existe
mm[,4] = log(mm[,"coluna3"]) #isso não funciona
#poderia usar a função cbind que vimos anteriormente
mm = cbind(mm, LOGCOLUNA3 =log(mm[,"coluna3"]) ) #assim eu posso
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Filtrando e Ordenando Matrizes
Filtrando dados
Já vimos como fazer perguntas sobre vetores e obter vetores lógicos ou valores de índices que
nos permitem extrair ou ﬁltrar de vetores os dados que satisfazem às condições das perguntas
feitas.
Aqui vamos extender isso para Matrizes e Data.Frames, porque é através de vetores lógicos ou
de matrizes lógicas que podemos ﬁltrar dados de objetos bidimensionais
?iris #veja o help do R sobre Edgar Anderson's Iris Data que explica esses
dados que vem com o R
class(iris)
str(iris) #estrutura, veja as colunas
#vamos filtrar os dados de uma das especies
unique(iris$Species) #vemos os valores únicos
#ou, tendo em vista que é um fator
levels(iris$Species)
sp1 = levels(iris$Species)[1]
#quais linhas correspondem a essa especie
vl = iris$Species==sp1
sum(vl) #numero de linhas que satisfazem a pergunta
nrow(iris) #numero total de linhas no data.frame
#filtrando os dados eu simplesmente uso o vetor lógico como índice de linha.
O novo objeto criado terá apenas as linhas em que vl é verdadeiro
iris.sp1 = iris[vl,]
nrow(iris.sp1)==sum(vl) #entao esta condição é verdadeira
#filtrar segundo duas colunas
vl = iris$Species==sp1 #seja da especie em sp1
sum(vl) #quantas sao?
vl2 = iris$Sepal.Length<=5 #tenha sepala menor ou igual a 5
sum(vl2) #quantas sao?
#combinando as duas perguntas
vll = vl & vl2
sum(vll) #quantas sao?
#filtrando
ff = iris[vll,]
class(ff) #novo data.frame resultando do filtro realizado
nrow(ff)== sum(vll) #isso deve ser verdadeiro

Valores ausentes
As funções is.na() e na.omit() vistas anteriormente permitem eliminar linhas e colunas
que tenham valores ausentes, que muitas vezes impedem análises.
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#vamos fazer uma cópia do objeto iris e modificar ele acrescentando alguns
NAs
dd = iris
#tem algum NA originalmente?
sum(is.na(dd)) #não tem
#qual a dimensão?
dim(dd)
#pega 10 valores aletórios entre 1:150 (linhas)
v1 = sample(1:nrow(dd),size=10,replace=F)
#nessas linhas acrescenta NAs na coluna 2
dd[v1,2] = NA
#pega outros 10 valores aletórios entre 1:150 (linhas)
v1 = sample(1:nrow(dd),size=10,replace=F)
#nessas linhas acrescenta NAs na coluna 3
dd[v1,3] = NA
#pronto agora temos um data.frame com NAs
sum(is.na(dd)) #tem 20 NAs na tabela
#quais linhas tem NA
vl = is.na(dd[,2]) | is.na(dd[,3]) #ou é NA em 2 ou em 3 que foi onde mudei
dd[vl,]
#use na.omit() para eliminar todas as linhas que NA em alguma coluna
sum(is.na(dd)) #tem 20 valores
dd2 = na.omit(dd)
sum(is.na(dd2)) #nao tem mais nenhum

Ordenando Matrizes e Data.Frames
Para order matrizes e data.frames precisamos entender a diferença entre duas funções:

sort() - ordena um vetor e retorna os valores ordenados
order() - ordena um vetor e retorna os índices dos valores ordenados. Isso que você usa
para ordenar matrizes e data.frames.
?sort
?order
#ordenação
str(iris)
#funcao SORT()
o1 = sort(iris$Sepal.Length) #pega os valores ordenados da coluna
comprimento de sépala
o1 #sao valores de sepalas do menor para o maior
#em ordem decrescente
o2 = sort(iris$Sepal.Length,decreasing=T)
o2 #sao valores de sepalas do maior para o menor
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#FUNCAO order()
#qual o indice dos valores ordenados em ordem crescente?
o3 = order(iris$Sepal.Length)
o3 #esses valores correspondem aos INDICES dos valores ordenados
#entao para ver os valores ordenados
iris$Sepal.Length[o3]
#então isso deve ser totalmente verdadeiro:
iris$Sepal.Length[o3]==sort(iris$Sepal.Length) #as comparações para a par
são identicas
#então esta expressão também é verdadeira:
sum(iris$Sepal.Length[o3]==sort(iris$Sepal.Length))==nrow(iris)
#portanto a função sort ordena os valores e funcao order mostra apenas os
indices dos valores ordenados. Assim, posso usar a funcao order() para
ordenar data.frames, matrizes e vetores
idx = order(iris$Sepal.Length) #indice das linhas ordenadas segundo o
comprimento das sepalas
#compara com o original:
sum(iris$Sepal.Length[idx]==iris$Sepal.Length)==nrow(iris) #é FALSO porque
em iris as linhas não estão originalmente ordenadas segundo o comprimento.
#vamos mudar isso
novo.iris = iris[idx,] #pego o vetor de indices dos valores ordenados e uso
na indexacao para ordenar o objeto original segunda a coluna escolhida
idx2 = order(novo.iris$Sepal.Length) #indice das linhas ordenadas segundo o
comprimento das sepalas
#note que agora essa expressão é verdadeira, porque o original já está
ordenado segundo essa coluna
sum(novo.iris$Sepal.Length[idx2]==novo.iris$Sepal.Length)==nrow(novo.iris)
#é FALSO

#AGORA ORDENANDO POR MULTIPLAS COLUNAS
idx = order(iris$Species,iris$Sepal.Length, decreasing=TRUE) #por especie e
por sepala em ordem decrescente
#ordena segundo essas duas colunas
novo.iris = iris[idx,]
novo.iris[,c("Species","Sepal.Length")]
#para cada especie esta ordenado por sepala:
novo.iris[novo.iris$Species=="versicolor",]$Sepal.Length
novo.iris[novo.iris$Species=="virginica",]$Sepal.Length
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Importanto & Exportando Dados no R
Se você usa Windows e no seu gerenciador de arquivos estes aparecem sem extensão
(.csv,.txt,.doc, etc.), mude nas suas preferências para não 'ocultar extensões de arquivos
conhecidos'. Dessa forma você consegue ver os arquivos pelo tipo (extensão).
Existem diversas funções para importar dados para objetos do R, incluindo funções para ler
arquivos do excel (xls, ou xlsx), arquivos XML, arquivos *.DBF, etc. O R também tem pacotes
que interagem diretamente com bancos de dados (mysql, postgressql, etc.). Não iremos cobrir
esses tipos aqui, mas você pode pesquisar sozinho no site do R.
É frequente encontrarmos problemas de acentuação e na transferibilidade entre sistemas
operacionais diferentes (Mac, Linux, Windows). A palavra chave aqui é Encoding de Caracteres.

Importando o Excel diretamente
Os principais erros aqui podem ser por células unidas, cabeçalhos no topo da planilha, e acentos. Veja
o Help das funções usadas para parametros opcionais para resolver isso.
#instale o pacote
install.packages("readxl",dependencies = TRUE)
#leia o pacote
library(readxl)
#se o arquivo for xls
meuxls = "meusexcel.xls"
dd = read_xls(path=meuxls,sheet=1)
dd = as.data.frame(dd)
#se o arquivo for xlsx
meuxlsx = "meuexcel.xlsx"
dd = read_xls(path=meuxlsx,sheet=1)
dd = as.data.frame(dd)

Importando de arquivos de texto
Muitos dados que obtemos online e os próprios scripts do R são do formato mais simples que
existe, que são arquivos de texto, geralmente arquivos salvos com extensões *.csv ou *.txt.
Arquivos desse tipo você pode abrir em qualquer editor de texto e em qualquer sistema
operacional e em qualquer versão. Isso garante arquivamento, longevidade e transferibilidade.
Portanto, é a melhor forma de salvar seus dados e compartilhar eles.
Qualquer arquivo desse tipo pode ser lido pelos os editores de script do R ou RStudio. Pode
também exportar planilhas do Excel ou BR-Libre-Open-Oﬃces para esse formato.
É importante atentar em arquivos de texto contendo dados tabulados para:
O separador das colunas pode ser ";", "tabulação" (no R = \t), "vírgula", qualquer
símbolo que indique a separação das colunas (ou seja não está nas células).
Casas decimais podem ser "." ou ",". Saiba como seus dados estão antes de importar para
indicar o delimitador adequado, ou converter, por exemplo, usando gsub().
Datas - colunas com datas constituem um objeto de classe "date" no R, que a converte
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em número que pode ser usado em operações matemáticas. Dependendo de como seus
dados estão formatados no original, é comum inversão de mês com dia entre, por
exemplo, o sistema inglês (MM-DD-YYYY) e o sistema português (DD-MM-YYYY). Tenha
controle disso.
Por isso, recomenda-se que:
Deﬁna um padrão que você sempre usará para formatar teus dados ANTES de importá-los
ao R. Dessa forma você irá memorizar rapidamente como importar os dados do jeito que
você sempre prepara.
Padronize o Encoding (UTF8 é padrão Mac e Linux; Latin1 é padrão Windows) em
arquivos TXT.
Padronize a decimal (ponto ou vírgula?)
Pradonize a quebra de Linha, i.e., o que indica no texto o início de uma nova linha
(novamente diferente entre Mac, Linux e Windows)
Padronize se colunas de texto vão entre aspas
Padronize como você dá nome às colunas - nome de colunas e de linhas não devem
ser muito longos. Evite acentos e espaços em branco em nomes de colunas.
Se você usa planilha, recomendamos usar uma versão de software livre da família BRLibre-Open-Oﬃce, pois na hora de exportar um "*.csv" você tem total controle sobre o
"Encoding" e sobre a formatação do arquivo em geral. Tanto para ler como para salvar
arquivos de planilhas.

Exemplo

read.table() - esta é a principal função que você irá usar para importar seus dados no R. Ela
funciona para importar arquivos em formato de texto simples (*.csv, *.txt).
municipiosbrasil.csv - vamos usar este arquivo como exemplo, que contém as coordenadas
geográﬁcas dos municípios brasileiros. Baixe o arquivo para sua pasta de trabalho.
Abra o arquivo com um editor de texto simples (Bloco de Notas, Notepad++, TextWrangler,
Gedit, etc.) e veja como está formatado:
Qual o separador de colunas? (é tabulação, como seu editor mostra isso);
Qual o Encoding dos caracteres? (consegue ver e editar isso no seu editor?);
Qual a quebra de linha? (consegue ver e editar isso no seu editor?
Aspas duplas ou simples deﬁnem colunas? (não tem nenhuma aspas!)
Abra o arquivo no BR-Libre-OpenOﬃce de sua preferência:
Veja os controles na importação quanto aos elementos acima
Salve o arquivo como *.ods
Salve novamente como *.csv - veja como você tem controle na exportação quanto aos
elementos acima.
#se você colocou o arquivo na sua pasta de trabalho, ele deve estar visível
por
dir(pattern='csv')
#então posso ler sem precisar especificar o caminho até o arquivo
#veja o help da função antes de começar
?read.table
os seguintes argumentos são mais importantes:
#sep = " " #o codigo que separa as colunas, o padrão é espaço
#quote = "\"'" #o que define células de texto - o padrão é interpretar
tanto aspa simples como dupla presentes
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#dec = "." #ponto é a casa decimal padrão
#header = FALSE #a primeira linha não tem o nome de colunas
#as.is = FALSE #o padrão é converter texto em fatores, se usar T não fará
isso
#na.strings #se definir, pode informar aqui que símbolos em células inteiras
que sejam interpretados como valores ausentes (NA)
#encoding #codificação da acentuação. o padrão é 'unknown' (desconhecido),
na qual ele reconhece segundo o sistema operacional. As opções mais usadas
são 'latin1' ou 'utf8' e alterne com isso se você tem problemas com acentos.
#o arquivo original tem os seguintes formatos:
#colunas separadas por tabulação (no R isso é definido pela expressão
regular "\t")
#decimal com ponto
#não tem aspas definindo as colunas de texto.
#a primeira linha é o nome das colunas.
#Então, para ler posso usar:
dd = read.table(file="municipiosbrasil.csv", sep="\t",header=T)
class(dd) #data.frame
dim(dd) #dimensão do objeto
head(dd) #cabeçalho do data.frame
#veja o que aconteceria se eu achasse que no meu arquivo as colunas são
separadas por vírgula
dd2 = read.table(file="municipiosbrasil.csv", sep=",",header=T)
head(dd2)
dim(dd2) #apenas 1 coluna, porque o separador informado não é o mesmo dos
dados
#e se o encoding do meu arquivo estiver errado?
dd3 = read.table(file="municipiosbrasil.csv", sep="\t",header=T, encoding =
"latin1")
dd3[5562,] #veja o que aconteceu com os acentos nessa linha
dd[5562,] #no original o encoding não é "latin1"
#veja a estrutura do objeto correto
str(dd)
#Poxa, todas as colunas são fatores, mesmo as colunas Latitude e Longitude
que são numéricas.
#Deve ter algum valor nessas colunas que não são numéricos.
#Quais são?
vl = is.na(as.numeric(as.vector(dd$Latitude))) #quais são NA quando eu
converto para numérico? Pois esses devem ser valores de texto e não
numéricos. Note que converti o fator para vetor antes de converter para
numérico. A função is.na pergunta o que é NA, pois os textos que não podem
ser convertidos para número serão valores ausentes (NA)
sum(vl)
dd[vl,] #essas linhas tem a palavra "NULL" para Latitude e Longitude no
arquivo original (volte lá para confirmar), e o R não reconheceu isso como
ausente NA. Como vetores devem ser da mesma classe, os números dessas
colunas foram codificados como texto e as colunas convertidas a fatores de
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texto que é o padrão da função read.table()
#podemos usar o argumento na.strings para corrigir isso durante a importação
dd4 = read.table(file="municipiosbrasil.csv", sep="\t",header=T, dec='.',
na.strings = c("NULL","NA",""))
#qualquer CELULA INTEIRA que contenha NULL ou NA ou esteja vazia SERÁ
INTERPRETADA COMO VALOR AUSENTE e codificada como NA no R.
str(dd4)
#note que agora as colunas Latitude e Longitude foram interpretadas como
número
#mas o que acontece se informamos mal a casa decimal?
dd5 = read.table(file="municipiosbrasil.csv", sep="\t",header=T, dec=',',
na.strings = c("NULL","NA",""))
str(dd5)
#como tem ponto como definição de casa decimal no arquivo de dados, as
colunas numéricas foram novamente interpretadas como texto.
#Texto como vetores ou fatores?
dd4 = read.table(file="municipiosbrasil.csv", sep="\t",header=T, dec='.',
na.strings = c("NULL","NA",""))
str(dd4) #todas as colunas de texto neste objeto foram interpretadas como
fatores
#o argumento as.is permite corrigir isso. "as is" significa "como está" nos
dados originais, então valores de texto são lidos como vetores de caracteres
não codificados em fatores.
dd6 = read.table(file="municipiosbrasil.csv", sep="\t",header=T, dec='.',
na.strings = c("NULL","NA",""), as.is=TRUE)
str(dd6) #diferentemente do objeto anterior, não há mais fatores
#a função read.table tem vários outros argumentos. Veja o help e entenda
isso bem.

Exportando Dados

write.table() é a principal função que você irá usar para exportar seus dados do R. Ela
funciona para exportar arquivos em formato de texto simples (*.csv, *.txt) e usa basicamente
os mesmos argumentos da função read.table().
?write.table #veja o help - recomendo usar essa função genérica e evitar de
usar atalhos tipo write.csv, que no fundo usam esta mesma função
#vamos usar o mesmo arquivo
dir(pattern='csv')
#ler o arquivo para o R para ter algo a exportar
dd = read.table(file="municipiosbrasil.csv", sep="\t",header=T, dec='.',
na.strings = c("NULL","NA",""), as.is=TRUE)
str(dd) #diferentemente do objeto anterior, não há mais fatores
#filtrando apenas para municipios do Amazonas:
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vl = dd$Province%in%"Amazonas"
sum(vl) #quantos são?
#ou, desse jeito que é identico:
vl = dd$Province=="Amazonas"
sum(vl)
dd.am= dd[vl,]
nrow(dd.am)==sum(vl) #deve ser verdadeiro, certo?
#salvando esses dados num novo arquivo com diferentes formatações:
#separado por tabulação e textos sem aspas e células NA sem nada
write.table(dd.am,file='muni-am1.csv',sep='\t',na="",quote=FALSE)
#separado por tabulação e textos com aspas e células NA sem nada
write.table(dd.am,file='muni-am2.csv',sep='\t',na="",quote=TRUE)
#separado por vírgula e textos com aspas e células NA com a palavra
valor.ausente
write.table(dd.am,file='muni-am3.csv',sep=',',na="valor.ausente",quote=TRUE)
#separado por vírgula e textos com aspas e células NA vazios e não adicona
nomes das linhas como primeira coluna (row.names=FALSE). Pode deslocar a
primeira linha na sua planilha SE você NAO USAR este argumento)
write.table(dd.am,file='muni-am4.csv',sep=',',na="",quote=TRUE,
row.names=FALSE)
#separado por tabulação e textos sem aspas e células NA vazias, sem nomes
das linhas, e quebra de linha no formato do windows (eol = "\r\n")
write.table(dd.am,file='muni-am5.csv',sep=',',na="",quote=TRUE,
row.names=FALSE, eol = "\r\n")

#ABRA OS ARQUIVOS GERADOS NO SEU EDITOR DE TEXTO E COMPARE AS FORMATAÇÕES
GERADAS

Outras funções úteis

scan() - lê um arquivo de texto em qualquer formato para um vetor ou lista no R. Função
genérica que bom conhecer.
#vamos usar o mesmo arquivo
dir(pattern='csv')
#esta função é muito util para ler linha por linha um arquivo de texto que
você quer explorar.
dd = scan(file = "municipiosbrasil.csv", what = "complex", sep = "\n")
class(dd)
length(dd) #cada linha é um elemento do vetor
dd[1]
#usando tabulação
dd2 = scan(file = "municipiosbrasil.csv", what = "complex", sep = "\t")
class(dd2)
length(dd2) #cada célula é um elemento deste vetor
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dd2[1:5]
#nao faz muito sentido com esses dados que tem formato de tabela, mas essa
função pode ser usada com qualquer arquivo de tipo texto, por exemplo:
#de um artigo no qual você quer buscar palavras e tabular palavras chaves?
#num log de uma análise feita por outro software (nao no R) do qual você
quer extrair resultados a partir da lógica complicada do texto de resultado)
#etc.
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Listas
O resultado de muitas análises são objetos de classe list e você precisa entender o que isso
signiﬁca.
Listas permitem organizar diferentes classes de objetos numa estrutura hierárquica organizada.
Uma mesma lista pode incluir elementos que são vetores de qualquer classe, matrizes,
data.frames, etc.
Listas são criadas pela função list():
Indexação de Listas é dado pelo operador [[indice_ou_nome]] ou $+nome (se os
elementos da lista tem nome).
?list #veja o help
#um vetor simples
v1 = 1:10
class(v1)
#outro vetor simples
v2 = LETTERS
class(v2)
#uma matriz simples
mm = matrix(1:9,nrow=3,ncol=3)
class(mm)
#um data.frame
dd = iris
class(dd)
#criamos uma lista simples
ml = list(v1,v2,mm,dd)
class(ml) #deve ser lista
length(ml) #número de elementos
names(ml) #os elementos dessa lista não tem nome
str(ml) #veja a estrutura do objeto
ml[[1]] #o elemento 1 é o vetor
ml[[2]] #o segundo também
ml[[1:2]] #note que retorna apenas o segundo... nao funciona como vetor para
pegar mais de um elemento, pois a estrutura é complexa
ml[[1]][3] #terceiro elemento do vetor que está no elemento 1 da lista

ml[[3]] #é uma matrix
ml[[3]][1,3] #valor da primeira linha e da terceira coluna da matrix que o
objeto 2 da lista
ml[[4]] #é uma data.frame
ml[[4]][,1] #a primeira coluna deste data.frame
ml[[4]]$Sepal.Length #mesma coisa
#uma lista pode conter listas
mll = list(list(v1,v2),mm,dd) #o primeiro elemento virou uma lista com dois
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vetores
class(mll[[1]]) #é uma lista agora
mll[[1]][[1]] #a sublista 1 do elemento 1 da lista
mll[[1]][[2]] #a sublista 2 do elemento 1 da lista
#criamos uma lista com nomes
ml = list(VETOR1=v1,MATRIZ=mm,TABELA=dd)
class(ml)
str(ml)
names(ml) #nome dos elementos
ml[["VETOR1"]]
ml$VETOR1 #ou assim, da mesma forma que uma coluna de um data.frame
ml[['TABELA']][,"Sepal.Length"] #coluna do data.frame em TABELA
ml[['TABELA']]$Sepal.Length #idem
ml$TABELA$Sepal.Length #idem também
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Objetos Complexos
Em alguns casos, como por exemplo, em arquivos de dados espaciais (shapeﬁles), que tem
estruturas complexas que incluem as especiﬁcações dos polígonos, pontos ou linhas, a projeção
espacial e os dados associados (attribute tables), exige um objeto que tenha uma estrutura
complexa no R.
Nestes casos é importante que você conheça o operador @, que permite extrair elementos
nesses objetos. Em alguns casos você terá que usá-lo para entender o objeto ou pegar
elementos nesses objetos.
A função slotNames() - permite ver os elementos que podem ser extraídos com @.
Abaixo mostramos um exemplo através de um mapa dos municípios brasileiros. Baixe este
arquivo comprimido que contém os arquivos de um um único shapeﬁle. Descomprima ele na
sua pasta de trabalho no R e vai ter vários arquivos associados:
#vamos precisar de dois pacotes para dados espaciais
#se não tiver instalado, instale com as dependencias
library(maps)
library(rgdal)
dir(pattern="shp") #lista arquivos shape na pasta
#veja o help da função para ler shapefiles
?readOGR
#le o shape file com objeto espacial no R
mp = readOGR(dsn="MUNICIPIOS.shp",layer = "MUNICIPIOS",encoding="UTF-8")
plot(mp) #veja o mapa
class(mp) #é um objeto de classe SpatialPolygonsDataFrame
str(mp) #a estrutura é complexa
#tem elementos definidos por $, que interpretado diretamente, é corresponde
a um data.frame que é o dado associado à cada polígono no arquivo (attribute
table do shapefile).
names(mp)
mp$NOME_MUNI
dim(mp)
#tem elementos definidos por @
#ver o help da função
#?slot
#slotNames(mp) #lista quais são esses elementos

mp@data #é o mesmo data.frame que é automaticamente reconhecido na
expressão acima
dim(mp)==dim(mp@data)
names(mp)==names(mp@data)
#area do mapa dos municipios (os limites em latitude e longitude da área)
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mp@bbox
plot(mp@bbox)
#adicionamos o mapa mundi sobre isso
map(add=T)
#mp@polygons define cada poligono individualmente numa lista
class(mp@polygons)
mp@polygons[[1]] #um elemento qualquer
class(mp@polygons[[1]])
str(mp@polygons[[1]])
#veja que este objeto tem vários elementos definidos por @
#slotNames(mp@polygons[[1]]) #slots desse objeto
mp@polygons[[1]]@labpt #o centroid do polígono 1 que é o municipio de:
mp@data$NOME_MUNI[1] #Chuí
#qual elemento é manaus?
gp = grep("Manaus",mp@data$NOME_MUNI)
#pega o polígono de manaus
manaus= mp@polygons[[gp]]
class(manaus)
str(manaus)
#plota manaus
#dev.off() #fecha dispositivos gráficos podes precisar disso
map(xlim=mp@bbox["x",],ylim=mp@bbox["y",])
polygon(manaus@Polygons[[1]]@coords,col='red')
#centroides do poligono de manaus
ctro = manaus@Polygons[[1]]@labpt
ctro[2] = ctro[2]+1.5 #adiciona 1.5 graus na latitude para não plotar sobre
o poligono do municipio
#plota no nome
text(x=ctro[1],y=ctro[2],labels='Manaus',cex=0.8)
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Dispositivos Gráﬁcos
No existe existem dois principais tipos de dispositivos (Devices) gráﬁcos, que basicamente
signiﬁcam onde você irá imprime um gráﬁco ou ﬁgura, podendo ser:
1. Na tela (monitor) - ou seja, em janelas do R ou do RStudio onde você visualiza gráﬁcos;
2. Num arquivo em formato pdf, jpeg, tiﬀ, png, eps, etc.

Função plot()
plot() ou plot.default() - é a principal função genérica para gerar gráﬁcos. Iremos ver isso
melhor em Funções de Alto Nível, mas é necessário rapidamente introduzir isso para facilitar as
demais explicações.
Aqui entenda que com essa função você gera gráﬁcos e vamos apenas ver um exemplo muito
simples
#o objeto R do iris como exemplo
str(iris)
#plotando comprimento de sépala vs. comprimento de pétalas e colorindo os
pontos de acordo com as espécies
vcl = c("yellow",'green','blue')[as.numeric(iris$Species)] #cria um vetor de
cores para cada linha em Iris segundo especie
#plota a figura
plot(iris$Sepal.Length,iris$Petal.Length,type='p',pch=21,bg=vcl,cex=0.8)
Muitos argumentos da função plot() são parâmetros gráﬁcos.

Dispositivos de Tela
Quando você usa funções para gerar um gráﬁco, o R ou RStudio usa automaticamente um dispositivo
de tela. No entanto, você pode abrir novas janelas com as seguintes funções:
X11( ) ou x11( ) - funciona no Mac, Linux e acho que Windows
quartz( ) - apenas se estiver usando MacOSX
windows( ) - apenas se estiver usando Windows (esta função continua disponível na versão
Windows do R?
)
?device #veja o help da função e as opções de devices
X11() #irá abrir uma janela nova
#vamos plotar o mesmo gráfico do exercício anterior
vcl = c("yellow",'green','blue')[as.numeric(iris$Species)] #cria um vetor de
cores para cada linha em Iris segundo especie
#plota a figura
plot(iris$Sepal.Length,iris$Petal.Length,type='p',pch=21,bg=vcl,cex=0.8)
#irá fechar essa nova janela
dev.off()
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quartz() #num mac abre uma janela sem dar nenhum aviso (funciona melhor que
X11() no Mac)
vcl = c("yellow",'green','blue')[as.numeric(iris$Species)] #cria um vetor de
cores para cada linha em Iris segundo especie
#plota a figura
plot(iris$Sepal.Length,iris$Petal.Length,type='p',pch=21,bg=vcl,cex=0.8)
dev.off() #fecha

Listar e Controlar Dispositivos
Existem funções que permitem trabalhar com vários dispositivos ao mesmo tempo, controlando o uso
dos dispositivos abertos. Pode ter, por exemplo, várias janelas diferentes mostrando gráﬁcos
diferentes durante um trabalho. As principais funções para trabalhar com dispositivos são:
dev.list() - lista todos os dispositivos abertos no momento (geralmente o dispositivo padrão,
que é sempre o número 1, é ignorado na lista), retornando o número (ordem de abertura) e o
nome de cada um
dev.cur() - mostra qual o dispositivo que está ativo (current). Se há vários abertos, tem um
que está ativo no momento e se você enviar uma ﬁgura vai sair neste dispositivo.
dev.set() - torna ativo um determinado dispositivo
dev.oﬀ() - fechar o dispositivo atual ou vários. Esta é a função dessa lista que é mais usada na
prática.
#vamos primeiro fechar todos os dispositivos
dev.off(which=dev.list())
dev.list() #vai retornar NULL por não há dispositivos abertos
#vamos abrir vários dispositivos
X11() #primeira janela extra
X11() #segunda janela e mesma figura com cores diferentes
X11() #terceira janela e mesma figura com cores diferentes
#coloque e redimensione as janelas para ter as tres visiveis na tua tela e
volte aqui.
#veja os dispositivos abertos
dev.list()
#qual o atual
dev.cur() #o ultimo que abrimos, né
dev.set(2)
#vamos mudar para o segundo e plotar algo
plot(iris$Sepal.Length,iris$Petal.Length,type='p',cex=0.8)
#vamos mudar para o terceiro e plotar outra coisa
dev.set(3)
dev.cur() #deve responder 3
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vcl = c("yellow",'green','blue')[as.numeric(iris$Species)]
plot(iris$Sepal.Length,iris$Petal.Length,type='p',pch=21,bg=vcl,cex=0.8)
#vamos mudar para o quarto e plotar a mesma coisa com outras cores
dev.set(4)
dev.cur() #deve responder 4
vcl = c("red",'blue','white')[as.numeric(iris$Species)]
plot(iris$Sepal.Length,iris$Petal.Length,type='p',pch=21,bg=vcl,cex=0.8)
#vamos fechar o dispositivo atual
dev.cur()
dev.off()
dev.cur() #mudou automaticamente porque voce fechou o 4
dev.off() #mesma coisa fechou o ativo
dev.cur() #sobrou o 3
#fechar este também
dev.off()
dev.list() #nao tem mais nenhum aberto

Dispositivos de Arquivos
Há vários dispositivos para gerar arquivos com imagens. As funções em geral tem o nome do tipo de
arquivo gerado. Vamos ver dois exemplos apenas, mas a mesma lógica se aplica a qualquer um dos
dispositivos listados em dispositivos (help('device')).
Essas funções são ótimas ferramentas para incluir nos seus scripts a produção de ﬁguras para
uma publicação, basta ver na revista as especiﬁcações e através dos parâmetros das funções
que abrem os dispositivos e dos parâmetros gráﬁcos, você pode gerar ﬁguras na especiﬁcação
exata da revista selecionada.

Figuras Vetoriais PDF ou POSTSCRIPT

pdf() e postscript() - são na nossa opinião as funções mais importantes, porque elas
geram arquivos de imagens de ótima qualidade porque são vetorias. Não precisa deﬁnir
resolução, porque nesse tipo de imagem isso não existe.
#plotando a figura na tela é o que fazemos normalmente
vcl = c("yellow",'green','blue')[as.numeric(iris$Species)]
plot(iris$Sepal.Length,iris$Petal.Length,type='p',pch=21,bg=vcl,cex=0.8)
#salvando a figura num PDF
?pdf #veja o help dessa função e seus argumentos, especialmente width e
height
#abre o dispositivo para pdf
pdf(file='meupdf.pdf',width=lcm(15),height=lcm(10))
#lcm() apenas pega valores em cm e converte em polegadas que é a
especificação padrão da funcao pdf. Portanto largura e altura de cada página
do PDF é definida por esses argumentos
Ecologia e Evolução de Plantas Amazônicas - http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/

Last update: 07/00/2019 23:00

wiki:ebook http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/doku.php?id=wiki:ebook

#plota a figura
plot(iris$Sepal.Length,iris$Petal.Length,type='p',pch=21,bg=vcl,cex=0.8)
dev.off() #fecha o pdf
#só será possível ver o pdf se tiver fechado ele.
getwd() #o pdf foi gerado nessa pasta
#se voce incluir vários gráficos. O pdf irá gerar várias páginas ao mesmo
tempo.
#abre o dispositivo para pdf
pdf(file='meupdf2.pdf',paper='a4')
#tamanho papel A4
#plota a figura 10 vezes
for(i in 1:10) {
plot(iris$Sepal.Length,iris$Petal.Length,type='p',pch=21,bg=vcl,cex=0.8)
}
dev.off() #fecha o pdf
#veja que o arquivo 2 tem várias páginas

Figuras Raster

jpeg(), png(), tiﬀ(),etc. - dispositivos que geram imagens em pixels, cuja qualidade
depende muito da deﬁnição da resolução.
#formato jpeg sem controlar a resolucao (usando units='px' ou pixel)
#abre o dispositivo no formato desejado
jpeg(filename="meujpeg.jpg",width=600,height=400,units='px')
#plota alguma coisa
vcl = c("yellow",'green','blue')[as.numeric(iris$Species)]
plot(iris$Sepal.Length,iris$Petal.Length,type='p',pch=21,bg=vcl,cex=0.8)
#fecha o jpeg
dev.off()
#ABRA O ARQUIVO E FAÇA UM ZOOM GRANDE
#note que os pixels são super visíveis
#AGORA MELHORANDO A RESOLUCAO
#formato jpeg com 300dpi
#abre o dispositivo no formato desejado
jpeg(filename="meujpeg2.jpg",width=15,height=10,units='cm',res=300)
#plota alguma coisa
vcl = c("yellow",'green','blue')[as.numeric(iris$Species)]
plot(iris$Sepal.Length,iris$Petal.Length,type='p',pch=21,bg=vcl,cex=0.8)
#fecha o jpeg
dev.off()

ABRA OS TRES ARQUIVOS E COMPARE A RESOLUÇÃO FAZENDO UM
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ZOOM ATÉ VISUALIZAR O PIXEL. NOTE QUE NO PDF VOCE NUNCA VE O
PIXEL, POR ISSO TRABALHE COM pdf().
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Parâmetros Gráﬁcos dos Dispositivos
Para fazer boas ﬁguras no R, você precisa muitas vezes controlar parâmetros gráﬁcos dos
dispositivos, como margem da ﬁgura, tamanho de fonte, tipo da fonte, distância das legendas dos
eixos x e y, se essas legendas são horizontais ou verticais, o tipo símbolos dos pontos, as cores dos
simbolos, etc.
Você pode deﬁnir esses parâmetros diretamente nas funções gráﬁcas de alto-nível <highlevel
plot> (…, <tag> = <value>), onde um valor (value) de um parâmetro (tag) pode ser
adicionado diretamente como argumento de uma função de alto-nível.
Alguns desses parâmetros, no entanto, só podem ser deﬁnidos através da função par( ), que
também deﬁne parâmetros gráﬁcos globais, i.e. alterando os parâmetros através
dessa função você altera para todos os gráﬁcos que estiver realizando durante uma sessão do
R.
A função par() também permite visualizar os parâmetros gráﬁcos.

Conhecendo os parâmetros
Leia atentamente o help da função par():

Você pode salvar os parâmetros globais antes de alterá-los.
?par #veja o help dessa função
#você pode ver os parâmetros padrão:
par() #vejo todos os parâmetros
op = par() #pego todos os parâmetros
class(op) #isso é uma lista
names(op) #esses são os nomes dos parâmetros
#a função par permite ver os valores atualmente definidos
par("family") #tipo de fonte nao tem
par("mar") #margens da figura em número de linhas

#a função para tem apenas 1 argumento além dos parâmetros gráficos
op2 <- par(no.readonly = TRUE)
class(op2)
#a diferença entre especificar no.readonly como verdadeiro (na primeria
opção não especificada acima, o padrão é FALSE)
#é que a lista gerada pode ser usada para refazer alterações, ou seja, para
resgatar os parâmetros gráficos padrão.
#ou seja, posso fazer:
par(op2) #para resgatar valores originais
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#mas não posso fazer o mesmo com a primeira opção
par(op) #porque op é uma lista diferente
length(op)==length(op2) #tem comprimentos diferentes
identical(op,op2) #nao são identicas

Exemplos I - Margem
#Usando novamente o exemplo de iris
Sepalas = iris$Sepal.Length
Petalas = iris$Petal.Length
#especies como números
spp = as.numeric(as.factor(iris$Species))
#uma cor para cada espécie
vcl = c("yellow",'green','blue')[spp]
#um simbolo para cada espécie
sbs = c(21,22,23)[spp]
#plota a figura no dispositivo padrão
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
#ALTERANDO A MARGEM em NUMEROS DE LINHAS
#salva o valor padrao para resgatar ao final
op = par(no.readonly = TRUE)
op$mar #esses são os valor atuais para Margem Inferior, Esquerda, Superior e
Direita, respectivamente. #quando se referir a margem todos os parâmetros
seguem a ordem ANTI-HORÁRIA iniciando na margem inferior
#reduzindo as margem direita e superior em número de linhas
par(mar=c(5,4,1,0.5))
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
#voltando ao original
par(mar=op$mar)

Exemplo II - Aspecto dos Eixos
op = par(no.readonly = TRUE)

#POSICAO DAS LEGENDAS DOS EIXOS
par("mgp" #três valores que correspondem ao número de linhas para: (1)
Titulo dos Eixos; (2) valores dos eixos; (3) linha dos eixos
#TAMANHO DE FONTE DOS EIXOS É RELATIVO AO VALOR DE FONTE PADRÃO
par("cex") #tamanho padrão
par("cex.lab") #número que multiplicado por op$cex indica o valor da fonte
dos títulos dos eixos
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par("cex.axis") #dos valores

#TAMANHO DAS BARRAS DE CADA VALOR
par("tck") #geralmente não tem padrão definido pois é extraído de outros
valores automaticamente, mas você pode controlar isso
#DIMINUINDO A FONTE DISSO
par(cex.lab=0.8,cex.axis=0.7)
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
#note que isso muda se eu alterar o tamanho de fonte padrão par(cex)
par(cex=2, cex.lab=0.8,cex.axis=0.7)
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
#APROXIMANDO
par(mgp=c(1.5,0.5,0))
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
#e agora
par(tck=-0.01) #note o valor negativo
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
par(tck=0.01) #se colocar positivo
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
par(op) #restaurando valores originais
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)

Exemplo III - Proporção dos eixos
op = par(no.readonly = TRUE)
par("pty") #valor "m" maximiza a area disponível
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
#agora mantendo a proporção dos eixos (sem esticar nenhum dos dois)
par(pty='s')
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
#se não notou diferença, expandir o dispositivo onde está desenhando a
figura

Exemplo IV - Múltiplas ﬁguras na mesma tela ou página
Você pode colocar diferentes gráﬁcos na mesma tela ou na mesma página de um pdf, por exemplo.
Temos duas formas de fazer isso:
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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mfrow e mfcol
Os parâmetros mfrow e mfcol dividem os dispositivo em células de tamanhos idênticos. Todas
as ﬁguras terão o mesmo tamanho. A diferença entre os dois parâmetros é que mfrow preenche
o espaço por linhas, enquanto mfcol preenche o espaço pelas colunas.
par(op)
par("mfrow") #o dispositivo não está divido: tem 1 linha e 1 coluna
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
#EXEMPLO 1
#duas figuras no mesmo dispositivo
par(mfrow=c(1,2)) #dividir o dispositivo em 1 linha e duas colunas
#plota a primeira figura
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
#plota a segunda sem cores
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=NULL,cex=0.8)
#EXEMPLO 2
par(mar=c(5.1,4.1,2.1,2.1))
par(mfrow=c(2,2)) #dividir o dispositivo em 2 linha e duas colunas
#plota quatro figuras identificas
for(f in 1:4) {
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=NULL,cex=0.8)
#adiciona uma letra para você ver a ordem e comparar com o exemplo 3
mtext(LETTERS[f],side=3,line=0,adj=0, font=2,col='red') #esta é uma função
de baixo nível que falaremos depois
}
#EXEMPLO 3
par(mfcol=c(2,2)) #mesma coisa mas preenchendo por colunas (compare com a
figura acima)
for(f in 1:4) {
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=NULL,cex=0.8)
mtext(LETTERS[f],side=3,line=0,adj=0, font=2,col='red')
}
#colocando exemplo 2 e 3 num pdf
pdf(file='meuPDFmfrow.pdf',paper="a4")
#EXEMPLO 2 expandido
par(mfrow=c(3,2)) #tres linhas e duas colunas
for(f in 1:6) {
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=NULL,cex=0.8)
mtext(LETTERS[f],side=3,line=0,adj=0, font=2,col='red')
}
#EXEMPLO 3 expandido
par(mfcol=c(3,2))
for(f in 1:6) {
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=NULL,cex=0.8)
mtext(LETTERS[f],side=3,line=0,adj=0, font=2,col='red')
}
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dev.off()

layout()
A função layout() - também permite dividir um dispositivo para múltiplas ﬁguras, mas de uma
forma muito mais complexa.
?layout #veja o help dessa função
#voce precisa definir uma matriz que indica:
#1) o numero de figuras (valores da matriz)
#2) a posição das figuras (numero de linhas e colunas)
#por exemplo, suponha que queremos plotar 3 figuras:
#1 preenchendo a largura da página e metade da altura
#2 outras figuras preenchendo a outra metada da altura
#neste caso a figura 1 ira ocupar dois espacos
mm = matrix(c(1,1,2,3),nrow=2,ncol=2, byrow = T)
mm #a figura 1 irá ocupar a posicao do numero 1 na matriz
#a figura 2 irá ocupar a posicao do numero 2 nessa matriz
#a figura 3 irá ocupar a posicao do numero 3 dessa matriz
#a largura de cada coluna e linha é especificada pelos argumentos widths e
heights e usaremos a função lcm() para especificar isso em centímetros
#divide o dispositivo
ml = layout(mm,widths=rep(lcm(5),ncol(mm)),heights=rep(lcm(5),nrow(mm)))
#mostra a divisao feita
layout.show(ml)
#plota a primeira figura
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
#a segunda
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
#a terceira
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=vcl,cex=0.8)
#colocando isso num pdf
pdf(file='meuPDFlayout.pdf',paper="letter")
layout(mm,widths=rep(lcm(8),ncol(mm)),heights=rep(lcm(8),nrow(mm)))
#plota as tres figuras fazendo uma iteracao
for(f in 1:3) {
plot(Sepalas,Petalas,pch=sbs,bg=NULL,cex=0.8)
mtext(LETTERS[f],side=3,line=0,adj=0, font=2,col='red')
}
dev.off() #fecha o pdf
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Parâmetros Gráﬁcos II - Símbolos & Cores
Você pode fazer o que quiser na produção de um gráﬁco no R.
Isso requer conhecer bem os parâmetros gráﬁcos, que já apresentamos de forma geral
anteriormente.
Aqui apresentamos alguns parâmetros de uso comum pelas funções gráﬁcas de alto e baixo
nível, que deﬁnem símbolos e cores. Você viu isso se leu o help e entendeu o que função par()
faz.
Em gráﬁcos de dispersão e ou na necessidade de colocar qualquer símbolo num gráﬁco
qualquer precisamos saber como deﬁnir símbolos, suas cores e seus tamanhos. Os parâmetros
gráﬁcos que fazem isso, são principalmente os seguintes:
pch - deﬁne o tipo de símbolo para pontos
lty - deﬁne o tipo de símbolo para linhas
col e bg - deﬁne a cor de linhas e recheio, respectivamente de símbolos, gráﬁcos,
polígonos, etc.
cex - deﬁne o tamanho de símbolos e texto
lwd - espessura das linhas

Tipo de símbolo - pch
Nós queremos símbolos, em geral, para colocar num gráﬁco os pontos referentes às nossas
unidades amostrais. Portanto, esse tipo de símbolo no R é chamado de points, e já vimos a
função de baixo-nível points(), que depende desse argumento ou parâmetro.
pch pode ser um número (0:25), que especiﬁca um símbolo, ou símbolos de um único caractere
[e.g. c("A", "*","&", "?")].
#veja o definido como parâmetro global
par("pch")
#o que isso quer dizer?
#vamos usar a função example()
?example #se quiser saber o que isso faz
#quando digitar o comando abaixo,
#vai precisar RESPONDER NO CONSOLE para prosseguir.
example("points")
#pare na terceira figura que esse exemplo gera.
par("pch") #este valor corresponde ao símbolo nessa figura.
#note que os símbolos de 21:25 permitem definir cor de linha e de recheiro,
os demais apenas uma única cor
#vamos gerar alguns exemplos com os dados de iris
class(iris)
dim(iris)
colnames(iris)
#com a definicao padrão de pch
par("pch")
Sepalas = iris$Sepal.Length
Petalas = iris$Petal.Length
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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plot(Sepalas, Petalas)
#colocando todas com um único símbolo diferente
plot(Sepalas, Petalas,pch=25)
#colocando cada espécie com um único símbolo
#neste caso o argumento pch deve ter um vetor do número de linhas em iris,
se for menor, pela regra da reciclagem, ele irá repetir os símbolo sem estar
relacionado à coluna Species, que define qual linha é de qual espécie.
#então se eu definir apenas três simbolos, um para cada espécie:
plot(Sepalas, Petalas,pch=c("A","&","+"))
#eles vao aparecer misturados, isso não está de acordo com as espécies
#uma forma rápida de fazer isso, tendo em vista que o pch pode ser um valor
numérico,
#é transformar o nome das minhas especies em números.
#Eu posso fazer isso se convertendo um fator para número, pois nele as
categorias estão explicitamente definidas
spp = iris$Species
class(spp) #já é um fator
#note que isso gera muitos NAs, já vimos isso antes
as.numeric(as.vector(spp))
#mas isso gera números por spp é um fator
as.numeric(spp)
#então se eu quero os símbolos 22,23,25 para representar minhas espécies, eu
uso esses números para pegar esses valores pelos índices de um vetor:
pch.das.spp = c(21,23,25)[as.numeric(spp)]
pch.das.spp
#posso usar isso como argumento em plot:
plot(Sepalas, Petalas,pch=pch.das.spp)
#pronto cada espécie é um símbolo diferente

Tamanho dos pontos - cex
cex é um argumento genérico para especiﬁcar tamanho dos pontos, relativo ao padrão do
dispositivo. Aceita um valor numérico que é multiplicado pelo valor do seu dispositivo. O padrão
geral é 1, 100 porcento do tamanho. Se colocar 0.5 terá 50%, se colocar 1.5 terás 150% do
tamanho padrão.
#da etapa anterior
pch.das.spp = c(21,23,25)[as.numeric(spp)]
#temos nosso gráfico com símbolos
plot(Sepalas, Petalas,pch=pch.das.spp)
#mudando o tamanho de todos os simbolos
plot(Sepalas, Petalas,pch=pch.das.spp,cex=0.5)
#para maior
plot(Sepalas, Petalas,pch=pch.das.spp,cex=1.5)
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#um tamanho diferente por ponto (especie)
tm = c(0.5,1,1.5)[as.numeric(spp)]
tm
plot(Sepalas, Petalas,pch=pch.das.spp,cex=tm)

Linhas
lwd e lty controlam a espessura e o tipo das linhas
data("AirPassengers") #veja esse conjunto de dados com ?datasets
class(AirPassengers)
plot(AirPassengers,ylab="Número de Passageiros")
#mudando o tipo de linha
plot(AirPassengers,ylab="Número de Passageiros",lty='dotted')
#outro tipo
plot(AirPassengers,ylab="Número de Passageiros",lty='dotdash')
#mudando a cor e espessura
plot(AirPassengers,ylab="Número de
Passageiros",lty='dashed',col='red',lwd=2)

Cores de símbolos - col e bg
col deﬁne cores para os símbolos. No caso de símbolos de uma única cor precisa usar apenas
este argumento
bg deﬁne as cores do preenchimento dos símbolos
#o que definimos antes são símbolos que permitem definir cores para
preenchimento e linha:
pch.das.spp = c(21,23,25)[as.numeric(spp)]
#temos nosso gráfico com símbolos
plot(Sepalas, Petalas,pch=pch.das.spp)
#vamos adicionar as cores seguindo o mesmo raciocínio
cores.spp = c("red","blue","yellow")[as.numeric(spp)]
cores.spp
plot(Sepalas, Petalas,pch=pch.das.spp,bg=cores.spp)
#podemos mudar a cor da linha desses simbolos (todos para verde pela regra
da reciclagem especifico uma única vez)
plot(Sepalas, Petalas,pch=pch.das.spp,bg=cores.spp, col="green")
#mudando simbolos
nsb = c("*","#","+")[as.numeric(spp)]
plot(Sepalas, Petalas,pch=nsb,bg=cores.spp)
#note que apesar de bg estar especificando cores as cores nao foram
adicionadas, porque colocamos no argumento de preenchimento.
#Mudando:
plot(Sepalas, Petalas,pch=nsb,col=cores.spp)
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Funções que deﬁnem cores
Cores podem ser deﬁnidas por palavras ou por códigos.

colors() ou colours() - lista cores pelo nome.
#lista todas as cores disponíveis pelo nome
colors()
#nossa tem 657 cores. Difícil, né?
#reduz para as mais distintas
colors(distinct = TRUE)
#ainda 502
#eu posso pegar ou buscar por cores
ascores = colors(distinct = TRUE)
vl = grep("blue",ascores)
ascores[vl]
#60 nomes que contém a palavra azul
#vamos ver todas as cores num pdf longo
#vamos plotar pizzas coloridas com 10 cores cada
#4 pizzas por página
?pie #veja o help dessa função
#abre um PDF
pdf("cores.pdf",width=lcm(29),height = lcm(21))
#vamos dividir o dispositivo em 2 colunas e 3 linhas (e diminuir a margem)
par(mfrow=c(2,2), mar=c(3,3,3,3),cex=0.7)
ln = length(ascores)
ln #sao 502 cores
ceiling(ln/10) #, entao serao 51 pizzas
#plota cada pizza fazendo uma iteração:
idx = 0 #o objeto nullo para usar de indice na iteracao para fazer de 10 em
10
for(p in 1:ceiling(ln/10)) {
de = idx+1 #cor do indice idx
ate = idx+10 #ate cor do indice idx+10
cls = ascores[de:ate] #cores da pizza da iteracao p
pie(rep(1,10),col=cls, labels= cls)
idx = ate
}
dev.off() #fecha o pdf

rainbow() ou terrain.colors() - gera gradientes de cores num padrão deﬁnido.
#10 cores do arco-iris
cls = rainbow(n=10)
pie(rep(1,10),col=cls, labels= cls)
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#12 cores do arco-iris com 50% de transparencia
cls = rainbow(n=12,alpha=0.5)
pie(rep(1,12),col=cls, labels= cls)
#12 cores do arco-iris, limitando o espectro
cls = rainbow(n=12,start=0.1,end=0.9)
pie(rep(1,12),col=cls, labels= cls)

#10 cores quentes
cls = heat.colors(n=10, alpha = 1)
pie(rep(1,10),col=cls, labels= cls)
#20 cores topográficas
cls = topo.colors(n=20, alpha = 1)
pie(rep(1,20),col=cls, labels= cls)
#ou melhor
cls = terrain.colors(n=20, alpha = 1)
pie(rep(1,20),col=cls, labels= cls)

rgb() ou hsv() - gera qualquer tipo de cor
?rgb #veja o help dessa funcao e veja as funcoes sob See Also
#podemos entender melhor fazendo o caminho inverso
defs = col2rgb("yellow") #extraimos as especificacoes de amarelo (cores
primárias ) pela palavra
defs
#sem cor temos preto
cls = rgb(red=0, green=0, blue=0) #fazemos amarelo
pie(1,col=cls,labels=cls)
#fazemos amarelo
cls = rgb(red=255, green=255, blue=0,maxColorValue=255)
pie(1,col=cls,labels = cls)
#tiramos verde
cls = rgb(red=255, green=160, blue=0,maxColorValue=255)
pie(1,col=cls,labels = cls)
#tiramos verde e adicionamos azul
cls = rgb(red=255, green=160, blue=255,maxColorValue=255)
pie(1,col=cls,labels = cls)
#tiramos azul-escuro (mais perto de 0)
cls = rgb(red=0, green=0, blue=150,maxColorValue=255)
pie(1,col=cls,labels = cls)
#tiramos azul
cls = rgb(red=0, green=0, blue=255,maxColorValue=255)
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pie(1,col=cls,labels = cls)
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Funções Gráﬁcas de Alto Nível
Funções gráﬁcas de alto-nível (highlevel plots) são as funções que usamos para gerar os
gráﬁcos. Além da função genérica plot(), iremos ver apenas alguns poucos exemplos, mas
existem diversas funções gráﬁcas de alto nível, muitas das quais dependem de pacotes
especíﬁcos.
Existem inúmeras outras funções de alto-nível, algumas do R-base, outras geradas por
colaboradores na forma de pacotes do R. A função plot() entende algumas dessas outras
funções dos pacotes automaticamente, dependendo da classe do objeto, e você sequer precisa
usar o nome especíﬁco (veja o exemplo em plot.phylo(), abaixo).
R Gallery - site que tem exemplos de gráﬁcos do R e os códigos correspondentes
No help do pacote graphics você encontra ajuda para funções gráﬁcas em geral:
demo("graphics") #execute este demostrativo - lembre-se de interagir no
console do R para as figuras
?graphics #veja o help dessa função para alguns gráficos

plot() - função genérica
plot() - é a principal função porque é uma função genérica que irá gerar um gráﬁco
dependendo da classe de objeto. Em muitos casos, não precisa usar outras funções, porque
dependendo da classe do objeto a função plot() automaticamente entende o que você precisa.
?plot #veja o help dessa função
#suponha um vetor simples e numérico
vv = 1:10
class(vv)
#plotamos ele
plot(vv)
#mudamos alguns argumentos
plot(vv,pch=21,bg='red',xlab='índice do vetor',ylab='valor do
vetor',main='Plotando um vetor')
#agora suponha uma matriz com duas colunas
xx = 1:10 #um vetor
yy = 10:1 #o mesmo vetor invertido
mm = cbind(xx,yy) #junta numa matrix
class(mm)
plot(mm,xlab='Eixo X',ylab='Eixo Y',main='Plotando uma matriz de 2 colunas')
#ou poderia especificar diretamente os eixos xx e yy sem usar a matriz
plot(xx,yy,xlab='Eixo X',ylab='Eixo Y',main='Plotando uma matriz de 2
colunas',pch=21,bg='purple')

#se temos um conjunto de dados e queremos ver a relação de todos as colunas,
podemos simplesmente usar:
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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class(iris) #um conjunto de dados no formato data.frame
plot(iris)
#o nome dos eixos está na diagonal dessa figura

hist()
hist() - uma importante função para visualizar a variação de 1 única variável
?hist #veja o help
#vamos usar o objeto iris
class(iris$Sepal.Length) #é um vetor
hist(iris$Sepal.Length, xlab="Comprimento de sépala (cm)",main="Variação em
Iris")
#diminuindo os espaçamentos entre as barras e colorindo
hist(iris$Sepal.Length, xlab="Comprimento de sépala (cm)",main="Variação em
Iris",breaks=20,col='red')
#note que o eixo y é a frequencia que o valor ocorre, ou seja, corresponde
ao número de linhas em iris que tem valor

boxplot()
boxplot() - é uma função importante para mostrar a variação numa variável qualquer em
relação à categorias de um fator. É uma das melhores formas gráﬁcas para mostrar a
distribuição de valores de uma variável em relação à categorias.
?boxplot
#vamos usar o objeto iris
class(iris$Sepal.Length) #é um vetor
class(iris$Species) #é um fator
boxplot(iris$Sepal.Length~iris$Species, ylab="Comprimento da sépala")
#você pode fazer a mesma coisa com a função plot() porque ela é genérica que
irá reconhecer que sua fórmula 'valores~fator' pede por um boxplot
plot(iris$Sepal.Length~iris$Species, ylab="Comprimento da sépala",xlab='')
#note que especificamos aqui que o eixo x não tem título (lab)

barplot()
barplot() - gráﬁco de barras simples
?barplot #veja o help dessa função
?VADeaths #veja o help desse conjunto de dados
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class(VADeaths)
VADeaths #taxas de mortalidade/1000 habitantes no estado da Virgínia em 1940
rownames(VADeaths) #cada linha é uma classe de idade
colnames(VADeaths) #cada coluna é sexo e cidade ou rural
#com as informações padrão
barplot(VADeaths) #cada cor é uma linha
barplot(VADeaths, beside = TRUE) #lado a lado (cada barra é uma linha)
#vamos colorir diferente, uma para cada linha
rownames(VADeaths)
cores = rainbow(n= nrow(VADeaths))
cores #uma cor por linha
#essa é a correspondencia:
cbind(rownames(VADeaths),cores)
#plota com essas cores
barplot(VADeaths, beside = TRUE, col= cores)

plot.phylo()
Por exemplo, considere o pacote Ape (Analyses of Phylogenetics and Evolution) que tem um
função para desenhar uma ﬁlogenia:
library(ape) #chama o pacote
#uma filogenia hipotética para exemplo
arv = "(((A:1,B:1):2,C:3):0.5,((D:0.5,E:0.5):1,F:1.5):2);"
#lê essa filogenia para um objeto de classe phylo, que é uma classe para
dendrogramas.
phy = read.tree(text=arv)
class(phy)
#podemos plotar essa filogenia com
plot(phy)
#porque a função plot reconhece
#que objetos de classe "phylo" são árvores
#de fato ela usa a função plot.phylo() para gerar essa figura, que contém
argumentos específicos para objetos dessa classe
?plot.phylo #veja o help e os argumentos
#portanto posso incluir argumentos de plot.phylo() quando uso a função
plot() para plotar um objeto de classe phylo
plot(phy,no.margin = TRUE, tip.color = c(rep("red",3),rep("blue",3)))
#seria o mesmo que dizer
plot.phylo(phy,no.margin = TRUE, tip.color = c(rep("red",3),rep("blue",3)))
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image(), countour()
#existe um conjunto de dados topográficos na base do R que vamos usar como
exemplo
class(volcano) #é uma matriz
dim(volcano) #com 87 linhas e 61 uma colnas
volcano[1:5,1:5] #os valores são altitude
hist(volcano,breaks=20) #essa é a distribuição de valores de elevacao
range(volcano) #amplitude de variação
#podemos usar algumas funções para visualizar um conjunto de dados que tem
essa estrutura (matrix)
?image #veja o help
image(volcano,col = heat.colors(12))
?heat.colors #veja opções de gradientes continuos de cores
#vamos mudar isso,
cores = terrain.colors(12) #12 categorias de cores
cores #o código é uma cor em HTML
image(volcano,col=cores)
#notem a cratera
#outra opção é fazermos os contornos (ou curvas de nível neste caso do
vulcão)
contour(volcano)
?contour #veja o help
#vamos mudar o número de níveis para o mesmo usado para as cores
contour(volcano, nlevels=12)
#vamos juntar essas figuras numa só
image(volcano, col=cores)
contour(volcano, nlevels=12,add=TRUE)
#note o argumento add=TRUE que indica para a função de alto-nível
#que ela não deve começar uma nova figura,
#apenas adiciona à uma já criada por outra função de alto-nível
#muitas funções de alto-nível tem esse argumento add, que, portanto,
mimetiza o que função gráfica de baixo-nível faz

map()
O pacote maps desenha mapas com divisões administrativas. É uma função de alto-nível. Veremos
depois como adicionar sobre esses mapas informação através de funções de baixo-nível.
library(maps) #instalar se não tiver instalado
?map #veja o help
map() #mapa do mundo

Ecologia e Evolução de Plantas Amazônicas - http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/

Last update: 07/00/2019 23:00

wiki:ebook http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/doku.php?id=wiki:ebook

map(region='Brazil') #Brazil
#dev.off() #pode precisar fechar o dispositivo se estiver avisar que a
figura é muito grande
dev.off()
sa = c("Brazil","Guyana","French
Guiana","Suriname","Venezuela","Colombia","Ecuador","TrinidadTobago","Peru","Bolivia","Paraguay","Chile","Argentina","Uruguay","Panama")
map(region=sa, col='red',lty='dashed')

xlim e ylim
Esses dois parâmetros gráﬁcos permitem ajustar o tamanho dos eixos de um gráﬁco, impondo limites.
#CONTROLANDO UM XLIM
plot(iris$Sepal.Length,iris$Sepal.Width,pch=21,col='red')
#vamos aumentar um pouco o eixo X
rg = range(iris$Sepal.Length) #variacao atual
rg
#aumentar
rg2 = rg+c(-1,+1) #adicionamos 1 unidade de cada lado
rg2
plot(iris$Sepal.Length,iris$Sepal.Width,pch=21,col='red',xlim=rg2)

#LIMITANDO UM MAPA POR SUAS COORDENADAS
dev.off()
library(maps) #instalar se não tiver instalado
map() #mapa do mundo
#alguns limites em latitude e longitude
lat0=-22
lat1=5
long0 = -80
long1=-30
dev.off()
map(xlim=c(long0,long1),ylim=c(lat0,lat1))
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Funções Gráﬁcas de Baixo-Nível
Funções de baixo-nível são funções que permitem ADICIONAR elementos num gráﬁco já aberto com a
função plot() ou plot.new(). Muitas vezes você pode usar uma função de alto nível para fazer a
mesma coisa com o argumento add=TRUE. Vamos ver alguns exemplos mais comumente utilizados
de funções de baixo-nível.

legend()
legend() - permite colocar uma legenda sobre um gráﬁco aberto por uma função de altonível
?legend #veja o help dessa funcao
#vamos usar iris novamente
Sepalas = iris$Sepal.Length
Petalas = iris$Petal.Length
nlevels(iris$Species) #contém três espécies
levels(iris$Species)
ascores = c("red","blue","green")[as.numeric(iris$Species)]
#plota a figura
plot(Sepalas,Petalas,pch=21,bg=ascores,cex=0.8)
#vamos colocar uma legenda no canto direito inferior
#definimos o que vai na legenda
cores = c("red","blue","green")
texto = levels(iris$Species)
legend("bottomright",legend=texto,pt.bg=cores,pch =21)
#ficou apertado né...
#aumentar o espacamento, colocar mais para dentro e tirar o box, diminuir o
texto, aumentar o tamanho do ponto
#plota a figura
plot(Sepalas,Petalas,pch=21,bg=ascores,cex=0.8)
legend("bottomright",legend=texto,pt.bg=cores,pch =21,y.intersp =
1.7,inset=0.1,box.lwd=0,cex=0.8,pt.cex=1.5)
#podemos colocar legendas também pela coordenada
plot(Sepalas,Petalas,pch=21,bg=ascores,cex=0.8)
legend(x=7,y=3,legend=texto,pt.bg=cores,pch =21,y.intersp =
1.7,inset=0.1,box.lwd=0,cex=0.8,pt.cex=1.5)
#ou colocar fora da figura
#neste caso, primeiro dividimos o dispositivo em tres partes e plotamos a
figura em 2 partes e a legenda em 1 parte
layout(matrix(c(1,1,2),nrow=1,ncol=3))
plot(Sepalas,Petalas,pch=21,bg=ascores,cex=0.8)
#usamos a função plot.new() para mudar de parte no dispositivo cirando um
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plot vazio
plot.new() #nao vai ver nada acontecendo
#agora plotamos a legenda nesse espaço
legend("left",legend=texto,pt.bg=cores,pch =21,y.intersp =
1.7,inset=0.1,box.lwd=0,cex=0.8,pt.cex=1.5)

points()
points() - é uma função genérica para adicionar pontos, linhas, simbolos, etc segundo
coordenadas x ou x+y num gráﬁco aberto por uma função de alto nível.
layout(1) #restaurando para 1 se fez o script acima
#vamos usar um conjunto de dados de crescimento de laranja
data("Orange")
colnames(Orange) #número da árvore, idade, circunferencia nessa idade
head(Orange)
unique(Orange$Tree) #tem cinco árvores
#vamos plotar idade por circunferencia
#uma linha por árvore
#cada linha de um tipo e cor diferente
#definir tipos de linhas e cores
ascores = c("red","blue","green","yellow","purple")
linhatipos = c("solid", "dashed", "dotted", "dotdash", "longdash")
#uma cor por árvore
treeidx = as.numeric(Orange$Tree)
cls = ascores[treeidx]
cls
#um tipo de linha por arvore
tps = linhatipos[treeidx]
tps
#fazemos uma figura
plot(Orange$age,Orange$circumference,lwd=1,type="b", col=cls,lty=tps)
#note que todas as linhas sairam com primeira cor e com o primeiro tipo
cls[1]
tps[1]
#nao dá para fazer assim, porque não especificamos como os pontos se ligam
#podemos no entanto colocar linha por linha
#desenhamos o gráfico com uma função de alto nível com os dados, mas vazia
plot(Orange$age,Orange$circumference,type='n',xlab="Idade",ylab='Circunferên
cia')
#adicionamo para cada árvore os pontos e as linhas
arvs = as.numeric(levels(Orange$Tree))
pts = arvs+20 #simbolos para pontos
i=1
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/

Printed on 08/38/2019 19:38

08/38/2019 19:38

89/173

Apostila PPG-Botânica 8990 INPA

for(i in 1:length(arvs)) { #para cada arvore
#filtra os dados
dd = Orange[Orange$Tree==arvs[i],]
#adiciona no gráfico aberto a linha e os pontos e uma vez (type='b', veja
o argumento type)
points(dd$age,dd$circumference,type='b',pch=pts[arvs[i]],lty=linhatipos[arvs
[i]],lwd=1,col=ascores[arvs[i]],bg=ascores[arvs[i]])
}
#vamos adicionar uma legenda
txt = paste("tree",arvs)
legend("bottomright",inset=0.1,box.lwd
=0,legend=txt,pch=pts[arvs],pt.bg=ascores[arvs],lty=linhatipos[arvs],col=asc
ores[arvs], y.intersp = 1.5)

text() e mtext()
text() e mtext()- funções para plotar textos (>= 1 caracter de comprimento) sobre uma
ﬁgura de alto nível. text() plota dentro da área da ﬁgura através de coordendas, mtext() plota
fora da área da ﬁgura com indicação do lado (side) e da distância da linha dos eixos (line).
?text #veja o help dessa função
#vamos usar iris novamente
Sepalas = iris$Sepal.Length
Petalas = iris$Petal.Length
nlevels(iris$Species) #contém três espécies
levels(iris$Species)
ascores = c("red","blue","green")[as.numeric(iris$Species)]
#vamos dar um código de texto para cada especie (suas primeiras letras
maiusculo)
levels(iris$Species)
spp = toupper(substr(iris$Species,1,2))
spp
#plota a figura, mas ao inves de simbolos adicionamos text
#poderiamos fazer isso se spp fosse apenas 1 caractere
plot(Sepalas,Petalas,pch=spp,col=ascores,cex=0.8)
legend("bottomright",legend=levels(iris$Species),text.col=c("red","blue","gr
een"),inset=0.1,box.lwd =0,y.intersp =1.5)
#mas note que versicolor e virginica não se diferenciam, pois pch plota
apenas 1 caractere quando o simbolo for texto
#podemos, no entanto, usar a funcao text para isso
plot(Sepalas,Petalas,type="n")
text(Sepalas,Petalas,labels=spp,col=ascores,cex=0.8)
txt = paste("Iris",levels(iris$Species))
legend("bottomright",legend=txt,text.col=c("red","blue","green"),inset=0.1,b
ox.lwd =0,y.intersp =1.5)
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#posso usar essa função para adicionar qualquer texto, em qualquer
coordenada
text(4.5,6,labels = "Exemplo Iris",adj=0,col= 'yellow')
#note o argumento adj que define o ajuste do texto em relacao à coordenada x
y especificada (ajuste: 0 esquerda, 1 direita)
#apenas o x
text(x=4.5,y=6,labels = "Exemplo Iris",adj=1, col= 'black')
#o x e o y do ajuste (dois valores em adj)
text(x=4.5,y=6,labels = "Exemplo Iris",adj=c(0.3,1),col= 'purple')
#a funcao mtext plot for da área das coordenas da figura
#lado superior
mtext(side=3,text = "A.",line=1,col='red',font=2,cex=2)
#lado superior esquerdo
mtext(side=3,text = "A.",line=1,col='red',font=2,cex=2,adj=0)
#lado inferior direito
mtext(side=1,text = "B.",line=1,col='red',font=2,cex=2,adj=1)
#mais para baixo
mtext(side=1,text = "B.",line=2.5,col='red',font=2,cex=2,adj=1)
#lado direito superior
mtext(side=4,text = "C.",line=1,col='red',font=2,cex=2,adj=1)
#lado direito no meio
mtext(side=4,text = "C.",line=1,col='red',font=2,cex=2,adj=0.5)

axis()
axis() - adiciona eixos individualmente. Importante quando quiser combinar dois gráﬁcos num
só.
?axis
#algumas vezes queremos adicionar eixos, ou formatar o eixo de uma forma
individualizada
#por exemplo, na seguinte figura, queremos colocar o nome das especies no
eixo y em posicao horizontal
plot(iris$Sepal.Length~iris$Species, horizontal=TRUE)
#o argumento para isso é par(las=2)
#se mudar isso eu mudo para todos os eixos
par(las=2)
plot(iris$Sepal.Length~iris$Species, horizontal=TRUE)
#mas eu quero apenas o eixo y
par(las=1) #voltamos ao padrao 1
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#plotamos a figura sem esse eixo
plot(iris$Sepal.Length~iris$Species, horizontal=TRUE,yaxt='n')
#adicionamos o eixo y na horizontal
axis(side=2,las=2)
#mas ele plotou números não é isso que eu quero
plot(iris$Sepal.Length~iris$Species, horizontal=TRUE,yaxt='n')
#entao dizemos onde e o que queremos desenhar
axis(side=2,at=1:3,labels=levels(iris$Species))
#vamos mudar o titulo do eixo da variavel dependente (y) e apagar das
especies
plot(iris$Sepal.Length~iris$Species,
horizontal=TRUE,yaxt='n',ylab='Comprimento Sépalas',xlab='')
#entao dizemos onde e o que queremos desenhar
axis(side=2,at=1:3,labels=levels(iris$Species))
#também posso adicionar eixos em outras posicoes
axis(side=3)

abline()
abline() - plota uma linha reta sobre um gráﬁco, ou uma linha de ajuste de uma correlação
ou regressão
#linha sobre o eixo
?abline #permite colocar linha em regressoes ou linhas retas simples
plot(iris$Sepal.Length,iris$Petal.Length)
#um linha horizontal
abline(h=4,col='red',lwd=2)
#uma linha vertical
abline(v=6.3,col='blue',lwd=2)
#uma linha de uma regressao
rg = lm(iris$Petal.Length~iris$Sepal.Length) #faço a regressao entre essas
variaveis
abline(coef(rg), col='darkgreen',lwd=3,lty='dotted') #plot pelos
coeficientes

arrows(), rect(), polygon(), segments()
* arrows() rect(), polygon() ou segments()- plota ﬂechas, rectângulos, polígonos, ou
segmentos de linhs sobre sobre um gráﬁcos
#FLECHAS
?arrows #veja o help
#vamos criar um histograma
hist(iris$Sepal.Width,breaks=20,col='red')
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#adicionar uma seta
arrows(x0=3.6,y0=5,x1=3.6,y1=10,lty='solid',col='blue')
#invertendo y0 e y1, diminuindo o tamanho da seta e colocando mais grosso
hist(iris$Sepal.Width,breaks=20,col='red')
arrows(x0=3.6,y0=10,x1=3.6,y1=5,lty='solid',lwd=3,col='blue',length=0.1)
#RETANCULOS E POLIGONOS
?rect #veja o help
plot(1:10,1:10,type='n')
rect(xleft=2,ybottom=2,xright=3,ytop=4)
#com preenchimento
rect(xleft=4,ybottom=2,xright=6,ytop=4,density = 8, border="red",col='blue')
#com preenchimento total (density tem valor negativo (um qualquer))
rect(xleft=7,ybottom=2,xright=8,ytop=4,density = -1,
border="yellow",col='blue', lwd=5)
#POLIGONO
?polygon #veja o help
plot(1:10,1:10,type='n')
polygon(x=c(4,7.5,8.2,6,4),y=c(2,2,5,8,2),lwd=2,col='red')
plot(1:10,1:10,type='n')
polygon(x=c(4,7.5,8.2,6,4),y=c(2,2,5,8,2),lwd=2,col='red',density=10)
#segmentos de linhas
?segments
plot(1:10,1:10,type='n')
segments(x0=2,y0=2,x1=4.5,y1=6,lwd=2,col='red')
segments(x0=2,y0=8,x1=7.5,y1=8,lwd=2,col='blue')

symbols()
* symbols() - é uma função de alto nível, mas com o argumento add=TRUE pode ser usada para
adicionar sobre gráﬁcos símbolos que expressam quantidades
?symbols #ver o help
plot(1:10,1:10,type='n')
xx = c(3,5,7,9)
yy = c(3,5,7,9)
zz = c(0.1,0.3,0.4,1) #tamanho em unidade gráfica
symbols(xx,yy,circles=zz,bg='red', add=T, inches=FALSE)
plot(1:10,1:10,type='n')
symbols(xx,yy,squares=zz,bg='blue', add=T, inches=FALSE)
#agora mais complexo, expressando proporção
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plot(1:10,1:10,type='n')
#uma matrix que com tres colunas: largura do simbolo, altura do simbolo e
proporcao que simbolo deve estar preenchido
v1 = matrix(c(1,1,0.2),nrow=1,ncol=3) #20% cheio
#ll = rep(v1,length(xx))
symbols(xx[1],yy[1],thermometers=v1, add=T, inches=FALSE)
v2 = matrix(c(1,1,0.8),nrow=1,ncol=3) #80% cheio
#ll = rep(v1,length(xx))
symbols(xx[2],yy[2],thermometers=v2, add=T, inches=FALSE)
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Funções Gráﬁcas Interativas
locator()
locator() - extrai coordenadas de um gráﬁco
?locator #veja o help
#fazemos um gráfico
?trees #se quiser entender esses dados
data("trees")
class(trees)
colnames(trees)
Circunferencia=trees$Girth
Altura=trees$Height
plot(Circunferencia,Altura,type='p',pch=21,bg='red')
locator(n=1)
#clique na figura dentro do gráfico
#veja que no console há uma lista com os valores das coordenadas x e y
#pode fazer a mesma coisa já salvando as coordendas num ojbeto. Colete 2
pontos agora, traçando uma linha entre eles
cds = locator(n=2,type='l')
cds #dois valores para cada coordenada
#posso usar os valores obtidos, por exemplo para plotar uma flexa
x0 = cds$x[1]
x1 = cds$x[2]
y0 = cds$y[1]
y1 = cds$y[2]
arrows(x0,y0,x1,y1,lwd=2,col="red")

identify()
identify - identiﬁca os pontos de um gráﬁco
?identify #veja o help
#fazemos um gráfico
data("trees")
Circunferencia=trees$Girth
Altura=trees$Height
#plotamos vazio
plot(Circunferencia,Altura,type='n')
ss = sample(1:nrow(trees),1) #um valor de indice aleatorio
#um ponto qualquer em vermelho
points(Circunferencia[ss],Altura[ss],pch=21,cex=1.5,bg='red')
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#o resto dos pontos em branco
points(Circunferencia[-ss],Altura[-ss],pch=21,cex=1.5,bg='white')
#identificar pontos. Execute a funçào e selecione no ponto vermelho
identify(Circunferencia,Altura,n=1,tolerance=1)
#o numero que aparece no gráfico é o indice
#portanto, deve ser igual ao valor de
ss
trees[ss,]
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Iterações e Controles de Fluxo
Imagine a situação em que você queira navegar pelos elementos de um vetor, ou pelas colunas de
uma matriz ou data.frame, e dependendo do valor/objeto encontrado você quer realizar outras coisas.
Para fazer isso, você precisa entender dois conceitos de construções da linguagem do R:
Condicionais - IF(cond) { expr } ou IF(cond) { cons.expr } ELSE { alt.expr } - que basicamente
signiﬁca: SE (cond for verdadeiro) { FAÇA ISSO } CASO CONTRÁRIO { FAÇA ISSO }, onde cond é
uma expressão que retorna um valor lógico (TRUE ou FALSE).
Iterações - FOR(var in seq) { expr } ou while(cond) { exprs } ou repeat {expr}- que
basicamente signiﬁcam:
FOR = PARA (variavel na sequencia) { FAÇA ISSO }. A variável var assume, a cada passo,
de todos valores na sequência numérica seq.
WHILE = ENQUANTO (essa condição for verdadeira) { FAÇA ISSO }. A condição é um valor
lógico (TRUE ou FALSO)
REPEAT = REPETE { ISSO }. Não tem condição. Repete indeﬁnidamente, a iteração pode
ser interrompida com break colocado numa expressão IF(cond){ break }.
Ambos FOR e WHILE são construções da linguagem que podem ser interrompidas ou
alteradas com os seguintes comandos colocados dentro dos {}, geralmente dentro de
uma condicional:
break quebra o ciclo e passa o controle para a primeira linha fora da iteração (loop)
para primeira linha fora ; control is transferred to the ﬁrst statement outside the
inner-most loop. next halts the processing of the current iteration and advances the
looping index.
next para o processamento da iteração e avança o index do loop.
Tanto break como next se aplicam apenas ou loop mais interior se houver loops
aninhados.
Portanto, você pode aninhar loops, colocar um FOR () {} dentro do outro ou um WHILE ()
{} dentro de um FOR, etc.

Exemplo 1 FOR com IF
seq = 1:10
#para i assumindo cada um dos 10 valores em seq
for(i in seq) {
#imprima na tela uma expressão
print(paste("Este é o valor de i=",i))
}
#agora adicionamos uma condicional
for(i in seq) {
#se o valor de i for o último de seq, imprima uma coisa, se for menor,
imprima outra na tela
if (i==seq[length(seq)]) {
print(paste("Este é o ULTIMO valor de i, que é =",i))
} else {
print(paste("Este é o valor de i=",i))
}
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}

Exemplo 2 - FOR ou WHILE
#sendo i um valor numerico ele pode ser um índice, numa construção um pouco
diferente
LETTERS[1:10] #este vetor é o vetor de letras maiúsculas, uma constante do R
#vamos iterar por todas as letras
for(letra in 1:length(LETTERS)) {
aletra = LETTERS[letra]
print(paste("a letra",aletra,"tem posição",letra,"no vetor LETTERS"))
}
#a mesma coisa acima pode ser feita com while
var= 1 #valor inicial
while(var<=length(LETTERS)) { #enquanto var for menor ou igual ao
comprimento do vetor LETTERS, faça alguma coisa
aletra = LETTERS[var]
print(paste("a letra",aletra,"tem posição",var,"no vetor LETTERS"))
var = var+1 #faz o incremento manualmente
}

Exemplo 3 - WHILE
#as vezes podemos precisar do WHILE, numa situação, que depende de encontrar
um resultado
#vamos usar a função sample() no exemplo, que basicamente amostra X
valores aleatórios, com ou sem repetição, de um vetor longo
#por exemplo, amostre 10 valores aleatórios numa sequencia de 1:100
sample(1:100,size=10)
#amostre novamente e veja como os valores são diferentes da primeira vez
(afinal é uma amostragem aleatório)
sample(1:100,size=10)
#suponha que você faça uma análise complexa com vários conjuntos de dados e
quando atinge alguma condição você quer parar a iteração (pode usar break
para isso, ou while). Essa análise será exemplificada aqui por uma
amostragem aleatória de um valor. Quando encontra um valor X, a análise para
var =0
while(var!=99) { #enquanto var for diferente de 99 faz alguma coisa
var = sample(1:100,1) #amostra 1 valor aleatorio
print(paste("O valor de var=",var))
}
#ou usando repeat + break
tentativa = 1
repeat { #enquanto var for diferente de 99 faz alguma coisa
var = sample(1:100,1) #amostra 1 valor aleatorio
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print(paste("O valor da tentativa",tentativa," foi var=",var))
if (var==99) {
break
}
tentativa = tentativa+1
}
#repita isso para ver como o número de tentativas muda cada vez que você
roda o script

Exemplo 4 - LOOP EM LOOP
#vamos colocar um loop dentro de outro loop
#uma pequena matriz
mm = matrix(1:9,nrow=3,ncol=3)
mm
for(i in 1:ncol(mm)) { #para cada coluna de mm
for(j in 1:nrow(mm)) { #para cada linha de mm
print(paste("O valor da célula da coluna ",i,"e da linha",j,"é =
",mm[i,j]))
}
}
#adicionando um break e uma condicional e uma indexacao manual
idx = 1
for(i in 1:ncol(mm)) { #para cada coluna de mm
for(j in 1:nrow(mm)) { #para cada linha de mm
print(paste("A célula ",idx," que corresponde à coluna ",i,"e a
linha",j," é = ",mm[i,j]))
#para se o valor da célula for igual a três
if (mm[i,j]==3) { #se isso for verdadeiro
break #interrompe
}
idx = idx+1
}
}

Exemplo 5 - LOOP EM LOOP II
#para entender o for{}
#criamos uma matriz de 10x10 com valores de 1 a 100
mm = matrix(1:100,nrow=10,ncol=10)
#dimensão
dim(mm)
#primeiras linhas e colunas
mm[1:3,1:3]
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#abrimos um espaço gráfico sem desenhar nada que tem a mesma dimensão da
matriz
plot(1:nrow(mm),1:ncol(mm),type='n',xaxt='n',yaxt='n',bty='n',xlab='',ylab='
')
#vamos desenhar a matriz no espaço
#linhas verticais representando a separação das colunas
abline(v=seq(0.5,9.5,by=1))
#linhas horizontais representando a separação das linhas
abline(h=seq(0.5,9.5,by=1))
#para cada linha
for(i in 1:nrow(mm)) {
#dentro de cada linha para cada coluna
for(j in 1:ncol(mm)) {
valor = mm[i,j] #valor da célula
#se o valor for par (ele é multiplo de 2)
#define uma cor vermelha, caso contrário azul
if (valor%%2==0) {
cl = "red"
} else {
cl = "blue"
}
#plot o valor na coordenada i,j com a cor correspondente
text(x=i,y=j,labels=valor,cex=0.8,col=cl,font=2)
#pausa 0.5 segundos
Sys.sleep(0.5)
}
}
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Funções da família apply()
Algumas funções da família apply são muito úteis na manipulação de dados e descrição de dados.
Essas funções são muito poderosas, porque permitem você fazer iterações de forma simples, ou seja,
você pode aplicar uma função a vários objetos simultaneamente com funções dessa família. O que
você faz com essas funções você também faz com as construções de ﬂuxo (e.g.FOR(){}), mas essas
funções simpliﬁcam e aceleram o processo.

Numa matriz
apply() - poderia ser traduzido como aplica uma função (FUN) a todas as linhas ou colunas
(MARGIN) de uma matriz (X):
?apply #Veja o help
#os argumentos dessa função são:
#X = matrix
#MAGRIN = 1 indica linha, 2 indica colunas
#FUN = a função que você deseja aplicar
#... ARGUMENTOS DESSA FUNCAO SE FOR O CASO
#TOTAIS MARGINAIS
#crie uma matriz
X = matrix(1:36,nrow=4,ncol=9)
colnames(X) = paste('col',1:ncol(X))
rownames(X) = paste('ln',1:nrow(X))
head(X) #cabeça da matriz criada
#calcule para todas as linhas:
#a soma dos valores
apply(X,MARGIN=1,FUN=sum)
#o valor máximo
apply(X,MARGIN=1,FUN=max)
#a média
apply(X,MARGIN=1,FUN=mean)
#o desvio padrão
apply(X,MARGIN=1,FUN=sd)
#para todas as colunas
#a soma dos valores
apply(X,MARGIN=2,FUN=sum)
#o valor máximo
apply(X,MARGIN=2,FUN=max)
#a média
apply(X,MARGIN=2,FUN=mean)
#o desvio padrão
apply(X,MARGIN=2,FUN=sd)
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rowSums() ou rowMeans() & colSums() ou colMeans() - funções equivalentes a
apply() (elas usam apply) que simpliﬁcam o uso para somas e médias de linhas e colunas. Se
você conhece bem a função apply() pode fazer o que essas funções fazem e muito mais.
Portanto, sabendo apply() não precisa se preocupar com essas funções mais especíﬁcas.
?rowSums
rowSums(X) #soma de cada linha
rowMeans(X) #media de cada linha
colSums(X) #soma de cada coluna
colMeans(X) #média de cada coluna

Usando controladores de ﬂuxo para fazer soma e média: - fazendo na unha a
mesma coisa que pode fazer com apply
somas = NULL #objeto vazio para salvar soma de cada linha
medias = NULL #objeto vazio para salvar medias de cada linha
for(i in 1:nrow(X)) { #para cada linha
somai = sum(X[i,]) #soma dos valores na linha i
somas = c(somas,somai) #junta a somai com o resto (que estará vazio na
primeira vez)
mediai = mean(X[i,]) #média dos valores na linha i
medias = c(medias,mediai) #junta as medias
}
#como a matriz tem nomes, acrescenta esses nomes aos vetores com resultados
names(medias) = rownames(X)
medias
names(somas) = rownames(X)
somas

Num vetor ou lista
lapply() - para uma lista ou vetor, aplica uma função FUN para cada elemento do vetor ou
lista. Retorna um objeto de classe list.
#muito simples, imprime algo linha por linha
ll = lapply(LETTERS,print)
class(ll)
str(ll)
#suponha três vetores de tamanhos diferentes
v1=sample(1:1000,50)
length(v1)
v2= sample(1:100,30)
length(v2)
v3= sample(1000:2000,90)
length(v3)
#imagina que isso esteja numa lista
ml = list(v1,v2,v3)
class(ml)
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length(ml)
#posso usar lapply para calcular a media desses vetores
lapply(ml,mean) #note que retorna uma lista
lt = lapply(ml,mean) #podemos guardar
lt = as.vector(lt, mode='numeric') #e transformar num vetor. MODE neste caso
é fundamental usar
lt

Por categoria de um fator
tapply() - aplica uma função numa coluna numérica individualizando para cada categoria de
um fator.
#vamos usar os dados de Iris novamente
?iris
#calculando o comprimento médio de sepálas pelas categorias de um fator
(especies)
class(iris$Sepal.Length) #variavel numerica
class(iris$Species) #fator com categorias que correspondem a especies
tapply(iris$Sepal.Length,iris$Species,FUN=mean)
#calculando o comprimento máximo por especie
tapply(iris$Sepal.Length,iris$Species,FUN=max)
#a amplitude de variacao
tapply(iris$Sepal.Length,iris$Species,FUN=range)
#note que essa funcao sempre retorna um array (que é uma lista de fato,
neste caso)
tm = tapply(iris$Sepal.Length,iris$Species,FUN=min)
class(tm)
names(tm)
tm[['setosa']] #indexadores de lista
tr = tapply(iris$Sepal.Length,iris$Species,FUN=range)
class(tr)
names(tr)
tr[['setosa']]
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Criando funções
É muito útil criar suas próprias funções, ou poder modiﬁcar uma função criada por outra pessoa,
seja uma função de um pacote ou uma função que você encontrou num site qualquer
navegando pela internet.
Criar funções é útil para fazer repetições em um conjunto de dados, para poder refazer a
mesma coisa com conjuntos de dados diferentes (e.g. gerar um mapa personalizado de
distribuição geográﬁca de espécies com conjuntos de dados diferentes), etc.
É muito simples construir uma função, use a construção function(seus.argumentos,…){} e
pode deﬁnir um retorno (output) na forma de um objeto usando a função return() dentro da
construção;

Exemplo I
?function #veja o help
?return #veja o help
#a função mean() tira a média aritmética dos valores de um vetor.
#Vamos fazer essa função na unha:
amedia <- function(x) {
#x será um vetor de comprimento >=1 e todos os valores devem ser
numéricos, senão precisamos avisar.
#essa funçao ira retornar o valor do 'am' que definimos como nulo
inicialmente
am = NULL
#condicao 1
c1 = is.vector(x)
#condicao 2
xx = as.numeric(x) #convertemos em numérico
xx = xx[!is.na(xx)] #tira o que não é número (o que não foi convertido ou
está em branco)
c2 = length(xx)==length(x) #os comprimentos são iguais? e tem algum valor?
if (c1 & length(xx)>0) { #se for um vetor e houver algum valor numérico,
pode calcular a média
am = sum(xx)/length(xx)
if (!c2) { #se c1 for falso
print(paste(length(x)-length(xx)," valores do vetor não são numéricos
e foram excluídos")) #avisa
}
} else {
print("O objeto não é um vetor ou não há valores numéricos") #avisa
}
return(am)
}
#usando a funcao
v1 = c(1,2,3,4,5,6)
amedia(v1)
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v1 = c(3,3,3,3,3,3,3)
amedia(v1)
v1 = c(3,3,3,3,3,3,"A")
amedia(v1)
v1 = LETTERS
amedia(v1)

Exemplo II
loopsefuncoes
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Tabelas de contagem
Vamos usar dados de parcelas em caixetais (caixeta.csv), formações dominadas por Tabebuia
cassinoides.
A função table() permite contar valores em fatores e vetores.
dir(pattern="caixeta")
caixeta = read.table("caixeta.csv",sep=',',header=T)
names(caixeta)
#tem a coluna especie
#podemos resumir quantos individuos tem de cada espécie (considerando que
cada linha é um individuo)
table(caixeta$especie)
#mostra as tres especies mais abundantes
sort(table(caixeta$especie), decreasing=T)[1:3]
#quantos individuos por localidade?
table(caixeta$local)
#especie por localidade
tb= table(caixeta$especie,caixeta$local)
head(tb,3) #mostra as tres primeiras linhas
#tabela de presenca e ausencia de especie por localidade
tb = table(caixeta$especie,caixeta$local)
#quem tem mais de 0 individuos está presente
#portanto, substituo por 1
tb[tb>0] = 1
head(tb)
#sendo assim, posso ver o numero de especie por localidade aplicando a suma
das linha que tem 1 para cada coluna
apply(tb,2,sum)
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Tabelas dinâmicas
tapply() - calcula alguma funcão sobre um vetor numérico para cada categoria de um fator.
aggregate() - faz o mesmo, mas permite múltiplos fatores e retorna um data.frame.
Vamos usar dados de parcelas em caixetais (caixeta.csv), formações dominadas por Tabebuia
cassinoides.
dir(pattern="caixeta")
caixeta = read.table("caixeta.csv",sep=',',header=T)
names(caixeta)
## tapply: resumo de uma variavel numerica, separada por niveis de um ou
mais fatores
?tapply #veja o help dessa função
#altura máxima de cada especie
tapply(caixeta$h,INDEX=caixeta$especie, FUN=max)
#circunferencia media por localidade
tapply(caixeta$cap,INDEX=caixeta$local, FUN=mean)
##"Tabelas dinamicas": funcao aggregate
## Criar data.frame com altura media dos fustes por especie e por local
?aggregate #veja o help dessa função
names(caixeta)
#circunferencia máxima por especie
ob1 = aggregate(caixeta$cap, by=list(especie=caixeta$especie), FUN=max)
class(ob1) #obtenho um data frame
head(ob1)
#neste caso também poderia fazer assim
ob2 = tapply(caixeta$h,caixeta$especie, max)
class(ob2) #mas neste caso nos temos um array (um vetor unidimensional)
ob2[1:10]
#mas se eu quiser por localidade e por especie, preciso usar aggregate
caixeta.alt <- aggregate(caixeta$h,
by=list(local=caixeta$local,especie=caixeta$especie), FUN=max)
head(caixeta.alt)
##Vamos calcular a area basal (soma da area de todo os fustes)
## calculando a area basal de cada fuste, considerando o fuste um círculo
perfeito, poderíamos usar:
caixeta$ab <- caixeta$cap^2/4*pi
## e agora criamos a planilha, com aggregate, somando as areas basais dos
fustes
caixeta.2 <- aggregate(caixeta$ab,
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by=list(local=caixeta$local,parcela=caixeta$parcela,especie=caixeta$especie)
, FUN=sum)
class(caixeta.2)
head(caixeta.2)
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Funções para manipulação e busca de textos
Cola ou concatena textos
paste() - concatena texto
?paste #veja o help dessa funcao
#um vetor de texto
txt = c("banana","maça","pera")
#outro vetor
txt2 = LETTERS[1:3]
#concatenamos os textos par a par
paste(txt,txt2)
#mudamos o separador
paste(txt,txt2,sep="-")
#imagine que queremos juntar os elementos de um vetor
#num único texto, separados por ";"
paste(txt,collapse = ';')

Quebra ou desconcatena textos
strsplit() - quebra um texto segundo um separador
?strsplit
txt = "Este é um texto com várias palavras"
strsplit(txt,split = " ")
#note que este é um objeto de classe lista
#entao para pegar o vetor de palavras
pl = strsplit(txt,split = " ")[[1]]
pl
length(pl) #numero de palavras no texto
Um exemplo prático
#um dado qualquer
spp = c("Ocotea guianensis","Ocotea longifolia","Licaria tenuicarpa")
dap = c(10,20,30)
dd = data.frame(ESPECIE=spp,DAP=dap,stringsAsFactors = F)
dd
#suponha que você tenha um dado desse jeito e queira separar genero de
especie
#criamos um funcao
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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peganome <- function(x,qual=1,sep=" ") {
#pega o texto e quebra segundo o separador informado
xx = strsplit(x,split=sep)[[1]]
#retorna o valor
return(xx[qual])
}
#usamos essa funcao com o lapply para pegar o genero
lapply(dd$ESPECIE,peganome,qual=1)
#como é uma lista transformamos num vetor
gg = as.vector(lapply(dd$ESPECIE,peganome,qual=1),mode='character')
gg
#ADICIONAMOS NO OBJETO ORIGINAL
dd$GENERO = gg
#usamos essa funcao com o lapply para pegar o epiteto
spp = as.vector(lapply(dd$ESPECIE,peganome,qual=2),mode='character')
spp
#adiciona
dd$SPP = spp
#mostra
dd
str(dd)

Altera caixa do texto
str_trim() - remove espaços em branco no início e ﬁnal do texto (pacote stringr)
toupper() e tolower() - muda a caixa do texto
txt = "Um texto QUALQUER"
#transforma para caixa baixa
tolower(txt)
#caixa alta
toupper(txt)
#apenas a primeira letra em maiusculo
#temos que construir nossa funcao para isso
mudatexto <-function(x) {
xx = strsplit(x,split="")[[1]]
xx = tolower(xx)
xx[1] = toupper(xx[1])
xx = paste(xx,collapse = "")
return(xx)
}
txt
mudatexto(txt)
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txt2 = "
Outro texto com espacos em branco no inicio e fim
#note que há espaços em branco no início e final do texto
#remove isso
library(stringr) #precisa desse pacote para essa funcao apenas
str_trim(txt2)

"

Substitui ou pega parte de texto
gsub() - substitui ocorrência de um texto por outro
substr() - pega um pedaço do texto
nchar() - conta o número de caracteres num texto
#substitui palavras ou parte de palavras
txt = "Um texto que contém muita COISA"
gsub("m","M",txt)
gsub("que","o qual",txt)
#pega uma parte do texto
substr(txt,1,10)
substr(txt,11,20)
#qual o numero de caracteres num texto
nchar(txt)
substr(txt,nchar(txt)-10,nchar(txt)) #dez ultimos caracteres

Expressões Regulares
Expressões Regulares são modelos lógicos para buscar caracteres em textos. É uma ferramenta
muito poderosa usada em computação. Não é fácil entender e usar expressões regulares, mas
é muito poderoso e importante conhecer os recursos. Aqui apenas um exemplo muito simples
do uso de expressões regulares.
http://regexr.com - este site te ajuda a construir uma expressão regular.

txt = "Um texto com varios numeros 1 2 9 no meio e 5 7 8 20 3456"
txt
#imagine que eu queira apagar todos os números desse texto
gsub("[0-9]","",txt) #paga números de 0 a 9
#todas as letras minusculas
gsub("[a-z]","",txt)
#todas as letras
gsub("[a-z|A-Z]","",txt)
#todas as minúculas e numeros
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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gsub("[a-z|0-9]","",txt)

Remove Acentos
Remover acentos e padronizar textos podem ser importantes quando estamos comparando
dados. Por exemplo, quando queremos veriﬁcar se os nomes que aparecem numa coluna estão
padronizados, ou queremos padronizá-los
Não há uma função especíﬁca, mas como tudo pode ser feito no R, uma solução para isso é
mostrada aqui.
txt = "Palavrão ou bobalhão têm acentos"
#convertemos quebrando acentos
xx = iconv(txt, to="ASCII//TRANSLIT")
xx
#apagamos os acentos sozinhos
xx = gsub("[~|^|~|\"|'|`]","",xx)
xx
#podemos colocar isso numa funcao
removeacentos <- function(x) {
xx = iconv(x, to="ASCII//TRANSLIT")
xx = gsub("[~|^|~|\"|'|`]","",xx)
return(xx)
}
#usando a funcao criada
removeacentos(txt)
txt2 = "macarrão também tem acentos, né?"
removeacentos(txt2)

Expressões Regulares
Quotes - veja o help (?Quotes)
Entender isso é muito importante porque é fonte frequente de erros quando escrevemos
códigos.
Algumas funções que buscam por padrões interpretam expressões regulares (regular
expressions) para buscar por padrões em objetos de texto:

gsub() e grep() - são duas funções parecidas, que buscam por um padrão (argumento
pattern) em textos. Enquanto gsub() busca e permite substituir o padrão por outro texto,
grep() retorna o índice do elemento que contém o padrão de interesse.
Esse argumento pattern pode ser um texto simples ou uma expressão regular, então é
importante que você entenda um pouco sobre isso.
Expressões regulares podem ser bem complexas e até existem sites que te permitem
entender e gerar uma expressão regular para uma busca especiﬁca (veja aqui, por
exemplo).
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Metacaracteres
Metacaracteres são caracteres que numa expressão regular tem um signiﬁcado especial e por
isso não são interpretados como tal. Alguns metacaracteres são:
"." encontra qualquer coisa que exista.
"+" encontra o item que prece esse meta-caractere uma ou mais vezes
"*" encontra o item que prece esse meta-caractere 0 ou mais vezes
"^" encontra qualquer espaço vazio no início da linha. Quando usado numa expressão de
classe de caractere (veja abaixo), econtra qualquer caractere exceto aqueles que seguem
esse metacaractere.
"$" encontra qualquer espaço vazio no ﬁnal da linha.
"|" operador que signiﬁca OR (ou) para ser usado em buscas do tipo, busca isso OU
aquilo.
"(", ")" para agrupamentos.
"[", "]" deﬁne classes de caracteres em expressões regulares (veja abaixo)
Suponha que você importe ao R um conjunto de dados de uma planilha, usando por exemplo,
read.table(), e que os nomes das colunas no original tinham muitos espaços em branco. Como o
R não aceita espaços em branco ele substitui espaços por pontos, então os nomes das colunas
do data.frame dos dados tem muitos pontos, algumas vezes em sequência. Suponha também
que isso acontece toda vez que você importa dados ao R e já está cansado disso e você quer
colocar no seu script um comando que elimina esses pontos, para não se preocupar com isso no
editor de planilhas onde estão os seus dados.
#vamos criar um data.frame que simule esta situação
Número.....da.......árvore=c(1,10,15)
Diâmetro..cm. = c(10,15,20)
Altura.....m.... = c(15,20,39)
dados =
data.frame(Número.....da.......árvore,Diâmetro..cm.,Altura.....m....)
class(dados)
dim(dados)
colnames(dados)
#nome de colunas, que também neste caso pode ser obtido com
names(dados)
#então digamos que eu queira substituir pontos multiplos por apenas 1 ponto.
como eu quero manter 1 ponto eu poderia repetir várias vezes um substituicao
de dois pontos por um ponto:
gsub(pattern="..",replacement=".",nn)
#estranho né? tudo virou ponto
#isso é porque . é um metacaractere e o R não interpreta isso como ponto.
Ponto significa pega 'pega qualquer caractere' numa expressão regular
#pelo fato de ponto ser um metacaractere, precisamos indicar que queremos o
caractere ponto e não o metacaractere. Você faz isso usando uma ou duas
barras invertidas (backslash)
gsub(pattern="\\.\\.",replacement=".",nn)
#diminuiu o número de pontos, mas preciso fazer isso várias vezes para ficar
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com um único ponto
nn2 = gsub(pattern="\\.\\.",replacement=".",nn)
nn2 = gsub(pattern="\\.\\.",replacement=".",nn2)
nn2
nn2 = gsub(pattern="\\.\\.",replacement=".",nn2)
nn2
#pronto consegui
#note que isso fica restrito a quantos pontos tem nos meus dados, e
portanto, não é um método genérico ou eficiente em termos de programação,
por o número que vezes que isso deve ser feito irá variar dependendo do
conjunto de dados.
#seria mais fácil adicionar um metacaractere (+) e fazer isso uma única vez,
sem necessidade de repetição:
nn
nn2 = gsub(pattern="\\.+",replacement=".",nn)
nn2
#procurar por qualquer letra+
txt = "qualqueeeeeer palavra"
gsub("e+","E",txt)
#da mesma forma se eu quiser buscar pelo caractere + ao invés de usar o
metacaractere, preciso usar a barra invertida:
txt = c("um texto com simbolo +","sem o simbolo")
gsub("+","MAIS",txt) #nao funciona
gsub("\\+","MAIS",txt) #funciona

Classes de caracteres
Algumas classes de caracteres em buscas com expressões regulares:
[0-9] - números em textos
[a-z] - caracteres minúsculos
[A-Z] - caracteres maiúsculos
[a-zA-Z] - caracteres do alfabeto
[^a-zA-Z] - não alfabéticos
[a-zA-Z0-9] - alfa-numéricos
[ \t\n\r\f\v] - de espaçamento: quebra de linha, tabulação, etc.
[]$*+.?[^{|(\\#%&~_/⇔✬!,:;❵\")}@-] - caracteres de pontuação
Elas permitem fazer buscas complexas.
Suponha que precisa substituir todos os valores que não contenham letras ou números por NA:
#suponha um vetor de palavras (nomes de cores neste exemplo)
vt = colors()
vt
#podemos mostrar os valores que contém branco:
grep("white",vt,value=TRUE)
#se eu coloco white numa expressao regular
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grep("[white]",vt,value=TRUE)
#neste caso significa pegue qualquer elemento que contenha uma das letras
indicadas: w, h, i, t ou e. Por isso a lista aumentou
#pega só cores que tenham número
grep("[0-9]",vt,value=TRUE)
#neste caso é o mesmo que nao-alfabeticos
grep("[^a-zA-Z]",vt,value=TRUE)
#que tenham caracteres maiusculos
grep("[A-Z]",vt,value=TRUE) #nao tem nenhum neste vetor
#minusculos
grep("[a-z]",vt,value=TRUE)

Barra invertida (backslash)
O uso do backslash \ (barra invertida) indica ao R que a expressão regular espare lidar com
tabulações, quebra de linhas e outros símbolos. Isso é fundamental se você quer incluir/buscar
num texto por aspas, parênteses, colchetes, barras, metacaracteres, etc.
?Quotes #leia atentamente esse help
#criar um texto com aspas
txt = "Um texto que tem "aspas" no meio"
#note que isso não funciona, porque aspas é usado para abrir e fechar textos
#mas eu posso combinar aspas simples e duplas para fazer isso
txt = 'Um texto que tem "aspas" no meio'
txt
#veja que o R adicionou uma \ antes das aspas do texto, criando um escape
character, que indica ao R que não interprete aquilo como abertura ou
fechamento de textos
#entao eu posso fazer isso
txt = "Um texto que tem \"aspas\" "
txt
#também funciona
#isso é importante quando buscamos valores
txt = c("com \"aspas\"","outro objeto")
grep("\"",txt) #qual elemento tem aspas
txt[grep("\"",txt)]
#barras
txt = c("com \\ barras","sem barras")
txt
grep("\\\\",txt) #isso é mais complicado, veja o número de barras que
preciso para buscar por 1 barra num texto, porque barra desse jeito é o
código que ele usa para buscar por códigos, então complica né?
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#parentesis
txt = c("sem parenteses","com ()")
grep("(",txt) #isso não funciona por parentesis é usado para abrir e fechar
funcoes, o R se atrapalha
grep("\\(",txt) #assim funciona
grep("\\)",txt)

From:
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/ - Ecologia e Evolução de Plantas Amazônicas
Permanent link:
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/doku.php?id=bot89:precurso:1textfun:inicio
Last update: 07/01/2019 17:01

Ecologia e Evolução de Plantas Amazônicas - http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/

Last update: 07/00/2019 23:00

wiki:ebook http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/doku.php?id=wiki:ebook

Amostragem aleatórias
sample() - aleatoriza valores num vetor, com ou sem repetição, ou amostra um certo número
de valores aleatoriamente de um vetor de valores.
#ALEATORIZANDO DADOS SEM AMOSTRAGEM
?sample
#suponha um vetor de numeros
v1 = 1:20
v1 #os numeros sao sequenciais
#se quiser embaralhar aleatoriamente
sample(v1)
sample(v1) #cada vez será diferente
sample(v1) #diferente de novo
#no exemplo acima, os numeros sao apenas embaralhados
table(v1) #cada valor só aparece uma vez
table(sample(v1)) #aqui tambem
#se eu quiser amostras com repeticao
table(sample(v1,replace=TRUE))
#ele repetiu alguns valores aleatoriamente
table(sample(v1,replace=TRUE)) #vai ser diferente toda vez que voce executa
#mas o comprimento é sempre o mesmo
length(v1)
length(sample(v1))
length(sample(v1,replace=T))
#agora com textos
table(LETTERS)
table(sample(LETTERS,replace=T))
Amostrando N valores de um vetor qualquer:
#agora amostra um número qualquer de valores de um vetor qualquer:
umvetor = seq(from=0,to=1000,by=0.1)
length(umvetor)
head(umvetor,10) #primeiros 10 elementos
#agora amostra 100 valores desse vetor que tem 9991 valores
umaamostra = sample(umvetor,size=100,replace=T)
#entao isso deve ser verdadeiro
length(umaamostra)==100
#primeiros 10 valores amostrados
head(umaamostra,10)
#histograma da amostra
hist(umaamostra,col='red')
#note que a distribuição é uniforme, qualquer valor tem a mesma chance de
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ser amostrado
#faco outra vez e adiciono
outraamostra = sample(umvetor,size=100,replace=T)
#adiciono ao histograma anterior
hist(outraamostra,density=10,add=T,col='black')
#cada vez é diferente a sequencia de valores amostrados

Distribuições aleatórias
Distributions - há um conjunto de funções para densidade, distribuição cumulativa, quantis
e geração aleatória de variáveis com diferentes distribuições de probabilidade.Veja esta página.
Aqui vamos conhecer as funções que geram variáveis aleatórias para duas distribuições
probabilísticas:

Distribuição normal - veja na Normal Distribution na WikiPedia.
Distribuição log-normal - veja na Log Normal na WikiPedia
#veja no R o help para as funções para as diferentes distribuições
disponíveis no R.
?Distributions

Distribuição Normal
Segundo as Cias.Aé reas dos EUA a largura dos quadris dos homens norte-americanos segue
uma curva normal, com mé dia de 14.4 polegadas, e desvio-padrã o de 1 polegada.

rnorm() - permite gerar essa distribuição de valores aleatórios que seguem uma distribuição
normal sabendo a média e o desvio padrão.

dnorm() - gera a densidade probabilística para um conjunto de valores, tendo em vista uma
distribuição normal de mesma média e mesmo desvio padrão.
amedia = 14.4
osd = 1
#vamos gerar 1000 valores aleatórios com essa distribuição
?rnorm #veja o help da função
quadris = rnorm(n=1000,mean=amedia,sd=osd)
#visualizando essa distribuição de valores
hist(quadris)
#ou visualizando a densidade probabilística dessa distribuição
hist(quadris,probability = T)
#a linha da densidade
lines(density(quadris),col="red",lwd=2)

pnorm() - Qual percentual de pessoas não cabe num assento de 15 polegadas?
#qual o percentil/quantil da distribuição que é maior que 15 polegadas
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#quem não cabe no assento?
#veja o help dessa função
?pnorm
qMaior15in = pnorm(q=15,mean=14.4,sd=1,lower.tail=F)
#note o argumento lower.tail=F (você quer apenas o percentil que está acima
desse valor)
#ca. de 27%
qMaior15in
print(paste(round(qMaior15in*100,0),"% dos americanos não cabem num assento
de 15polegadas",sep=''))
#vamos visualizar isso
x=sort(quadris) #ordenamos os quadris
y=dnorm(x,mean=amedia,sd=1) #calculamos a densidade probabilística desses
valores
plot(x,y,type="l",lwd=2,col='black',ylab="Densidade
Probabilística",xlab='Quadris de americanos (inches)') #plotamos isso e
temos nossa curva normal
#agora fazemos o mesmo para os quadris que satisfazem a condicao
abline(v=15,lwd=2,col='blue') #o quadril da pergunta
xx = sort(quadris[quadris>=15])
yy=dnorm(xx,mean=amedia,sd=1)
#adicionamos isso na forma de um polígono
#coordenadas X do polígono (note que adicionei valores para poder fechar o
polígono)
xxp = c(15,xx,max(xx),15)
#e adiciono também no eixo y
yyp = c(0,yy,0,0)
#desenho o polígono correspondente
polygon(xxp,yyp,col="red")
##a area desse polígono representa esse quantil
#(i.e. a porcentagem da população que tem quadril >= 15)

qnorm() - Qual largura de assento garante que 95% da população caberá ?
#agora fazemos o inverso da função pnorm, ao inves de informar o quantil,
#informamos o percentil
qnorm(p=0.95,mean=14.4,sd=1)
#este é o tamanho do assento que inclui 95% dos valores
#numa distribuição normal com essa média e esse desvio padrão
tamanho95 = qnorm(p=0.95,mean=14.4,sd=1)
#graficando isso?
hist(quadris,prob=T)
#limite de tamanho
abline(v=tamanho95,col='blue',lwd=2,lty='dashed' )
#plota valores que estao dentro dessa distribuicao
hist(quadris[quadris<tamanho95],prob=T,add=T,col='red')

qnorm() - Qual a Densidade Probabilı́stica para um valor de quadril de 12 polegadas? Ou
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seja, qual a probabilidade de amostrar na população uma pessoa com quadril de 12 in?
dq12 = dnorm(x=12,mean=14.4,sd=1)
dq12
#mostra na figura
#plota a densidade probabilística
hist(quadris,prob=T)
#coloca a linha
lines(density(quadris),col='red',lwd=2)
#adicona um ponto que mostra a probabilidade do valor
points(x=12,y=dq12,pch=21,bg='blue')
segments(0,dq12,12,dq12,lty='dotted',col='blue',lwd=2)
axis(side=2,at=dq12,labels=paste(round(dq12*100,0),"%",sep=''),
line=NULL,las=2,col='blue')

Para saber mais
Simulação e Reamostragem da apostila da USP
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Ensaio
Durante a disciplina você deverá estruturar um documento dinâmico usando Rmarkdown. Este
documento deve ser entregue para sua avaliação ao ﬁnal da oﬁcina e será construido em etapas.

Etapa 01 - Dia 20/06
Primeiro Rmarkdown incluindo apenas texto e referências bibliográﬁcas. Não se preocupe em
entender como integrar produtos do R neste momento, apenas texto, listas e referencias.
Construa um texto com a base teórica (citando referencias), perguntas e hipóteses do projeto
de pesquisa.
Entrega Ensaio 01 no inicio do BLOCO 2. MÁXIMO 2 PÁGINAS, EXCLUINDO

REFERÊNCIAS
Etapa 02 - Dia 10-15/07
Análise Exploratória de Dados (AED) - PDF gerado com rmarkdown com uma AED dos seus
dados.
Entrega Dia 15/07

Etapa 03 - Dia 16-18/07
Agregar ao Ensaio a metodologia e os resultados preeliminares, adicionando os chunks de R ao
Rnarkdown iniciado na Etapa 01, cuja extrutura deve gerar o produto ﬁnal (artigo, projeto, etc.)
em formato PDF, incluindo tabelas de resumo, ﬁguras (plots), etc. Ver Este Tutorial de
Rmarkdown.
A versão ﬁnal ﬁnal deste documento deve ser entregue em 31/07/2019.
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Relatórios dinâmicos com R Markdown
Uma rotina de trabalho muito comum no meio acadêmico se resume em ir ao campo, coletar dados,
fazer sumários estatísticos, escrever relatórios.
Porém, isso acaba se tornando maçante uma vez que fazemos isso frequentemente. E se fôssemos
novamente a esse local em que coletamos os dados apresentados acima e coletássemos mais dados?
Teríamos que refazer o texto?
A resposta é 'NÃO!', caso façamos uso de relatórios dinâmicos.
Os pacotes R Markdown e knitr providenciam uma excelente maneira de produzir tais relatórios, isto
é, atualizados conforme a mudança dos dados. Isso é extremamente útil em todas as áreas que
mexem com dados, isto é, TODAS!
Ao se trabalhar com essas ferramentas, não precisamos gastar energia e tempo atualizando o texto
conforme a mudança dos dados. Isso resulta em produtividade e mais tempo para se debruçar sobre
as análises dos dados e a discussão dos trabalhos.
Eu pretendo neste breve tutorial dar um breve exemplo de como criar um relatório dinâmico
utilizando dados hipotéticos de um estudo de diversidade arbórea em parcela permanente.

O que é necessário ter instalado em seu computador
R instalado e atualizado;
R Studio instalado;
Pacotes R Markdown e knitr instalados;
Para rodar o latex e gerar arquivos .pdf é necessários ter instalado alguma distribuição TeX:
Linux - instalem o TeXLive:
Windows - instalem o MikTeX
1. Baixe o "setup-2.9.6100-x64.exe", execute-o e escolha a opção "Download MikTeX"
–> "Complete MikTeX" –> escolha o espelho –> e baixe os arquivos. Este processo
é um pouco demorado.
2. Após baixados execute novamente o "setup-2.9.6100-x64.exe" –> "Install MikTeX"
–> "Complete MikTeX" –> selecione a pasta com os arquivos baixados na passo
anterior –> instale o MikTeX na pasta recomendada (Arquivos de programas). Este
processo é um pouco demorado.
Mac OS - instalem o MacTeX

Dados a serem utilizados na produção do relatório dinâmico
Simulei dois arquivos de dados para acompanhar este tutorial. Tratam de hipotéticas coletas de
dados de angiospermas arbóreas em um determinado local. Clique nos links abaixo para poder obter
os dois conjuntos de dados hipotéticos:
dados1
dados2
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Os dados acima estão separados por tabulação e codiﬁcados em 'UTF-8'.
Certiﬁque-se de que seus dados ESTEJAM NA PASTA DE TRABALHO em que você vai EXECUTAR AS
ATIVIDADES ABAIXO.

Passo 1 - Abrir o RStudio e criar um novo arquivo R
Markdown
Faremos uso do RStudio pois ele já é integrado aos pacotes necessários para criar o relatório
dinâmico desta postagem. Portanto, abra o programa e crie um novo arquivo do tipo 'R Markdown',
clicando na aba superior File > New File > R Markdown.
Uma janela se abrirá com várias opções. Escolha a opção 'Document' e o formato de saída, deﬁnido
como Default Output Format. Para nosso exemplo, escolha o formato HTML.
Acrescente as informações de autoria e título, e aperte o botão 'OK'.
O arquivo será aberto contendo um cabeçalho mais ou menos como o abaixo. Em meu caso, coloquei
o nome 'Meu nome' como autor, e o título se chama 'Meu relatório dinâmico'. O restante das
informações vem atrelado à sua escolha de formato de saída e data; em nosso caso, o formato de
saída é HTML.
--title: "Meu relatório dinâmico"
author: "Meu nome"
date: "`r format(Sys.Date(), '%d/%B/%Y')`"
output: html_document
--Esta parte do documento é chamada de YAML é separada do resto do texto por duas linhas com
três traços (- - -). É nela que devemos indicar algumas peculiaridades do documento, por exemplo,
em um artigo talvez seja necessário colocar outros autores, sua ﬁliação (aqui a ﬁliação vem no
rodapé do documento), literatura utilizada (arquivo .bib em bibliography, que deve estar salvo na
pasta de trabalho), formato da revista (arquivo .cls em cls, que deve estar salvo na pasta de trabalho)
e abstract.
Veja mais comandos para documentos em HTML! Para documentos ".doc" ! Para documentos ".pdf" !
--title: 'Título do artigo'
author:
- Autor Um^[INPA]
- Autor Dois^[UFAM]
date: "`r format(Sys.Date(), '%d/%B/%Y')`"
abstract: |
Escreva aqui seu abstract.
output: word_document
bibliography: Lauraceae.bib
csl: phytotaxa.csl
--http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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O novo arquivo R Markdown também vem com exemplos de disposição do texto e o código no
documento. Salve-o em sua pasta de trabalho, e execute-o apertando:
Usuários Windows e Linux devem apertar as teclas 'CTRL + SHIFT + K';
Usuários de MAC OS devem apertar 'COMMAND + SHIFT + K';
Ou apretando o botão do knit

em cima da janela do R markdown no R Studio.

Você deve obter um arquivo '.html' gravado dentro de sua pasta de trabalho, que poderá ser
visualizado dentro de qualquer navegador (e.g., Firefox, Safari).
Abra-o e veja o resultado!

Passo 2 - Exemplo de resumo da coleta
O próximo passo é escrever uma frase que contenha um resumo das informações contidas na tabela
(dados1). Vamos responder às perguntas abaixo:
Quantas espécies foram coletadas?
Qual é a diversidade de gêneros inventariados?
Qual é o número de parcelas e N amostral?
Quais são os valores de média e desvio padrão do DAP?
Tradicionalmente, recorreríamos aos dados, anotaríamos os valores e escreveríamos uma frase com
essas informações. Abra um R script, copie e cole os comando abaixo, e execute-os para veriﬁcar os
valores referentes ao número de famílias, gêneros e espécies, além do número de parcelas e
indivíduos amostrados, e média e desvio padrão do DAP geral:
dados <- read.table('01_blog_tutorial_rmarkdown_dados_01.csv', header = T,
as.is = T, sep = '\t')
#numero de familias
n.fam <- length(unique(dados$FAMILIA))
print(n.fam)
#numero de especies
n.spp <- length(unique(dados$ESPECIE))
print(n.spp)
# quantos generos inventariados
n.gen <- length(unique(dados$GENERO))
print(n.gen)
# qual e o numero de parcelas
n.parcela <- length(unique(dados$PARCELA))
print(n.parcela)
# sumario estatistico
media <- mean(dados$DAP_CM)
print(media)
d.pad <- sd(dados$DAP_CM)
print(d.pad)
n.amostral <- nrow(dados)
print(n.amostral)
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Após veriﬁcar as respostas de nossas perguntas, pegaríamos esses dados e faríamos uma frase
resumindo os resultados como a disposto abaixo:
--title: "Meu relatório dinâmico"
author: "Meu relatório"
date: "`r format(Sys.Date(), '%d/%B/%Y')`"
output: html_document
--### Resultados
Foram coletadas 14 espécies pertencentes a 5 famílias e 5 gêneros. A
amostragem incluiu 2 parcelas e 30 indivíduos. A média de DAP foi 28.933 cm
e o desvio padrão foi 13.13572 cm.
Abra seu arquivo R Markdown recém criado ".rdm" e COPIE E COLE TODA a informação disposta no
bloco de código acima, EXATAMENTE COMO EXPOSTO. COLE essas informações POR CIMA das que
estavam anteriormente.
Execute o knit e veja o resultado.

Passo 3 - Modiﬁquei os dados. E agora?
Copie e cole os comandos do bloco de código abaixo no R script simples. Vejam como ﬁcou nossa
tabela de dados após mais uma coleta hipotética (dados2). Execute os comandos e vá comparando
com os dados da coleta anterior (dados1). Reparem o quanto mudou após mais uma rodada de
coletas.
dados2 <- read.table('02_blog_tutorial_rmarkdown_dados_02', header = T,
as.is = T, sep = '\t')
dados2
#numero de familias
n.fam <- length(unique(dados2$FAMILIA))
print(n.fam)
#numero de especies
n.spp <- length(unique(dados2$ESPECIE))
print(n.spp)
# quantos generos inventariados
n.gen <- length(unique(dados2$GENERO))
print(n.gen)
# qual e o numero de parcelas
n.parcela <- length(unique(dados2$PARCELA))
print(n.parcela)
# sumario estatistico
media <- mean(dados2$DAP_CM)
print(media)
d.pad <- sd(dados2$DAP_CM)
print(d.pad)
n.amostral <- nrow(dados2)
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print(n.amostral)
Como adendo, vamos fazer um gráﬁco simples para visualizar um pouco dos dados. Executem o
código abaixo e vejam o que acontece. É uma maneira diferente de arrumar os dados para plotar
gráﬁcos, diferente do que foi apresentado até então neste curso.
#primeiro chama os pacotes
libs <- c('ggplot2','magrittr','dplyr')
lapply(libs, library, character.only = T, logical.return = T)
#arruma e plota os dados
as.data.frame(count(dados2,FAMILIA)) %>%
ggplot(aes(x = reorder(FAMILIA, -n), y = n )) + geom_bar(stat =
'identity', width=0.5) +
coord_flip() + theme_minimal() +
xlab('Famílias de angiospermas, segundo APG III (2009)') +
ylab('Quantidade de amostras') -> plot.taxa
plot.taxa
Isso ﬁca como um brinde e como uma demonstração de como o ambiente R oferece múltiplas
ferramentas ( = PACOTES!) para visualização de nossos dados.

Passo 4 - Produção de um relatório dinâmico
O próximo passo é escrever o texto e o script no R Markdown para obter esses dados dinamicamente.
Cole os dados do bloco do código abaixo, CONFORME EXPOSTOS, em seu arquivo '.rmd', substituindo
o que estava anteriormente. COPIE E COLE TUDO! Ele inclui todas as informações que trabalhamos
neste tutorial. Execute-o clicando no botão knit

.

--title: "Meu relatório dinâmico"
author: "Meu Nome"
date: "`r format(Sys.Date(), '%d/%B/%Y')`"
output: html_document
--````{r medidas para relatório, echo = F, eval = T, prompt = T, cache = T,
results = 'hide'}
dados2 <- read.table('02_blog_tutorial_rmarkdown_dados_02', header = T,
as.is = T, sep = '\t')
#numero de familias
n.fam <- length(unique(dados2$FAMILIA))
print(n.fam)
#numero de especies
n.spp <- length(unique(dados2$ESPECIE))
print(n.spp)
# quantos generos inventariados
n.gen <- length(unique(dados2$GENERO))
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print(n.gen)
# qual e o numero de parcelas
n.parcela <- length(unique(dados2$PARCELA))
print(n.parcela)
# sumario estatistico
media <- mean(dados2$DAP_CM)
print(media)
d.pad <- sd(dados2$DAP_CM)
print(d.pad)
n.amostral <- nrow(dados2)
print(n.amostral)
````
### Resultados
Foram coletadas `r n.spp` espécies pertencentes a `r n.fam` famílias e `r
n.gen` gêneros. A amostragem incluiu `r n.parcela` parcelas e `r n.amostral`
indivíduos. A média de DAP foi `r media` cm e o desvio padrão `r d.pad` cm.
A figura abaixo mostra quantidade de amostras coletadas ordenadas da menos
abundante para a mais abundante.
````{r graficos, echo = F, eval = T, prompt = T, comments = '', message = F,
warnings = ''}
library(ggplot2)
library(magrittr)
library(dplyr)
as.data.frame(count(dados2,FAMILIA)) %>%
ggplot(aes(x = reorder(FAMILIA, -n), y = n )) + geom_bar(stat =
'identity', width=0.5) +
coord_flip() + theme_minimal() +
xlab('Famílias de angiospermas, segundo APG III (2009)') +
ylab('Quantidade de amostras') -> plot.taxa
plot.taxa
````
Viram em que resultou o uso da notação `r FORMULA` no texto? Não é uma maneira prática para
mesclar texto e código do chunk?
Repararam também que ﬁzemos uso de outro tipo de notação, demonstrado abaixo:
````{r NOME, PARÂMETROS}
COMANDO1
COMANDO2
`````
Isso é chamado de 'code chunk', ou bloco de código literalmente. Essa notação é outra forma que
permite mesclar código e texto, porém que se apresenta em blocos.
Caso esteja curioso, visite o site do criador do pacote 'knitr', Yihui Xie. Lá há muito material para
que se possa compreender melhor o uso dessa notação.
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O resultado desta ação após a compilação dos dados deve ser exatamente igual ao arquivo aqui
disponível.
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AED - Análise Exploratória de Dados
O que é AED e porque AED
Em estatística, análise exploratória de dados (AED) é uma abordagem para analisar conjuntos de
dados visando resumir as suas principais características, particularmente com métodos gráﬁcos e
visuais. Um modelo estatístico pode ou não ser usado, mas AED objetiva principalmente ver o que os
dados podem nos dizer para além da modelagem ou de testes de hipóteses. Análise exploratória de
dados foi promovida por John Tukey para incentivar estatísticos a explorar dados e, eventualmente,
formular novas hipóteses que possam levar à nova coleta de dados e a experimentos. AED é diferente
de análise de dados inicial (AID), que foca mais estreitamente na veriﬁcação de suposições
necessárias aos modelos de testes de hipóteses, manipulação de valores ausentes e transformações
de variáveis, conforme necessário. AED abrange AID. - (Traduzido da WikiPedia).

Muitas vezes esquecemos como funciona a ciência e a engenharia. Idéias vêm mais frequentemente
de exploração anterior do que de descargas atmosféricas. (…) Encontrar a pergunta é muitas
vezes mais importante do que encontrar a resposta. Análise exploratória de dados é uma
atitude, uma ﬂexibilidade que depende de visualização gráﬁca, não é um conjunto de técnicas.
(Tukey 1980).
Em sistemática e taxonomia, uma ciência histórica, a análise exploratória é fundamental, pois é
através dela que podemos postular boas hipóteses e usar teste de hipóteses para conﬁrmá-las.
Numa exploração de dados, no entanto, ao criar hipóteses, deve-se evitar usar os mesmos dados
para testar essas hipóteses. Se alguém tem limitado o conhecimento a priori, então uma abordagem
válida é criar dois conjuntos de dados: aplicar exploração de dados sobre o primeiro conjunto para
criar hipóteses e usar o segundo conjunto de dados para testar essas hipóteses . Tal processo, no
entanto, só é prático para conjuntos de dados grandes. Independentemente da situação especíﬁca, o
uso de uma rotina e estruturação de relatórios transparentes de exploração sistemática de dados irá
melhorar a qualidade da investigação.. (Zuur et al. 2010).
A análise exploratória não é “dragagem” de dados! Assume-se que o pesquisador formulou a priori
hipóteses biológicas plausíveis amparadas pela teoria.
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Objetivos da AED
1. Controlar a qualidade dos dados
2. Sugerir hipóteses para os padrões observados (novos estudos)
3. Apoiar a escolha dos procedimentos estatísticos de testes de hipótese
4. Avaliar se os dados atendem às premissas dos procedimentos estatísticos

escolhidos

Artigos
Dois artigos que você deveria ler:
(Tukey, 1980)
(Zurr et al., 2010)

A. John W. Tukey, 1980. We Need Both Exploratory and Conﬁrmatory. The American Statistician, 34,
pp.23-25.
B. Alain F. Zuur, Elena N. Ieno, Chris S. Elphick, 2010. A protocol for data exploration to avoid common
statistical problems. Methods in Ecology and Evolution, 1, Blackwell Publishing Ltd, pp.3–14, ISSN
2041-210X.

Tutorial para AED
AED deve ser iniciada ainda durante a coleta de dados, pois através dela
podemos conhecer nossos dados e acompanhar como estamos coletando esses
dados. * AED baseia-se largamente em técnicas visuais (gráﬁcos) * Pode levar
entre 20 e 50% do tempo das análises. * Os seguinte tutorial exempliﬁca
algumas ferramentas do R para fazer AED:
Conferência dos dados
AED Univariadas
AED Bivariadas
AED Multivariadas

Para saber mais
Tutorial, Exercício, Apostila USP-BIE-5782
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Conferência dos Dados
No tutorial abaixo vamos usar dados de avistamento de aves em ﬁsionomias de cerrado:
aves_cerrado.csv.

str() - mostra a estrutura do objeto dos dados
head() e tail()- mostra a cabeça ou a cauda da sua tabela de dados
summary() - faz um resumo de todas as variáveis nos seus dados
rm(list=ls()) #remove todos os objetos na área de trabalho
## Lendo a planilha com read.table
aves.c <- read.table("aves_cerrado.csv", row.names=1, header=T, sep=";",
dec=",", as.is=T, na.strings=c("NA","","NULL"))
aves2 = aves.c #criar uma cópia para usarmos depois
#note o argumento na.strings. Ele é importante na importação pois garante a
codificação de valores ausentes usando a constante lógica NA do R. Se você
não definir isso, o padrão é reconhecer apenas células que tenham o texto
'NA' como valor faltante.
#note o argumento as.is=TRUE, que indica que não deve converter colunas de
texto e fatores. (ou pode usar o argumento 'stringsAsFactors' para isso,
argumento que aparece também na função data.frame)
##Verificando se importou corretamente
dim(aves.c) #a dimensao do objeto (linhas e colunas)
head(aves.c,3) #a cabeca do objeto (tres primeiras linhas)
tail(aves.c,3) #a cauda do objeto (tres ultimas linhas)
aves.c[nrow(aves.c),] #ultima linha
#parece que está tudo ok!
#mostra a estrutura do data.frame
str(aves.c)
#note que tem 1 variável de texto (chr) e três variáveis numéricas
#mostra um resumo da variacao nas colunas
summary(aves.c)
#nas variáveis numéricas há indicação de presença de NA's, que são valores
faltantes.
#OS SIMBOLOS NA COLUNA Fisionomia, significam:
##CL = campo limpo
##CC = campo cerrado
##Ce = cerrado

Ecologia e Evolução de Plantas Amazônicas - http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/

Last update: 07/00/2019 23:00

wiki:ebook http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/doku.php?id=wiki:ebook

Tem valores ausentes?
Nossos dados tem valores faltantes? E, eles são mesmo faltantes? - is.na() é a
função para encontrar a constante lógica NA, ou seja, a constante que indica valores ausentes.
Já vimos isso em vetores lógicos.
#continuando do script acima, já vimos que há NA's no data.frame
## PROBLEMA 01: os NAs são de fato observacões faltantes?
##Ou seja, o que significam valores ausentes no seu conjunto de dados?
##Quais registros (linhas) tem valores NA?
## Vamos ver para a coluna urubu
aves.c$urubu==NA ##erro: não retorna verdadeiro ou falso
aves.c[aves.c$urubu==NA,] ## também não funciona
#vimos que para detectar valores NA precisamos da função is.na(), por NA é
uma classe especial, uma constante lógica de comprimento 1
?NA
is.na(aves.c) #pergunta em todo o data frame: quem é NA?
!is.na(aves.c) #inverte: quem não é NA?
aves.c[!is.na(aves.c)] #confuso né, afinal é um data.frame que fica
convertido num vetor de uma dimensão
#com 236 valores
#portanto, isso deve ser falso se há células com valores NA e verdadeiro
senão
(nrow(aves.c)*ncol(aves.c))==length(aves.c[!is.na(aves.c)])
#ou então, o número de valores NA no data.frame é de:
(nrow(aves.c)*ncol(aves.c))-length(aves.c[!is.na(aves.c)])
#mas perguntando por coluna fica mais fácil entender
is.na(aves.c$urubu) #quais são NA, vetor lógico
#mesmo que
is.na(aves.c$urubu)==T
#e o contrário é (quem não é NA)
is.na(aves.c$urubu)==F
#ou simplesmente
!is.na(aves.c$urubu)
sum(is.na(aves.c$urubu)) #quantos sao?
sum(!is.na(aves.c$urubu)) #quantos não são?
#e, isso é verdadeiro, né?
(sum(is.na(aves.c$urubu))+sum(!is.na(aves.c$urubu)))==nrow(aves.c)
#você poderia ver quais indices são NA, e assim tem os números das linhas
que tem NA na coluna urubu:
which(is.na(aves.c$urubu)) #vetor com indices das posições que são NA
aves.c[is.na(aves.c$urubu),] #mostra as linhas completas para os registros
com NA na coluna urubu
#ou poderia fazer assim:
aves.c[which(is.na(aves.c$urubu)),] #mesma coisa, mas precisa de uma segunda
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função, então menos parcimonioso
##para ver se tem NA em uma das tres colunas com nomes de aves: usamos o
operador | (quer dizer 'ou')
meufiltro = is.na(aves.c$urubu) | is.na(aves.c$carcara) |
is.na(aves.c$seriema)
sum(is.na(aves.c)) #soma dos valores NA nas tres colunas
aves.c[meufiltro,] #mostra todas as linhas que tem algum valor NA
#Esses valores NA, na verdade são AUSENCIA da ave (não avistamento) numa
determinada localidade (linha no dado). Portanto, NA neste caso deveria ser
de fato 0.
##Então, vamos corrigir estes valores
vl = is.na(aves.c$urubu)
##Podemos ver os valores de vários jeitos
aves.c$urubu[vl] #assim
aves.c[vl,"urubu"] #ou assim
aves.c[,'urubu'][vl] #ou assim...
#se podemos ver, podemos atribuir 0 para esse valor ausentes
aves.c$urubu[vl] <- 0
## Continuando, para as outras aves, mostrando variacoes de códigos
aves.c$carcara[is.na(aves.c$carcara)] <- 0
aves.c$seriema[is.na(aves.c$seriema)==T] <- 0
##Verificando se substituimos corretamente
aves.c[meufiltro,]
#poderiamos ter feito a mudanca de uma vez
aves2[meufiltro,] #a cópia que fiz no início
aves2[meufiltro,][is.na(aves2[meufiltro,])] #visualizo só os NAs
aves2[meufiltro,][is.na(aves2[meufiltro,])] =0 #atribuo 0
##Agora esses valores são zero, certo?
aves.c[aves.c$urubu==0|aves.c$carcara==0|aves.c$seriema==0,]

Colunas com fatores
1. As colunas com fatores estão codiﬁcadas corretamente?.
2. table() - é uma função muito útil que faz contagem de valores em fatores ou vetores de
texto.
3. factor() e as.factor() - permitem criar ou deﬁnir fatores.
#agora vamos ver a nossa coluna fisionomia, que não importamos como fator
str(aves.c)
aves.c$fisionomia
class(aves.c$fisionomia)
#OS SIMBOLOS NA COLUNA Fisionomia, significam:
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##CL = campo limpo
##CC = campo cerrado
##Ce = cerrado
#podemos tabular essa coluna, sabendo quantos valores temos de cada
categoria
table(aves.c$fisionomia)
#note que a categoria ce e Ce, é diferente porque para o R, minúsculo e
maiúsculo são diferentes. E não está padronizado no dado (isso é muito
frequente, por exemplo, numa coluna com nomes de espécies em dados
biológicos)
#faz uma copia antes de corrigir para fins deste exercício
fisionomia.copia = aves.c$fisionomia
#digamos que o padrão deve ser Ce, então
vl = aves.c$fisionomia=="ce" #quem tem esse valor
aves.c$fisionomia[vl] = 'Ce' #corrigindo
table(aves.c$fisionomia)
#tendo em vista que a diferença é apenas de capitalização entre ce e Ce,
poderíamos ter feito simplesmente isso, para corrigir
aves.c$fisionomia = fisionomia.copia #volto ao valor original
table(aves.c$fisionomia)
#corrijo, simplesmente mudando tudo para maiúsculo:
aves.c$fisionomia = toupper(aves.c$fisionomia)
table(aves.c$fisionomia)
#digamos no entanto, que eu tivesse importado a coluna como fator
aves.c$fisionomia = as.factor(fisionomia.copia)
class(aves.c$fisionomia)
levels(aves.c$fisionomia) #os níveis ou categorias do fator
#isso é verdadeiro, certo?:
sort(unique(aves.c$fisionomia))==levels(as.factor(aves.c$fisionomia))
#sendo um fator, para corrigir, eu precisaria apenas:
levels(aves.c$fisionomia)[2]= 'Ce'
levels(aves.c$fisionomia) #pronto, corrigido
table(aves.c$fisionomia)
## Verificando novamente
str(aves.c)
summary(aves.c)
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AED Univariadas
Qual a distribuição dos valores numéricos?
Onde os dados estão centrados? Como eles estão espalhados? Eles são simétricos, i.e., a
distribuição é normal? São enviesados, bi-modais?
Existem valores extremos (outlier)?
Já vimos algumas operações matemáticas com vetores e também como usar as funções hist() e
boxplot() para gerar ﬁguras de distribuição de variáveis numéricas individualmente.
Vimos também como fazer iterações usando funções da família apply().
A vimos a função summary(), que faz um resumo de todas as variáveis nos seus dados e
aqui vamos entender isso melhor, apresentando a função quantile(), que permite extrair os
quantis, que são valores que dividem uma distribuição probabilística em intervalos iguais de
probabilidade.
Com essas ferramentas, podemos descrever a distribuição de nossas variáveis numéricas:
## Resumo estatistico: medias, media truncada e mediana, quantis
#pegando apenas as variáveis numéricas
head(aves.c[,2:4])
#podemos fazer um resumo estatístico da distribuição de cada uma dessas
colunas
summary(aves.c[,2:4])
#essa função me retorna várias estatísticas da distribuição de cada variável
#os valores mínimos e máximos
#a tendência central pela média e pela mediana
#e o 1 e o 3 quartil, que juntamente com o mínimo, o máximo e mediana,
#indicam as divisões dos dados em quatro partes identicas (vamos ver isso
melhor abaixo)
#funcao summary, mas não retorna por, exemplo, o desvio padrão ou a
variância das colunas.
#e não podemos fazer isso apenas com a função sd para todas as colunas
sd(aves.c[,2:4]) #ops deprecado (eu estou trabalhando com uma matriz)
#mas posso usar a funcao apply (para cada coluna, argumento MARGIN)
apply(aves.c[,2:4],2,sd)
#summary já retorna isso, mas eu poderia usar para qualquer funcao
apply(aves.c[,2:4],2,median)
apply(aves.c[,2:4],2,mean)
apply(aves.c[,2:4],2,min)
apply(aves.c[,2:4],2,max)
apply(aves.c[,2:4],2,quantile)
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#note que os valores dos quartis:
quantile(aves.c$urubu)
#aparecem também quando usamos summary, que no entanto, retorna a média
artimética,
#que é o único valor que não é um quartil.
summary(aves.c$urubu)
#para entender melhor isso vamos graficar:
#primeiro num histograma
hist(aves.c$urubu, main="Avistamentos de Urubu", xlab="Número de aves
observadas por local")
#melhorando um pouco
hist(aves.c$urubu, main="Avistamentos de Urubu", xlab="Número de aves
observadas por local", breaks=22, col='gray')
#agora adicionamos em azul os quartis
abline(v=quantile(aves.c$urubu), col='blue',lwd=5)
#note que as barras azuis estão igualmente espaçadas no eixo X, pois elas
dividem a distribuição em partes iguais
#vamos plotar a média
abline(v=mean(aves.c$urubu), col='red', lty='dotted', lwd=6)
#e a mediana
abline(v=median(aves.c$urubu), col='green', lty='dotted', lwd=6)
#note como a mediana é equivalente ao quartil que indica 50% na divisão
simétrica dos dados e que neste caso a diferença entre média e mediana é
muito pequena, pois os dados são bem simétricos em relação à tendência
central
#vamos adicionar o desvio padrão:
v1 = sd(aves.c$urubu)+mean(aves.c$urubu)
v2 = mean(aves.c$urubu)-sd(aves.c$urubu)
abline(v=c(v1,v2), col='yellow', lty='solid', lwd=4)
#agora com um box plot:
boxplot(aves.c$urubu)
abline(h=quantile(aves.c$urubu),col='blue',lwd=2)
#Média truncada = e.g. TIRANDO 10% DOS VALORES NOS EXTREMOS (posso ver como
muda, caso tenha valores extremos, vai mudar muito)
?mean #veja o argumento trim
apply(aves.c[,2:4],2,mean,trim=0.1) #truncando
apply(aves.c[,2:4],2,mean,trim=0) #sem truncar
#valores de quantils em outras probabilidades
quantile(aves.c$urubu, probs= seq(from=0,to=1,by=0.1)) #a cada 10%
Vamos usar dados de parcelas em caixetais (caixeta.csv), formações dominadas por Tabebuia
cassinoides.
caixeta <- read.csv("caixeta.csv") ##arquivo caixeta.csv deve estar no
diretorio de trabalho
#note que mantemos todos os argumentos padrão (veja o formato do arquivo
caixeta)
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dim(caixeta) #dimensões
names(caixeta) #colunas
head(caixeta) #cabeça
str(caixeta)
#vamos calcular o DAP a partid o CAP (circunferencia a altura do peito)
#se cap = 2*pi*dap/2
portanto dap = cap/pi
dap = caixeta$cap/pi
hist(dap) #veja distribuição diametrica desses dados (é uma típica lognormal)
#adicionando a nova coluna aos dados
caixeta$dap = dap
head(caixeta,2)
#resume localidade
levels(caixeta$local)
#altura das arvore em cada localidade
chauas.h = caixeta[caixeta$local=='chauas','h']
jureia.h = caixeta[caixeta$local=='jureia','h']
retiro.h = caixeta[caixeta$local=='retiro','h']
#para a localidade chauas
hist(chauas.h, breaks=20)
#ops tem um valor extremo, que era um erro
chauas.h[chauas.h>300]
#deveria ser 48
hist(caixeta$h) #um valor extremo de todo o conjunto de dados
chauas.h[chauas.h>300] <- 48 #corrigimos esse valor
hist(chauas.h)
hist(jureia.h)
hist(retiro.h)
range(chauas.h) #aplitude de variacao
range(jureia.h)
range(retiro.h)
xl <- c(0,250) #limitando o grafico aos extremos de todo o conjunto de dados
yl <- c(0,150)
hist(chauas.h, breaks=30, xlim=xl, ylim=yl)
hist(jureia.h, add=TRUE, breaks=30, col='blue')
hist(retiro.h, add=TRUE, breaks=30, col='green')
#mas seria melhor ver cada distribuicao individualmente por localidade
#dividimos o dispositivo em 3 linhas e uma coluna
par(mfrow=c(3,1))
hist(chauas.h, breaks=20, xlim=xl, ylim=yl, col='green')
hist(jureia.h, breaks=20, xlim=xl, ylim=yl, col='blue')
hist(retiro.h, breaks=20, xlim=xl, ylim=yl, col='red')
par(mfrow=c(1,1)) #retorna o dispositivo
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Tabelas de variáveis categóricas
A função table() permite contar valores em fatores e vetores e você pode como usar a função
barplot() para gerar gráﬁcos de barra simples.
#continuando com os dados de caixeta.csv
head(caixeta)
#tem a coluna especie
#podemos resumir quantos individuos tem de cada espécie (considerando que
cada linha é um individuo)
table(caixeta$especie)
sort(table(caixeta$especie), decreasing=T)[1:3] #quais são as tres especies
mais abundantes
table(caixeta$local) #quantas localidades?
##Graficos de barra para representar uma tabela
op = par(no.readonly = TRUE) #pega parametros gráficos atual
par(mar=c(10,3,0,0)) #mudando as margens
vv = sort(table(caixeta$especie), decreasing=T)
vv[1:5] #cinco especies mais abundantes
#gráfico de barras disso
barplot(vv, cex.names=0.5)
par(las=2,mar=c(10,5,5,1)) #mudando margens e orientacao dos eixos
barplot(sort(table(caixeta$especie), decreasing=T),cex.names=0.8)
#muita coisa, pegando apenas as especies mais abundantes
barplot(sort(table(caixeta$especie), decreasing=T)[1:10],cex.names=0.8)
#note como Tabebuia cassonoides é muito mais abundante que qualquer outra
espécie nessas comunidades
par(op) #volta aos parametros
#numero de individuos por localidade
barplot(table(caixeta$local), ylab="Número de indivíduos")

Resumo de gráﬁcos univariados
Além das funções gráﬁcas apresentadas acima, vamos ver aqui as funções dotchart() e

stripchart() - úteis para visualizar dados brutos.
#para visualizar dados brutos
head(caixeta)
#plotar a coluna altura (h)
plot(caixeta$h, xlab='Observações', ylab='Altura (m)')
#note que o único valor extremos fica super evidente
#poderíamos usar a função dotchart para isso
dotchart(caixeta$h, ylab='Observações', xlab='Altura (m)')
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#inversão dos eixos..
#vamos corrigir o valor extremo
caixeta[which(caixeta$h>300),'h'] = 48
#faz um boxplot disso
boxplot(caixeta$h) #já vimos isso, mas note os pontos isolados dos boxes
(caixas), esses são valores isolados, meio fora da distribuicao
summary(caixeta$h) #ve os quartis e média
#plota a mediana
abline(h=median(caixeta$h), col='red', lwd=3)
#plota todos os quartis
abline(h=quantile(caixeta$h), col='blue', lwd=2)
#ve em forma de histograma
hist(caixeta$h, breaks=20)
#plota os quartis
abline(v=quantile(caixeta$h), col='blue', lwd=2)
dim(caixeta)
#ve o histograma na forma de pontos:
?stripchart
stripchart(caixeta$h, method="stack",jitter = 0, offset = 1,
ylim=c(0,nrow(caixeta)),xlab='altura (cm)')
## Numa tela só boxplot, histograma, densidade e stripchart
olp <- par(no.readonly=TRUE)
par(mfrow=c(2,2), mar=c(3,3,3,0))
boxplot(caixeta$h)
hist(caixeta$h)
plot(density(caixeta$h))
stripchart(caixeta$h, method="stack")
par(olp) #resgata parametros graficos originais
## Histograma com diferentes larguras de barras
par(mar=c(5,4,3,1), mfrow=c(3,2))
hist(caixeta$h, main="Default")
hist(caixeta$h, breaks=5, main="Cinco break-points")
hist(caixeta$h, breaks=10, main="Dez break-points" )
hist(caixeta$h, breaks=15, main="Quinze break-points")
hist(caixeta$h, breaks=20, main="Vinte break-points", col='lightblue')
par(olp)

As variáveis têm distribuição normal?
A função density() que juntamente com hist(), que você já conhece, permite visualizar a
densidade probabilística de uma variável numérica, ou seja descreve a distribuição de
probabilidade, isto é, a chance de uma variável assumir um valor ao longo de um espaço
(densidade) de valores.
A função dnorm() permite obter a densidade probabilistica de uma distribuição normal
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teórica, para a mesma média e mesmo desvio padrão dos teus dados. Com isso você pode
visualizar a distribuição dos seus dados e sobrepor a isso como seria a distribuição se os seus
dados fossem normais.
par(olp)
?density #veja o help disso
#plota a densidade probabilistica = a curva da probabilidade da variável
assumir certos valores de altura
plot(density(caixeta$h))
##Histograma com área = 1 e density probabilistica sobreposta (argumento
prob=TRUE, muda o eixo y)
hist(caixeta$h, prob=T, breaks=30,xlim=c(-1,max(caixeta$h)+5))
#adiciona a linha da densidade
lines(density(caixeta$h),col="red",lwd=2)
#adiciona a média
abline(v=mean(caixeta$h),col="green",lwd=2, lty='solid')
#note que na média a densidade probabilística é maior que nas caudas da
distribuição
#vamos adicionar sobre nossa distribuicao REAL a densidade probabilistica
para uma distribuição normal com media e desvio igual ao dado
## Adicionando uma curva da normal aos graficos
?dnorm #veja o help dessa função e suas variantes. veremos isso melhor
abaixo
#pega a densidade probabilística de uma distribuição normal teórica, para
quantis de seu interesse, segundo uma média e um desvio padrão
dnorm(seq(0,1,by=0.25),mean=mean(caixeta$h),sd=sd(caixeta$h)) #esses são os
valores que a distribuição probabilistica assume, numa distribuição normal
que tem o mesma média e a mesmo desvio padrão que os seus dados
?curve #veja que curve depende de uma função, ela traça a curva de uma f(x),
num intervalo especificado de x (que foi plotado por hist)
#combinamos as coisas e adicionamos a distribuição
#teórica sobre os nosso dados
## Usamos a funcao curve,
curve(expr = dnorm(x,mean=mean(caixeta$h),sd=sd(caixeta$h)) ,add=T,
col="blue",lwd=2)
#note que os dados neste caso seguem bem uma curva normal.
#Portanto, mesmo sem fazer um teste, essa figura sugere que os dados de
altura do caixetal é normal
As funções qqnorm() e qqline() permitem visualizar rapidamente se uma variável
qualquer segue uma distribuição normal, ao compara os valores dos quantis empíricos
(observados), com valores dos quantis teóricos (i.e. esperados por uma distribuição normal).

rnorm() - gera um conjunto de dados aleatórios que tem distribuição normal.
#Teste de normalidade
######################################
## Exemplo para o qqplot
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##########################################
#vamos simular valores
?rnorm
#funcao que gera valores aleatórios que seguem uma distribuicao normal
##Sorteio de 100 valores de uma normal com media=30 e desvio-padrao=3
zz = rnorm(100,30,3)
mean(zz)
sd(zz)
length(zz)
hist(zz, prob=T)
## Valores arredondados para 2 casa, e ordenados
x <- sort(round(rnorm(100,30,3),2))
## Inspecionando os 5 primeiros e ultimos valores
x[1:5]
x[95:100]
## Calculo do percentil de cada valor
#relembre a funcao order (ela retorna os indices dos valores ordenados)
order(x) #veja que os indices estao sequenciais, porque geramos um vetor já
pre-ordenado
#calculamos o percentil de cada valor, que é uma medida que indica o valor
abaixo do qual uma certa porcentagem de observações existe. Por exemplo, o
vigézimo percentil tem um valor, abaixo do qual 20% das observações são
encontradas
px <- order(x)/100
px
#vejamos a correspondencia
#quantos valores são menores que o percentil 0.2 (ou 20%)?
sum(px<0.2) #obviamente 19 se temos apenas 100 valores no nosso vetor
#quais valores são esses
x[order(x)][px<=0.2]
#qual o valor do percentil
x[order(x)][px==0.2]
hist(x,breaks = 20, col='gray')
abline(v= x[order(x)][px==0.2],col='red')
#as barras com valores menores ou iguais que o do percentil (linha
vermelha), totalizam 20% das observações.
#com os percentis dos valores do dado original, podemos pegar a densidade
probabilistica esperada se a distribuicao fosse normal
q.norm.x <- qnorm(px,mean=mean(x),sd=sd(x))
## Juntando valores originais, os percentis e os valores esperados em um
dataframe, para facilitar a visualizacao
qq.plot.x <- data.frame(x=x, percentil=px, q.norm=q.norm.x)
qq.plot.x[1:5,]
qq.plot.x[95:100,]
head(qq.plot.x)
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##com isso eu posso comparar meus valores observados com
esperados se a distribuição fosse normal
plot(x~q.norm, data=qq.plot.x, xlab="Quantis Esperados",
Observados")
abline(0,1, col="red") # relacao esperada, caso os dados
populacao normal
#note que a correlação é fortíssima, porque os usados no
fato normais, portanto, nenhuma surpresa nisso
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os valores
ylab="Valores
venham de uma
exemplo eram de

## A funcao qqnorm ja faz isto de uma vez para voce:
?qqnorm #veja o help
qqnorm(x)
qqline(x,col='red')
#suponha um dado não normal
#cria um exemplo lognormal (nao é uma distribuicao normal)
xlogn = rlnorm(nrow(aves.c), meanlog = 30, sdlog = 1)
hist(xlogn,prob=T, breaks=20)
lines(density(xlogn),col='red',lwd=2)
#nao é uma cuva normal, certo?
#mostra o QQ Plot nessa situação (veja como os pontos saem da linha)
qqnorm(xlogn)
qqline(xlogn,col='red')

#entao vamos ver em dados reais
#altura, já vimos antes, tem distribuição bem normal
qqnorm(caixeta$h)
qqline(caixeta$h,col='red')
#cap por outro lado, é mais log normal
qqnorm(caixeta$cap)
qqline(caixeta$cap,col='red')
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Relações entre variáveis
Existe alguma relação entre as variáveis?
A relação é linear? Há colinearidade? Ou seja, diferentes variáveis tem o mesmo padrão?

Fatores e contagens
Já vimos a função table() para contar valores em fatores e vetores em casos univariados.
Podemos usar a mesma função para gerar tabelas de contingência entre dois ou mais fatores.
##Numero de fustes de cada especie por local
tb = table(caixeta$especie,caixeta$local)
class(tb)
tb
#convertemos num data.frame
tb = as.data.frame.matrix(tb)
class(tb)
#calculo o total de individuos por especie
total = apply(tb,1,sum)
total
#ordeno minha tabela orginal pelo total em ordem decrescente de abundância
tb = tb[order(total,decreasing=T),]
head(tb)
#se eu quiser uma tabela de presença e ausência
#bastaria substituir os valores>0 por 1
tb[tb>0] = 1
head(tb)
#assim, agora eu posso saber quantas especie por localidade
apply(tb,2,sum)

xtabs() - tabulando dados de frequência
##xtabs: tabulacao de dados de frequencia
##Vamos usar Dataframe dos sobreviventes dos sobreviventes e mortos do
Titanic
?Titanic #veja o que são esses dados
data("Titanic") #puxamos esse dado
class(Titanic)
tit = as.data.frame(Titanic) #converte em data.frame
head(tit)
#classe de passageiros
names(tit)
str(tit)
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/

Printed on 08/38/2019 19:38

08/38/2019 19:38

145/173

Apostila PPG-Botânica 8990 INPA

##Quanto sobreviventes por sexo?
## Precisamos da funcao xtabs
?xtabs #veja o help dessa funcão:
xtabs(Freq~Sex+Survived, data=tit)
#em porcentagem
tb = xtabs(Freq~Sex+Survived, data=tit)
prop.table(tb, margin=1)
#ou, se preferir
round(prop.table(tb, margin=1)*100)
#Quanto sobreviventes por classe de viagem?
xtabs(Freq~Class+Survived, data=tit)
#note que na primeira classe 203 sobreviveram
#eu poderia ter perguntado isso assim:
sum(tit[tit$Class=="1st" & tit$Survived=="Yes","Freq"])
#ou seja, a funcao xtabs calculou a soma da frequencia
#porcentagem
prop.table(xtabs(Freq~Class+Survived, data=tit), margin=1)
## E para combinacoes de mais de duas variaveis
tb2 = xtabs(Freq~Class+Survived+Sex, data=tit)
tb2 #veja o resultado e observe duas virgulas
tb2[,,1] #para Female
tb2[,,2] #para Male
#note que não vimos isso antes, tb2, neste caso é um array, que um objeto
que pode ter múltiplas dimensões, por isso as duas vírgulas, porque tem 3
dimensoes

Variável numérica vs. fator
tapply() - calcula alguma funcão sobre um vetor numérico para cada categoria de um fator.
aggregate() - faz o mesmo, mas permite múltiplos fatores e retorna um data.frame.
## tapply: resumo de uma variavel numerica, separada por niveis de um ou
mais fatores
?tapply #veja o help dessa função
head(aves.c) #se nao tem isso, importe novamente o arquivo aves_cerrado
#número de individuos de carcara por fisionomia
tapply(aves.c$carcara,aves.c$fisionomia, sum)
#numero de individuos de urubo por fisionomia
tapply(aves.c$urubu,aves.c$fisionomia, sum)
#numero médio de seriemas por localidade+fisionomia
tapply(aves.c$seriema,aves.c$fisionomia, mean)
##"Tabelas dinamicas": funcao aggregate
## Criar data.frame com altura media dos fustes por especie e por local
?aggregate #veja o help dessa função
names(caixeta)
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#circunferencia máxima por especie
ob1 = aggregate(caixeta$cap, by=list(especie=caixeta$especie), FUN=max)
class(ob1) #obtenho um data frame
head(ob1)
#neste caso também poderia fazer assim
ob2 = tapply(caixeta$h,caixeta$especie, max)
class(ob2) #mas neste caso nos temos um array (um vetor unidimensional)
ob2[1:10]
#mas se eu quiser por localidade e por especie, preciso usar aggregate
caixeta.alt <- aggregate(caixeta$h,
by=list(local=caixeta$local,especie=caixeta$especie), FUN=max)
head(caixeta.alt)
##Vamos calcular a area basal (soma da area de todo os fustes)
## calculando a area basal de cada fuste, considerando o fuste um círculo
perfeito, poderíamos usar:
caixeta$ab <- caixeta$cap^2/4*pi
## e agora criamos a planilha, com aggregate, somando as areas basais dos
fustes
caixeta.2 <- aggregate(caixeta$ab,
by=list(local=caixeta$local,parcela=caixeta$parcela,especie=caixeta$especie)
, FUN=sum)
class(caixeta.2)
head(caixeta.2)

Variável numérica vs. numérica
Qual a relação entre as variáveis? É linear?
Que hipóteses ou interpretação biológica eu faço das relações entre as variáveis?
Qual a colinearidade dos meus dados? Para entender porque isso importa, veja a deﬁnição na
WikiPedia, sobre o efeito de colinearidade em regressões múltiplas.

pairs() - função que mostra as relações das variáveis par a par, basicamente mostra
graﬁcamente as correlações entre as variáveis, que você pode estimar usando cor().
## Exemplos de Graficos bivariados
## boxplot (já vimos o que isso significa)
#mostra a variacao do avistamento de urubus nas diferentes fisionomias
boxplot(cap~local, data=caixeta)
#ou poderia escrever assim
boxplot(caixeta$cap~caixeta$local)
#note o valor extremo em jureia
vl = caixeta$local=='jureia' & caixeta$cap>1500
caixeta[vl,]
##espalhagrama
plot(h~cap, data=caixeta) #usando formula e especificacao dos dados
#apenas para jureia
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plot(h~cap, data=caixeta, subset=local=="jureia")
plot(caixeta$h~caixeta$cap) #usando formula sem especificacao dos dados
plot(caixeta$cap,caixeta$h) #especificando eixos separadamente (veja
inversao)
names(caixeta)
#mostra linha de tendencia da relacao
scatter.smooth(caixeta$cap,caixeta$h)
##pairs
## Matriz de espalhagramas das medidas das arvores no dataframe iris
names(iris)
pairs(iris) #todas as variaveis
pairs(iris[,-ncol(iris)],) #menos a ultima coluna = especie
#colorindo por especie
pairs(iris[,-ncol(iris)],pch = 21, bg = c("red", "green",
"blue")[unclass(iris$Species)])
?unclass #remove o atributo classe do objeto, então especies viram números
#poderia fazer assim, tendo em vista que iris$Species é um fator:
pairs(iris[,-ncol(iris)],pch = 21, bg = c("red", "green",
"blue")[as.numeric(iris$Species)])
##Essa figura é basicamente a expressao grafica da matriz de correlações
entre todas as variáveis:
cor(iris[,-ncol(iris)])
#veja que essa matriz é simétrica e a diagonal tem valores =1, pois a
correlação entre a variável e ela mesma é 100%
tbcor = cor(iris[,-ncol(iris)])
#na diagnoal
diag(tbcor)
#acima da diagonal
vacima = tbcor[upper.tri(tbcor)]
#abaixo da diagonal
vabaixo = tbcor[lower.tri(tbcor)]
#entao, se é simétrica, os vetores contém os mesmos valores (a ordem não é a
mesma por isso o sort)
sort(vacima)==sort(vabaixo)

Outros gráﬁcos bivariados
xyplot() e bwplot() - funções do pacote (lattice) que permite visualizar rapidamente
relações entre variáveis, por subgrupos de forma simples e rápida.
#muitas funções do R interpretam formulas, que é uma forma simbólica curta
para designar coisas complexas
?formula #leia com atenção a sessão de detalhes de como você pode
especificar formulas, se ainda não fez isso, pois isso é uma forma de
indicar ao R um modelo para graficar
#no objeto iris
plot(Sepal.Length + Sepal.Width ~ Species,data=iris, ylim=c(0,13))
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plot(Sepal.Length ~ Species,data=iris,add=T,col='red', xlab='', ylab='',
xaxt='n',yaxt='n')
plot(Sepal.Width ~ Species,data=iris,add=T,col='blue', xlab='', ylab='',
xaxt='n',yaxt='n')
#ou seja a primeira figura é o mesmo que fazer:
tt = iris$Sepal.Length + iris$Sepal.Width
plot(tt ~ iris$Species,add=T,col='green')
#pois neste caso estamos plotando boxplots e a distribuicao dos valores da
interacao entre comprimento e largura é basicamente a soma dos valores
## Graficos condicionados com o pacotec lattice
library(lattice) # carregue o pacote
#qual a relacao entre comprimento de sepalas e comprimento de petalas por
especie?
?xyplot #veja o help dessa funcao
xyplot(Sepal.Length ~ Petal.Length | Species,data = iris)
#ou mais complexo. Qual a relação entre as quatro variaveis em iris, por
especie?
xyplot(Sepal.Length + Sepal.Width ~ Petal.Length + Petal.Width | Species,
data = iris, scales = "sliced", auto.key=T)
#note que neste caso as correlacoes estao individualizadas por espécie e que
as cores representam as relações das variáveis par par
?bwplot #para multiplos boxplots
## um data.frame com as duas especies mais abundantes do caixetal
head(caixeta)
tb = table(caixeta$especie)
maisabund = names(tb[order(tb,decreasing = T)][1:2])
maisabund
#filtra os dados orginais para essas especies
caixeta2 <- caixeta[caixeta$especie%in%maisabund,]
#distribuicao dos valores de altura por local para cada especie
bwplot(h~local|especie, data=caixeta2)
#distribuicao dos valores de cap por classes de altura, por especie
bwplot(h~cap|especie, data=caixeta2)
#relacao altura vs cap por especie e por local
xyplot(h~cap|especie+local, data=caixeta2,auto.key=T)
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AED Multivariadas
Matrizes de distância
Matrizes de distância ou dissimilaridade são muito usadas em AEDs multivariadas. Por exemplo,
para estimar a similaridade entre diferentes comunidades vegetais segundo a presença ou
ausência de espécies (ou um índice de similaridade que leva em conta as abundâncias
relativas); para estimar a similaridade entre espécies ou a relação entre similaridade genética
ou morfológica e distância geográﬁca; etc.

dist() - é a função básica do R para calcular dissimilaridades entre objetos. Ela calcula
dissimilaridades segundo diferentes métodos (argumento method).

vegdist() - é uma função do pacote vegan que faz a mesma coisa, mas tem índices de
dissimilaridade que dist() não implementa, muito dos quais muito usados em ecologia de
comunidades.
No help dessas duas funções [?dist e ?vegdist], lei atentamente os diferentes índices de
dissimilaridade. Na função vegdist, você encontra os principais índices de

dissimilaridade usados em ecologia.
Para entender o que essas funções fazem, vamos ver um exemplo simples de cálculo de
distância euclidiana, que é o método padrão de dist():
#usando o método euclidiano
#plota um gráfico vazio com coordenadas x e y de 1 a 10
plot(1:10,1:10,type='n')
#adiciona dois pontos:
#um na coordenada 4,4
points(4,4,pch=21,bg='red')
#outro na coordenada x=8, y=8
points(8,8,pch=21,bg='blue')
#a distancia euclidiana entre eles é dada por essa linha
segments(4,4,8,8)
#essa linha é a hipotenusa do triângulo
polygon(x=c(4,8,8,4),y=c(4,8,4,4),density=40)
#portanto a distancia entre os pontos, por Pitágoras, é
#sqrt(hipotenusa) = sum(catetoA^2+catetoB^2)
d = sqrt((8-4)^2+(8-4)^2)
#agora usando a função dist
#coloco as coordenadas dos dois pontos acima num data.frame
pontos = data.frame(X=c(4,8),Y=c(4,8))
pontos
#calcula a distancia euclidiana para essas variáveis (X e Y)
dist(pontos,method = "eucl")
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#entao isso é verdadeiro
d==dist(pontos,method = "eucl")

Ordenação com matrizes de distância
Reduzir espaços multivariados em poucas dimensões a partir de matrizes de distância é útil
quando nossas variáveis não tem distribuição normal, que é uma das premissas de Análise de
Componentes Principais e outros métodos de ordenação paramétricos. Se você parte de uma
matriz de distância pode fazer ordenações multivariadas com dados não normais ou mesmo
dados categóricos e semi-quantitativos, desde que com eles você possa calcular uma matriz de
distância.

Escalonamento Não-Métrico Multimensional
NMDS - é uma técnica de ordenação multivariada que permite visualizar graﬁcamente
distâncias entre objetos. No R há várias funções que executam isso: isoMDS(); cmdscale();
e nmds() e bestnmds() do pacote labdsv. Vamos usar bestnmds nos exemplos abaixo.
Para entender, veja um exemplo para distâncias geográﬁcas entre cidades na região norte do
Brasil. Se queremos representar graﬁcamente distâncias geográﬁcas, estaremos de certa forma
reproduzindo um mapa:
#visualizando distancias usando NMDS
#Vamos usar o arquivo com coordenadas dos municipios brasileiros
muni =
read.table(file="municipiosbrasil.csv",header=T,as.is=T,sep='\t',na.strings
= c("NA","","NULL"))
#para simplificar vamos pegar apenas algumas cidades da região norte
cids = c("Rio Branco", "Cruzeiro do Sul", "Tabatinga", "São Gabriel da
Cachoeira", "Manaus", "Santarém", "Porto Velho", "Humaitá", "Belém",
"Macapá","Marabá", "Boa Vista")
#filtrando os dados
vl = muni$Municipio%in%cids
muni = muni[vl,]
#calcula a distancia geografica entre essas cidades (em graus de latitude).
#Idealmente deveríamos converter latitude e longitude em décimos de graus
para UTM para obter distancias em km ou m.
mdist = dist(muni[,c("Longitude","Latitude")],method = "euclidean")
#calculando um nmds em dois eixos (reduzindo a variação na matriz em dois
eixos)
?nmds
onmds = bestnmds(mdist,k=2)
#veja a estrutura do resultado
str(onmds)
#o valor do stress indica o ajuste. Se o stress for 0, o ajuste é perfeito:
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#a posição dos pontos é proporcional a distância entre eles
onmds$stress
#quanto da variação foi explicada?
#essa pergunta a gente faz com PCA, não faz sentido fazer com NMDS.
#Mas, se você quer ter uma ideia de quanto um eixo capturou da variação,
#pode correlacionar a matriz de distancia original com uma matriz de
distancia
#gerada pelos valores dos eixos nmds
#pega os valores dos eixos NMDS
ptsnmds = onmds$points
#calcula a distancia
adist = dist(ptsnmds)
#qual a correlacao entre essas matrizes de distancia?
cor(mdist,adist)
#por isso o stress é baixo
#vamos comparar graficamente:
#divide o dispositivo em duas partes
par(mfrow=c(2,1), mar=c(5,5,1,1))
#adiciona limite no eixo X e y
xl = range(ptsnmds[,1])+c(-1,10)
yl = range(ptsnmds[,2])+c(-2,2)
#plota pontos
plot(ptsnmds,type='p',pch=21,bg='red',xlab='NMDS 1',ylab='NMDS 2',
xlim=xl,ylim= yl,cex=0.5)
#adiciona o nome das cidades
text(ptsnmds,labels=muni$Municipio,cex=0.8,pos=4)
xl = range(muni$Longitude)+c(-2,5)
yl = range(muni$Latitude)+c(-2,2)
plot(muni$Longitude,muni$Latitude,
type='p',xlab='Longitude',ylab='Latitude',
xlim=xl,ylim=yl,pch=21,cex=0.5,col='blue')
text(muni$Longitude,muni$Latitude,labels=muni$Municipio,cex=0.8,pos=4)
Exemplo morfológico
Um exemplo de NMDS para mostra a similaridade entre indivíduos por variáveis morfológicas
(usando os dados de iris do R).
#apaga todos os objetos
rm(list=ls())
#carrega o pacote
library(labdsv)
#agora vamos usar os dados de iris
head(iris)
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#vamos apresentar a similaridade entre as instancias de iris
#a partir de uma matriz de distancia morfológica
#calcula a distancia morfológica
?dist
dmorfo = dist(iris[,1:4],method='eucl')
#calculando um nmds em dois eixos
onmds = bestnmds(dmorfo,k=2)
#ops objetos 102 e 143 devem ser identificos
iris[c(102,143),]
#entao eliminamos 1, porque senao nao funciona
iris2 = iris[-102,]
#calculamos novamente a distancia
dmorfo = dist(iris2[,1:4],method='eucl')
#calculando um nmds em dois eixos
onmds = bestnmds(dmorfo,k=2)
#veja a estrutura do resultado
str(onmds)
#o valor do stress indica o ajuste. Se stress for 0, o ajuste é perfeito
onmds$stress
#quanto da variação foi explicada?
#essa pergunta a gente faz com PCA, não faz sentido fazer com NMDS.
#Mas, se você quer ter uma ideia de quanto um eixo capturou da variação,
#pode correlacionar a matriz de distancia original
#com uma matriz de distancia gerada pelos valores dos eixos nmds
#pega os valores dos eixos NMDS
ptsnmds = onmds$points
#cada linha nessa tabela corresponde
#à mesma linha na tabela iris2
head(ptsnmds)
#essas colunas são os dois eixos NMDS
#isso deve ser verdadeiro
nrow(ptsnmds)==nrow(iris2)
#calcula a distancia entre os pontos pelos eixos NMDS
adist = dist(ptsnmds)
#qual a correlacao entre essa matriz e a original?
cor(dmorfo,adist)
#por isso o stress é baixo, a correlação é alta
#vamos visualizar isso graficamente
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#divide o dispositivo em dois
par(mfrow=c(2,1), mar=c(5,5,1,1))
cores = c("red","green","blue")[as.numeric(iris2$Species)]
plot(ptsnmds,pch=21,bg=cores,cex=0.8,xlab='NMDS 1',ylab='NMDS 2')
#agora vamos fazer com outro indice de distancia
#gower, por exemplo, que é um bom índice
#quando se tem dados semiquantitativos na matriz (não é o caso aqui)
library(vegan)
dmorfo2 = vegdist(iris2[,1:4],method='gower')
onmds2 = bestnmds(dmorfo2,k=2)
ptsnmds2 = onmds2$points
plot(ptsnmds2,pch=21,bg=cores,cex=0.8,xlab='NMDS 1',ylab='NMDS 2')

Análises de agrupamento

hclust() - função que faz uma análise de agrupamento a partir de uma matriz de distância e
segundo um método. Gera um objeto de classe hclust que contém a estrutura hierárquica da
similaridade entre os teus dados (a hierarquia dada pela distância+método de agrupamento).

dendrogram e as.dendrogram() - objeto de classe dendrogram. Funções relacionadas,
que facilitam gerar gráﬁcos.

phylo e as.phylo() - objetos que contém árvores ﬁlogenéticas (pacote ape). Você pode
converter um objeto hclust para classe phylo e manipular o dendrograma como se fosse
uma ﬁlogenia. Facilita para gerar gráﬁcos.
#Vamos usar o arquivo com coordenadas dos municipios brasileiros
muni =
read.table(file="municipiosbrasil.csv",header=T,as.is=T,sep='\t',na.strings
= c("NA","","NULL"))
#para simplificar vamos pegar apenas algumas cidades da região norte
cids = c("Rio Branco", "Cruzeiro do Sul", "Tabatinga", "São Gabriel da
Cachoeira", "Manaus", "Santarém", "Porto Velho", "Humaitá", "Belém",
"Macapá","Marabá", "Boa Vista")
#filtrando os dados
vl = muni$Municipio%in%cids & muni$Regiao=='Norte'
muni = muni[vl,]
rownames(muni) = muni$Municipio
#calcula a distancia geografica entre essas cidades (em graus de latitude)
mdist = dist(muni[,c("Longitude","Latitude")],method = "euclidean")
#fazendo uma analise de agrupamento
#veja o help de hclust e também
#os diferente métodos de agrupamento
?hclust
#agrupamento pelo método da mínima variância
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gp = hclust(mdist,method='ward.D2')
#visualizando
plot(gp,main = "Cidades da região norte",ylab = "Distância geográfica (dd)")
#usando UPGMA
gp2 = hclust(mdist,method='average')
plot(gp2,hang = 0.1,main = "Cidades da região norte",ylab = "Distância
geográfica (dd)")
#usando o método de agrupamento pelos centroides
gp3 = hclust(mdist,method='centroid')
plot(gp3,hang = 0.1,main = "Cidades da região norte",ylab = "Distância
geográfica (dd)")
#teste outros métodos (entenda eles)
#AGORA TRABALHANDO O RESULTADO DE hclust COMO UM OBJETO DE CLASSE PHYLO (de
filogenia) do pacote ape
library(ape)
?plot.phylo
plot(as.phylo(gp),type='phylogram',label.offset=0.1,cex=0.8)
axis(side=1)
mtext(side=1,line=2.5,text="Distância geográfica")
#ou entao, como cladograma, e nao usando o comprimento dos ramos (i.e. as
distancias)
plot(as.phylo(gp),type='cladogram',label.offset=0.1,cex=0.8, use.edge.length
= F)
#ou entao, radial, com distancias
plot(as.phylo(gp),type='radial',label.offset=0.1,cex=0.8, use.edge.length =
T)
#usando comprimento dos ramos (distancias+relacoes)
plot(as.phylo(gp),type='phylogram',label.offset=0.1,cex=0.8, use.edge.length
= T)
axis(side=1)
mtext(side=1,line=2.5,text="Distância geográfica")
#nao usando o comprimento dos ramos (relacoes apenas)
plot(as.phylo(gp),type='phylogram',label.offset=0.1,cex=0.8, use.edge.length
= F,edge.color='red',edge.width=2)
Outros scripts uteis
Se quero k grupos, quem são eles?
Quantos grupos meus dados sugerem?
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Exemplo ﬂorístico
Explorando a similaridade ﬂorística entre parcelas com os dados de caixeta.csv de parcelas em
caixetais (ﬂorestas dominadas por Tabebuia cassinoides que vimos anteriormente).
dir(patt='csv')
caixeta = read.table("caixeta.csv",sep=',',header=T,na.strings =
c("NA","","NULL"))
head(caixeta)
names(caixeta)
#vamos visualizar a similaridade florística entre parcelas
#entao geramos uma tabela de parcela vs. especies
#primeiro um vetor com valores únicos para local+parcela
#porque o número da parcela repete entre locais
parcelas = paste(caixeta$local,caixeta$parcela,sep='-')
tb = table(parcelas,especies=caixeta$especie)
tb[,1:5]
dim(tb)
#essa tabela contém o número de indivíduos de cada espécie
#em cada parcela
#calculando um índice de distancia de Jaccard para dados de presença e
ausência
#transformando em uma tabela de presença e ausencia
tb2 = tb
tb2[tb2>0]=1
library(vegan) #precisa desse pacote
?vegdist
djac = vegdist(tb2,method='jaccard')
class(djac)
#é uma matriz de distancia entre parcela
as.matrix(djac)[1:4,1:4]
#podemos fazer um NMDS com isso
library(labdsv)
onmds = bestnmds(djac,k=2)
#parcelas 3 e 5 tem exatamente as mesmas espécies
#vamos com colocar um valor super pequeno para essa distancia (quase zero)
djac[djac==0] = 0.0000000000000000001
#agora funciona
onmds = bestnmds(djac,k=2)
#plotando o resultado
#pega cores e simbolos segundo o local
ll = data.frame(local=caixeta$local,parcelas)
Ecologia e Evolução de Plantas Amazônicas - http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/

Last update: 07/00/2019 23:00

wiki:ebook http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/doku.php?id=wiki:ebook

ll = unique(ll)
rownames(ll) = ll$parcelas
rn = rownames(as.matrix(tb2))
locais = ll[rn,"local"]
cores = c("red","green","blue")[as.numeric(locais)]
pchs = (21:23)[as.numeric(locais)]
plot(onmds$points,pch=pchs,bg=cores,xlab='NMDS1',ylab='NMDS2',cex=1.5)
legend("bottomright",legend=levels(locais),pch=21:23,pt.bg=c("red","green","
blue"),inset=0.05,bty='n',cex=1,pt.cex=1.5,y.intersp = 1.5)
#agora olhando na forma de agrupamento
cluster = hclust(djac,method='ward.D2')
plot(cluster, ylab="Dissimilaridade Florística (Jaccard)")
#melhorando a figura
#primeiro converto para phylo
#é uma forma de fazer isso
#veja também ?dendrogram
library(ape)
pcl = as.phylo(cluster)
par(mar=c(5,4,3,3))
plot(pcl,tip.color=cores,label.offset =0.02,cex=0.8)
#pontos
tiplabels(pch=21,frame=NULL,bg=cores)
#eixo
axisPhylo()
#nome do eixo
mtext(text='Jaccard índice (0 ou 1)',side=1,line=2.5)
#legenda
legend("topleft",legend=levels(locais),pch=21:23,pt.bg=c("red","green","blue
"),inset=0.01,bty='n',cex=1,pt.cex=1.5,y.intersp = 1.5)
#########################
#agora fazendo a mesma coisa considerando a abundancia (usamos o indice de
sorensen)
#nosso objeto com abundancia por parcela é tb
tb[1:4,1:5]
#sorensen (bray na convencao do R)
dsor = vegdist(tb,method='bray')
onmds2 = bestnmds(dsor,k=2)
plot(onmds2$points,pch=pchs,bg=cores,xlab='NMDS1',ylab='NMDS2',cex=1.5)
legend("bottomright",legend=levels(locais),pch=21:23,pt.bg=c("red","green","
blue"),inset=0.05,cex=0.8,pt.cex=1.5,y.intersp = 1.5,bty='n')
#agrupamento
cluster2 = hclust(dsor,method='ward.D2')
pcl2 = as.phylo(cluster2)
par(mar=c(5,4,3,3))
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plot(pcl2,tip.color=cores,label.offset =0.02,cex=0.8)
tiplabels(pch=21,frame=NULL,bg=cores)
axisPhylo()
mtext(text='Sorensen índice (com abundância)',side=1,line=2.5)
legend("topleft",legend=levels(locais),pch=21:23,pt.bg=c("red","green","blue
"),inset=0.01,bty='n',cex=1,pt.cex=1.5,y.intersp = 1.5)

Análise de Coordenadas Principais (PCoA)

capscale() - função para fazer uma análise de coordenadas principais (ou escalonamento
multidimensional métrico ou clássico). É parecida com uma Análise de Componentes Principais
(PCA), mas é baseada em matrizes de distância. Indica os efeitos das variáveis (parâmetro
species) sobre os eixos.

ordiplot() {vegan} - esta função permite graﬁcar uma ordenação e os efeitos das
variáveis (sites vs. species)
Comparação entre PCA e PCoA
library(vegan)
#análise de coordenadas principais
dt = iris[,1:4]
mypcoa = capscale(dt~1,distance="gower",add=F)
#quando da variação está explicado pelos eixos
resumo = summary(mypcoa)
var.expl = resumo$cont$importance
#veja a proporção cumulativa dos primeiros cinco eixos
var.expl["Cumulative Proportion",][1:5]
#pega a proporção explicada por cada eixo
tt = var.expl["Proportion Explained",][1:5]
tt = tt*100
#gera um gráfico de barras com isso
barplot(tt,xlab='Eixos MDS', ylab="Variação explicada %")
#fazendo uma figura com ordiplot
#veja o help
?ordiplot
#define cor e simbolo por especie
tx = as.factor(iris$Species)
#simbolos para os níveis
upchs = 21:23
#cores para os níveis
cores = rainbow(length(levels(tx)), alpha=0.5)
#gera a figura
fig <- ordiplot(mypcoa,type='n')
#adiciona os pontos de cada linha
points(fig, "sites",
pch=upchs[as.numeric(tx)],bg=cores[as.numeric(tx)],col='white')
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#pega os scores das variáveis
#que mostram os efeitos das variáveis usadas
mls = scores(mypcoa,display='species')
mls
#plota flechas para esses efeitos
arrows(0,0,mls[,1]*0.8,mls[,2]*0.8,length=0.05,angle=20,col='black',lwd=2)
text(mls[,1]*0.8,mls[,2]*0.8, labels=rownames(mls), col="black", cex=0.8,
pos=4)

Componentes Principais (PCA)
Análise de Componentes Principais (PCA) é o método mais conhecido de ordenação, mas
diferentemente dos métodos que se baseiam em matrizes de distância (ver abaixo) que são
mais ﬂexíveis e menos exigentes quanto à premissas estatísticas, a ordenação com PCA tem as
seguintes limitações:
Os componentes principais são independentes apenas se os dados forem normalmente
distribuídos (conjuntamente).
A PCA é sensível à escala relativa das variáveis originais.
Um exemplo:
library(vegan)
#análise de componentes principais
?prcomp
dt = iris[,1:4]
#fazemos a pca
?prcomp
meu.pca = prcomp(dt,scale.=T, tol=0,retx=T)
#entenda os argumentos usados
#classe gerada
class(meu.pca)
#elementos do resultado
names(meu.pca)

#fazendo uma figura com ordiplot
#veja o help
?ordiplot
#quando da variação está explicado pelos eixos
resumo = summary(meu.pca)
var.expl = resumo$importance
#veja a proporção cumulativa dos eixos gerados
var.expl["Cumulative Proportion",]
#quatro eixos explicam 100% da variacao
#pega a proporção explicada por cada eixo
tt = var.expl["Proportion of Variance",]
tt = tt*100
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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#gera um gráfico de barras com isso
barplot(tt,xlab='Eixos PCA', ylab="Variação explicada %")
#define cor e simbolo por especie
tx = as.factor(iris$Species)
#simbolos para os níveis
upchs = 21:23
#cores para os níveis
cores = rainbow(length(levels(tx)), alpha=0.5)
#gera a figura
fig <- ordiplot(meu.pca,type='n')
#adiciona os pontos de cada linha
points(fig, "sites",
pch=upchs[as.numeric(tx)],bg=cores[as.numeric(tx)],col='white')
#pega os scores das variaveis
#que mostram os efeitos das variáveis usadas
mls = scores(meu.pca,display='species')
mls
#plota flexas para esses efeitos
ft = 2 #para aumentar as flexas um pouco
arrows(0,0,mls[,1]*ft,mls[,2]*ft,length=0.05,angle=20,col='black',lwd=2)
text(mls[,1]*ft,mls[,2]*ft, labels=rownames(mls), col="black", cex=0.8,
pos=4)
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Agrupamento & Cluster
K-means clustering
Perguntas:
quantos grupos (classes) os objetos formam segundo os meus dados?
por exemplo, quantas espécies contém um conjunto de indivíduos segundo dados morfológicos
(espectrais) desses indivíduos?
Pode-se fazer isso utilizando um método de agrupamento que permite determinar grupos de OBJETOS
(indivíduos) a partir das VARIAVEIS. A análise básica identiﬁca os grupos a partir de um número de
grupos indicado (k), atribuindo objetos aos grupos de forma que a variação intragrupo seja
minimizada.

Exemplo básico
#Usando a função kmeans {stats}
require(graphics)
#gera dados aleatorios com duas variáveis (definindo dois grupos de pontos)
x <- rbind(matrix(rnorm(100, sd = 0.3), ncol = 2),
matrix(rnorm(100, mean = 1, sd = 0.3), ncol = 2))
colnames(x) <- c("x", "y")
#ver esses dados
plot(x)
#determina a que grupo pertence cada objeto (linha) considerando k grupos,
usando o método K-means clustering
#vamos animar fazendo k variar de 2 a 10 (selecione todo o for {} e execute)
for (k in 1:10) {
(cl <- kmeans(x, centers=k,nstart=100, algorithm= "Hartigan-Wong",
trace=FALSE)) #veja ?kmeans para argumentos
#plot novamente os pontos com cores+simbolos de acordo com os grupos
definidos
plot(x, bg = cl$cluster, pch=21)
#adiciona os centroides dos grupos
points(cl$centers, col = rownames(cl$centers), pch = 8, cex = 4)
legend('topleft',legend=paste('Número de grupos \n k =',k), cex=1.6, bty =
"n")
#pausa 2 segundos
Sys.sleep(1)
}
#####CHECANDO O ALGORITMO
#cria uma funcao para calcular a soma dos quadrados (ss)
ss <- function(x) sum(scale(x, scale = FALSE)^2)
#k=2
k=2
(cl <- kmeans(x, centers=k,nstart=100, algorithm= "Hartigan-Wong",
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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trace=FALSE))
## ajuste dos valores em relacao aos centroides
fitted.x <- fitted(cl); head(fitted.x)
#residuo
resid.x <- x - fitted(cl)
#pega a soma dos quadrados do ajuste (fitted.x, do resíduo e do dado
original), residuo e original
cbind(cl[c("betweenss", "tot.withinss", "totss")],
c(ss(fitted.x), ss(resid.x),
ss(x)))
##Testa equivalencias, se alguma expressao for FALSE indica qual.
stopifnot(
all.equal(cl$ totss, ss(x)),
all.equal(cl$ tot.withinss, ss(resid.x)),
## these three are the same:
all.equal(cl$ betweenss,
ss(fitted.x)),
all.equal(cl$ betweenss, cl$totss - cl$tot.withinss),
## and hence also
all.equal(ss(x), ss(fitted.x) + ss(resid.x))
)
A seguinte ﬁgura, gerada pelo script acima, mostra os diferentes agrupamentos segundo diferentes
valores de k grupos.
You need to install a Flash Player to watch this video!
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Quantos grupos meus dados sugerem?
ﬁnd.clusters{adegenet}
O pacote adegenet do R contém funções para a detecção de clusters em dados genéticos, mas que
podem ser aplicados a qualquer conjunto de dados quantitativos. Métodos bayesianos podem ser
usados para dados qualitativos e quantitativos.
Discriminant Analysis of Principal Components (DAPC) using adegenet 1.4-0 - esta vinheta de
Thibaut Jombart (2013) mostra como usar a função ﬁnd.clusters() para identiﬁcar grupos e
DAPC para descrever as relações entre esses grupos. Os dados são transformados por PCA
antes das análises.
Dispersão IntraGrupo
É a forma tradicional mais simples de se perguntar a um conjunto de dados quantos grupos ele
comporta. Estya análise é igual a versão por ﬁnd.clusters com parâmetro stat="WSS", exceto que os
dados não são transformados por PCA. Testa para vários números k de grupos aquele que melhor
explica os dados; calcula como estatística a soma da soma dos quadrados intragrupos (wss)
para análises k-means fazendo variar k de 2 até um número máximo de sua escolha. O número de
grupos k ideal é aquele quando aumentar k não há dimininuição signiﬁcativa de wss. Isso é decidido
visualmente (Gap_statistics abaixo é uma forma de formalizar esse processo de decisão).
Um exemplo ilustrado no R
GAP statistic - Lacuna
Se propõem a ser mais objetiva que simplesmente calcular a dispersão intragrupo, ao obter uma
estatística numérica cujo maior valor indica o melhor número de grupos que um conjunto de dados
pode ser dividido. Assim, pode-se calcular essa estatística para diferentes números de grupos (K) e
com isso perguntar ao dado qual é o número ideal.
Tibshirani et al. 2001 - Estimating the number of clusters in a data set via the gap statistic. J.R.
Statist. Soc. B 63(2): 411-423.
Como é calculada esta estatística? - exemplo ilustrado no R
Força Preditiva

Conceitos importantes
Distribuição ou função Gaussiana
Distribuição Normal
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WSS Plot
##Cria função que busca o número máximo de grupos que dados podem conter,
que seria aquele em que já não há diminuicao da soma dos quadrados
intragrupos, ou da soma da variacao dentro de cada grupo, com o aumento do
número de grupos (particao).
#data = dado onde todas as colunas são variáveis numéricas
#nc = número maximo de k-grupos a ser testado
#seed = semente (para obter sempre o mesmo resultado)
wssplot <- function(data, nc=15, seed=1234){
##multiplica a soma das variancias de todas as variaveis pelo numero de
linhas-1
wss <- (nrow(data)-1)*sum(apply(data,2,var))
#para cada valor k (numero de grupos ou classes)
for (k in 2:nc){
set.seed(seed)
#faz um kmeans clustering para k grupos e pega a soma da "soma dos
quadrados por grupo"
wss[k] <- sum(kmeans(data, centers=k, nstart=15)$withinss)
}
#plot os valores obtidos
plot(1:nc, wss, type="b", xlab="Número de grupos",
ylab="Soma dos quadrados intra-grupos")
}
Testando essa função com os mesmos dados usados para o Gap Statistics:
#gera um modelo para 5 grupos (K) e 50 variaveis, sem sobreposicao indicada
por *Omega entre grupos
Q = MixSim(BarOmega = 0, MaxOmega = 0, K = 5, p = 50)
#simula um dado de 500 observacoes segundo parametros do modelo
data <- simdataset(n = 500, Pi = Q$Pi, Mu = Q$Mu, S = Q$S)
data = data$X
wssplot(data, nc=15, seed=1234)
Vai gerar a seguinte imagem, onde o número de grupos indicados é 5, pois depois disso a diminuição
de wss é insigniﬁcante (aumentar o número de grupos não melhora o modelo).
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Gap Estatística - Exemplo
Traduzido e adaptado de Contando clusters
Scripts do R para implementar essa estatística. O exemplo abaixo é uma versão modiﬁcada e
ilustrada desses scripts.
Os passos abaixo correspondem aos passos de uma iteração para cada valor de i variando de 1 até
um máximo número de grupos (clusters) de sua escolha. A ﬁnalização é resultado do conjunto de
iterações realizados, onde a estatística Gap é comparada e o valor máximo indica o melhor número
de grupos.

PASSO 01 - Dispersão Original
1. Pegue o dado original e procure i grupos usando um algoritmo k-means
2. Calcule a dispersão original para i grupos: soma da soma dos quadrados das distâncias de cada
ponto à média do grupo a que pertencem dispersão (Disp.Orig).
#esta função do R faz isso
dispersao <- function(data, num_clusters) {
#A função kmeans retorna o vetor withinss que contem, para cada grupo, UM
valor da soma dos quadrados das distancias de cada ponto até a média do
grupo ao qual o ponto faz parte. Ela apenas não funciona para k = 1 grupo,
assim precisa calcular isso manualmente
if (num_clusters == 1) {
cluster_mean = aaply(data, 2, mean)
distances_from_mean = aaply((data - cluster_mean)^2, 1, sum)
#log da soma dos quadrados
log(sum(distances_from_mean))
} else {
#Faz uma analise de agrupamento kmeans `nstart` vezes, em com
`iter.max` iteracoes.
k = kmeans(data, centers = num_clusters, nstart = 10, iter.max = 50)
#Calcula o `W_k` de Tibshirani et al. 2001.
log(sum(k$withinss))
}
}

PASSO 02 - Modelo Nulo ou Dados de Referência
Gera um MODELO nulo: um conjunto de dados de referencia, cada um com a mesma dimensão do
dado original, mas fazendo com que cada variável tenha uma distribuição uniforme.
#Gera data com distribuições uniformes dentro da amplitude de variação
original dos dados `data`.
geradados <- function(data) {
library(plyr)
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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#Achas o minimo e máximo para cada coluna (= variavel)
mins = aaply(data, 2, min)
maxs = apply(data, 2, max)
#pega o numero de observacoes
num_datapoints = nrow(data)
#para cada variavel gera um vetor com DISTRIBUICAO UNIFORME no intervalo
da amplitude entre minimos e maximos
#para cada valor variando de 1 até o comprimento de mins gera o vetor de
valores uniformes aleatoriamente (runif) entre a amplitude de seu respectivo
minimo e maximo originais
uniform_pts = maply(1:length(mins), function(dim) runif(num_datapoints,
min = mins[dim], max = maxs[dim]))
#transpoem para ter correspondencia de posicao com dados originais
uniform_pts = t(uniform_pts)
return(uniform_pts)
}
##MOSTRANDO o que essa função faz a partir do dado original
getwd() #vai salvar um arquivo aqui
require(graphics)
library(animation) #para salvar isso como a animação abaixo, mas precisa ter
imageMagick instalado no seu computador
#um dado aleatorio com cinco grupos de 20 individuos cada
data = cbind(rnorm(20), rnorm(20), rnorm(20), rnorm(20), rnorm(20))
#vetor de 5 cores para cada uma das iteracoes
bggs = c('red','blue','green','purple','yellow')
#define opcoes e gera varios pngs, 1 para cada frame da animacao
owd = setwd(tempdir())
interv = 1.5
oopt = ani.options(interval = interv, nmax = 6)
#abre device png
png("minhaanimacao%03d.png", width=720, height=480)
par(cex.main=2.5)
#divide layout em 6 partes e usa para tres figuras
layout(matrix(c(1,1,2,1,1,3),nrow=2,ncol=3, byrow=T))
#plota dados originais como primeiro frame
plot(data[,1],data[,2],xlim=range(data[,1]+0.5*data[,1]),
ylim=range(data[,2]+0.5*data[,2]), pch=21,bg='black',cex=2.5, main='Dados
originais', xlab='Variável 01',ylab='Variável 02')
legend('bottomleft',legend=c("Observado",paste('Uniforme',
1:5)),pch=21,pt.bg=c('black',bggs), ncol=4, pt.cex=1.5, bty = "n")
hist(data[,1],xlab='Variável 1', main='Distribuição Obs Var1')
hist(data[,2],xlab='Variável 2', main='Distribuição Obs Var2')
ani.pause(interv)
#cinco iteracoes como exemplo e plota dados uniformes obtidos por
geradados() sobre os dados orginais, 1 frame para cada iteracao
for (i in 1:5) {
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uniform_pts = geradados(data)
plot(data[,1],data[,2],xlim=range(data[,1]+0.5*data[,1]),
ylim=range(data[,2]+0.5*data[,2]), pch=21,bg='black',cex=2.5,
main=paste('Dados uniformes',i), xlab='Variável 1',ylab='Variável 2')
points(uniform_pts[,1],uniform_pts[,2],pch=21,bg=bggs[i],cex=2.5)
legend('bottomleft',legend=c("Observado",paste('Uniforme',
1:5)),pch=21,pt.bg=c('black',bggs), ncol=4, pt.cex=1.5, bty = "n")
#mostra a variacao uniforme sobre a variacao original
hist(data[,1],xlab='Variável 1', main=paste('Dist Uniforme Var1 -',i))
hist(uniform_pts[,1],add=T,col=bggs[i])
hist(data[,2],xlab='Variável 2', main=paste('Dist Uniforme Var2 -',i))
hist(uniform_pts[,1],add=T,col=bggs[i])
#pausa em interv segundos
ani.pause(interv)
}
#fecha o png
dev.off()
#gera um gif animado (depende de ImageMagick instalado)
im.convert("minhaanimacao*.png", output = "minhaanimacaoGAPstats03.gif")
#retorna para a pasta de trabalho original
setwd(owd)
O script produz esta animação*: You need to install a Flash Player to watch this video! *O
gif animado foi convertido para ﬂv aqui!

PASSO 03 - Dispersão dos dados de referência
Calcula a dispersão dos pontos desses dados de referencia para i grupos e calcule a média dos
valores de dispersão para os N dados de referência (Disp.Ref);
#esta função calcula a média e o desvio padrao de nbootstraps dados de
referencia obtidos por geradados().
disp.refs <- function(data, k_clusters, nbootstraps) {
dispersions = maply(1:nbootstraps, function(i) dispersion(geradados(data),
k_clusters))
mean_dispersion = mean(dispersions)
stddev_dispersion = sd(dispersions) / sqrt(1 + 1 / nbootstraps) # the
extra factor accounts for simulation error
return(c(mean_dispersion, stddev_dispersion))
}

PASSO 04 - Calculando a Estatística GAP
Calcula a estatística Gap (lacuna) para a iteração (ou n.grupos) i como o log(Disp.Ref)log(Disp.Orig). O Gap mede portanto a diferença entre o observado (Disp.Orig) e a média de um
conjunto de dados controle (Disp.Ref), com variáveis aleatórias uniformes, ou seja, que não deﬁnem
grupos. Portanto, quanto maior o valor de Gap, mas distante os dados observados estão de um
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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conjunto de dados sem grupos.
#Tendo uma matrix `data`, onde linhas são observações (objetos, individuos)
e colunas são variáveis (dimensões) calcula o Gap statistic em relação à um
modelo nudo definido por distribuições uniformes de referência (incorpora
as funções definidas acima, num única análise)
#min_num_clusters = número mínimo de clusters (1, seria o modelo nulo)
#max_num_clusters = número máximo de clusters (deve ser maior do que você
espera encontrar)
#num_reference_bootstraps = número de réplicas do conjunto de dados de
referência ou modelo nulo
gap_statistic = function(data, min_num_clusters = 1, max_num_clusters = 10,
num_reference_bootstraps = 10) {
#sequencia de numeros de cluster
num_clusters = min_num_clusters:max_num_clusters
#calcula a dispersao observada, ou seja aplica a funcao dispersion para os
valores em num_clusters
actual_dispersions = maply(num_clusters, function(n) dispersion(data, n))
#calcula a dispersao
ref_dispersions = maply(num_clusters, function(n) disp.refs(data, n,
num_reference_bootstraps))
#pega as médias das dispersao dos dados de referencia
mean_ref_dispersions = ref_dispersions[ , 1]
#pega o desvio padrao das dispersao dos dados de referencia
stddev_ref_dispersions = ref_dispersions[ , 2]
#calcula os gaps
gaps = mean_ref_dispersions - actual_dispersions
#retorna o resultado
return(list(gaps=gaps,stdgaps=stddev_ref_dispersions,num_clusters=num_cluste
rs))
}

FINALIZANDO - Comparando a Estatística GAP para
diferentes K clusters
Aplicamos então a função gap_statistic para um 'data' contendo 5 grupos de pontos. Comparamos o
valor de GAP para os dados divididos em k grupos, fazendo variar k de 1 a 10.
#simulando dados
library(MixSim)
#gera um modelo para 5 grupos (K) e 50 variaveis, sem sobreposicao indicada
por *Omega entre grupos
Q = MixSim(BarOmega = 0, MaxOmega = 0, K = 5, p = 50)
#simula um dado de 500 observacoes segundo parametros do modelo
data <- simdataset(n = 500, Pi = Q$Pi, Mu = Q$Mu, S = Q$S)
data = data$X
#pcc = prcomp(data)
#data = pcc$x
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#calcular os gaps estatisticos para k variando de 1 a 15, com 20 dados
referencia gerados
rr = gap_statistic(data,1,15,20)
#veja os objetos gerados
str(rr)
#plot os valores de GAP x Ngrupos
library(ggplot2)
qplot(rr$num_clusters, rr$gaps, xlab = "Número de grupos", ylab =
"Estatística GAP", geom = "line", main = paste("O número de grupos com
GAP foi ", min(rr$num_clusters[which.max(round(rr$gaps,1))]), ".", sep
"")) + geom_errorbar(aes(rr$num_clusters, ymin = rr$gaps - rr$stdgaps,
= rr$gaps + rr$stdgaps), size = 0.3, width = 0.2, colour = "darkblue")

de

maior
=
ymax

Este script gera a seguinte ﬁgura, indicando que o número de grupos com maior gap foi 5. Note que
aumentando o número de grupos o valor de GAP ﬁcar praticamente inalterado. Portanto, o GAP no
fundo é uma formalização de um procedimento que seria alternativamente decidido visualmente:
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Meu primeiro Rmarkdown
Relatório dinâmicos permitem, basicamente:
1. escrever um relatório, artigo, livro, etc, sem se preocupar com o formato e estilo do
produto ﬁnal.
2. citar artigos e outras referências apenas indicanto a fonte num arquivo de referências
bibliográﬁcas
3. incluir ﬁguras e tabelas do R, ou seja, resultados de análises de dados
4. gerar diferentes versões de um mesmo relatório, replicando um conjunto de análises
conforme os dados vão sendo coletados

Aqui vamos ver apenas como se prepara um texto com referências bibliográﬁcas usando o
Rmarkdown.

Arquivos
Você vair usar dois arquivos neste tutorial que deve ser criados na sua pasta de trabalho:
meutexto.rmd - arquivo de rmarkdown (*.rmd no Rstudio) - o seu texto dinâmico
Para iniciar um arquivo deste tipo no Rstudio, Menu >
minhasrefs.bib - um arquivo onde você coloca suas referências bibliográﬁcas em formato
BibTex (*.bib). Esse formato você pode obter a partir de um DOI de um artigo de interesse em
https://www.doi2bib.org/.

Passo 01 - Minhasrefs.bib
Crie um arquivo de script no Rstudio e salve ele mesmo vazio com um nome de extensão bib.
Por exemplo, meu arquivo se chama refs.bib. Experimente pegar uma referência bibliográﬁca
qualquer através do DOI e colocar nesse arquivo. Por exemplo:
Na página deste arquivo https://academic.oup.com/botlinnean/article/181/1/1/2416499
sobre o APG, eu peguei a referência em formato BibTex (apenas removi o resumo).
@article{10.1111/boj.12385,
author = {The Angiosperm Phylogeny Group and Chase, M. W. and
Christenhusz, M. J. M. and Fay, M. F. and Byng, J. W. and Judd, W. S. and
Soltis, D. E. and Mabberley, D. J. and Sennikov, A. N. and Soltis, P. S. and
Stevens, P. F.},
title = "{An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for
the orders and families of flowering plants: APG IV}",
journal = {Botanical Journal of the Linnean Society},
volume = {181},
number = {1},
pages = {1-20},
year = {2016},
month = {04},
issn = {0024-4074},
http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/
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doi = {10.1111/boj.12385},
url = {https://doi.org/10.1111/boj.12385},
eprint = {http://oup.prod.sis.lan/botlinnean/articlepdf/181/1/1/17041938/boj12385.pdf},
}
Num outro exemplo, se eu quero citar um pacote do R que eu usei, posso pegar a referência em
formato bib diretamente no R:
citation(ape)
Isso irá retornar no console:
A BibTeX entry for LaTeX users

Ecologia e Evolução de Plantas Amazônicas - http://www.botanicaamazonica.wiki.br/labotam/

