
Tutorial para instalação do RStudio 

 

O R é uma linguagem de programação utilizada para análises estatísticas. Por ser de código 

aberto ela pode ser utilizada de forma gratuita por qualquer pessoa, o que a diferencia de outros 

softwares como o SPSS e Stata que também podem ser utilizados para a mesma finalidade. Por 

essa razão, entre outras vantagens, iremos utilizá-la na disciplina Bioestatística 1 para o 

desenvolvimento das atividades práticas. 

O RStudio é o ambiente de desenvolvimento para a construção das rotinas nesta linguagem, é 

como um “software” onde iremos escrever os comandos para gerar gráficos e tabelas, calcular 

medidas como média e desvio padrão ou mesmo realizar testes estatísticos, paramétricos ou 

não. Assim, o primeiro passo que devemos seguir é baixar e instalar esse programa em nosso 

computador, o que vocês poderão fazer seguindo as seguintes instruções. 

1) Acessar o site https://cran.r-project.org para baixar o interpretador , que é o programa em si. 

A figura a seguir ilustra a página que você irá ser encaminhado ao clicar no link. Você deverá 

escolher a opção para baixar o programa, entre as três indicadas pela seta vermelha, de acordo 

com seu sistema operacional (Windows, Linux, OS). 

  

 

2) No caso do Windows, você será encaminhado para a página indicada na figura abaixo (os 

outros sistemas são semelhantes). Nesta página, você deverá baixar os dois arquivos disponíveis 

nos links indicados pelas setas vermelhas (base e Rtools). 

 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fcran.r-project.org&redir_token=QUFFLUhqbUhzdW1CSnlIQWQySTBkS19IbThacFNiaDRVQXxBQ3Jtc0tsSkhMbXNwWVNOMEZUc3FkWF9qbl9wekFNdng1NGh5bkllZmw2cEtRSUdfdWZBSGpUelU4N2RldGlKV0J6QkdrODhDRzd0YjRJMzFpbEs5NlVHa2M3V2diRUlYQ2ZweDcyVWtrZEFLTlpJY1dzMVljWQ%3D%3D&v=cfwn_aJ2o7s&event=video_description


 

Ao clicar em cada um desses links, você será direcionado às páginas que darão acesso aos 

arquivos. Para o primeiro link (base) você será direcionado para a página ilustrada na figura 

abaixo, onde poderá baixar o arquivo clicando no link indicado. 

 

No caso do Rtools, você será direcionado para a página ilustrada na figura abaixo, onde irá 

fazer o download no link indicado, de acordo com a versão do seu Windows. 

Clique aqui para baixar o base 



 

Em seguida, você irá fazer o download do RStudio, que é o ambiente onde vamos trabalhar. 

Para tanto, você deve entrar no site https://www.rstudio.com e clicar na opção “Products”, 

seguido de “RStudio”. 

 

Na página seguinte você irá procurar o link para download da opção “RStudio Desktop” 

Clique aqui para baixar 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.rstudio.com&redir_token=QUFFLUhqa1hvOFZqMkRDMmhVMkpHWlowSGJXVkl0SERBUXxBQ3Jtc0ttMUhXeHpYQlBlZ0JUeEFXVnlxOEZUNXQzeFpJSW5KNEJSS194ZkhwNjJ1SXlxaHBWTkFsQjQwamV3WHlpT3R5dFN4ODEzVzNNLTBkRWdOX1RKbzlWTnBQclh2UDYtdFIxZzk0Tm9uSk1UQWtRNDhWOA%3D%3D&v=cfwn_aJ2o7s&event=video_description


 

Por fim, procurar a opção para download, clicar e aguardar baixar o programa. 

 

Após baixar esses três arquivos, R-4.0.3-win, rtools40-x86_64 e RStudio-1.3.1093, você deverá 

instalr cada um deles. Após esse procedimento, você estará com tudo pronto para começar a 

trabalhar. 

Obs.: Apesar de a gente ter que instalar os três problemas, o que usamos para fazer nossas 

análises é o RStudio, então, após a instalação você pode fixá-lo na barra de ferramentas de seu 

computador para facilitar o acesso. 

Link de vídeo para ajudar na instalação:  

https://www.youtube.com/watch?v=cfwn_aJ2o7s&list=PLyqOvdQmGdTQ5dE6hSD7ZGBu8bud

70wYf&index=2 

Qualquer dúvida, me chamem no whatsapp. 

https://www.youtube.com/watch?v=cfwn_aJ2o7s&list=PLyqOvdQmGdTQ5dE6hSD7ZGBu8bud70wYf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=cfwn_aJ2o7s&list=PLyqOvdQmGdTQ5dE6hSD7ZGBu8bud70wYf&index=2

