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1. Organização de dados 

Em trabalhos de Ecologia, que podem envolver um número grande de variáveis e vários 

locais de amostragens, uma organização das informações coletadas condizente com a plataforma 

do software é fundamental. Numa planilha do Excel, assim como vários outros programas 

estatísticos e de edição, as informações referentes a cada unidade amostral (ou seja, a menor 

unidade em que os dados são coletados) são extraídas com base nas informações contidas na 

linha em que esta unidade está contida.  Tomemos por exemplo a seguinte planilha: 

 

 

Uma planilha organizada dessa forma é interessante porque reúne numa mesma linha 

informações de três variáveis distintas. O posicionamento das variáveis como colunas é 

requerido pela maioria dos softwares estatísticos. Mas existe um problema importante. 

Observando a planilha, podemos supor que os valores atribuídos às 3 variáveis em 15 unidades 

amostrais pertencem ao domínio do cerrado e ao Ponto 1. Entretanto, o Excel não tem a 

habilidade de associar as unidades 1 a 15 ao cerrado e à característica simplesmente 

porque foram inseridos sequencialmente na planilha. Devemos considerar o cerrado e Ponto 

1 como categorias inseridas numa unidade maior. Essas unidades podem ser, respectivamente, 
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domínio e área, e para cada uma delas deve ser criada uma coluna, preferencialmente antes das 

colunas contendo as variáveis.  

No Excel, isso pode ser facilmente feito clicando-se com o botão direito na coluna entre a 

qual se pretende inserir uma nova coluna, e em seguida clicando em inserir. Para inserir duas 

ou mais colunas, selecione o número desejado de colunas e clique sobre elas com o botão 

direito; na janela que foi aberta clique em inserir. Após nomear as colunas, deve-se copiar 

cerrado e preservada em cada uma das linhas. A planilha final deve ter essa aparência: 

 

 

Uma forma fácil de fazer isso é colocar na primeira célula de cada coluna a informação 

desejada (Cerrado e preservada), selecioná-las, e levá-las com o mouse até o canto inferior 

direito da seleção. Nisso o cursor adquire a forma de uma cruz. Clicando e segurando o botão 

do mouse, podemos arrastá-lo para baixo, e as informações serão repetidas em todas as 

células. Importante: às vezes, ao invés de repetir o número, o Excel cria uma sequência de 

números 1,2,3,4.... etc. Para que isso não aconteça, basta segurar a tecla CTRL antes de 

arrastar a célula.  
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Percebam que foi inserida a denominação repetição para designar as unidades 

amostrais. Nomear as colunas é sempre importante, como veremos ao utillizarmos os recursos 

de classificação do Excel, entre outros. Além disso, as colunas foram posicionadas da maior 

escala espacial para a menor, ou seja, dentro de cada domínio podemos ter diferentes áreas, e 

em cada área repetições distintas. Esse detalhe simples é útil para entendermos como nossa 

amostragem foi estruturada, e facilita a aplicação de vários testes estatísticos.  

O mesmo procedimento deve ser repetido para, no nosso exemplo, os demais domínios e seus 

respectivos pontos e repetições, de modo que ao final do processo teremos uma planilha pronta 

para a utilização dos recursos do Excel. 
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2. Classificação 

Após ter organizado as informações da sua planilha segundo o modelo proposto, é 

possível trabalhar com as funções básicas de organização de dados. A ferramenta de 

organização do Excel 2007 permite a classificação dos dados a partir de um grande número de 

colunas, que devem ser inseridas na sequência de classificação desejada. No Excel 2003, um 

máximo de três colunas pode ser usado. Pode ser utiliza uma ordem crescente e decrescente, 

mas também ordem alfabética ou qualquer outra sequência especificada.Vamos utilizar como 

exemplo uma adaptação da planilha utilizada anteriormente. 

Para utilizar a função de classificação, selecione o intervalo de dados que deseja classificar; 

depois clique na aba Dados, e em seguida na opção Classificação. A seguinte janela deve ser 

aberta  

 

 

Observem que temos as mesmas variáveis, mas agora dentro de cada domínio há duas 

possibilidades de área (preservada ou impactada), com 10 repetições em cada.  No canto 

superior direito da janela temos a opção meus dados contem cabeçalhos, que  deve ser 

selecionada caso os dados utilizados contenham colunas nomeadas, como é o caso da nossa 

planilha. Como exemplo, utilizamos a classificação por área, em seguida pelo domínio, e 

finalmente pela abundância. Para acrescentar ou remover níveis de classificação, clique nas 

abas adicionar nível ou excluir nível. Automaticamente é proposta a ordem alfabética para área 
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e domínio, e a ordem crescente para a abundância; outras opções podem ser acessas por meio 

da seta no lado direto de cada uma das caixas. A planilha resultante será: 

 

Observem que ocorreu simplesmente uma alteração na ordem das linhas, de modo que 

cada um dos tipos de área é apresentado em ordem alfabética contendo dois tipos separados de 

domínio, e dentro de cada um as repetições estão organizadas em ordem crescente de 

abundância. Consequentemente, outra classificação qualquer pode substituir essa sem 

dificuldades. 

Percebam que a ordem da inserção dos dados na planilha não requer um padrão 

específico. Desde que as informações sobre cada linha estejam contidas em colunas distintas, a 

planilha pode ser organizada facilmente segundo o critério mais conveniente para seu objetivo 

de analise. 

O Excel oferece também uma opção de classificar dados dispostos numa mesma linha. Para 

acessar essa função, clique na caixa opções na mesma janela de classificação, e selecione a 
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opção esquerda para direita. Nesse caso, cada nível de classificação será uma linha, e será 

alterada a ordem das colunas na planilha. 

Para classificações mais simples, na aba Dados existem dois ícones de atalho localizados ao 

lado da opção classificação, um para classificação em ordem crescente ou A a Z, e outro em 

ordem decrescente ou Z a A. Clicando em algum deles após selecionar o intervalo de interesse, 

é possível classificar rapidamente um conjunto de dados. 
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3. Auto-Filtro 

Após construirmos uma planilha no Excel, mesmo que organizada criteriosamente, um 

problema comum é a dificuldade em acessar conjuntos de dados de interesse de maneira rápida 

e precisa. Uma opção é a divisão em planilhas distintas, mas como veremos isso limita uma 

série de recursos do programa e pode tornar o trabalho mais lento; ao organizar as informações 

segundo critérios pré-definidos, a classificação auxilia esse propósito. Entretanto, o Excel 

contém uma ferramenta especialmente desenvolvida para que sejam exibidos os elementos de 

uma planilha que desejamos exibir, denominada auto-filtro. Assim como para a classificação, 

para utilizar esse recurso é conveniente definir a primeira linha como cabeçalho das colunas. 

Para inserir o auto-filtro, selecione todos os dados da planilha e clique no ícone filtro ainda na 

aba dados. No mesmo exemplo anterior, teremos o seguinte: 

 

 

No lado direito de cada célula da primeira linha contendo dados surge uma caixa, que 

quando clicada exibe todos os elementos presentes na coluna correspondente. Como a princípio 

todos os dados da coluna são exibidos, todos os elementos aparecem selecionados; para retirar 

essa seleção, desabilite a opção selecionar tudo. Em seguida é possível selecionar os elementos 



 8

que se deseja exibir simplesmente selecionandos. No Office 2003, apenas um elemento por vez 

pode ser selecionado. Como exemplo, selecionemos na coluna da abundância apenas o valor 5:  

 

 

Na planilha passam a ser exibidos apenas as linhas em que a abundância é exatamente 

igual a 5, independentemente das demais colunas. Observe que o filtro é apenas uma ferramenta 

de exibição; os números das linhas não são seqüenciais, e seguem a localização anteriormente 

presente na planilha. Em dados mais complexos, pode-se esquecer em qual das colunas foi 

baseada a filtragem, mas observe que o símbolo do filtro aparece sobre a caixa da abundância, 

que foi o fator utilizado no nosso exemplo. No Excel 2003 a seta do lado do filtro ativo fica 

azul. Além dessa demonstração simples, é possível personalizar a forma de exibição dos dados. 

Podemos aplicar uma segunda filtragem em outra coluna qualquer, de modo que serão exibidas 

apenas as linhas que reúnam as condições especificadas pelas duas colunas. Além da seleção 

dos elementos de interesse, é possível especificar outros algoritmos segundo os quais deve ser 

aplicada a filtragem.  

Várias opções estão disponíveis nos filtros de numero (personalizar no Excel 2003), 

localizados acima dos elementos da coluna. 
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Clicando nas diferentes opções, é possível personalizar o filtro para que sejam exibidos 

apenas os valores menores ou maiores em relação a um valor pré-definido e intervalos 

numéricos, dentre outras opções. Como exemplo, selecionemos na coluna da temperatura a 

opção é maior que, e em seguida habilitemos o filtro para números maiores que 24. Assim 

teremos: 

 

 

Como mantivemos o filtro anterior, das 3 linhas anteriores são exibidas agora apenas 2, 

correspondentes às repetições com abundância igual a 5 e nas quais a temperatura é maior do 

que 25°C. Inúmeras combinações são possíveis, é interessante que você explore várias 

possibilidades de personalização da filtragem para que saiba utilizar o recurso quando necessitar 

de uma forma de seleção específica. 
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Para desabilitar o auto-filtro, simplesmente selecione os dados filtrados e clique em 

filtro, na aba dados 

A filtragem também é útil na identificação e correção de erros de digitação, seja de 

dados numéricos ou não. Clicando na seta do autofiltro, os números ficam automaticamente em 

ordem crescente. Isso facilita, por exemplo, a visualização de números muito maiores do que 

seria esperado para o conjunto. Além disso, os valores filtrados podem ser copiados e colados 

em outras planilhas ou programas.  

Quando os valores copiados são copiados e colados no mesmo arquivo, essa operação pode 

ser feita simplesmente selecionado o intervalo de dados desejado. Caso a colagem seja feita em 

um arquivo diferente, todas as linhas entre as linhas filtradas serão coladas. Dois artifícios 

principais são possíveis para resolver esse problema. Selecionando cada linha individualmente, 

apenas as linhas filtradas serão exibidas; apesar de simples, essa opção é muito custosa 

quando muitas linhas devem ser selecionadas. Uma opção mais simples, fruto de horas de 

tentativa e erro, é copiar os valores e colá-los no bloco de notas. Por algum motivo misterioso, 

apenas as linhas filtradas são coladas. Então pode-se copiá-las e colá-las em qualquer outro 

arquivo ou planilha. 
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4. Funções 

Uma das utilidades do Excel é a realização de operações matemáticas com os dados. 

Para inserir uma fórmula manualmente, digite em um célula qualquer o sinal de igual, e a seguir 

os símbolos das operações matemáticas ou as funções. 

Após a inserção do =, aparecerá no canto esquerdo superior (no Excel 2003) o nome de uma 

função e uma seta para baixo. Clicando na seta, aparecem as últimas funções utilizadas e a 

opção "Mais funções...", ao clicá-la é exibido um menu onde é possível escolher uma função 

dentre todas as disponíveis no Excel. 

 

 

Operadores matemáticos: 

+ (soma) 

- (subtraçào) 

* (asterisco - multiplicação) 

/ (divisão) 

^ (circunflexo - potenciação) 

Assim, por exemplo, 23 deve ser codificado como =2^3. 

Para calcular a raiz quadrada, podemos usar a fórmula =2^(1/2); para raiz cúbica, 

=2^(1/3); e assim por diante. Esse método é mais versátil que a função RAIZ, que permite 

apenas o cálculo da raiz quadrada. 

Importante! Não se esqueçam de usar os parênteses. A ordem das operações é a mesma que 

aprendemos na escola: primeiro exponenciação, depois multiplicação e divisão, depois 
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somatória e subtração. Então, se usarmos, por exemplo, =2^1/2, a resposta será 1, porque o 

Excel primeiro irá calcular 21, e depois dividir o resultado por 2. Para calcular a raiz quadrada 

(ou de qualquer outro fator), a fração precisa estar entre parênteses. 

Às vezes precisamos elevar à constante e a algum valor. A constante e, igual a 

aproximadamente 2.72, é comum em operações matemáticas. No entanto, se escrever no Excel 

algo como =e^2, a célula vai aparecer como #NOME?. Esse é um erro comum, indica que o 

Excel não reconhece o e como alguma coisa que faça sentido. Para calcularmos e2, usamos a 

função exp(2). A função exp é padrão em programas estatísticos para que a constante e seja 

elevada a algum valor. 

Aplicando funções a células 

Normalmente as funções são aplicadas a células contendo dados. Podemos, por exemplo, 

querer calcular a raiz quadrada de todos os números de uma coluna, para fazer a análise 

estatística nos dados transformados. Ou podemos querer calcular a média de colunas ou de 

linhas. Operações mais complexas também são possíveis. 

Para aplicar uma função a uma célula, ela precisa ser referenciada. Por exemplo, para aplicar a 

raiz quadrada segunda célula da primeira linha da planilha, usamos =A2^(1/2). 

Podemos fazer isso de três formas: 

- Escrever manualmente o número da célula; 

- Colocar o = e clicar na célula desejada; 

- Ou colocar o = e ir até a célula desejada com o teclado. 

Tendo selecionado a célula, escreva o restante da função (ou escreva parte da função e selecione 

outra célula). 

Quando uma função engloba várias células, elas podem ser selecionadas de duas formas: ou 

selecionando a primeira, colocando um : e selecionando a última; ou selecionando todas de uma 

vez (pelo mouse, segurando o botão do mouse, ou pelo teclado, segurando SHIFT). 

Tendo digitado a função, ela pode ser arrastada para se aplicar a outras células. Para tanto, 

selecione a célula que tem a função e leve o cursor até o canto inferior direito. O cursor vai se 

transformar em uma cruz. Então, apertando e segurando o botão esquerdo do mouse e arrastando 

ele para baixo, ele irá aplicar a mesma função nas outras células. Também é possível clicar duas 

vezes; fazendo isso, a função se aplica automaticamente a todas as células abaixo da célula 

selecionada, até onde as células à esquerda não forem vazias. 
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 Nisso a função automaticamente muda para se aplicar à célula adjacente. Assim, por exemplo, 

se a função original é =A2^(1/2), ao ser arrastada duas células para baixo, ela 

automaticamente se transforma em =A4^(1/2). Similarmente, ao ser arrastada três células 

para a direita, ela automaticamente se transforma em =D2^(1/2). 

Em alguns casos, nós podemos preferir que a uma célula da função permaneça fixa. 

Por exemplo, nós podemos querer dividir cada célula pela somatória de todas as células daquela 

coluna. Uma forma de fazer isso é com =A2/SOMA(A2:A20) (supondo que a primeira célula 

com valores seja a A2 e a última seja a A20). 

Se nós simplesmente arrastarmos esta fórmula uma célula para baixo, ela se transforma em 

=A3/SOMA(A3:A21), porque o Excel muda todas as células da fórmula. 

Para que parte da função permaneça inalterada, podemos usar o $. Para fixar o número da linha 

(ou seja, para que a função sempre se aplique à mesma linha, independentemente para onde ela 

for arrastada), escrevemos assim: =A2/SOMA(A$2:A$20). Com isso, arrastando uma célula 

para baixo, a função se transforma em =A3/SOMA(A$2:A$20). A parte que está entre 

parênteses continua inalterada. 

Por outro lado, se arrastarmos para a direita, ela se transforma em =B2/SOMA(B$2:B20). Para 

que a coluna permaneça inalterada, colocamos o cifrão na frente da letra que representa a 

coluna: =A2/SOMA($B2:$B20). Para que os dois permaneçam inalterados, colocamos um 

cifrão na frente de cada: =A2/SOMA($B$2:$B$20). 

Algumas funções, como SOMA, MÉDIA, etc, requerem um único argumento. Outra requerem 

dois ou mais. Por exemplo, a função ARRED requer dois argumentos: o número a ser 

arredondado e o número de casas decimais desejadas. Assim, por exemplo, para arredondar um 

número na célula A2 para uma casa decimal, a função ficaria =ARRED(A2,1). Existem também 

funções sem argumentos. Estas são seguidas por parênteses sem nada dentro. Exemplos são 

ALEATÓRIO() e PI(), que retornam, respectivamente, um valor aleatório entre 0 e 1 e o valor 

da constante π. 
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5. Tabela dinâmica 

5. Tabela dinâmica 

- Usada para resumir dados por categoria. 

- Também usada para aplicar uma função a um conjunto de dados (divididos em categorias) ao 

mesmo tempo. 

- Por exemplo: imaginem um conjunto de dados coletado em três áreas diferentes, cada área 

com um número variável de amostras. A tabela dinâmica permite visualizar, por exemplo, o 

número de amostras em cada área, ou o valor médio das amostras, ou o seu desvio padrão, etc. 

- Para inserir uma tabela dinâmica: 

- Selecionar as colunas com os dados de interesse – as colunas que dividem os dados em 

categorias e os dados propriamente ditas. As categorias não precisam ser ordenadas, mas é 

muito importante que não haja erros de digitação. 

- No Office 2007: menu Inserir � Tabela dinâmica. 

- No Office 2003: menu Dados � Relatório de tabela e gráfico dinâmicos. 

Surgirá uma caixa de diálogo. A primeira parte é referente ao tipo de dados da tabela dinâmica 

(normalmente é a primeira opção – Banco de dados ou lista do Microsoft Excel) e se você quer 

fazer um gráfico junto com a tabela dinâmica. Este gráfico é um gráfico de barras que resume os 

dados junto com a tabela. 

Clicando em Avançar, a segunda parte é referente às células onde estão os dados; selecionar as 

células antes de fazer a tabela dinâmica facilita a vida. 

O próximo passo é escolher onde a tabela dinâmica será colocada. O default é em uma nova 

planilha. Recomendo fazer isso quando o dataset for grande ou quando muitas operações serão 

feitas com a tabela dinâmica. Se for algo mais simples ou prático ter a tabela dinâmica na 

mesma planilha dos dados, selecione a opção “Na planilha existente”, e em seguida clique na 

célula que será a primeira da tabela dinâmica.  

Duas coisas importantes! 

 1) não coloque a tabela dinâmica na linha mais alta da planilha,  pois alguns dos campos podem 

ser cortados. Coloque na terceira ou quarta linha. 
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 2) Se houve algo digitado à direita de onde você vai colocar a tabela dinâmica, ela vai cobrir o 

que estiver digitado. O ideal é que ela seja o objeto mais à direita da planilha, ou a uma boa 

distância dos outros objetos à direta. 

Como usar a tabela dinâmica: 

- No Office 2003: aparece uma tabela em branco e uma lista de campos; além de uma barra de 

ferramentas referentes a ela. (Caso o menu não apareça automaticamente, clique com o botão 

direito na barra de ferramentas, e clique em Tabela Dinâmica). 

- No Office 2007: As listas de campos da tabela dinâmica aparecem à direita da planilha. Os 

nomes das colunas também precisam ser arrastados, mas desta vez não para a tabela, e sim  para 

os campos à direita.  

Para definir a que variáveis correspondem as linhas, escolhemos as variáveis de interesse no na 

caixa superior, ou arrastamos o campo de interesse para a caixa Rótulos de Linha. Para inserir 

colunas, arrastamos a caixa de interesse para Rótulos de coluna; e assim por diante. Finalmente, 

os dados a que se deseja aplicar a função devem ser colocados na caixa inferior direita, onde 

está escrito Valores. 

Para usar a tabela dinâmica, primeiro arrastamos, da lista de campos, o nome de uma coluna 

para a coluna esquerda ou a linha superior da tabela dinâmica. A seguir, arrastamos o nome da 

coluna com os dados que queremos resumir para o meio da tabela. 

É possível ter mais de um campo nas colunas ou nas linhas; e também é possível organizar por 

linhas e por colunas simultaneamente. 

O resultado será parecido com isso: 
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O canto superior esquerdo mostra a funçào (Média) e os dados a que ela se refere (no caso, 

DAS). Podemos aumentar a largura da coluna para facilitar a visualização, como foi feito no 

exemplo.  

Para mudar a função, clicamos duas vezes no canto esquerdo superior, onde está o nome da 

função (Excel 2003); ou no nome da variável na caixa Valores e escolhemos Configurações de 

campo de valor. As funçòes disponíveis são: 

Soma; Contar (número de células nào-vazias); Média (média das células 

não-vazias. Células vazias não são levadas em conta); Máx; Mínimo; 

DesvPad (desvio padrão); DesvPadp (desvio padrão quando a população 

inteira foi amostrada); Var (variâncias); e Varp (variância quando a 

população inteira foi amostrada). 

Na mesma caixa existe a opção de mudar o nome da célula. 
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Clicando duas vezes no nome da coluna ou da linha (Área ou Distância no exemplo acima) 

(Excel 2003), ou, no Excel 2007, clicando no nome da variável nas caixas Rótulos de Linha e 

Rótulos de Coluna, tem a opção de mudar os subtotais. No exemplo acima, o subtotais para cada 

transecto são mostrados como o total de indivíduos naquele transecto. Existe as opções de 

subtotais automáticos (ou seja, usa a mesma função que é usada para o conjunto dos dados), 

subtotais personalizados (você escolhe a função quer quer usar), ou nenhum subtotal (neste 

caso, a linha 1 Total não aparece). 

Clicando na setinha do lado do nome da coluna ou da linha, se escolhe os valores que você quer 

que sejam mostrados. 

Barra de ferramentas da tabela dinâmica: 

Quando ela não aparece, cliquem com o botão direito nas barras das ferramentas, e selecionem 

Tabela dinâmica. No Excel 2007, opções referentes à Tabela Dinâmica aparecem na barra de 

ferramentas Opções, que só aparece quando a tabela dinâmica está ativa (selecionada). 

 

O botão mais importante nela é o ponto de exclamação vermelho. Ele é usado para atualizar os 

dados. No Excel 2007, essa função é executada pelo botão Atualizar, na barra de ferramentas 

Opções. Assim, se a planilha original foi modificada, clique neste botão para que a tabela 

dinâmica seja atualizada. O último botão da direita permite ocultar ou mostrar a lista de campos; 

o segundo botão da direita abre as opções do campo (mesma função que clicar duas vezes no 

seu nome). A opção “ocultar detalhe” esconde o campo em questão. A opção “mostrar detalhe” 

volta a mostrar ele ou cria uma nova planilha mostrando os dados a que aquele valor se refere.
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Subtotais 

Uma limitação da Tabela Dinâmica é que ela trabalha com uma variável de dados por vez. 

Mais de uma variável pode ser resumida simultaneamente, mas elas não ficam bem 

organizadas. Às vezes, no entanto, temos um grande conjunto de dados organizados em colunas 

diferentes que precisamos resumir. Por exemplo, podemos ter uma coluna representando 

diferentes áreas de coleta, e uma série de colunas com a abundância de diferentes espécies; da 

mesma forma, podemos ter uma série de dados abióticos e bióticos referentes a um dado 

ambiente. 

Para inserir subtotais, os dados precisam estar classificados de acordo com a característica de 

interesse, pois o subtotal é adicionado abaixo de cada  mudança nessa característica. 

Para inserir o subtotal: 

- Selecione as colunas de interesse; 

- Dados � Subtotais 

- “A cada alteração em”: escolher a coluna com as categorias a partir das quais deseja 

classificar. 

- “Usar função”: a função que será usada para resumir os dados. As mesmas que da tabela 

dinâmica. 

- “Adicionar subtotal a”: selecionar as colunas onde iremos adicionar os subtotais. 

- Finalizando-se a operação, a planilha é transformada: 
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Os números 1, 2 e 3 no canto esquerdo superior se referem aos níveis em que os dados são 

mostrados. Clicando-se em 3, aparecem os dados originais e os subtotais; clicando em 2, apenas 

os subtotais; clicando em 1, apenas o subtotal geral. Mais de um subtotal pode ser usado ao 

mesmo tempo (por exemplo, se, na planilha acima, adicionarmos subtotais relativos a uma outra 

categoria, a planilha passa a conter quatro níveis ao invés de três. 

Clicando no sinal de – na frente de cada subtotal, os dados a que ele se refere sào escondidos, e 

apenas o subtotal é mostrado. 

Para transferir os subtotais para uma outra planilha, simplesmente copiar e colar não funciona: o 

Excel copia todos os dados, não apenas os subtotais. Mas nós somos brasileiros e não desistimos 

nunca, e portanto descobrimos uma gambiarra para fazer isso. Assim como para a filtragem, 

podemos selecionar os subtotais e copiar e colar no bloco de notas. Apenas os subtotais são 

copiados. Então copiamos do bloco de notas para o Excel, e os subtotais são transferidos, 

mantendo a separação em colunas. 

Para remover os subtotais: selecionar as colunas, ir em Dados � Subtotais � Remover todos. 

 


