
Guia do Calc

Apêndice C  
Códigos de Erro do Calc



Direitos Autorais

Este documento é protegido por Copyright © 2010 por seus contribuidores listados abaixo. Você
pode distribuir e/ou modificar este trabalho, tanto sob os termos da Licença Pública Geral GNU
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), versão 3 ou posterior, ou da Licença de Atribuição Creative
Commons (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), versão 3.0 ou posterior.

Todas as marcas comerciais dentro desse guia pertencem aos seus respectivos donos.

Contribuidores
A versão original em inglês deste capítulo teve como autores: 
Barbara Duprey
Hal Parker

A tradução e localização deste capítulo teve como colaboradores: 
Raul Pacheco da Silva
Douglas Vigliazzi

Comentários e sugestões
Qualquer  comentário  ou  sugestão  sobre  este  documento  pode  ser  enviado  para  a  lista:
docs@pt-br.libreoffice.org

Agradecimentos
Este apêndice foi baseado no Apêndice C do OpenOffice.org 3.3 Calc Guide. Os colaboradores
que contribuíram para este apêndice foram:

Richad Barnes
Jean Hollis Weber

Magnus Adielsson Iain Roberts

Data de publicação e versão do software
Publicado em 5 de maio de 2011. Baseado no LibreOffice 3.3.

Nota para usuários de Mac

Algumas teclas de atalho e itens de menu são diferentes, na plataforma Mac, daquelas utilizadas
nas plataformas Windows e Linux. A tabela abaixo apresenta uma lista comparativa de alguns
caminhos e teclas utilizados neste capítulo. Para uma lista completa, veja a ajuda do LibreOffice.

Windows/Linux Equivalente no Mac Resultado

Seleção do menu
Ferramentas → Opções

LibreOffice → Preferências Acessa as opções de configuração

Clique com botão direito Control+clique Abre o menu de contexto

Ctrl (Control) ⌘ (Comando) Utilizada com outras teclas

F5 Shift+⌘+F5 Abre o Navegador

Documentation for LibreOffice is available at www.libreoffice.org

http://www.libreoffice.org/
mailto:documentation@libreoffice.org
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html


Windows/Linux Equivalente no Mac Resultado

F11 ⌘+T Abre a janela Estilos e formatação
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Introdução aos códigos de erro do Calc

O Calc  fornece  retorno  para  erros  de  erro  de  cálculo,  uso  incorreto  de  funções,  referências
inválidas de células e valores, e outros erros iniciados pelo usuário. O retorno pode ser exibido
dentro da célula que contém o erro (Figura  1) ou na barra de status (Figura  2) ou em ambos,
dependendo do tipo de erro. De um modo geral, se o erro ocorre na célula que está selecionada
(ou contém o cursor), a mensagem de erro é mostrada na barra de status.

Como exemplo, a Figura 1 mostra o código de erro retornado quando uma coluna é muito estreita
para exibir  o formato de data digitado. A data exibida dentro da linha de entrada, 05/04/1998,
caberia dentro da célula sem problema, mas o formato usado na célula produz o valor de data
Domingo, 05 de Abri de 1998.

Figura 1: Códigos de erro exibidos dentro das células

Quando a célula exibir o código de erro #REF na Figura 1 é selecionado, a barra de status exibe a
mensagem de erro como mostrado na Figura  2.  Esta mensagem é mais descritiva do que a
mensagem  exibida  na  célula,  mas  ainda  não  pode  fornecer  informações  suficientes  para  se
diagnosticar o problema corretamente. Para explicações mais completas, consulte as tabelas a
seguir e o tópico da Ajuda, Códigos de erros no LibreOffice Calc.

Figura 2: Uma mensagem de erro exibida na barra de status

Este  apêndice  apresenta  códigos  de  erro  em  duas  tabelas.  Esta  primeira  tabela  explica  as
mensagens de erro que são exibidas dentro da célula que realmente contém o erro. Exceto no
caso do erro ###, todos eles correspondem a um número do código de erro do Calc. A segunda
tabela explica todos os códigos de erro, listados por número de código, incluindo os códigos de
erro da primeira tabela.
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Códigos de erros exibidos dentro da célula

Erro na 
célula

Código Explicação do erro

### N/A A coluna  é  muito  estreita  para  exibir  o  formato  completo  do
conteúdo  na  célula.  Isto  não  é  realmente  um  valor  de  erro,
portanto,  não  há  código  de  erro  numérico  correspondente.  A
solução para este problema é aumentar a largura da coluna, ou
selecionar  Formatar  →  Células → Alinhamento e  clique em
Quebra automática de texto ou Reduzir para caber no tamanho
da célula para tornar o texto correspondente a largura atual da
coluna.

Erro 502 502 Argumento  da  função não é  válido,  por  exemplo,  um número
negativo para a função de raiz quadrada

#NUM! 503 Um cálculo resultou em um estouro da faixa de valor definida.

#VALUE 519 A fórmula dentro da célula retorna um valor que não corresponde
à definição da fórmula  ou funções usadas.  Este erro também
pode significar que a célula referenciada na fórmula contém texto
em vez de um número.

#REF! 524 A fórmula dentro da célula usa uma referência que não existe. Se
um nome descritivo de coluna ou linha não pode ser resolvido, ou
a coluna, linha ou folha que contém uma célula de referenciada
está faltando.

#NAME? 525 Um  identificador  não  pôde  ser  avaliado:  nenhuma  referência
válida,  nenhum  nome  de  domínio  válido,  nenhum  rótulo  de
coluna/linha,  nenhuma  macro,  divisor  decimal  incorreto,
suplemento  não  encontrado.  Por  exemplo,  inserindo  em uma
célula  =soma(tio*5),  onde não há célula  com o nome “tio”  ou
contendo o texto “tio” gera este erro.

#DIV/0! 532 Operador de divisão / se o denominador é 0.

Mais algumas funções retornam este erro; veja a próxima tabela
para detalhes.
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Códigos de erro geral

A tabela a seguir é uma visão geral das mensagens de erro mais comum para LibreOffice Calc.

Nota
Erros descritos como erros internos não devem ser encontrados pelos usuários em
condições normais. Erros listados como Não usado não são atualmente atribuídos a
qualquer condição de erro e não ocorrerá.

Código Mensagem Explicação do erro

501 Caractere inválido O caractere em uma fórmula não é válido. Este erro é o
mesmo que  o  erro  Nome inválido (525)  exceto  que  ele
ocorre dentro de uma fórmula. A célula que contém o erro
exibirá o erro de referência #NOME?.

502 Argumento inválido Argumento  da  função  não  é  válido;  por  exemplo,  um
número negativo para a função de raiz. Este erro também
ocorre se mais de uma célula correspondente é encontrada
pela função BDEXTRAIR.

503 Operação de ponto 
flutuante inválida 
(célula exibe #NUM!)

Divisão por 0, ou outro cálculo que resulta em estouro no
intervalo de valor definido (um valor muito grande ou muito
pequeno).

504 Erro na lista de 
parâmetro

O parâmetro da função não é válido; por exemplo, texto em
vez de um número, ou uma referência de domínio em vez
de uma célula de referência.

505 Erro de sintaxe 
interno

Não usado

506 Ponto e vírgula 
inválido

Não usado

507 Par não encontrado Não usado

508 Par não encontrado Falta  colchete  ou  parênteses;  por  exemplo,  fechando
parênteses, mas não abrindo o parêntese.

509 Falta o operador O operador está faltando; por exemplo; “=2(3+4) * ”, onde o
operador entre “2” e “)” esta faltando.

510 Variável não 
encontrada

Variável  está  faltando;  por  exemplo,  quando  dois
operadores estão juntos “=1+*2”.

511 Variável não 
encontrada

A função requer mais variáveis do que foram fornecidas;
por exemplo, E() e OU().

512 Estouro na fórmula O  número  total  de  tokens  internos  (isto  é,  operadores,
variáveis, parênteses) na fórmula excede 512, ou o número
total  de  matrizes  pela  fórmula  excede  150.  Isso  inclui
funções básicas que recebem uma matriz grande demais
como um parâmetro.
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Código Mensagem Explicação do erro

513 Estouro na cadeia de 
caracteres

Um identificador na fórmula excede 64 KB de tamanho, ou
um resultado de uma operação de cadeia de caracteres
excede 64KB em tamanho.

514 Estouro interno Operação  de  classificação  atentado  em  muitos  dados
numéricos  (máximo 100000)  ou  um estouro  na  pilha  de
cálculo.

515 Erro interno de 
sintaxe

Não usado

516 Erro interno de 
sintaxe

Uma matriz é esperada na pilha de cálculo, mas não está
disponível.

517 Erro interno de 
sintaxe

Erro desconhecido; por exemplo, um documento com uma
nova função é carregado em uma versão mais antiga do
Calc que não contém a função.

518 Erro interno de 
sintaxe

A variável não está disponível.

519 Sem resultado (célula
exibe #VALOR)

A fórmula  resulta  em  um  valor  que  não  corresponde  à
definição,  ou  uma célula  que  é  referenciada na  fórmula
contém texto em vez de um número.

520 Erro interno de 
sintaxe 

Compilador cria um código de compilação desconhecido.

521 Erro interno de 
sintaxe 

Sem resultado

522 Referência circular A fórmula se refere direta ou indiretamente a si mesmo e a
opção Interação não está selecionada em Ferramentas →
Opções → LibreOffice Calc → Calcular.

523 O procedimento de 
cálculo não converge

A  função  estatísticas  financeiras  não  possui  um  valor
desejado,  ou  as  referências  interativas  ou  circular  não
alcançam a alteração mínima dentro das etapas máximas
que são definidas.

524 Referências inválida 
(célula exibe #REF!)

Um nome de descrição da coluna ou linha não pode ser
resolvido,  ou  a  coluna,  linha,  ou  folha  que  contém uma
referência de célula está faltando.

525 Nomes inválidos 
(célula exibe 
#NOME?)

Um  identificador  não  podê  ser  avaliado;  por  exemplo,
nenhuma  referência  válida,  nenhum  nome  de  domínio
válido,  nenhum  rótulo  de  coluna/linha,  nenhuma  macro,
divisor decimal incorreto, suplementos não encontrados.

526 Erro interno de 
sintaxe 

Obsoleto,  não  usado,  mas  poderia  ter  origem  em
documentos antigos se o resultado é uma fórmula de um
domínio.

527 Estouro interno Referências,  como  quando  uma  célula  referencia  outra
célula,  estão  muito  encapsuladas  ou  profundamento
aninhada. Este é um erro interno e não pode ser exibido no
LibreOffice.
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Código Mensagem Explicação do erro

528–
531

— Não usado

532 Divisão por zero Operação de divisão / se o denominador é 0.

Algumas funções retornam este erro, por exemplo:

VARP com menos de 1 argumento
DESVPADP com menos de 1  argumento
VAR com menos de 2 argumentos
DESVPAD com menos de 2 argumentos
NORMALIZAR com desvio padrão =0
DIST.NORM com desvio padrão =0
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