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Introdução
Este caderno contém conteúdos relacionados à disciplina 

Estatística A. Esta disciplina é aqui apresentada através de seus conteúdos 
básicos, em cinco unidades. Os conteúdos deles são suficientes para 
que um aluno de qualquer curso da área de Ciências Sociais, em especial 
o do Curso de Administração, compreenda os procedimentos para 
realizar um levantamento de dados, bem como organizar, apresentar e 
conduzir uma análise inicial destes para entender a realidade a trabalhar.  

Passemos, agora, à mostra dos conteúdos em cada uma das 
unidades. Na unidade 1, apresentamos os conceitos de população, 
amostra e dos tipos de variáveis, além de uma orientação para a 
construção de um questionário para realizar um levantamento de dados, 
os quais se constituem em elementos essenciais para situar o aluno na 
disciplina.

Nas unidades 2 e 3, apresentamos alguns métodos de organização e 
apresentação de dados. No caso de apresentação gráfica, recomendamos 
fortemente a utilização de programas de computador disponíveis para 
este fim, como o Excel, por exemplo.

Na unidade 4, apresentamos as principais medidas estatísticas, 
tanto medidas de centralidade como medidas de variabilidade, para 
dados agrupados e não agrupados.

Na última unidade deste caderno, apresentamos dois métodos para 
analisar pares de variáveis, especificamente o coeficiente de correlação 
para medir o grau de dependência ou associação entre as variáveis e, 
quando existe a relação de causa e efeito, isto é, quando sabidamente 
uma variável influencia a outra, o método de regressão linear simples 
para descrever a relação entre as variáveis.

Ao longo da exposição, o aluno será convidado a praticar as 
técnicas estatísticas apresentadas através de atividades propostas neste 
caderno. 

Para que um aluno do Curso de Administração curse esta 
disciplina, não é necessário conhecimento prévio de estatística, mas 
ele certamente precisará ter uma boa noção de matemática elementar, 
alguma habilidade com o computador e um pouco de intuição.

Palavras do autor 
Prezado aluno, 
Antes de tudo, queremos que você tenha em conta que a Estatística 

é uma disciplina necessária para que você possa atuar de forma efetiva 
na profissão que você escolheu: administrador. Em sendo assim, é 
necessário que você domine os conteúdos da disciplina, pois, eles lhe 
serão úteis para realizar análises com maior acurácia das realidades que 
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lhe serão dadas a gerenciar. Mas para que você aprenda Estatística é 
necessário ter consigo guardados alguns dos vários conhecimentos de 
outra disciplina: a Matemática. Por quê? Porque a Estatística é uma 
disciplina que depende da Matemática para existir.

Dito isso, solicitamos àqueles que não dominam mais os 
conteúdos básicos da Matemática a recorrerem a livros que os ajudem 
no decorrer de nosso curso, para não ter problemas em entender os 
vários conceitos que aqui serão explicados, e a partir deles possam 
desenvolver as atividades que lhe serão propostas. Além disso, nesta 
disciplina, sugerimos que você consulte, também, qualquer livro de 
Estatística Básica. 

Alguns conteúdos matemáticos, como colocamos, terão que ser 
resgatados e dominados, mas outros serão novos. A estes, sugerimos ao 
aluno empenho, dedicação, e passe, também, a ter familiaridade com a 
calculadora científica, o computador, equipamentos que serão bastante 
utilizados nesta disciplina. Pois, durante o desenvolvimento desta 
disciplina, você precisará usar a calculadora científica e, de preferência, 
um computador (desktop ou laptop) que tenha nele instalado a planilha 
eletrônica Excel (Microsoft® Office Excel 2003).

Dentro da análise de dados, você vai encontrar várias funções que 
calculam medidas estatísticas que vamos aprender nesta disciplina. Lá 
você encontrará funções para calcular média, mediana, desvio padrão, 
construir histograma, além de calcular correlação e regressão. 

Orientações para estudo 
Este caderno apresenta conceitos básicos de estatística para 

análise, apresentação e interpretação de dados. 
É muito importante que você leia o conteúdo de cada unidade, 

com bastante atenção e acompanhe rigorosamente o desenvolvimento 
dos exercícios para entender, principalmente, os procedimentos de 
cálculo. 

Você vai precisar de um pouco de familiaridade com a planilha 
eletrônica Excel. Ela será uma importante aliada no desenvolvimento 
da disciplina e facilitará os cálculos, pois tem várias funções prontas 
para calcular medidas estatísticas que você vai aprender neste caderno.

Ao longo do texto, você será convidado a trabalhar com conjuntos 
de dados disponíveis em ambiente virtual, em arquivos do Excel. As 
atividades propostas têm o objetivo de fixar os procedimentos de 
cálculo bem como a utilização das ferramentas estatísticas disponíveis 
na planilha do Excel.

Atenção! Para acessar as ferramentas de estatística disponíveis 
do Excel siga estes passos: abra o programa Excel, clique na aba 
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Ferramentas e em seguida clique em Análise de dados. Caso não 
haja esta opção, clique na aba Ferramentas e em seguida clique em 
Suplementos, marque a caixa Ferramentas de análise (cuidado, é 
Ferramentas de análise e não Ferramentas de análise – VBA) e clique 
em ok. Agora, quando você clicar na aba Ferramentas vai encontrar a 
opção Análise de dados (em alguns casos, o programa solicita o disco 
de instalação).

 
Ementa
Conceitos fundamentais. Apresentação gráfica. Estatística descritiva. A 
curva normal. Amostras e populações. Números índices. Regressão e 
correlação simples.

Objetivos de ensino-aprendizagem
1. Apresentar os conceitos básicos de estatística para análise 

unidimensional e bidimensional de dados.
2. Elaborar gráficos e tabelas, calcular e interpretar medidas 

estatísticas para um conjunto de dados.
3. Descrever a relação linear entre pares de variáveis bem como 

quantificar e interpretar essa relação. 



Conceitos fundamentais

1

Síntese:
Nesta unidade, mostramos a importância da Estatística, como apresentamos alguns 
conceitos básicos da disciplina, tais como: variáveis, população, amostra. Ainda: 
mostramos, também, como proceder na elaboração de instrumentos para coletar 
dados, como e por que aplicá-los. 
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1.1 A Estatística e sua importância
Durante muito tempo, a Estatística foi vista como apenas um 

instrumento que podia proporcionar ao homem a possibilidade de 
produzir gráficos e tabelas. No início, um instrumento de diversão que 
servia à razão. No mundo contemporâneo, no entanto, as informações, 
que ela produz, são de fundamental importância para as mais 
variadas áreas do conhecimento como: a Economia, a Agronomia, a 
Administração, a Biologia, entre outras; pois, ela passou a se constituir 
em uma ferramenta útil não só para descrever realidades, mas, também, 
para prever acontecimentos.

Para tanto, a Estatística, através de técnicas específicas, transforma 
uma massa de dados (números) coletados em informações úteis, que 
servem para organizar, apresentar e analisar dados sobre a realidade. 
Todos esses procedimentos nos ajuda não só a entender o meio em que 
vivemos, mas, também, possibilita-nos à sua transformação.

A Estatística, também, assim como outras ciências, vem se 
desenvolvendo, no mundo contemporâneo, e, dentro desse espírito, 
ela vem se constituindo em uma ciência que tem se apropriado de 
conhecimentos de áreas afins, não só mais da Matemática, mas da 
Computação, por exemplo; neste caso, para que utilizemos de técnicas 
mais atualizadas, quando envolvem cálculos, os quais podem ser 
facilmente resolvidos através de pacotes estatísticos (programas de 
computadores específicos para estatística), disponíveis no mercado.

Assim, a Estatística com a ajuda da Matemática e da Computação, 
e com base na Teoria das Probabilidades, estuda métodos para a 
modelagem de fenômenos aleatórios, aqueles fenômenos que produzem 
dados de observação, tais como temperatura média diária em uma 
determinada região ou o índice de inflação mensal de certo país.

Como os fenômenos aleatórios permeiam as mais variadas 
áreas do conhecimento, os métodos acima mencionados revelam a 
Estatística como ferramenta na solução de problemas em várias áreas 
do conhecimento. 

Continuemos, agora não mais mostrando a importância da 
Estatística, mas mostrando como ela está constituída. A Estatística está 
dividida em duas grandes áreas: a Estatística Descritiva e a Inferência 
Estatística. A Estatística Descritiva é de extrema importância, 
principalmente em pesquisa de levantamento de dados, pois, diante de 
uma grande massa de dados (observações), coletados a partir de um 
determinado fenômeno, precisamos de seus procedimentos estatísticos 
para organizá-los de forma que este fenômeno possa ser interpretado 
de maneira bastante clara.

Os métodos de Inferência Estatística são utilizados principalmente 
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para tomar decisões diante de incertezas que são inerentes aos 
fenômenos aleatórios. No entanto, embora já se disponha de métodos 
estatísticos bem sofisticados, muitos problemas do nosso dia-a-dia 
podem ser resolvidos com a Estatística Descritiva.

Resumindo. A Estatística Descritiva deve ser aplicada à coleta, 
organização e descrição dos dados, enquanto que a Inferência Estatística 
auxilia na análise e interpretação dos dados.

Passemos agora às noções básicas da Estatística Descritiva.

1.2 População e amostra
População é o conjunto de todos os elementos (pessoas, animais, 

domicílios ou objetos) os quais têm em comum a mesma característica 
ou o atributo de interesse do fenômeno em estudo. 

Como exemplo, suponha que queremos estudar o perfil sócio-
econômico dos estudantes universitários da cidade de Manaus. Então, 
o fenômeno em estudo é o perfil sócio-econômico dos universitários 
da cidade de Manaus e a população é formada por todos os estudantes 
universitários da cidade de Manaus, ou seja, estudantes matriculados 
nas Universidades e Faculdades localizadas na cidade de Manaus.

Amostra é uma parte da população, selecionada de maneira 
criteriosa para efetivamente fornecer os dados para o estudo (SILVA, 
2001). 

Uma amostra representativa de uma população pode ser obtida 
escolhendo-se aleatoriamente os elementos que irão compor a amostra, 
e isso nos permite fazer inferências sobre a população. No exemplo 
acima, a amostra é formada por parte dos estudantes universitários da 
cidade de Manaus. 

Duas observações importantes: a primeira é que devemos usar 
procedimentos estatísticos para determinar o tamanho da amostra, ou 
seja, quantos elementos devem ser selecionados para fazer parte da 
amostra; a segunda é utilizar o método de amostragem (amostragem 
aleatória simples, amostragem estratificada, amostragem por 
conglomerado, entre outras...) mais adequado para os objetivos do 
levantamento. Isso quer dizer que, não basta ter o número de elementos 
relacionados à amostra. Deve-se escolher, necessariamente, um método 
de amostragem para trabalhar o número de sujeitos a serem investigados.

Censo e amostragem: quando consideramos todos os elementos 
da população em um estudo, realizamos um censo, e quando tomamos 
parte da população para o estudo, realizamos uma amostragem. 

Em geral, a realização de um censo demanda muito tempo e alto 
custo, daí o Brasil fazer o censo a cada dez anos. O censo se torna 
viável quando a população é pequena e é fácil o acesso aos elementos 
da população.
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1.3 Definição e classificação de variáveis
Quando falamos no estudo do perfil sócio-econômico dos 

universitários da cidade de Manaus, fica subentendido que estamos 
trabalhando com algumas variáveis, tais como, idade, renda familiar, 
número de filhos na família, escolaridade dos pais, entre outras. É 
importante diferenciar os tipos de variáveis para que se possa dar o 
tratamento estatístico adequado a cada uma delas. 

As variáveis são classificadas como qualitativas ou quantitativas. 
Uma variável qualitativa representa uma qualidade e seus valores são 
categorias. De acordo com as categorias, elas podem ser subdivididas 
em qualitativa nominal, quando as categorias não impõem uma 
ordem natural, ou qualitativa ordinal, quando as categorias impõem 
uma ordem natural. 

Por outro lado, uma variável quantitativa representa uma 
quantidade e seus valores são numéricos. Podem ser subdivididas em 
quantitativa discreta, quando seus valores são pontos sobre a reta, 
geralmente resultado de uma contagem, ou quantitativa contínua, 
quando seus valores estão em um intervalo da reta, geralmente é o 
resultado de uma medida.

Exemplos
Variáveis qualitativas nominais

Nacionalidade (brasileira, francesa, portuguesa, etc.); religião 
(católica, evangélica, etc.); sexo: (masculino, feminino, etc.). Observa-se 
nestas variáveis que não existe uma relação de ordem entre as categorias.

Variáveis qualitativas ordinais
Escolaridade (ensino fundamental, ensino médio, ensino 

superior); classe social (A, B, C,...). Neste caso, as categorias apresentam 
uma relação de ordem natural.

Variáveis quantitativas discretas  
Número de filhos por família (0, 1, 2,...); pontos na Carteira 

Nacional de Habilitação (0, 7,..., 20).

Variáveis quantitativas contínuas  
Peso de indivíduo (em quilograma), altura de indivíduos (em 

centímetro), idade, temperatura, entre outras.
As variáveis são medidas registradas de um dado objeto de estudo, 

realizadas em diferentes unidades de observação. Por exemplo, no 
estudo do perfil dos universitários da cidade de Manaus, o pesquisador 
tem estudante universitário como objeto ou a unidade amostral. 
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Como variáveis a idade do estudante, a renda familiar do estudante 
e o curso em que está matriculado; o valor da variável depende do 
estudante avaliado, sendo a medida expressa pela escala escolhida, por 
exemplo, idade em anos e renda em salários mínimos. 

1.4 Coleta de dados
Em toda pesquisa de levantamento onde queremos fazer afirmações 

sobre características de uma população surgem dois problemas que 
devem ser tratados com bastante atenção para a confiabilidade dos 
resultados do estudo. O primeiro diz respeito ao número de unidades a 
serem observadas, ou seja, o tamanho da amostra. O segundo refere-se 
ao plano amostral, isto é, como operacionalizar a coleta dos dados.

Na realização de estudos dessa natureza é quase impossível 
observar todos os elementos da população em estudo, principalmente 
pelo tempo e o custo operacional. Portanto, tendo que trabalhar com 
uma amostra, deve-se escolher uma amostra que seja representativa da 
população. Assim, escolhendo-se criteriosamente as unidades amostrais 
teremos segurança para usar a inferência estatística e generalizar os 
resultados obtidos da amostra para a população.

1.1.1 Fontes de dados 
As fontes de dados podem ser primárias e secundárias.
Fontes primárias: dizemos que a fonte é primária quando o 

próprio pesquisador gera a informação. As fontes primárias mais 
utilizadas são a observação direta do fenômeno, que é um método 
clássico na pesquisa científica, e o questionário, que é um instrumento 
de pesquisa usado para levantamento de dados.

Fontes secundárias: São bancos de dados ou arquivos 
previamente existentes, onde estão armazenadas as informações que 
serão utilizadas no levantamento, ou seja, os dados já existem e o 
pesquisador irá lançar mão deles para desenvolver seu estudo. As fichas 
de cadastro de estudantes ou de clientes de uma loja de departamentos 
são exemplos de fontes de dados secundária.

1.4.2 Construção do instrumento de pesquisa
O instrumento de pesquisa é o objeto que reúne um conjunto 

de questões para gerar um documento padrão onde serão coletados 
e registrados os dados da pesquisa. O instrumento precisa ser bem 
adequado e direcionado aos objetivos da pesquisa. Para o êxito do 
instrumento de pesquisa devemos levar em conta que:

•	As questões devem ser formuladas de forma mais simples 
possível;

Plano amostral:
documento onde devem 
constar todas as informações 
a respeito do levantamento 
de dados. A população que 
será estudada e a unidade 
amostral (o objeto ou 
indivíduo sobre o qual se 
fará medidas da característica 
de interesse no estudo). 
O tamanho da amostra 
e o tipo de amostragem, 
probabilística ou não 
probabilística, amostragem 
intencional. O método de 
amostragem empregado 
no estudo - amostragem 
aleatória simples, 
amostragem estratificada, 
amostragem sistemática, etc. 

Instrumento de pesquisa: 
questionário elaborado para 
se realizar um levantamento 
de dados. Geralmente 
contendo perguntas claras 
com as respostas para serem 
marcadas pelo entrevistado 
ou pelo entrevistador.
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Vá ao ambiente virtual 
e realize as atividades 

referente a esta unidade.

www

•	Devemos facilitar as respostas dos entrevistados;
•	Demos elaborar as perguntas de forma clara para facilitar a 

compreensão do respondente;
•	Devemos estimular a memória do sujeito entrevistado;
•	Devemos evitar a realização de cálculos;
•	Devemos evitar palavras técnicas no instrumento;
•	Devemos evitar perguntas dúbias;
•	Devemos evitar perguntas sugestivas;
•	Devemos evitar grande número de questões em questionário;
•	Devemos evitar questões com respostas abertas; e
•	Devemos permitir a existência de espaço para uma resposta 

adicional.

1.4.3 Amostra piloto ou pré-teste do instrumento da pesquisa
Após a elaboração do instrumento de pesquisa, é importante 

efetuar uma amostra piloto para testar, previamente, esse instrumento, 
pois, somente com aplicação efetiva do instrumento é que poderemos 
detectar falhas, e, com isso, corrigi-las. O instrumento se constitui 
naquilo que denominamos de pré-teste.

Quando de sua aplicação, as falhas poderão ser detectadas. Nesse 
momento, poderemos detectar: a ambiguidade de questões; necessidade 
de novas questões; respostas que não haviam sido previstas; entre outras.

O pré-teste ainda possibilita a estimativa do tempo de aplicação 
do instrumento, assim como a atualização do número de elementos da 
amostra.

1.5 Recursos computacionais
Como indicamos no início deste caderno, o avanço computacional 

foi fundamental para o crescente uso da estatística. Cálculos cansativos 
agora são realizados apenas com um clique no mouse. Pacotes 
estatísticos como Minitab, Statistica e SPSS são bastante interativos e 
de fácil manuseio, mas em geral, o custo de uma permissão de uso é 
muito alto.

Um pacote estatístico de uso livre e bastante utilizado pelos 
estatísticos e usuários da estatística é o chamado R, encontrado em 
(http://www.r-project.org).

A planilha eletrônica Execl (Microsoft® Office Excel 2003) tem 
várias ferramentas estatísticas e será utilizada no desenvolvimento desta 
disciplina.

Mas é necessário que se tenha a clareza de que o computador 
realiza as tarefas que você ordena. Portanto, é imprescindível que 
o administrador, ou qualquer profissional, tenha o conhecimento 
das ferramentas estatísticas, para usar com propriedade os recursos 
computacionais disponíveis para a análise de dados.

Amostra piloto:
 pequena amostra utilizada 
para avaliar o instrumento 

de pesquisa e calcular o 
tamanho final da amostra.



 Distribuição de frequência

2

Síntese:
Nesta unidade, mostramos como organizar e apresentar os dados em tabelas, de modo 
a facilitar o seu manuseio e entendimento do fenômeno.
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Uma vez coletados os dados, precisamos ter familiaridade com 
eles e, portanto, é necessário organizá-los de maneira que essa massa de 
dados se transforme em informações (descrições) sobre determinado 
fenômeno que está sendo estudado. Para tanto, é necessário que 
conheçamos alguns conceitos, de forma mais detalhada, e como 
poderemos usá-los.

2.1 Variáveis qualitativas
2.1.1 Classificação simples

Para organizar as observações (dados) de uma variável qualitativa, 
construímos uma tabela a partir do conjunto de valores observados. Em 
uma coluna registramos as categorias da variável e em outra coluna a 
frequência de cada categoria. Por exemplo, suponha que 50 candidatos, 
no vestibular de 2006, responderam a um questionário com a pergunta: 
Qual o grau de instrução do seu pai? As respostas codificadas são 
calcadas nas variáveis abaixo relacionadas: 

1 – Nenhum, 2 – Fundamental, 3 – Médio, e 4 – Superior.
Vamos admitir que o conjunto de resposta fosse o seguinte:

3 3 2 2 3 1 3 4 4 2 2 1 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1

3 3 3 3 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Estes dados estão organizados na Tabela 1. Uma tabela deve ter 
os seguintes elementos: título, corpo, cabeçalho, coluna indicadora e 
fonte. 

Título - O título explica o que contém a tabela. Compõe-se da 
referência (tipo de elemento e número), da descrição do conteúdo e da 
data de referência.

Corpo - O corpo é formado pelas linhas e colunas de dados da 
tabela. É a parte da tabela que contém os dados e informações.

Cabeçalho - É a primeira linha. É a parte superior da tabela que 
especifica o conteúdo das colunas. Pode ser constituído de um ou vários 
níveis. 

Coluna indicadora – A coluna indicadora é a primeira coluna, 
especifica o conteúdo das linhas.

Fonte – Consiste na indicação da entidade responsável pelo 
fornecimento ou elaboração dos dados e/ou informações constantes 
da tabela.

Tabela 1: Grau de instrução do pai do candidato, UFAM Vestibular 2006.
Grau de Instrução Frequência

Nenhum 5
Fundamental 15

Médio 27
Superior 3

Total 50
Fonte: CONVEST  (2006).
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2.1.2 Classificação dupla
As informações sobre o grau de instrução dos pais dos candidatos, 

contidas na Tabela 1, podem ser mais detalhadas. Por exemplo, o grau 
de instrução dos pais pode ser informado por sexo ou pelo curso que o 
candidato escolheu. Ou seja, podemos construir uma tabela com duas 
entradas ou dupla classificação. 

Como exemplo, vamos supor que no conjunto dos 50 candidatos 
acima, 24 candidatos são do sexo masculino e 26 do sexo feminino. 
Assim, podemos organizar o grau de instrução do pai do candidato 
pelo sexo do candidato. Estas informações são apresentadas na Tabela 
2.

Tabela 2: Grau de instrução do pai do candidato por sexo do candidato, UFAM 
Vestibular 2006.

Grau de Instrução
Sexo

Total
Masculino Feminino

Nenhum 3 2 5
Fundamental 5 10 15

Médio 14 13 27
Superior 2 1 3

Total 24 26 50

Fonte: CONVEST (2006).

Agora suponha que 13 candidatos escolheram a área de ciências 
exatas, 26 escolheram ciências humanas e 11 escolheram ciências 
biológicas. Os dados sobre o grau de instrução dos pais do candidato 
agora podem ser apresentados pela área escolhida pelo candidato, 
conforme estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Grau de instrução do pai do candidato pela área escolhida, UFAM 
Vestibular 2006.

Grau de Instrução
Área

Total
Biológicas Exatas Humanas

Nenhum 1 1 3 5
Fundamental 3 4 8 15

Médio 5 8 14 27
Superior 2 0 1 3

Total 11 13 26 50
Fonte: CONVEST (2006).

Observe que a coluna da direita contém o total das frequências da 
variável grau de instrução. Essas frequências são distribuídas no corpo 
da tabela conforme as categorias das outras variáveis de classificação; 
na Tabela 2, a variável sexo, e na Tabela 3, a variável área. 

2.2 Variáveis quantitativas
No caso de variável quantitativa discreta. Quando existem poucos 

valores diferentes da variável, construímos uma tabela semelhante à 
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Tabela 1, apenas colocando na coluna indicadora os diferentes valores da 
variável. Por exemplo, se fosse perguntado aos candidatos (frequência), 
qual o número de filhos na sua família? Poderíamos ter o resultado 
apresentado na Tabela 4.

Tabela 4: No de filhos na família do candidato, UFAM Vestibular 2006.
No de Filhos Frequência

0 5
1 26
2 9
3 5
4 3
5 2

Total 50
Fonte: CONVEST (2006).

Quando existe um grande número de valores diferentes para a 
variável discreta, ou se a variável quantitativa é contínua, construímos 
uma tabela de distribuição em classes de frequências. Vamos, a seguir, 
mostrar como se constrói uma tabela de distribuição em classe de 
frequência. 

2.3 Dados brutos e rol
Os dados que são coletados, na sua forma bruta, são chamados 

de dados brutos. Depois de ordenados, em ordem crescente ou 
decrescente, são chamados de rol. Por exemplo, suponha que coletamos 
a idade de 50 estudantes do Curso de Administração, cujos valores são 
apresentados a seguir:

Dados brutos 
19 22 19 21 25 26 24 23 28 19
17 20 18 23 29 18 18 20 20 22
26 18 20 27 24 19 20 19 24 17
20 19 17 28 22 19 25 20 22 20
18 18 27 23 19 25 19 24 23 20

Dessa forma (dados brutos), temos dificuldade, por exemplo, de 
verificar qual a maior idade no grupo ou qual a idade do estudante mais 
jovem. Essas questões são facilmente respondidas quando dispomos os 
dados, por exemplo, em ordem crescente como segue:

Rol
17 17 17 18 18 18 18 18 18 19
19 19 19 19 19 19 19 19 20 20
20 20 20 20 20 20 20 21 22 22
22 22 23 23 23 23 24 24 24 24
25 25 25 26 26 27 27 28 28 29

Agora é simples verificar que o estudante mais jovem no grupo 
tem 17 anos, assim como o mais velho tem 29 anos.
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2.4 Distribuição em classes de frequência 
Esses dados podem ser organizados numa tabela de distribuição 

em classes de frequências. Para construir as classes de frequências 
devemos observar as seguintes regras:

•	As classes devem conter todas as observações;
•	A primeira classe deve conter o menor valor e a última classe o 

maior valor;
•	Cada valor deve ser colocado em uma única classe;
•	Deve-se usar entre 5 e 15 classes, se possível, do mesmo tamanho.
Com os dados do exemplo anterior, vamos construir uma tabela 

de distribuição em classes de frequências para a variável idade dos 
estudantes. 

Inicialmente observamos que a menor idade é 17 anos e a maior 
idade é 29 anos, portanto, estes dados têm uma amplitude de 13 anos, 
ou seja, 

Amplitude total = A
t
 = maior valor – menor valor = 29 – 17 = 13.

Escolhendo k = 6 classes (e é uma escolha), cada classe deve ter o 
comprimento aproximado de h = A

t 
/k = 13/6 = 2,17. 

Para facilitar os cálculos e respeitar a segunda regra, podemos usar h=2 
e como limite inferior da primeira classe o valor 16. Logo as seis classes de 
idade são: 16 a 18, 18 a 20, 20 a 22, 22 a 24, 24 a 26 e 26 a 28. Como o maior 
valor é 29, devemos aumentar mais uma classe para respeitar a segunda regra, 
a última classe será 28 a 30.

As classes são fechadas à esquerda e abertas à direita, isto significa 
que a idade 18 anos pertence à segunda classe e não a primeira. Por fim 
contamos a frequência de cada classe. 

Observe que na classe de 16 a 18, encontra-se três vezes a idade 
17 anos. Portanto, a primeira classe tem frequência igual a 3. Para a 
segunda classe verificamos que aparece seis vezes a idade de 18 anos e 
nove vezes a idade 19 anos, logo a segunda classe tem frequência igual 
a 15. E assim por diante até a última classe que tem frequência 3, pois 
os valores correspondentes a classe 28 a 30 são as idades 28, 28 e 29 
anos. A Tabela 5 a seguir apresenta a distribuição das idades em classes 
de frequências. 

2.5 Elementos de uma distribuição de frequência 
Quando organizamos os dados em uma tabela de distribuição em 

classes de frequências, não sabemos mais quais as idades que estão na 
terceira classe, por exemplo. Apenas sabemos que existem 10 estudantes 
com 20 anos ou mais e menos de 22 anos. 
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Tabela 5: Distribuição em Classes de Frequências para a variável idade.

Classe Frequência

16 |――― 18 3
18 |――― 20 15
20 |――― 22 10
22 |――― 24 8
24 |――― 26 7
26 |――― 28 4
28 |――― 30 3

Total 50

Alguns elementos numa tabela de distribuição em classes de 
frequências dão informações tais como: a proporção de estudantes com 
menos de 26 anos; quantos estudantes têm 24 anos ou mais. Na Tabela 
6 abaixo, apresentamos os elementos de uma tabela de distribuição 
de frequências em classes: ponto médio da classe, frequência simples, 
frequência acumulada, frequência relativa, frequência relativa acumulada.

Tabela 6: Distribuição em Classes de Frequências para a variável idade.

Classe iX fi iF fri Fri

16 |――― 18 17 3 3 0,06 0,06

18 |――― 20 19 15 18 0,30 0,36

20 |――― 22 21 10 28 0,20 0,56

22 |――― 24 23 8 36 0,16 0,72

24 |――― 26 25 7 43 0,14 0,86

26 |――― 28 27 4 47 0,08 0,94

28 |――― 30 29 3 50 0,06 1,00

Total 50

Ponto médio da classe (Xi): é o valor que representa todas as observações 
da classe. É calculado como sendo a média dos limites da classe. Para a terceira 
classe temos,

X3 = 20 + 22 = 21
2

Frequência simples ou absoluta (fi): é o número de observações na 
classe. Na terceira classe existem 10 observações, conforme se verifica 
no rol, sendo nove vezes a idade 20 anos e uma vez a idade 21 anos, 
portanto,

f3 = 10.

Frequência acumulada (Fi): é a soma das frequências absolutas até 
a i-ésima classe. Para a terceira classe, 



Unidade 2 - Distribuição de frequência

85

F3 = f1 + f2 + f3 = 3 + 15 + 10 = 28

Frequência relativa (fri): é a proporção de observações na i-ésima 
classe e é calculada como o quociente entre a frequência absoluta e o 
total de observações, ou seja,  fri  =  fi/n. Para a terceira classe,

fr3 = 
 f3  = 10 = 0,20.        __    __

        n     50

Frequência relativa acumulada (Fri): é a proporção de observações 
acumuladas até a i-ésima classe, ou seja, Fri = Fi/n. Ou ainda, a soma das 
frequências relativas até a i-ésima classe. Para a terceira classe temos, 

Fr3 = 
 F3  = 28 = 0,56.          __    __

          n     50

que também pode ser calculada como, 

Fr3 =  fr1 +  fr2 + fr3= 0,06 + 0,30 + 0,20 = 0,56.

Vá ao ambiente virtual 
e realize as atividades 
referentes a esta unidade.

www





Apresentação gráfica

3

Síntese:
Nesta unidade, vamos mostrar como apresentar os dados em gráficos, indicando 
como selecionar o mais adequado para apresentar os dados de uma variável específica.
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O gráfico constitui um importante instrumento de representação 
de dados, fornecendo uma comunicação rápida, clara e efetiva, poupando, 
sobretudo, tempo e esforço na visualização de dados sumarizados, 
sendo uma forma de representar uma distribuição de frequências.

Um gráfico deve levar a uma rápida compreensão do fenômeno 
apresentado e possibilitar uma correta interpretação dos seus valores. 
Eles auxiliam bastante a apresentação de dados estatísticos, facilitando 
a sua compreensão. 

Um gráfico deve apresentar título e escala. O título deve ser 
colocado abaixo do gráfico e descrito como figura. As escalas devem 
crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. As legendas 
explicativas, quando houver necessidade, devem ser colocadas, de 
preferência, à direita do gráfico.

3.1 Gráficos de colunas e barras
Gráficos de colunas são empregados para representar a distribuição 

de frequências de variáveis qualitativas e quantitativas discretas. Cada 
categoria ou valor é representado por uma coluna cuja altura é a sua 
frequência absoluta ou frequência relativa. Por exemplo, a distribuição 
de frequências da Tabela 4 está representada na Figura 1.

Alternativamente, podemos apresentar as categorias no eixo 
vertical e as frequências no eixo horizontal. Os gráficos construídos 
desta forma são chamados de gráficos de barras. Como exemplo, a 
distribuição de frequências da Tabela 1 está representada na Figura 2.

Figura 1: Número de filhos na família do candidato, UFAM Vestibular 2006.
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Fonte: CONVEST (2006).
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Figura 2: Grau de instrução do pai do candidato, UFAM Vestibular 2006.
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Fonte: CONVEST (2006). 

3.2 Gráfico de setores
O gráfico de setores é utilizado em geral para variáveis 

qualitativas. Ele é construído dividindo-se o círculo em setores, cada 
um correspondendo, de forma proporcional, a frequência simples ou 
relativa de uma das categorias da variável.

O grau de instrução do pai do candidato, apresentado na Tabela 
1, está representado no gráfico de setores da Figura 3.

Figura 3: Grau de instrução do pai do candidato, UFAM Vestibular 2006.
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Fonte: CONVEST (2006).

3.3 Histograma
É uma representação gráfica para dados provenientes de variáveis 

distribuídas em classes de frequências. O histograma é construído com 
retângulos justapostos, sendo a base do retângulo o intervalo de classe 
e a altura do retângulo a frequência simples ou a frequência relativa da 
classe. 
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O histograma que representa a distribuição em classes de 
frequências da Tabela 5 está apresentado na Figura 4.

Figura 4: Histograma da idade de 50 estudantes de Administração.
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Fonte: CONVEST (2006).

Os gráficos aqui apresentados podem ser facilmente construídos 
usando-se um pacote estatístico, como aqueles apresentados na 
subunidade 1.5. A planilha eletrônica Excel também apresenta uma 
série de facilidades na produção de gráficos.

Vá ao ambiente virtual 
e realize as atividades 

referente a esta unidade.

www



Medidas estatísticas

4

Síntese:
Nesta unidade, vamos mostrar como calcular algumas medidas estatísticas (medidas 
de centralidade e de dispersão) para resumir e caracterizar um conjunto de dados. 
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Até aqui vimos como organizar e apresentar um conjunto de dados. 
Entretanto, frequentemente precisamos de medidas que representem 
esse conjunto de dados. As medidas estatísticas sumarizam algumas 
características importantes da distribuição de frequências.

4.1 Medidas de posição
As medidas de posição, também chamadas de medidas de tendência 

central, mostram valores em torno dos quais os dados se concentram 
e são usadas para representar o conjunto de dados por um único valor. 
As medidas de posição mais utilizadas são: média aritmética, mediana 
e moda.

As outras medidas de posição são as separatrizes, que englobam: 
os quartis, que veremos mais adiante; os decis; e os percentis.

4.1.1 Média aritmética
A média aritmética é a mais importante medida de posição. 

Certamente você já calculou várias vezes a média aritmética; afinal, para 
ser aprovado numa disciplina você precisa obter média maior ou igual 
a cinco.

A média aritmética é denotada por  (lê-se X barra) e é definida 
pela soma das observações, dividida pela quantidade de observações 
somadas, ou seja, 

 _   n
X =  1  ∑   Xi = X1 + X2 + ... + Xn

      n  i = 1                        n

Exemplo
Digamos que o professor de Estatística realizou 5 testes e você 

tirou as seguintes notas: 10, 2, 9, 6 e 8, respectivamente. Neste caso 
temos n = 5 observações e a sua média é

 _   n
X =  1  ∑   Xi =   1     

5
             10 + 2 + 9 + 6 + 8

      n   i = 1                          

∑ Xi =    = 7 

            

5
  

 i = 1  
                                    

5 

Média aritmética para dados agrupados
Quando agrupamos os dados, calculamos a média ponderada 

onde cada valor Xi tem peso igual sua frequência fi, ou seja, 

 _   n
X =  1  ∑   fi Xi =  f1 X1  + f2 X2 + ... + fk Xk

      n   i = 1                  

 
                          n = ∑ i = 1 fi

k
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Exemplo
Para a distribuição de frequências da Tabela 5, a média é calculada 

como segue: 

Tabela 5: número de filhos na família do candidato, UFAM Vestibular 2006.

No de Filhos (Xi) Frequência ( fi) Xi fi 

0 5 0

1 26 26

2 9 18

3 5 15

4 3 12

5 2 10

Total 50 81

Fonte: CONVEST (2006).

Observe que a média pode não ser um dos valores encontrados na 
amostra, como também não temos 1,7 filhos. Este valor, que chamamos 
de média, representa o centro da distribuição do número de filhos por 
família; é como o centro de massa de um corpo na física, é o ponto de 
equilíbrio. 

Quando os dados estão agrupados em classes de frequências, 
calculamos a média ponderada usando  como sendo o ponto 
médio da classe. 

Exemplo 
Para a distribuição de frequências da Tabela 6, a média é calculada 

como segue: 

Tabela 6: Distribuição em Classes de Frequências para a variável idade.

Classe iX fi
ii fX

16 |――― 18 17 3 51

18 |――― 20 19 15 285
20 |――― 22 21 10 210
22 |――― 24 23 8 184
24 |――― 26 25 7 175
26 |――― 28 27 4 108

28 |――― 30 29 3 87

Total 50 1100
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Portanto, concluímos que os estudantes do curso de Administração 
apresentam uma média de 22 anos de idade.

4.1.3 Mediana dM
A mediana, denotada por dM , é o valor que ocupa a posição 

central de uma série de n  observações ordenadas. 
A mediana divide um conjunto de dados no meio, deixando 50% 

dos dados abaixo dela e 50% dos dados acima. O cálculo da mediana 
depende do número  de observações. 

Se  é ímpar
A mediana é o valor que ocupa a posição central dos dados 

ordenados. Ou seja, é aquele valor que ocupa a posição . Por 
exemplo; no caso das notas de estatística os valores ordenados são: 2, 
6, 8, 9, 10. Neste caso n = 5, a posição central é a 3ª observação cujo 
valor é 8. Portanto 

Se  é par 
A mediana será a média dos termos centrais dos dados ordenados. 

Ou seja, a mediana será a média entre os valores que ocupam as posições
 e . Por exemplo, voltando ao caso das notas de estatística 

e considerando seis notas. Se as notas ordenadas são 2, 5, 6, 8, 9, 10, 
então a mediana será a média entre o 3º e o 4º termos, cujos valores são 
6 e 8, respectivamente. Neste caso a mediana

 é dada por 

4.1.4 Mediana para dados agrupados
Quando os dados estão agrupados, como na Tabela 7, o 

procedimento de cálculo da mediana não se altera, basta verificar que 
os valores já estão ordenados e a posição da mediana é encontrada pela 
frequência acumulada.

Tabela 7: número de filhos na família do candidato, UFAM Vestibular 2006.

Fonte: CONVEST (2006).
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Neste caso, sendo n = 50 um número par, a mediana será a média 
entre os valores que ocupam as posições  e , isto é, o 25º e 
26º elementos. Observe pela frequência acumulada Fi que do 1º ao 5º 
elemento o número de filhos Xi é igual a zero, do 6o ao 31o elemento 
a quantidade de filhos é igual a 1. Assim, verificamos claramente que o 
25º e 26º elemento são iguais a 1 e a mediana será dada por 

Md=(1+1)/2=1.

Quando os dados estão distribuídos em classes de frequências, 
como na Tabela 8, o procedimento muda totalmente.

Primeiro calculamos a posição da mediana Pos(Md) = n/2.
Em seguida, pela frequência acumulada, determinamos a Classe 

Mediana, que é a classe que contém a mediana. E por fim calculamos a 
mediana como segue:

Md = li + (Pos(Md) - Fi -1)               X h,
             fi

onde,

li  é o limite inferior da classe mediana;

Fi -1 é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana;

 fi
 é a frequência simples da classe mediana;

h é o intervalo de classe.

Tabela 8: Distribuição em Classes de Frequências para a variável idade.

   Classe  Xi fi      Fi
 16 |――― 18 17 3 3

18 |――― 20 19 15 18
          20 |――― 22 21 10 28
          22 |――― 24 23 8 36
         24 |――― 26 25 7 43
           26 |――― 28 27 4 47
          28 |――― 30 29 3 50
                  Total   50 

Fonte: CONVEST (2006).

Como exemplo, vamos calcular a mediana para a variável idade 
com os dados da Tabela 8. Neste caso, Pos(Md) = 50 = 25

      2
. Pela coluna de 

frequência acumulada, verificamos que o 25o elemento está na classe 
20 a 22 anos, ou seja, a terceira classe é a classe mediana. Portanto a 
mediana é dada por 

Md = li + (Pos(Md) - Fi -1)     (25 - 18)        X h = 20 +  X 2 = 21,4.
          fi              

 10 
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Portanto, para este conjunto de idades de estudantes do curso de 
Administração, a idade mediana é 21,4 anos.

4.1.5 Moda Mo

A moda é o valor que ocorre com maior frequência em um 
conjunto de dados. Por exemplo, considere que 10 alunos realizaram 
um teste de estatística obtendo as seguintes notas: 5, 4, 3, 6, 3, 6, 3, 1, 7 
e 2. Neste caso, a nota que aparece mais vezes é a nota 3, portanto, para 
esse conjunto de notas a moda é 3.oM =

Observação
•	Existem conjuntos com duas modas, 5, 6, 8, 8, 9, 9, 10. Conjunto 

bimodal 8oM =  e 9oM = .
•	Existem conjuntos sem moda, 1, 7, 10, 15, 20. Conjunto amodal.
•	Existem conjuntos com várias modas. Conjunto polimodal. 2, 3, 

3, 6, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 6.  Mo = 2, Mo = 3, Mo = 6.

4.1.6 Moda para dados agrupados
A moda para dados agrupados como na Tabela 7, é simplesmente 

o valor de maior frequência simples. Neste caso, a moda vale Mo = 1, 
pois o valor 1 tem a maior frequência simples que é igual a 26.

Quando os dados estão agrupados em classes de frequências, a 
moda pode ser calculada pelo seguinte método: Primeiro determinamos 
a classe modal, aquela que apresenta a maior frequência simples. Depois 
empregamos a fórmula

Mo = li = 
     ∆1     x h,        ∆1 + ∆2

onde, 

il = limite inferior da classe modal;

1∆ = é a diferença entre a frequência simples da classe modal e a 
frequência simples da classe imediatamente anterior à da classe modal;

2∆  = é a diferença entre a frequência simples da classe modal e a 
frequência simples da classe imediatamente posterior à da classe modal;

ih = amplitude da classe modal.
Por exemplo; para calcular a moda para os dados da Tabela 8, 

observamos inicialmente que a classe modal é a segunda classe, cujas 
idades vão de 18 a 20 anos. 

Neste caso, 
∆1 = f2 - f1 = 15 - 3 = 12

∆2 = f2 - f3 = 15 - 10 = 5
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Portanto, a moda é calculada como segue:

Mo = li +    ∆1
         x h = 18 +    12       x 2 = 18 + 1,4 =19,4              

               ∆1 + ∆2           12 + 5

4.2 Medidas de dispersão ou de variabilidade
Para descrição adequada de um fenômeno não basta saber o valor 

em torno do qual os dados estão variando, é necessário saber do grau 
de variabilidade dos dados. Isto é conhecido por meio das medidas de 
dispersão. 

As medidas de variabilidade ou medidas de dispersão que vamos 
calcular são: variância, desvio padrão e coeficiente de variação.

4.2.1 Variância e desvio padrão 
A variância, assim como o desvio padrão, são medidas que 

complementam a informação das medidas de posição. Para calcular 
essas medidas de variabilidade, consideramos os desvios de cada 
observação em relação à média aritmética, ou seja, Xi - X . Em seguida 
calculamos a média dos quadrados dos desvios. 

Assim, para um conjunto de valores X1, X2, ... , Xn, a variância, 
denotada por S

2, é calculada como segue:

n
i = 1

S2 = ∑      (Xi - X )2

          

n - 1
Como a variância é uma medida quadrática, sua unidade de medida 

é o quadrado da unidade de medida dos dados. Portanto, devemos 
trabalhar com a raiz quadrada positiva da variância, que está na mesma 
unidade de medida dos dados. Esta medida é o desvio padrão, que é 
denotado por S, dada por 

S =     S 2 =      ∑     (Xi - X )2 

              n - 1

n
i = 1

Exemplo
Voltando ao exemplo do Professor de Estatística que realizou 5 

testes e você tirou as seguintes notas: 10, 2, 9, 6 e 8, respectivamente. 
Neste caso a sua média foi 

X =  1 
 n

n

∑
i = 1

Xi = 10 + 2 + 9 + 6 + 8 = 7
  5
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Então a variância é calculada como
n
i = 1S 2 =∑        (Xi - X )2

          
 n - 1 = (10 - 7)² + (2 - 7)² + (9 - 7)² + (6 - 7)² + (8 - 7)² 
     5 - 1

= 3² + (-5)² + 2² + (-1)² + 1² = 9 + 25 + 4 + 1 + 1 =  40  = 10
            4 4                  4

E o desvio padrão é calculado como

S =     S²   =     10   = 3,2

4.2.2 Variância e desvio padrão para dados agrupados
Quando os dados estão agrupados, cada valor  tem sua 

frequência correspondente. Neste caso, a variância e o desvio padrão 
são dados respectivamente por: 

 

n
i = 1S 2 =

 ∑      fi (Xi - X )2

              

n - 1

Por exemplo, para os dados da Tabela 9, vamos determinar a 
variância e o desvio padrão do número de filhos por família. Já vimos 
que para estes dados a média foi  

Tabela 9: No de filhos na família do candidato, UFAM Vestibular 2006.
No de Filhos ( ) Frequência ( )

0 5 0
1 26 26
2 9 18
3 5 15
4 3 12
5 2 10

Total 50 81 74,10
Fonte: CONVEST (2006).

Usando as informações da última coluna da Tabela 9 para calcular 
a variância temos, 

n
i = 1S 2 =

 ∑      fi (Xi - X )2

              

n - 1 
= 74,10 = 1,51

                                49

  
e para o desvio padrão temos,

S =      S²   =      1,51= 1,23
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Quando os dados estão agrupados em classes de frequências, 
cada valor Xi será o ponto médio da classe. Para os dados da Tabela 10, 
já calculamos a média de idade X = 22  anos. 

Tabela 10: Distribuição em Classes de Frequências para a variável idade.

 
 Classe iX  fi ii fX  fi (Xi - X)²
 16 |――― 18 17 3 51  3(22 -17)²=75
 18 |――― 20 19 15 285  15(19-22)²=135
 20 |――― 22 21 10 210 10(21-22)²=10
 22 |――― 24 23 8 184 8(23-22)²=8
 24 |――― 26 25 7 175 7(25-22)²=63
 26 |――― 28 27 4 108  4(27-22)²=100
 28 |――― 30 29 3 87 3(29-22)²=147
  Total  50 1100  538

e, portanto, temos,

  

n
i = 1S 2 =

 ∑      fi (Xi - X )2

              

n - 1  
= 538 = 10,98 anos²

      49 
 e  
  S =     S²   =     10,98   = 3,31 anos.

4.2.3 Coeficiente de variação
O desvio padrão, quando analisado individualmente, tem 

limitações; basta lembrar que o desvio padrão indica quanto os dados 
podem estar próximos da média, pois um desvio padrão alto mostra 
que os dados estão dispersos por uma gama de valores, enquanto que 
um desvio padrão baixo denota uma proximidade maior em torno da 
média da amostra.

Por exemplo, um desvio padrão S = 2 pode ser considerado 
pequeno, ou insignificante para uma série de valores cuja média é 
X=200, mas se a média for X=20  esse desvio padrão já é bastante 
significativo. Por isso, muitas vezes é conveniente usar uma medida 
de dispersão relativa para expressar a variabilidade de um conjunto de 
dados.  

Nestes casos, usamos o Coeficiente de Variação, CV, comparando 
o desvio padrão com a média, ou seja, calculamos

CV = S/X
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Como o desvio padrão e a média são expressos na mesma 
unidade de medida dos dados, o coeficiente de variação é uma medida 
de dispersão relativa adimensional e, portanto, o resultado desta divisão 
deve ser multiplicado por 100 e expresso em porcentagem, isto é, 

CV = S  x 100
X

Exemplo
Suponha que para os 50 estudantes do curso de Administração 

foram também determinadas as alturas de cada um. A média e o desvio 
padrão das alturas de homens e mulheres estão na Tabela 11.

Tabela 11: Resumo das alturas de 50 estudantes de administração.

Variável  Média (X) Desvio Padrão (S)

Altura – homens 183 cm 8 cm

Altura – mulheres 166 cm 5 cm
                  

A grande utilidade do coeficiente de correlação é comparar 
diferentes conjuntos de dados. Vamos calcular o coeficiente de variação 
para a variável altura de homens e mulheres. 

Homens: CV = S  x 100
X

=  S  x 100
183

= 0,0437 x 100 = 4,37%

Mulheres: CV = S  x 100
X

=  S  x 100
166

= 0,0301 x 100 = 3,01%

Neste exemplo, para esses conjuntos de dados de altura de 
estudantes, as mulheres apresentam menor dispersão relativa. 
Concluímos, portanto, que, embora as mulheres sejam mais baixas que 
os homens, as alturas das mulheres são mais homogêneas.

4.3 Quartis 
Já vimos que a mediana é o valor que ocupa a posição central de 

uma série de n  observações ordenadas, deixando 50% dos dados abaixo 
dela e 50% dos dados acima. Outras medidas de interesse, obtidas 
dos dados ordenados, são os quartis: primeiro quartil ou quartil 
inferior, segundo quartil e terceiro quartil ou quartil superior, que 
denotaremos respectivamente por Q1, Q2 e Q3 e dividem a distribuição 
(os dados) em quatro partes iguais. 
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Para um conjunto de n valores ordenados, a posição do quartil 
de ordem i é calculada por Pos(Q

i
) = (i x n) / 4. Portanto, o segundo 

quartil é exatamente igual à mediana e para um conjunto de dados 
agrupados em classes de frequências os quartis são calculados pela 
seguinte fórmula:

Q
i 
= l

i 
+ (Pos(Q

i
) - F

i-1) x h       ___________
f
i

onde, 
l
i 
 é o limite inferior da classe que contém Q

i
;

F
i-1 é a frequência acumulada da classe anterior à classe que 

contém Q
i
;

f
i
 é a frequência simples da classe que contém Q

i
;

h é o intervalo de classe.
Por exemplo, para os dados da Tabela 8, vamos calcular o 

primeiro e terceiro quartis, uma vez que já foi calculada a mediana que 
é igual ao segundo quartil. Neste caso temos n = 50 e as posições dos 
quartis são:

Pos(Q
1
) = n / 4 = 50/4 = 12,5.

Pos(Q
3
) = (3 x n) / 4 = (3 x 50)/4 = 150/4 = 37,5.

Portanto, o primeiro quartil está na segunda classe e o terceiro 
quartil na quinta classe. Agora vamos calcular os quartis. 

Q
1 
= l

2 
+ (Pos(Q

1
) - F

2-1) x h =18 + (12,5-3) x 2 = 19,27                
           f

2                
15

Q
3 
= l

5 
+ (Pos(Q

3
) - F

5-1) x h = 24 + (37,5-36) x 2 = 24,43.                
           f

5                
7

4.4 Gráfico boxplot 
Alguns autores traduzem a palavra boxplot  como diagrama em 

caixas. Aqui vamos chamá-lo de boxplot mesmo.
Este gráfico apresenta aspectos relevantes de uma distribuição 

de frequências e é uma representação gráfica do que chamamos de 
esquema de 5 números. Os cinco números são: valor mínimo (VI

 o 
menor valor da amostra); valor máximo (V

S  
o maior valor na amostra); 

primeiro quartil Q1; mediana Md e terceiro quartil Q3.
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O boxplot é construído juntando-se dois retângulos, um de Q1 até 
a mediana e outro da mediana até Q3. Depois calculamos o intervalo 
interquartílico IQ = Q3 - Q1. Em seguida traçamos duas linhas, uma vai 
de Q1 até VI e outra de Q3 até VS. Caso haja algum valor discrepante, 
ou seja, maior que Q3 + 1,5IQ ou menor que Q1 -1,5IQ, a linha é traçada 
até o último valor não discrepante. Os valores discrepantes, quando 
existem, são representados no gráfico com o símbolo *.

Como exemplo, a Figura 5 abaixo apresenta o boxplot para a 
variável Idade de 50 estudantes de administração.

Figura 5: Boxplot para a variável idade de 50 estudantes de Administração.

Valor mínimo = 16

Valor máximo = 29

Primeiro quartil = 19

Terceiro quartil = 27

Mediana = 23,5

O boxplot da uma clara idéia da distribuição dos dados; em 
particular, podemos observar, no gráfico, que a idade dos estudantes 
é ligeiramente assimétrica, com uma predominância de valores baixos 
em relação à mediana. Também não há idade discrepante, ou seja, não 
observamos estudantes com idade muito acima da média.

Vá ao ambiente virtual 
e realize as atividades 

referente a esta unidade.

www



Correlação e regressão linear 
simples

5

Síntese:
Nesta unidade, vamos mostrar como trabalhar com pares de variáveis levando em 
conta a relação de causa e efeito entre elas. 
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Até aqui trabalhamos com conjuntos de dados envolvendo uma 
única medida, analisando apenas uma variável. Agora vamos estudar a 
relação de uma variável Y em função de outra variável X. Em estatística 
usamos o termo regressão de Y sobre X para descrever a relação entre 
as variáveis. Por exemplo, pode ser de interesse estudar a relação de 
vendas em função de investimento em propaganda ou o preço de um 
imóvel em função da área construída.

O primeiro passo, antes da análise estatística formal, é construir 
o diagrama de dispersão. Ele apresenta uma ideia da natureza da forma 
relacional entre as variáveis. Essa relação pode ser descrita por uma 
função linear ou por uma função linearizável.

5.1 Diagrama de dispersão
No estudo preliminar da relação entre duas variáveis, o primeiro 

passo é construir um gráfico de Y em função de X, isto é, o diagrama 
de dispersão dos dados.  Para construir este gráfico, representamos cada 
ponto pelo par de valores X (abscissa) e Y (ordenada) num sistema 
cartesiano. Na Figura 6 estão representados os pares (X,Y) observados 
na Tabela 12.

Figura 6 - Diagrama de dispersão – quantidade de nicotina e alcatrão nas marcas de 
cigarros.
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Tabela 12: Quantidades de nicotina e alcatrão em 12 marcas de cigarros.

Observação
Alcatrão (mg) Nicotina (mg)

1 1 0,1
2 3 0,3
3 6 0,3
4 9 0,6
5 12 0,9
6 15 0,5
7 18 1,3
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8 21 1,4
9 24 1,6
10 28 1,7
11 30 2,1
12 35 2,4

Fonte: Costa; Cardoso e Nascimento (2006).  

5.2 Correlação
Em muitos estudos, o principal objetivo é apenas descrever o 

grau de dependência entre variáveis de modo a prever o resultado mais 
aproximado de uma delas quando se conhece a realização da outra. 
Para verificar se existe relação linear entre duas variáveis quantitativas, 
o coeficiente de correlação é uma medida adequada. Usualmente, 
devemos determinar o coeficiente de correlação para uma amostra, 
pois desconhecemos este valor na população. 

Observada uma dependência entre as variáveis quantitativas, é 
muito útil quantificar esta dependência. Esta quantificação é obtida 
calculando-se o coeficiente de correlação linear.

Para medir o grau de correlação linear entre duas variáveis, calcula-
se o coeficiente de correlação, denotado por r.

Dada uma amostra de pares de variáveis (Xi
,Y

i
), i = 1,2, ..., n, o 

coeficiente de correlação entre as variáveis é calculado como segue:

r =
∑ n

i=1 xi yi

∑ n
i=1 X 2i ∑ n

i=1 Y 2i

( ∑n
i  = 1 Xi ) (∑

n
i  = 1Yi )

n

{ {}( ∑n
i  = 1 Xi )

2 ( ∑n
i  = 1 Yi )

2

n n

Exemplo
No estudo de cigarros da Tabela 12, com uma amostra de tamanho  

n = 12 marcas de cigarros, foram avaliadas as variáveis Nicotina (Y) e 
Alcatrão (X), encontrando-se os seguintes valores:

∑
12

Xi = 202
i = 1

∑
12

Yi = 13,20
i = 1

∑
12

XiYi = 312,30
i = 1

∑
12

X 2i = 4746
i = 1

∑
12

Y 2i = 20,88
i = 1
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Neste caso temos:

r = = =
312,30

4746 20,88(202)2

12 12{ {} }

202 x 13,20
12 90,10

8558,44(13,20)2
0,9739.

O coeficiente de correlação satisfaz a desigualdade -1 < r < + 1, 
ou seja, pode assumir qualquer valor entre -1 e +1. A relação é mais 
próxima de uma reta, à medida que r se aproxima de -1 ou +1. Isto é, 
quanto mais próximo estiver o valor de v de -1 ou +1, mais os dados 
estarão relacionados entre si, obedecendo, em alguns casos, relações 
matemáticas específicas (funções de 1o grau, funções quadráticas, etc). 
A relação será uma reta perfeita se r = -1 ou r = +1. 

Quando as variáveis crescem no mesmo sentido, r > 0 e dizemos 
que existe uma correlação positiva entre elas. Quando elas crescem em 
sentidos opostos, r > 0  e a correlação é negativa e r = 0 significa ausência 
de correlação, ou seja, as variáveis X e Y variam independentemente 
uma da outra e não há relação linear entre elas. 

Alguns autores classificam a correlação de acordo com o valor 
o coeficiente de correlação. Uma possível relação entre o valor do 
coeficiente de correlação r e sua interpretação é dada no quadro a seguir:

Valor de r Interpretação
-0,19 < r < 0  ou  0 < r < 0,19 Muito fraca

-0,39 < r < -0,20  ou  0,20 < r < 0,39 Fraca

-0,69 < r < -0,40  ou  0,40 < r < 0,69 Moderada

-0,89 < r < -0,70  ou  0,70 < r < 0,89 Forte

-1,00 < r < -0,90  ou  0,90 < r < 1,00 Muito forte

Quadro 1: Correlação em palavras dado o valor numérico
Fonte: Barbetta (2004).

No exemplo anterior obtivemos r = 0,9739; portanto, a correlação 
entre alcatrão e nicotina é positiva e muito forte. Isto significa que quanto 
maior a quantidade de alcatrão contida no cigarro, maior a quantidade 
de nicotina; consequentemente maior o consumo de nicotina por parte 
do fumante. Sendo assim, como se sabe que a nicotina é prejudicial à 
saúde, e se você não fuma; ótimo para sua saúde, se você fuma; cuidado, 
acho que o melhor é parar de fumar.
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5.3 Regressão linear simples  
Como vimos no último exemplo, existe uma correlação positiva 

muito forte entre o teor de alcatrão e a quantidade de nicotina no 
cigarro. Seria interessante poder quantificar a nicotina para um dado 
teor de alcatrão para uma determinada marca de cigarro. 

A técnica de regressão linear simples é apropriada para isso, 
servindo para fazer relação através de uma equação duas variáveis. A 
variável Y é chamada de variável dependente ou variável resposta, 
enquanto X é chamada de variável independente ou variável 
regressora. No exemplo, nicotina é a variável resposta enquanto o 
alcatrão é a variável regressora. 

São vários os objetivos da regressão, principalmente os de 
determinar se existe relação entre X e Y; estudar a forma dessa relação 
é predizer o valor de Y a partir de um dado valor de X.

5.3.1 O modelo estatístico
Podemos observar na Figura 6 que os pontos não estão exatamente 

sobre uma linha reta, mas em torno de uma linha reta imaginária. Vamos 
admitir que cada resposta Yi está relacionada com o valor Xi da variável 
regressora pela equação:

Yi = a	+ bXi + ∈i   i = 1, 2, ..., n

onde:
1. X1, X2, ..., Xn são os valores da variável independente X que o 

experimentador seleciona para o estudo;

2.	 ∈1, ∈2, ..., ∈n
 são erros desconhecidos que afetam a verdadeira 

relação linear. São variáveis aleatórias não observáveis as quais 
assumimos serem independentes e normalmente distribuídas com 
média zero e variância constante σ2, isto é ∈

i~N(m,	σ2);
3.	 a e b são parâmetros desconhecidos e devem ser estimados 

dos dados. a e b	 representam o intercepto e a inclinação da reta, 
respectivamente.

5.3.2 O método dos mínimos quadrados
Para estimar os parâmetros a e b , a idéia é encontrar a reta que 

passa o mais próximo possível dos pontos observados. Conforme 
apresentado na Figura 7, onde Ŷ (lê-se Y chapéu) é o valor estimado 
de Y, a e b são estimativas de a	e b. Ŷ = a + bX é a reta de regressão 
estimada.
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Figura 7 - Diagrama de dispersão – quantidade de nicotina e alcatrão nas marcas de 
cigarros – com a reta de regressão estimada.
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O método de mínimos quadrados consiste em determinar os 
valores dos parâmetros a e b, isto é, a e b que minimizam a soma dos 
quadrados dos erros, definida por:

SQErro = ∑ (Yi - Ŷi)
2n

i = 1

Os valores de a e b, que são chamados de estimadores de mínimos 
quadrados de a e b respectivamente, são dados pelas expressões: 

 n × ∑n
i  = 1 XiYi - (∑

n
i  = 1 Xi)(∑

n
i  = 1 Yi)b =  ,  a = Y  - b × X.

  n × ∑n
i  = 1 X

2
i  - (∑

n
i  = 1 Xi)

2

A reta de regressão ou de mínimos quadrados é dada então por:

Ŷi = a + bXi  i = 1, 2, ..., n

Exemplo

Os dados da Tabela 13 a seguir se referem a um estudo do preço 
de venda de um imóvel Y (em reais x 1000) segundo o tamanho do lote 
X (em metros quadrados x 1000). Na última linha da tabela estão as 
somas de cada coluna.

Tabela 13: Dados de venda de imóveis

Yi Xi Y2
i X 2

i XiYi

25,9 3,4720 670,81 12,0548 89,925
29,5 3,5310 870,25 12,4680 104,165
27,9 2,2750 778,41 5,1756 63,473
25,9 4,0500 670,81 16,4025 104,895
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Tabela 13: Dados de venda de imóveis (continuação)

Yi Xi Y2
i X 2

i XiYi

29,9 4,4550 894,01 19,8470 133,205
29,9 4,4550 894,01 19,8470 133,205
30,9 5,8500 954,81 34,2225 180,765
35,9 6,4350 1288,81 41,4092 231,017
31,5 4,9883 992,25 24,8831 157,131
31,0 5,5200 961,00 30,4704 171,120
30,9 6,6660 954,81 44,4356 205,979
30,0 5,0000 900,00 25,0000 150,000
36,9 5,1500 1361,61 26,5225 190,035
41,9 6,9020 1755,61 47,6376 289,194
40,5 7,1020 1640,25 50,4384 287,631
43,9 7,8000 1927,21 60,8400 342,420
37,5 5,5200 1406,25 30,4704 207,000
37,9 5,0000 1436,41 25,0000 189,500
44,5 9,8900 1980,25 97,8121 440,105
37,9 6,7265 1436,41 45,2458 254,934
38,9 9,1500 1513,21 83,7225 355,935
36,9 8,0000 1361,61 64,0000 295,200
45,8 7,3262 2097,64 53,6732 335,540

801,80 135,264 28746,4 871,58 4912,4
Fonte: Adaptado de Montgomery e Peck (1992). 

A Figura 8 apresenta o diagrama de dispersão para o preço de 
venda do imóvel em função do tamanho do lote.

Figura 8: Diagrama de dispersão – dados de venda de imóveis.
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Neste caso encontramos (veja a última linha da Tabela 13),

∑ Xi = 135,264
23

i = 1
∑ Yi = 801,80

23

i = 1

 135,264X =  = 5,88
 23 ∑ Xi Yi = 4912,4

23

i = 1

 801,80Y  =  = 34,86
 23

∑ X 2
i  = 871,58

23

i = 1
∑ Y2

i  = 28746,4
23

i = 1

 n × ∑n
i  = 1 XiYi - (∑

n
i  = 1 Xi)(∑

n
i  = 1 Yi) 23 × 4912,4 - 135,264 × 801,80

b =  = 
  n × ∑n

i  = 1 X
2
i  - (∑

n
i  = 1 Xi)

2 23 × 871,58 - (135,264)2 

 4530,5248
 =  = 2,5889
  1749,9903

a = Y  - b × X = 34,86 - 2,5889 × 5,88 = 34,86 - 15,2227 = 19,6373.

Portanto, o modelo estimado é dado pela equação: 

Ŷi = 19,6373 + 2,5889 × Xi , i = 1, 2, ..., 23.

Figura 9: Diagrama de dispersão – dados de venda de imóveis com reta de 
regressão estimada.
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O modelo estimado: Ŷ = 19,6373 + 2,5889 × 5,50 = 33,9 pode 
ser utilizado para realizar previsões dentro da variação observada de X, 
por exemplo, para X = 5,50, isto é, para um lote de 5,50 x 1000 metros 
quadrados, o preço estimado do imóvel é dado por:

Ŷ = 19,6373 + 2,5889X - 19,6373 + 2,5889 × 5,50 - 33,9.
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Ou seja, o preço do imóvel é estimado em R$33.900,00 (trinta e 
três mil e novecentos reais). 

Os parâmetros do modelo são interpretados da seguinte forma: 
a é o intercepto, ele é o valor de Y quando X = 0; b é a inclinação da 
reta, quando o valor de X aumenta uma unidade, Y varia b	unidades. No 
nosso exemplo, quando o lote aumenta 1000 metros quadrados, isto 
provoca um acréscimo de R$2.588,90.

5.3.3 O coeficiente de determinação

Verificamos na Figura 10 os valores (Y) observados no estudo e 
os valores estimados pela reta de regressão (Ŷ). Essa variação da variável 
dependente pode ser explicada pela variação da variável independente, 
segundo o modelo estimado.

O coeficiente de determinação, denotado por R2, é uma medida 
da adequação do modelo e mede a proporção da variação de Y que é 
explicada pelo modelo ajustado.

Figura 10 - Valores observados e preditos.
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Para cada valor de x, temos o valor observado de y e o valor 
estimado pela reta de regressão Ŷ = a + bX . A diferença entre o valor 
observado e o valor predito é chamado de resíduo e denotado por e. 
Para o i-ésimo resíduo podemos escrever: 

ei = (Yi - Ŷi) = (Yi - Ŷi + Y  - Y ) = (Yi - Y ) - (Ŷi - Y ).

Elevando ao quadrado e somando temos: 

∑
n

i = 1
∑

n

i = 1
∑

n

i = 1

(Yi - Y )2 = (Ŷi - Y )2 + (Yi - Ŷ)2.
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Cada parcela nesta igualdade é uma soma de quadrado de desvios 
e elas têm a seguinte interpretação: 

∑n
i  = 1 (Yi - Y )2 soma de quadrado dos desvios de cada valor em 

relação à média, é uma medida da variabilidade total dos valores de Y;

∑n
i  = 1 (Ŷi - Y )2 soma de quadrado dos desvios de cada valor 

predito em relação à média, é uma medida da variabilidade dos valores 
de Y explicada pela reta de regressão estimada;

∑n
i  = 1 (Yi - Ŷi)

2 soma de quadrado dos resíduos, é uma medida da 

variação de Y não explicada pelo modelo.
O coeficiente de determinação é a razão entre a variabilidade 

explicada pelo modelo e a variabilidade total, ou seja, 

 Variabilidade Explicada ∑n
i  = 1 (Ŷi - Y )2

R2 =  =   .
 Variabilidade Total ∑n

i  = 1 (Yi - Y )2

O resultado deve ser multiplicado por 100 e dado em porcentagem, 
portanto, o coeficiente de determinação varia de zero a 100%, 
0 < R2 < 100. Quanto mais próximo de 100%, melhor será o modelo 
para explicar a relação entre as variáveis. 

Para os dados do exemplo anterior temos:

 ∑n
i  = 1 (Ŷi - Y )2 509,825

R2 =  =  = 0,6413 = 64,13%
 ∑n

i  = 1 (Yi - Y )2 794,995

ou seja, 64,13% da variação no preço do imóvel é explicada pelo 
modelo em função do tamanho do lote o que indica que estamos com 
um modelo pouco razoável para descrever a relação entre as variáveis 
preço do imóvel e tamanho do lote.

5.3.4 A tabela de análise de variância
Uma vez estimada a reta de regressão, devemos verificar se ela 

representa satisfatoriamente a relação entre as variáveis, cuja tendência 
foi observada nos dados revelada pelo diagrama de dispersão.

A igualdade das somas de quadrados utilizada para calcular R2 
pode ser escrita como segue:

SQTotal = SQRegressão + SQResíduo.

E são calculadas por:

SQTotal = (Yi - Y )2 =
 (∑i

n
= 1 Yi)

2  ,
 n∑

n

i = 1
∑Yi

2
n

i = 1

com n - 1 graus de liberdade devido a estimativa da média Y .
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SQRegressão = (Ŷi - Y )2 = 

 (∑i
n
= 1 Xi)(∑i

n
= 1 Yi)

  {∑i
n
= 1 XiYi   n }2

 ,
  (∑i

n
= 1 X i )

2

 ∑i
n
= 1 X i

2     n

∑
n

i = 1

com 1 grau de liberdade devido à estimativa de b.

SQResíduo = SQTotal - SQRegressão ,

com (n - 1) - 1 = n - 1 - 1 = n - 2 graus de liberdade.
Para completar a tabela de análise de variância, determinamos os 

quadrados médios que vamos denotar por QM e é calculado como a 
razão entre as somas de quadrados e os respectivos graus de liberdade, 
ou seja, 

QMRegressão =
SQRegressão

1
QMResíduo =

SQResíduo

n - 2

Finalmente, a estatística F para testar a precisão do modelo é 
calculada como: 

F =
QMRegressão

QMResíduo

 
,

Tabela 14: Tabela de análise de variância – ANOVA.

Fonte de 
Variação

G. L. SQ QM F

Regressão 1 SQRegressão QMRegressão =
SQRegressão

1
QMRegressão

QMResíduo

Resíduo n - 2 SQResíduo QMResíduo =
SQResíduo

n - 2

Total n - 1 SQTotal

O valor da estatística F deve ser comparado com o valor da 
distribuição F com 1 grau de liberdade no numerador e n - 2 graus de 
liberdade no denominador, para testar as seguintes hipóteses:

H0:b = 0 versus H1:b ≠ 0.

Em outras palavras, se rejeitamos a hipótese H0, significa que a 
regressão é significante e, realmente, a variável regressora X contribui 
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para a variabilidade da resposta Y. Rejeitamos H0 se F > Fa, 1, n - 2, onde 
a é o nível de significância do teste.

Outra forma de realizar o teste é analisar o p-valor que sai dos 
relatórios dos programas computacionais de estatística, conforme 
veremos em um exemplo mais adiante.

Para o exemplo anterior, a tabela ANOVA fica dada por

Tabela 15: Tabela ANOVA para preço de venda de imóveis.

Fonte de 
Variação G. L. SQ QM F

Regressão 1 509,83 509,83 37,54

Resíduo 21 258,17 13,58

Total 22 794,99

Em uma tabela da distribuição F encontramos F(0,05; 1; 21) = 4,32. 
Como o valor de F calculado é maior que o valor de F tabelado; devemos 
rejeitar a hipótese nula. Neste caso, p-valor < 0,0001.

Isto significa que a variável, tamanho do lote, influencia fortemente 
a variabilidade no preço do imóvel.
5.3.5 Análise dos resíduos

Como definido antes, o resíduo ei = Yi - Ŷi, a diferença entre o 
valor realmente observado e o valor estimado pela reta de regressão, é 
a parte que o modelo estimado não foi capaz de explicar.

As observações realizadas anteriormente sobre o modelo são, 
na realidade, pressuposições feitas sobre o modelo de regressão 
populacional que devem ser verificadas através da análise dos resíduos 
para que o modelo estimado tenha validade.

Essa verificação é feita através da análise dos resíduos, e a principal 
ferramenta para esta análise é o gráfico dos resíduos versus valores 
ajustados, ei × Ŷi. Se o modelo é adequado para os dados, o gráfico 
não deve apresentar tendência, seu comportamento deve ser bastante 
aleatório, apresentando uma faixa ao longo do eixo dos X.

Tabela 16: Dados de venda de imóveis.

Yi Xi Ŷi ei = Yi - Ŷi

25,9 3,4720 28,6249 -2,72487
29,5 3,5310 28,7776 0,72241
27,9 2,2750 25,5263 2,37366
25,9 4,0500 30,1211 -4,22107
29,9 4,4550 31,1694 -1,26944
29,9 4,4550 31,1694 -1,26944
30,9 5,8500 34,7805 -3,88051
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Yi Xi Ŷi ei = Yi - Ŷi

35,9 6,4350 36,2948 -0,39483
31,5 4,9883 32,5499 -1,04993
31,0 5,5200 33,9263 -2,92628
30,9 6,6660 36,8928 -5,99279
30,0 5,0000 32,5802 -2,58022
36,9 5,1500 32,9685 3,93150
41,9 6,9020 37,5037 4,39630
40,5 7,1020 38,0214 2,47859
43,9 7,8000 39,8282 4,07176
37,5 5,5200 33,9263 3,57372
37,9 5,0000 32,5802 5,31978
44,5 9,8900 45,2384 -0,73838
37,9 6,7265 37,0494 0,85060
38,9 9,1500 43,3228 -4,42283
36,9 8,0000 40,3460 -3,44596
45,8 7,3262 38,6018 7,19823
Na Tabela 16 acima, apresentamos os valores ajustados pela reta 

de regressão e os resíduos para os dados de preço de venda de imóveis. 
Abaixo o gráfico correspondente:

Figura 11: Resíduos x Valores ajustados.
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Podemos observar no gráfico acima, que os pontos não 
apresentam nenhuma tendência, ou seja, os pontos aparecem de forma 
aleatória indicando que o modelo é adequado para descrever a relação 
entre o preço de venda do imóvel e o tamanho do lote.

A Figura 12 a seguir apresenta o comportamento padrão para 
o gráfico de resíduos versus valores ajustados. O comportamento é 
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satisfatório em (a), as formas de funil em (b) e losango em (c), indicam 
que a variância dos erros não é constante. Neste caso, podemos 
resolver este problema através de uma transformação nos dados. O 
comportamento apresentado em (d) indica que a relação entre as 
variáveis não é linear. Neste caso, devemos escolher outro modelo que 
não uma reta ou alguma transformação que torne linear a relação.

Figura 12: Padrões para o gráfico de Resíduos x Valores ajustados.

Fonte: adaptada de Montgomery e Peck, 1992, p. 75. 
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