Horário T6: 3a feira 8:00-10:00 & 5a feira 10:00-12:00

III UNIDADE
“Usa a estatística como um homem bêbado usa um poste,
mais para apoiar do que para iluminar”.
Andrew Lang

Hélio Magalhães de Oliveira, docteur, ENST, Paris
DE-CCEN
Website do curso http://www.de.ufpe.br/~hmo/introducao_a_estatistica.html

Análise Exploratória de Dados
Tipos de Variáveis
As variáveis podem ser classificadas:

qualitativas
quantitativas

qualitativas descrevem atributos de um dado experimento
quantitativas descrevem números resultantes de contagem ou medida.
marca e o modelo de um equipamento eletrônico

=> qualitativa,

tempo de vida útil do equipamento

=> quantitativa.
Data mining...

D. Donoho (Stanford University)

Prêmio Shaw (2004 — 2017)

https://web.stanford.edu/dept/statistics/cgi-bin/donoho/

True characteristics of the Modern Era
Ubiquitous, Pervasive Combination of

• Gathering data

• Transporting data

• Archiving data

• Publishing data
• Exploiting data

http://community.amstat.org/blogs/steve-pierson/2014/11/10/statisticians-prominent-in-top-100-cited-article-list

It is a capital mistake to theorize before one has data. Sherlock Holmes

O que fazer com “uma penca de dados”???

Gráfico de pontos
Um gráfico de pontos é a forma mais simples de apresentar dados
numéricos. Cada observação é representada por um ponto colocado sobre
uma reta, mostrando a posição relativa entre as observações.

Exemplo. Para encontrar a viscosidade da dimetilanilina a 20◦C, são
obtidas a seguintes medidas (em centipoises ou cP):
146, 154, 141, 140, 136, 132, 147, 140, 147, 139, 140, 140 .

veja que as abcissas podem não ter escala numérica [uma variável nominal].

Variáveis Qualitativas
Existem vários tipos de gráficos para representar a distribuição dos dados
de uma variável qualitativa. Os dois mais utilizados são:
o gráfico de barras
o gráfico de setores ou pizza.
O gráfico de barras consiste em construir retângulos ou barras, um para
cada classe, em que uma das dimensões é proporcional à frequência de
ocorrência desta classe (e a outra dimensão é arbitrária porém igual para
todas as barras).

As barras são dispostas paralelamente umas às outras, horizontal ou
verticalmente.

O gráfico de setores destina-se a representar a composição, usualmente
em percentagem, de partes de um todo. Consiste de um círculo de raio
arbitrário, representando o todo, dividido em setores, sendo que cada
setor corresponde a uma classe e tem área proporcional a frequência
relativa de ocorrência desta classe.

INEP - último censo: 2016
ONLINE PIE PLOT:
https://nces.ed.gov/nceskids/graphing/classic/bar_pie_data.asp?ChartType=pie

http://www.datavis.ca/milestones/

As variáveis qualitativas:

As variáveis quantitativas:

nominais
cardinais

discretas
contínuas

tempo de vida útil de um equipamento

=> variável contínua.

número de fótons emitidos

=> variável discreta

Variáveis Quantitativas

Para uma variável quantitativa discreta usa-se um gráfico de barras
como no caso de variáveis quantitativas, no qual tem-se uma barra para
cada possível valor que a variável pode assumir.

Também se usa um gráfico de dispersão unidimensional no qual
desenha-se pontos no plano cartesiano da forma (xi,ni), i.e., a abscissa do
ponto é um possível valor da variável e a ordenada é a frequência de
ocorrência deste valor. Para duas variáveis X e Y, usa-se os pares (xi,yi).

Generated from the "cars" dataset in the R statistical package
Author: YanWong

Gráfico de radar

Um gráfico de radar é um método de exibir dados multivariados sob
forma de um bidimensional, com variáveis quantitativas representada
em eixos a partir do mesmo ponto.

N.B. A posição relativa e o ângulo dos eixos não é informativa.

O comprimento dos dados de um raio é proporcional à magnitude da
variável para o ponto de dados a partir do valor máximo da variável em
todos os pontos de dados.

FONTE: https://www.osetoreletrico.com.br/qualidade-da-energia-a-necessaria-integracao-dos-indicadores-exemplos-de-aplicacao/

Apresentação de dados de faturamento anual da empresa XYZ.
dados Fictícios

Diagrama de ramo-e-folhas
O estatístico John Tukey inventou uma forma rápida de resumir dados,
mantendo a informação original, chamada diagrama de ramo-e-folhas.
STEM-AND-LEAF DIAGRAMS

Neste diagrama, os ramos representam as casas decimais e as folhas as
unidades. Os ramos são primeiramente colocados em uma linha vertical,
depois adiciona-se as folhas em cada linha, mantendo a mesma distância
entre elas e de forma ordenada.
Exemplo: Consideremos o conjunto de dados referente ao ganho de peso
(em kg) de 100 cobaias submetidos a certa dieta por um mês:
3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20,
21, 21, 21, 22, 22, 23,23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26,
27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,
30, 30, 30, 31, 31, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 34, 34,
35, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 40, 41, 41,
41, 42, 42, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 53, 57.

Assim como na Tabela de frequências, os galhos podem ser definidos de
diversas maneiras. Por exemplo: cada galho contendo apenas 5 dígitos,
de 0 a 4 ou de 5 a 9. Assim, o diagrama anterior fica:

Exercício.

A fim de combater um surto de dengue, agentes de saúde

registraram, por 42 dias, a quantidade X de focos de dengue na
localidade. Os dados estão representados no diagrama ramo-e-folhas

Em que ramo situa-se a mediana? Resp. 12.

Uma

alternativa de gráfico para variável quantitativa muito útil no

caso de variáveis contínuas é conhecida como histograma.

Construção de um Histograma
O primeiro passo é definir os intervalos contíguos e disjuntos que cubram
todos os resultados observados.

Uma vez definidos os intervalos, um histograma nada mais é do que um
gráfico de barras contíguas, em que

1. a base é proporcional ao comprimento do intervalo e
2. a área da barra é proporcional à frequência relativa de
ocorrência neste intervalo.
se o i-ésimo intervalo tem comprimento ∆i e a frequência relativa de

ocorrência de resultados neste intervalo é fi, então a altura da barra deve
ser proporcional a fi/∆i, (densidade de frequência da i-ésima classe).

Com essa convenção a área total do histograma é normalizada em 1.
Exemplo. Duzentas baterias automotivas de uma dada marca foram
testadas quanto a sua vida útil. Os resultados do teste em meses são
reportados na tabela que segue:

(a) Construa um histograma referente aos dados.
(b) Quantas baterias, em 1000 fabricadas, serão repostas pelo fabricante
se a garantia for de 6 meses?

Resp. 0,02+0,05 -> 7%

7% de 1000 =70

ESCALAS DE MEDIDA
Critério para classificar variáveis em função da escala de medida adotada
para se analisar o resultado do experimento.

nominais
As escalas de medidas podem ser

ordinais
intervalares
razão

Uma escala nominal: classificar os resultados de um experimento.

e.g., a

marca e o modelo do equipamento em questão.

Uma escala ordinal: classificar os resultados e estabelecer uma ordem
entre as diferentes classes de resultados.
e.g., grau de escolaridade de um indivíduo, classe sócio-econômica de um indivíduo, posição
que um dado indivíduo conclui uma certa corrida.

Uma escala intervalar: classificar/ordenar os resultados e quantificar a
diferença entre as classes (origem arbitrária e uma unidade de medida nesta escala).

e.g.,

a temperatura de um dado equipamento em medida em graus centígrados constitui

uma medida numa escala intervalar.

A escala Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica largamente
usada em questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião.

O formato típico de um item Likert é:
{não concordo, péssimo}

1

(-2)

{não concordo parcialmente, ruim}

2

(-1)

{indiferente, regular}

3

{concordo parcialmente, bom}

4

(+1)

{concordo totalmente, ótimo}

5

(+2)

Rensis Likert

(0)

Veja que as escalas usadas à direta são escalas intervalares, porém não são
escalas de razão. Nota 4 (bom) não significa que é o dobro da nota 2
(ruim), ou ótimo é 5 vezes melhor que péssimo...
Uma escala de razão: quão maior é um resultado que outro.
A diferença com a escala intervalar é que agora existe um zero bem definido neste escala.

e.g.,

A altura de um indivíduo, o número de ocorrências de um dado evento em um dado

intervalo são exemplos de medidas que utilizam uma escala de razão.

Nesta escala, se um escore de um item é o triplo do outro, o significado é que
‘quantitativamente’, a medida do item tem três vezes mais desempenho do que o
outro...

"Data! Data! Data!" he cried impatiently. "I can't make bricks without clay." Sherlock Holmes.

Distribuições de Frequências

A escolha dos intervalos é arbitrária, dependendo do contexto: conjunto
diferente de intervalos.

A única restrição que tal escolha deve satisfazer é que os intervalo
sejam disjuntos e que cubram todos os valores que foram obtidos
pela variável no experimento: partição.

1) poucos intervalos

perde-se detalhes

2) muitos intervalos

a intenção de resumir os resultados não é cumprida.

Histograma & polígono de frequência.

Regra empírica para elaborar uma distribuição de frequência

1. Encontrar a amplitude A do conjunto de valores observados;
2. Escolher o número k de classes;

k

n , n>25.

3. Determinar a amplitude h do intervalo de classe; h
4. Determinar os limites de classe;
5. Construir a tabela de frequências.

A

k

Medidas de Posição
Muitas vezes porém estaremos interessados em apenas um ou poucos
valores que sintetizem os resultados de uma dada variável.

As medidas de posição mais utilizadas são:
média (aritmética),
mediana,
moda.

Média:

éo

centro de gravidade

A mediana é o resultado que ocupa a posição central da série de
observações, quando ordenados em ordem crescente. Se o número de
observações for par e a variável for quantitativa, usa-se a média
aritmética das duas observações centrais como sendo a mediana.

MEDIANA. Os valores não são relevantes: apenas a ORDEM

Exemplo: considere a variável salário as observações desta variável foram:

2, 3, 3.5, 3.7, 4 | 5, 5.5, 6, 7.3, 10.
Solução:
As observações centrais são 4 e 5, logo a mediana desta variável é
md=4,5.
Quando o número de observações for par e a variável for ordinal,

define-se ambas as classes das duas observações centrais entre elas como
sendo medianas.

Moda (Mo): Dados agrupados ou não agrupados em classes
f ( Mo) Max f ( x)
x
É o valor que ocorre com maior frequência, em um conjunto de dados,
o qual é denominado de “valor modal”.
Um conjunto de dados pode apresentar mais de uma moda (dito
multimodal) ou não apresentar um valor predominante (dito amodal).

Com intervalo de classe: [fórmula de Pearson}

Moobs

3.md obs

2X .

Exemplo:
O número de divórcios na cidade Alpha, de acordo com a duração do
casamento, está representado na tabela:
FONTE: dados fictícios

(a) Construa o histograma da distribuição.
(b) Qual a duração média dos casamentos? E a mediana? E a moda?

Solução:
(a) Construção do histograma: note que a frequência relativa das 5
classes são, respectivamente: 14/25, 7/25, 3/25, 3/100, e 1/100.
{56%, 28%, 12%, 3%, 1%}.
Como cada classe tem comprimento 6, a altura de cada barra no
histograma deve ser 1/6 da frequência relativa da sua classe
correspondente.

{0.09333..., 0.04666... 0.02 0.005 0.001666...}

HISTOGRAMA= área unitária

(b) Cálculo da média: aproximar de cada classe pelo seu ponto médio:

X=
3×(14/25)+9×(7/25)+15×(3/25)+21×(3/100)+27×(1/100)=6,9.

Cálculo da mediana: a primeira classe já contém mais de 50% das
observações, como a mediana deve ser o valor para o qual 50% dos valores
são menores que a mediana => determinar a mediana através de uma
proporção:

O intervalo de 0 a 6 contém 56% das observações, o intervalo de
0 até a mediana deve conter 50%, então

md obs
6

50
56

portanto, mdobs= 5,36 .

Como a classe de maior frequência é a primeira, tem-se que a moda é
igual a Moobs=3. Ou via “Pearson”, Moobs=3.(5,36)-2.(6,9)=2,28

Medidas de Dispersão
Grupo 1 - 3, 4, 5, 6, 7; e Grupo 2 - 1, 3, 5, 7, 9.
Ambos grupos possuem a mesma média e mediana que é igual a 5, porém
os resultados do Grupo 1 estão mais aglutinados ao redor deste valor.

O desvio médio é calculado considerando distância como sendo o
valor absoluto da diferença entre xi e X .

A variância é calculada considerando como distância o quadrado da
diferença entre xi e X . O desvio padrão s, sua raiz quadrada.

não se importe com o n-1. Pense que usa-se n

média

Exemplo:
Determine a variância do número de divórcios do exemplo anterior

Solução: cada classe é aproximada pelo valor do seu ponto médio, então:
s2=9×(14/25)+81×(7/25)+225×(3/25)+441×(3/100)+729×(1/100)−
(6,9)2 = 27,63.

Coeficiente de Variação (CV)
Trata-se de uma medida relativa de dispersão útil para a comparação
em termos relativos do grau de concentração. O coeficiente de variação
é a relação entre o desvio padrão (s) e a média x .

s
CV :
X

(notar que é adimensional!).

Regra de algibeira:
Baixa dispersão: CV ≤ 15%
Média dispersão: 15% < CV < 30%
Alta dispersão: CV ≥ 30%

SEPARATRIZES: Quantis
A informação de posição e de dispersão não dá informação a
respeito da simetria ou assimetria da distribuição dos resultados.

Os quantis são medidas que servem para informar a este respeito.

p-quantil, indicado por q(p): um quantil de ordem p em que p é uma

proporção qualquer, 0<p<1, tal que 100p% dos resultados sejam menores
que q(p).

quantis usados frequentemente:

q(0,25) é o 1o quartil ou 25o percentil;
q(0,5) é o 2o quartil (mediana), 5o decil, ou 50o percentil;
q(0,75) é o 3o quartil ou 75o percentil;

q(0,1) é o 1o decil;
q(0,9) é o 9o decil.

Uma medida de dispersão alternativa é a distância interquartil, dq,
dq= a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil,
i.e. dq := q(0,75) − q(0,25).

Pondo uma lista de dados em ordem crescente, tem-se uma
distribuição acumulada e os n pontos definem n quantis, (i-ésimo
quantil: i/n
i 0.5
.100%
n

100%).

Usa-se

a

correção

de

continuidade

SIMETRIA vs ASSIMETRIA
Para se ter uma distribuição aproximadamente simétrica,

q(0,5)−x(1)

≈

x(n)−q(0,5);

q(0,5) − q(0,25)
q(0,25) − x(1)

≈

≈

q(0,75) − q(0,5); e

x(n) − q(0,75).

X1, X2, ...Xn são os dados “crus”,
X(1), X(2), ...X(n) são os dados “classificados em ordem crescente”.

Exemplo:

O

serviço

de

atendimento

ao

consumidor

de

uma

concessionária de veículos recebe as reclamações dos clientes. Tendo em
vista a melhoria na qualidade do atendimento foram anotados o número
de reclamações diárias nos últimos 30 dias: 4, 5, 3, 4, 2, 6, 4, 1, 6, 5,
3, 4, 4, 5, 2, 3, 6, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 5, e 2.

(a) Faça uma tabela de frequências desses dados.
(b) Determine o valor da média, moda, mediana, desvio padrão, e
do 1o e 3o Quartis desta distribuição de dados.
(c) Com base nos valores obtidos na letra (b), você diria que esta é
uma distribuição simétrica de dados?

Solução: A tabela de frequência dos dados é dada por:
No. de Reclamações

Freq. Relativa

1

3/30

2

6/30

3

6/30

4

7/30

5

5/30

6

3/30

X1, X2, ...Xn são os dados “crus”,
X(1), X(2), ...X(n) são os dados “classificados em ordem crescente”.

A média dos dados é:

X

=(1×3/30)+(2×6/30)+(3×6/30)+(4×7/30)+(5×5/30)+(6×3/30)≈3,47

A moda é igual a 4.
A mediana é dada por 3,5

(n par, eletos centrais são 3 e 4)

A variância é dada por:
σ2=(1×3/30)+(4×6/30)+(9×6/30)+(16×7/30)+(25×5/30)+(36×3/30)
−3,472 ≈ 2,16.

Logo, o desvio padrão é igual aproximadamente a 1,47.

O primeiro quartil é dado por x(8) = 2,
e o terceiro quartil é dado por x(23) = 5.
Com estes resultados:
(a) q(0,5) − x(1) = 2,5 = x(n) − q(0,5) ;
(b) q(0,5) − q(0,25) = 1,5 = q(0,75) − q(0,5) ; e
(c) q(0,25) − x(1) = x(n) − q(0,75) .

Logo, pode se concluir que os dados tem uma distribuição
simétrica.

Exemplo: (de volta) O número de divórcios na cidade, de acordo
com a duração do casamento, (relembrando)

(a) Encontre o 1o e o 9o decis.
(b) Qual o intervalo interquartil?

Solução:
(a) Cálculo do 1o decil através de uma proporção, pois a primeira
classe contém 56% das observações, então

q (0,1) 0
10 0

6
56

logo, q(0,1)= 1,07.

Para o 9o decil note que as duas primeiras classes contém 84% das
observações, e as três primeiras contém 96% das observações,
então o 9o decil deve estar na terceira classe e pode ser
determinado por uma proporção:

q(0,9) 12
90 84

18 12
96 84 logo q(0,9)=15.

(b) Para calcular o intervalo interquartil, necessita-se o primeiro
e o terceiro quartil (calculados de maneira similar a parte (a)).

q (0,25)
25

6
56

logo, q(0,25) = 2,68 .

O terceiro quartil deve estar na segunda classe, então como a
primeira classe já contém 56% das observações:

q (0,75) 6
19

6
28

logo, q(0,75)=10,07.

Portanto, o intervalo interquartil é [2,68; 10,07] .

Box-plot
box-and-whisker plot foi inventado na década de 70 por John Tukey.

Tukey strikes again

Uma representação prática, simples e eficiente envolvendo
quartis é o box-plot.

Visualizar: posição, variabilidade, assimetria, valores atípicos.

Texto

Recomenda-se usar a URL
(online free box plot calculator)

http://shiny.chemgrid.org/boxplotr/

Retângulo (caixa):

Aresta inferior= primeiro quartil
Aresta superior= terceiro quartil

A mediana é representada com traço (bigodes)
A altura da caixa é o IQ (intervalo interquatil)

O intervalo [Q1;Q3] contém 50% das observações centrais

Valores típicos: em [Q1-1,5.IQ; Q3+1,5.IQ] define pontos de corte.
Fora desta faixa, são valores aberrantes (outlier)

Box-plot
notar que os indicadores dos “bigodes”superiores e inferiores são simétricos: eles são +- 1,5 IQ além dos quartis.
No boxplot traçado, usam-se os valores limites (dados anotados) correspondentes a dados dentro destas faixas.

Exercício. Boxplot
Os dados de uma tabela de 50 observações forneceram os
seguintes resultados:
parâmetro avaliado
Q1
mdobs
Q3
Q1 - 1,5 IQ
Q3 + 1,5 IQ
min
max

valor
52
58
68,5
27,25
93,25
44
95

COMENTÁRIO
13a observação ordenada
média entre 25a e 26a obs
38a observação ordenada
Ponto de corte inferior
Ponto de corte superior
Valor mínimo
Valor máximo

Intervalo: [27.25 , 93.25]

Note os dois bigodes, e a marcação do outlier.

na prática, os bigodes são colocados sobre pontos do conjunto de dados (amostra).
o bigode inferior, na menor observação dentro da faixa delimitada pelo valor teórico q1-1.5IQ
o bigode superior, na maior observação dentro da faixa delimitada pelo valor teórico q3+1.5IQ

Exemplos de BOX PLOT
IBGE SOBRE NORDESTE E PERNAMBUCO - média salarial
fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama (Síntese de Indicadores Sociais 2018)

salário médio em 24 estados

Nordeste

DF

Salário médio agrupado por região (IBGE 2018)

PERNAMBUCO - IDH por município
uma radiografia de alguns aspectos -- 185 municípios
fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/panorama

184 municípios em Pernambuco: IDH*1000

EMPREGOS: População ocupada por município

FONTE: IBGE 2018

ABAIXO DO 1o QUARTIL menos de 5% da população ocupada
Água Preta, Águas Belas, Altinho, Belém de Maria, Betânia, Bodocó, Brejão, Brejo da Madre de Deus,
Buenos Aires, Buíque, Caetés, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Carnaubeira da Penha, Casinhas,
Correntes, Cumaru, Flores, Frei Miguelinho, Gameleira, Granito, Iati, Ibimirim, Ibirajuba, Iguaracy, Itapetim,
Jataúba, Jurema, Lagoa dos Gatos, Machados, Manari, Maraial, Mirandiba, Salgadinho, Sanharó, Santa
Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, São Benedito do Sul, São João, São Joaquim do Monte, Terra Nova,
Tracunhaém, Tupanatinga, Verdejante, Xexéu.
\\

ACIMA DO 3o QUARTIL (mais de 10% da população empregada)
Abreu e Lima, Arcoverde, Barra de Guabiraba (32,5), Barreiros, Belém do São Francisco, Belo Jardim,
Bezerros, Cabo de Santo Agostinho, Camutanga (51,3), Carpina, Caruaru, Cortês, Fernando de
Noronha (72,2), Floresta, Garanhuns, Goiana, Gravatá, Igarassu, Ipojuca (36,4), Itacuruba, Itapissuma,
Jaboatão dos Guararapes, Lagoa de Itaenga (25,9), Lagoa Grande, Lajedo, Limoeiro, Nazaré da Mata,
Olinda, Palmares, Paulista, Petrolândia, Petrolina, Recife (44,8), Rio Formoso (32,8), Salgueiro, Santa
Cruz do Capibaribe, Serra Talhada, Sirinhaém, Surubim, Tamandaré, Timbaúba, Toritama, Trindade,
Vicência, Vitória de Santo Antão.
Acima do BIGODE SUPERIOR (>15% de população ocupada) apenas as cidades cujos nomes estão grafados em negrito (top 10%).
Campeã --Camutanga 51.3%

EDUCAÇÃO: IDEB PERNAMBUCO Anos iniciais do ensino fundamental (IBGE)

ABAIXO DO 1o QUARTIL
Alagoinha, Altinho, Amaraji, Angelim, Barreiros, Buenos Aires, Camutanga, Correntes, Cumaru, Gameleira, Glória do Goitá, Itambé,
Itapissuma, Itaquitinga, Jataúba, Joaquim Nabuco, Manari, Maraial, Moreno, Olinda, Orocó, Ouricuri, Palmeirina, Paudalho, Paulista,
Pedra, Pombos, Rio Formoso, Saloá, Sanharó, Santa Maria da Boa Vista, São José da Coroa Grande, São Lourenço da Mata, São
Vicente Férrer, Sirinhaém, Tacaimbó, Toritama, Vicência

ACIMA DO BIGODE SUPERIOR
Bonito, Carnaíba, Dormentes, Jucati, Jupi (6.5), Lajedo (6.5), Tupanatinga, Tuparetama

EDUCAÇÃO: IDEB PERNAMBUCO Anos finais do ensino fundamental (IBGE)

ABAIXO DO 1o QUARTIL
Agrestina, Amaraji, Angelim, Barreiros, Betânia, Brejo da Madre de Deus, Camutanga, Condado, Correntes, Ferreiros, Gameleira, Glória
do Goitá, Goiana, Iati, Igarassu, Itaíba, Itambé, Itapetim, Itapissuma, Itaquitinga, Jaqueira, Jataúba, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Ouro,
Manari, Maraial, Moreno, Orocó, Palmeirina, Pombos, Quipapá, Riacho das Almas, Ribeirão, Rio Formoso, Saloá, Santa Cruz, Santa
Maria da Boa Vista, Santa Maria do Cambucá, São João, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tacaimbó, Toritama, Vertente do Lério,
Vicência, Vitória de Santo Antão

ACIMA DO BIGODE SUPERIOR
Bonito, (5.3) (único >5,0)

A ilustração a seguir mostra exemplos ilustrativos para:

Distribuição simétrica

Distribuição assimétrica negativa

Distribuição assimétrica positiva

País

O+

A+

B+

AB+

O−

A−

B−

AB−

Alemanha

35%

37%

9%

4%

3%

6%

2%

1%

Arábia Saudita

48%

24%

17%

4%

4%

2%

1%

0%

Austrália

40%

31%

8%

2%

3%

7%

2%

1%

Áustria

30%

33%

12%

6%

7%

8%

3%

1%

Bélgica

38%

34%

9%

4%

7%

6%

2%

1%

Brasil

36%

30%

9%

4%

4%

9%

4%

1%

Canadá

39%

36%

8%

3%

7%

6%

1%

1%

Dinamarca

35%

37%

8%

4%

6%

7%

2%

1%

Espanha

36%

34%

8%

3%

9%

8%

2%

1%

Estados Unidos

37%

35,7%

9%

3%

7%

6%

2%

1%

Estônia

30%

31%

20%

6%

5%

5%

3%

1%

Finlândia

27%

38%

15%

7%

4%

6%

2%

1%

França

36%

37%

9%

3%

6%

7%

1%

1%

Hong Kong, China

40%

26%

27%

7%

0,31%

0,19%

0%

0%

Irlanda

47%

26%

9%

2%

8%

5%

2%

1%

Islândia

47,6%

26%

9%

2%

8%

5%

2%

0%

Israel

32%

34%

17%

7%

3%

4%

2%

1%

Noruega

34%

42,5%

6,8%

3%

6%

7,5%

1%

1%

Nova Zelândia

38%

32%

9%

3%

9%

6%

2%

1%

Países Baixos

40%

35%

7%

3%

8%

7%

1%

1%

Polônia

31%

32%

15%

7%

6%

6%

2%

1%

Portugal

40%

34%

5,6%

3%

5%

7%

1%

1%

Reino Unido

37%

35%

8%

3%

7%

7%

2%

1%

Suécia

32%

37%

10%

5%

6%

7%

2%

1%

Turquia

30%

37,8%

14%

7%

4%

5%

2%

1%

boxplot para distribuição de tipos sanguineos no mundo [http://shiny.chemgrid.org/boxplotr/]

Medidas de simetria / assimetria

Gráficos de box-plot são úteis para detetar diferenças de simetria.

Na ilustração, vê-se o comportamento típico de assimetrias.

Coeficiente de Bowley

Uma medida interessante consiste em quantificar as diferenças

entre os quartis e a mediana (reencontrado o 2o coeficiente AS).
gb :

Interprete:

gb < 0

obs

(Q3 md obs ) (md obs Q1 )
Q3 Q1

gb ≈ 0

gb > 0

Curtose
Curtose é o grau de achatamento (ou afilamento) de uma
distribuição em comparação com uma distribuição padrão (curva
normal).

Classificação do grau de curtose: três tipos de curvas

mesocúrtica
platicúrtica
Leptocúrtica

(“espragatada”)

Para medir o grau de curtose utiliza-se o coeficiente:

K:

1 Q3 Q1
2 P90 P10
Q1 : valor do 1º Quartil
Q3 : valor do 3º Quartil
P10 : valor do percentil 10
P90 : valor do percentil 90

• Se K= 0,263 distribuição mesocúrtica,
• Se K > 0,263 distribuição platicúrtica,
• Se K < 0,263 distribuição leptocúrtica.

Q-Q plot (Gráfico de quantis para duas v.a.’s)
MECANISMO PARA COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE DUAS
VARIÁVEIS ALEATÓRIAS (ou duas amostras de dados)
Consiste em representar, no plano, os respectivos quantis como pares
ordenados.

Maneira direta: quando as variáveis tem o mesmo número de observações,
classificar os dados de cada uma em ordem crescente e esboçar os pares
ordenados (xi, yi).

Exercício. As variáveis correspondentes às notas em duas turmas
distintas na disciplina estatística apresentam as seguintes observações:
5 6 7 10 16 25 27 30 30 33 35 40 45 50 52 58 58 58 62 62 68 70 70 71 75 77 80 80 81 85 88 90 90 100 100 100
6 12 22 26 34 35 38 45 46 47 52 54 55 55 55 55 57 59 60 62 63 66 67 70 75 78 78 79 80 84 84 86 87 89 95 100

Traçando o Q-Q plot, obtém-se o gráfico à esquerda. Veja o
comportamento comparativo de duas outras turmas (a direita).

Interprete. Comente as diferenças observadas...

Exercício: (Aderência). Uma empresa fornecedora afirma que produz
cilindros com raio médio 10 cm e desvio padrão 1,9 cm. Para descrever
a variabilidade do tamanho das peças, você admite a hipótese de que os
raios da base são distribuídos normalmente, i.e., que R~N(10; 1,92). De
posse de uma amostra inicial contendo 20 cilindros, obteve-se os
seguintes dados, n=20 observações:
9,7 12,5 9,9 10,5 10,7 5,6 7,8 8,0 10,8 11,5 10,5 10,9 9,9 10,2 13,9 9,5 7,8 11,6 9,3 12,6

Calculando-se a média amostral e o desvio amostral, chega-se a 10,16
e 1,9041, respectivamente.
Isto é compatível com o esperado (um teste de hipóteses deveria ser
conduzido, para maior rigor). Será que a distribuição dos dados é

compatível com uma normal com os parâmetros assumidos?

Solução. Classifique os dados em ordem crescente, denotados Xobs(i).

Determine

as

frequências

acumuladas

observadas,

considerando

i 0,5
n .

f ac (i )

(note que a correção de continuidade foi inserida).
Calcule
Z obs (i )

o

escore

reduzido

Z

correspondente

às

observações:

X obs (i ) 10
1,9
. O valor teórico esperado para a variável escore reduzido

Z, zteo(i), a frequência acumulada fac(i), se a distribuição fosse normal
deveria ser

P(Z

zteo (i ))

f ac (i ) , de modo que

zteo (i )

1

( f ac (i )) .

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

fac(i) Xobs(i)
0,025
5,6
0,075
7,8
0,125
7,8
0,175
8,0
0,225
9,3
0,275
9,5
0,325
9,7
0,375
9,9
0,425
9,9
0,475 10,2
0,525 10,5
0,575 10,5
0,625 10,7
0,675 10,8
0,725 10,9
0,775 11,5
0,825 11,6
0,875 12,5
0,925 12,6
0,975 13,9

Zobs(i)
-2,3158
-1,1579
-1,1579
-1,0526
-0,3684
-0,2632
-0,1579
-0,0526
-0,0526
0,1053
0,2632
0,2632
0,3684
0,4211
0,4737
0,7895
0,8421
1,3158
1,3684
2,0526

Zteo(i)
-1,96
-1,44
-1,15
-0,93
-0,76
-0,60
-0,45
-0,32
-0,19
-0,06
0,06
0,19
0,32
0,45
0,60
0,76
0,93
1,15
1,44
1,96

Para a comparação entre as duas variáveis (quantis), Zobs e Zteo, i.e.,
comparando-se os dados observados com a curva normal teórica
(esperado), o ‘Q-Q plot’ pode ser utilizado.

É só exibir o gráfico dos pares ordenados (zobs(i), zteo(i)), e comparar com
a bissetriz do primeiro quadrante (indicativo que Zobs=Zteo).

A concordância com a distribuição normal é razoável.

Distribuições Amostrais
Aplicação de modelos probabilísticos na prática

informação sobre a

distribuição de probabilidade da variável aleatória de interesse.

Processos clássicos para a obtenção da distribuição de uma
variável aleatória:
edução de uma distribuição por um especialista da área.
inferência da distribuição a partir de uma análise de dados.

População e Amostra
Definição: População é o conjunto de todos os elementos ou resultados sob
investigação. Amostra é um subconjunto formado por elementos
selecionados da população.

Seleção de uma Amostra
cuidados com os métodos de seleção de uma amostra;
é necessário que a amostra seja representativa da população.

Exemplo. pesquisa de opinião pública a respeito de um dado governo, se
fossem escolhidas apenas pessoas de uma dada região beneficiada por esse
governo, a amostra pode não ser representativa de toda a população,
neste caso diz-se que a amostra é viesada.

Amostra Aleatória Simples
No caso de uma população finita
1) numerar os elementos da população.
2) em seguida escolher um número aleatório.
(tabela de números aleatórios ou #aleatórios gerados por computador).

AMOSTRAGEM
amostragem com reposição, se for permitido que uma unidade
possa ser sorteada mais de uma vez.
amostragem sem reposição, se o elemento for removido da
população.
Definição: Uma amostra aleatória simples de tamanho n de uma

população modelada por uma v.a. X, com uma dada distribuição,

é um conjunto de n variáveis aleatórias independentes X1,X2,...,Xn,
cada uma com a mesma distribuição de X.

No caso de uma população X contínua, com função densidade de

probabilidade f(.), a função densidade de probabilidade conjunta
da amostra (X1,X2,..., Xn), será:

f X 1 X 2 ,..., X n ( x1 , x2 ,..., xn )

f ( x1 ). f ( x2 )... f ( xn )

O objetivo da inferência estatística é fornecer critérios para que se

possa descobrir a forma da distribuição e/ou os parâmetros da
população que gerou a amostra que se observa.

Estatísticas e Parâmetros
Uma vez obtida a amostra de uma dada população, pode-se
desejar calcular alguma função desta amostra.
Por exemplo, a média da amostra (X1,X2,...,Xn) é dada por:
n

X:

Xi

i 1

n

Definição (estatística ou estimador): Uma estatística T é uma
função de uma amostra X1,X2,...,Xn. Assim, T= (X1,X2,...,Xn;n).

As estatísticas mais comuns são:
n

1. Média amostral: X :
2. Variância amostral:

Xi

i 1

n
2

s :

1
n 1i

n

(Xi

X )2

1

3. O menor valor da amostra: X(1) = min (X1,X2,...,Xn);
4. O maior valor da amostra: X(n) = max (X1,X2,...,Xn);
5. Amplitude amostral: W := X(n)−X(1) ;
6. A i-ésima maior observação da amostra: X(i). [ordenados]

Para diferenciar características da amostra com características
da população, chama-se de parâmetro uma medida usada para
descrever uma característica da população.

Assim se uma população for modelada por uma variável aleatória

X, a esperança e a variância E(X) e Var(X), respectivamente,
constituem parâmetros.

Distribuições Amostrais
Interesse: um parâmetro θ da população.
Suponha que se decide usar uma estatística T

(denotada tb T= ˆ )

de uma amostra aleatória simples X1,X2,...,Xn da população.

Uma vez colhida a amostragem, pode-se calcular que T=t0 e é
baseado neste valor que se faz afirmações sobre θ.

Como T é uma função de variáveis aleatórias [já estudado], ela é
também uma variável aleatória e, portanto, possui uma dada
distribuição.

Distribuição amostral da estatística. Esta distribuição é conhecida
como distribuição amostral da estatística T.

Exercício: Lançamento de uma moeda 50 vezes, usando a
estatística X, o número de caras obtidas.

Solução. A distribuição amostral desta estatística é uma binomial
com parâmetros n = 50 e p, em que p é a probabilidade de cara
em um lançamento qualquer desta moeda.

Questão: a moeda é honesta, se ocorreram 36 caras?
Consiste em verificar se p=0.5. Assumindo p=0.5, calcula-se
então P(X ≥ 36) = 0.0013. Então existe evidência que p deve ser
diferente de 0.5.

Questão: a moeda é honesta, se ocorreram 29 caras?
Calcula-se P(X≥29)=0.1611, então se a moeda for honesta
aproximadamente 1/6 das vezes observa-se um valor maior ou
igual a 29. Não há informação suficiente para descartar a
hipótese que a moeda seja honesta.

Distribuição Amostral da Média Amostral
Qual a distribuição amostral da média amostral X ?
Antes:
Qual a esperança e a variância da distribuição amostral de X ?
Teorema: Seja X uma variável aleatória com média μ e variância

σ2, e seja (X1,X2,...,Xn) uma amostra aleatória simples de X. Então,
2

E( X )

e var( X )

n .

Prova: Pela linearidade da esperança, tem-se:

E(X) =(EX1 + EX2 + · · · + EXn)/n = nμ/n = μ.

Como X1,X2,...,Xn são independentes, tem-se:

var( X )

1
(var X 1 var X 2 ... var X n )
2
n

2

n .

Conforme n vai aumentando, a distribuição de X tende a ficar

mais concentrada em torno de sua média μ, pois sua variância vai
diminuindo.

Cabe aqui o teorema conhecido como Teorema do Limite Central
(Teorema central do limite), estabelecido sem prova aqui [e olhe
que a prova está entre uma das mais elegantes que já vi...
Simplesmente elegante e maravilhosa!]

Teorema TCL
Para amostras aleatórias simples (X1,X2,...,Xn), retiradas de uma
população com média μ e variância σ2 finita, a distribuição
aproxima-se, para n grande, de uma

amostral da média X

distribuição normal, com média μ e variância σ2/n, ou seja, se

FX
2

/n

for a função de distribuição acumulada de

X
2

/ n , tem-se

que ∀x∈

lim F X
n

( x).
2

/n

som

História da medida áurea...
Realizar medições de um mesmo fenômeno usualmente conduz a
resultados distintos devido à variabilidade. Com o viés do
determinismo:

ciências

exatas

são

exatas

(sem

erro,

reproduzíveis), os antigos pesquisadores descartavam todas as
medidas feitas, mantendo apenas aquela mais “conveniente”,

chamada de medida áurea. Entre (X1,X2,...,Xn), guardavam
apenas um Xi*, elegida.

Ilustração do TCL: uma população com distribuição N(5, 16). As
curvas correspondem às distribuições da média amostral. Quanto
maior o número de amostras colhidas, menor desvio.

O TCL afirma que para valores grandes de n,

X

terá uma

distribuição aproximadamente normal, embora que a velocidade
desta convergência dependa da distribuição da população.
Regra empírica:

amostras de tamanhos de 30 elementos, a

aproximação TCL já pode ser considerada boa.
Exercício. Suponha que uma máquina está regulada para produzir
lâmpadas com tempo de vida útil médio de 10.000 horas. De
uma amostra de 50 lâmpadas produzidas por esta máquina,
verifica-se o tempo de vida útil de cada uma delas.

Determine a probabilidade de que o tempo de vida útil médio seja
menor ou igual a 8.000 horas.
Solução.
Sabe-se que o tempo de vida útil de uma lâmpada é distribuído
de acordo com uma Exponencial. Portanto, como o tempo de vida
útil médio é de 10.000 horas, tem-se que a média populacional
o desvio padrão

4

é =10 horas e a variância populacional é igual a =104 horas.
Como a amostra é maior que 30

(TCL)

média amostral tem

uma distribuição N(104,10⁸/50). Portanto,
P( X

8000)

P Z

50 (8000 10000)
10000

(

2 ) 0,0793.

Distribuição Amostral de uma Proporção
Proporção de indivíduos de uma população portadores de uma
determinada característica = p.

Logo, pode-se definir uma variável indicadora aleatória X
X=1

se o indivíduo possui a característica,

X=0,

em caso contrário.

[e.g. Pessoas com mais de 2 m de altura]

X ~B(n,p).

Considere uma amostra aleatória simples de tamanho n desta
população.

Seja Yn o número total de indivíduos na amostra que apresentam
a característica de interesse.

Então, Yn~B(n,p).
A proporção de indivíduos portadores da característica é dada

Yn
ˆ
p
:
por
n

[é v.a. - é uma estatística]

Calculando a distribuição de p̂ a partir da distribuição de Yn:

P( pˆ

Ora, Yn

n. X e pˆ

k
)
n

P(Yn

k ).

X.

Pelo TCL, a distribuição amostral de X da amostra (X1,...Xn) é
aproximadamente ~

N

p,

p (1 p )
.
n

Exercício. Um fabricante de vacinas afirma que a sua vacina para
gripe imuniza 80% dos casos. Uma amostra de 25 indivíduos
entre aqueles que tomaram a vacina foi sorteada e testes
conduzidos para verificar a imunização (ou não). Se o fabricante
estiver correto, qual é a probabilidade de a proporção de
imunizados na amostra ser inferior a 0,75? E superior a 0,85?
Solução.

p̂ ~N

A
p,

p (1 p )
.
n

P pˆ 0,75

Para P pˆ

distribuição

0,85

P Z

,

do

estimador

de

proporção
pˆ p
p (1 p ) / n

A variável escore reduzido é Z :
0,75 0,80
0,8.0,2 / 25

tem-se P Z

PZ

0,625

0,85 0,80
0,8.0,2 / 25

1
1 PZ

(0,625) 0,27.
0,625

1

(0,625).

é

,

Determinação do Tamanho adequado de uma Amostra

OBJETIVO. determinar o tamanho de uma amostra a selecionar
de uma população de modo a obter um erro de estimação
previamente estipulado, com certo grau de confiança.
O objetivo é pois determinar o menor valor de n tal que:

P( X

)

,

em que

é o grau de confiança necessário para que o erro

amostral seja no máximo igual a .

X

Como a distribuição amostral de

mínimo da amostra n deve satisfazer

P

X

n.

P

2

é N(μ, n ), o tamanho

Z

n.

,

i.e.
P

1

1

2

Z

1

1

2

P Z

1

1

2

P Z

1

1

2

1

1

1

2

.

2

Portanto,

n.

1

1

2

2

n

,

ou seja,
1

1

2
2

2

.

DIMENSIONAMENTO DA AMOSTRA.

tamanho da amostra depende diretamente da variância da
população.

Como era de se esperar:
quanto maior variabilidade tiver a população, mais amostras serão

necessárias para que se possa fazer afirmações confiáveis a respeito

dos erros dos estimadores.

NOTA:

Em geral, o valor da variância σ2=p(1−p) da população é

desconhecido! Na prática, pode-se usar o fato que p(1−p) ≤ 1/4,
limitando

1

1

IMPORTANTE n

2
4

2

2

.

Exercício: Uma variável aleatória X

tem distribuição amostral

N(3, 22). Qual deve ser o tamanho n de uma amostra aleatória
de X para que a média amostral X

tenha 90% dos valores

menores que 3,5?
Solução.

Deseja-se que P ( X ≤ 3,5) = 0,9.

X 3
Z
:
Como
2 / n é normal,

n

2

1

(0,9)
0,5

n≈27.

INFERÊNCIA ESTATÍSTICA: Estimação de Parâmetros

Cabe obter estimativas de parâmetros de uma população
estudada, principalmente a média e a variância da população.

O objetivo da estimação é selecionar um único número baseado
nos dados amostrais, sendo esse número o mais plausível para o
parâmetro θ investigado.

Critérios:
Acurácia
Precisão
viés
o critério da acurácia: proximidade de cada observação do alvo que
se procura atingir.
o critério da precisão: proximidade de cada observação da média de
todas as observações.
o critério do viés: proximidade da média de todas as observações do
alvo que se procura atingir.

Estimadores: Vício e consistência

Definição (vício ou viés). Um estimador T= ˆ para um parâmetro
é dito ser não viciado ou não viesado se E( ˆ )= .

Definição (consistência). Um estimador T= ˆ para um parâmetro
é dito ser consistente se:
lim

E ( ˆ)

lim

var( ˆ) 0

n

n

.

Cabe notar que a média amostral X é um estimador consistente
da média estatística E(X)= da v.a. X.

Aqui, cabe estudar o viés do estimador variância amostral

ˆ

2

1
n

n

X )2

(Xi

i 1

para a variância var(X)=

2

da v.a. X.

Tem-se:
2

E( ˆ )

1
n

n

E( X i

X)

1
n

2

i 1

Desenvolvendo-se, chega-se a

n

X )2

E( X i

i 1

E( ˆ 2 )

1
n
n

2

1
n

2

.

n 1
n

2

.

O estimador é assintoticamente não enviesado. Porém há um

modo mais simples de efetuar a correção: multiplicar por n,

dividir por n-1:

2

S :

1
n 1i

n
1

(Xi

X )2

.

Intuitivamente, um estimador é consistente se ao aumentar o

tamanho da amostra n, a probabilidade de que este difira do
parâmetro por mais que qualquer erro pré-especificado >0 tende
a zero. Formalmente:
Definição: Uma sequência {Tn} de estimadores de um parâmetro

θ é consistente se, para todo >0,

lim P(|Tn−θ|> )=0.
n→∞

notação:

plim T =
n->inf n

É possível demonstrar — no caso em que a população tem
distribuição normal com média µ e variância σ2 — que
2 4
var(S2)= n 1 .

Proposição: Em uma população normal, S2 é um estimador
não-viesado para σ2.
Prova.

Já calculado (slides atrás) que S2 é não enviesado: E(S2)=
Da expressão anterior para variância

lim
n

var(S 2 ) 0.

2

.

Definição:(EFICIENCIA)
Se T e T’ são dois estimadores não-viesados de um mesmo
parâmetro θ e Var(T) < Var(T’), então T é mais eficiente que T’.

Estimativa da mediana
Considere uma população normal X, com parâmetros
Deseja-se

estimar

a

mediana

desta

população.

e

Como

2

.

a

distribuição é simétrica, portanto, a mediana e a média
coincidem. Calcula-se

X

e mdobs - a média amostral e a

mediana amostral para população de tamanho n.

Qual dos dois estimadores é mais eficiente para estimar a mediana

populacional?

Mostra-se que as distribuições amostrais dos estimadores são:

X

∼N(µ, σ2/n)
2

mdobs ∼ N(md(X), 2 n ).
Conclusões:
1. ambos são não-viesados
2. X é mais eficiente que mdobs, pois Var(mdobs)>Var( X ).

Para uma população normal é preferível usar a média amostral
para estimar a mediana, contrariando a intuição.

Estimativas com Intervalo de Confiança

Até agora: estimadores pontuais
(i.e. especificam único valor para o estimador).
Nova Ideia: estimadores por intervalos de confiança
(baseados na distribuição amostral do estimador).

Um intervalo de confiança de um parâmetro desconhecido θ é um
intervalo da forma [L, U],

L e U dependem da amostra (são estatísticas).

Objetivo da estimação por intervalo

determinar valores de L e U tal que

P(L ≤ θ ≤ U) = γ.
Note que θ não é aleatório, L e U é que são aleatórios.

Existe uma probabilidade γ de selecionarmos uma amostra tal
que o intervalo [L, U] contenha o valor de θ.
Se esta afirmação for verdadeira:

em 100γ% das vezes θ estará incluso no intervalo [L, U].

nível de confiança do intervalo
Tal intervalo é chamado de um intervalo de 100γ% de confiança
para θ, e γ é conhecido como nível de confiança do intervalo.

BALANÇO
Quanto maior o intervalo de confiança, mais provável que ele
contenha o verdadeiro valor θ.
Mas, quanto maior for o intervalo, menos informação tem-se a
respeito do verdadeiro valor de θ.

Situação ideal:
intervalo [L,U] relativamente pequeno com alta confiança

TIPOS DE INTERVALO DE CONFIANÇA
com nível de confiança γ=1-

intervalo bilateral de confiança para θ

escolha de limite inferior L e limite superior U tal que P(L ≤ θ ≤ U)=γ.
intervalo unilateral inferior de confiança para θ

escolha de limite inferior L de tal que P (L ≤ θ) = γ.
intervalo unilateral superior de confiança para θ

escolha de limite superior U tal que P (θ ≤ U) = γ.

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA

(usando a estatística: média amostral

X

)

Caso 1 - população de variância conhecida
Caso 2 - população de variância desconhecida

ESTIMAÇÃO POR INTERVALO DE CONFIANÇA PARA PROPORÇÃO p

(usando a estatística: proporção amostral

p̂ )

Caso 1 - população de variância conhecida
Caso 2 - população de variância desconhecida

NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA versus INTERVALO DE CONFIANÇA
Nível de significância=
Intervalo de confiança= =1-

Nível de significância=
Intervalo de confiança=1-

5%

...

95% ...

2%
98%

1% ...
99% ...

IC é o intervalo de confiança da estimação.

Note, por exemplo, que para usar =95% de confiança, o

valor procurado para a cauda na tabela normal é aquele

acumulado desde -

até 0,975 (2,5%+95%).

(1- ).100=95%

1- /2=0,975

Estimação da média usando o estimador “média amostral
Amostra

X “.

(X1,X2,...,Xn) uma amostra aleatória simples de X.
n

Estatística:

X:

Distribuição amostral:

Variável reduzida:

Z :

X
2

/n

Xi

i 1

n

N(μ,

~N(0,1).

2

n )

Acha-se -z

e z

1

(1

)
2 com auxilio da tabela da NORMAL

Intervalo de confiança típico para cálculo da média amostral:
95%, nível de significância

=5% (normal).

Veja a equivalência:

P

z

/2

,z

/2

P X

z

/2

n

,X

z

/2

n

Assim, o intervalo de confiança para a média da população
usando uma amostra de tamanho n, com desvio

conhecido, com

coeficiente de confiança (1- ).100% é

IC

, (1

)100%

X

z

/2

n

,X

z

/2

n .

Encontrar uma expressão para os quantis de uma variável N(μ, σ2)
é complicado. Contudo, uma boa aproximação é dada por:

q

,

4.91 f 0.14 (1 f ) 0.14

(f)

Assim, tem-se uma boa aproximação:
1

z ou z

/2

( x)

4.91 x 0.14 (1 x) 0.14 .

Exercício:
O comprimento dos eixos produzidos por uma empresa tem uma
distribuição normal com desvio padrão de 4 cm. Uma amostra
com 16 eixos forneceu uma média amostral de 4,52 cm.

(a) Determine

o

intervalo

de

confiança

de

90% para o

comprimento médio real dos eixos.

(b) Com que probabilidade se pode afirmar que o comprimento
médio desta amostra não difere da média por mais de 0,5 cm?

Solução:
a) O intervalo de confiança para o comprimento médio dos eixos
é dado por:
IC( ,90%)=[4,52−Φ−1(0,95)4/4; 4,52+Φ−1(0,95)4/4] =
=[2,875; 6,165].
Para o item (b), como σ/√n = 1, tem-se |X − µ| com distribuição
normal padrão, logo

0 ,3 8
0,5
P (|X − µ| ≤ 0,5) = P(|Z| ≤ ----1/8) ≈ ------0,55.

Agora que você já sabe “como funciona”, que tal o auxilio de:
http://www.wolframalpha.com/examples/Statistics.html

?

Nada mal...

Estimação da proporção usando o estimador amostral p̂ .
Amostra

(X1,X2,...,Xn) uma amostra aleatória simples de X.
n

Xi

, Xi=0

Estatística:

pˆ :

Distribuição amostral:

p (1 p )
N(p, n )

Variável reduzida:

Z :

pˆ p
p (1 p ) / n

i 1

n

~N(0,1).

ou 1.

Acha-se -z

e z

com a tabela da NORMAL

Assim, o intervalo de confiança para a proporção em uma
população usando uma amostra de tamanho n, com coeficiente
de confiança a (1- ).100% é

IC p, (1

)100%

pˆ z

p (1 p )
/2

n

, pˆ z

p (1 p )
/2

n

.

Houston, we have a problem!
Deseja-se estimar o intervalo de confiança para o parâmetro p
(desconhecido). O resultado acima é função de p.

Há duas opções simples:

1. Substituir* p por

p̂ (estimativa otimista)

2. Usar o fato de que p (1

p) 1 / 4

Intervalo procurado (caso 2):

IC p, (1

)100%

pˆ z

1
/2

2 n

, pˆ z

1
/2

2 n

_____
*usa-se o que se tem: quem não tem cão, caça com gato...

Exercício.

Investigar a taxa de funcionamento com sucesso p de um novo

equipamento instalado. Dispõe-se dos resultados de 200 operações
efetuadas, escolhidas ao acaso e foram anotadas 40 falhas. Compute
estimativas intervalares a 95% para p.
Solução.
160

A estimativa pontual para p (até ‘Zé Roela’ calcula!) é pˆ 200 0,8 .
80% das operações ocorrem sem falhas. Mas z

IC p,95%

0,8 1,96

0,8.0,2
0,8.0,2
,0,8 1,96
200
200

=

1

(0,975)

[0,745; 0,855]

.

Com a abordagem conservativa, obtém-se [0,731; 0,869].

De volta ao online calculator Wolfram alpha:

Outro caso ainda mais importante (e bem mais comum) é o caso em que
estuda-se uma população de média e variância desconhecidas.
A Estatística quando

Variável reduzida:

Z :

é conhecido foi:
X
2

/n

~N(0,1).

Aplica-se agora a “estratégia” do usar o que se tem. Nos casos em que
é desconhecido, propõe-se usar S2 (que é uma v.a.) no lugar.
Considera-se:

Variável reduzida:

T :

X
S/ n

~t(n-1).

Mostrar que a estatística T tem distribuição t-student com n-1 graus de
liberdade não será feito aqui (uso do seção transformação de v.a.s).

A “coisa” fica então com as seguintes correspondências:
2

Variância

conhecida

2

variância

desconhecida

Z

T

Normal

t-student
S

z

/2

t

/2,n-1

(critical values normal(0,1) - Wolfram alpha)

EM RESUMO
Estimação por intervalo de confiança para a média amostral
Variância conhecida (z-interval calculation- Wolfram alpha):

IC

, (1

)100%

X

z

/2

n

,X

z

/2

n

Variância desconhecida (t-interval calculation- Wolfram alpha):

IC

, (1

)100%

X

t

/ 2,n 1

S
,X
n

t

/ 2,n 1

S
n

TESTE DE HIPÓTESES
We balance probabilities and choose the most likely. It is the scientific use of the

imagination. The Hound of the Baskervilles, chap 4. Sherlock Holmes

A hipótese estatística é uma asserção sobre uma ou mais populações.

Do ponto de vista da análise quantitativa de dados são formuladas
apenas duas hipóteses:

H0 : hipótese nula
H1 : hipótese alternativa (contrário de H0)

Como o próprio nome diz, “hipótese nula”, está relacionada com a
possibilidade daquilo que foi afirmado na hipótese de pesquisa não
acontecer.

há apenas duas possibilidades excludentes:

a hipótese H0 pode ser rejeitada XOU pode-se falhar em rejeitar H0.
Aprova-se ou refuta-se, mas não pode ser provada (deduzida).

Nível de significância
Significância estatística é uma medida do grau em que este resultado é
"verdadeiro" (no sentido de que seja realmente o que ocorre na população,
ou seja no sentido de "representatividade da população"). Assim, o nível
de significância é um nível de probabilidade de se cometer erro.
Deve ser fixado a priori antes de testar hipóteses inferenciais.

Nos resultados apresentados pelos institutos de pesquisa,
a famosa “margem de erro” é exatamente o nível de
significância .

Decisões nos testes de hipótese
Decisão
Falhar em rejeitar H0
(H0 = V)
Rejeitou H0
(H0 = F)

H0 é verdadeira
Decisão correta
1Cometeu erro Tipo I

H0 é falsa
Cometeu erro Tipo II
Decisão correta
1-

Teste de Hipótese: Unilateral ou Bilateral?
De acordo com o tipo de questão formulada na hipótese, um teste de
hipótese pode ser:

1. Bilateral
Neste tipo, o que se deseja testar é se houve alguma mudança na média.
H0 :

0

.

H1 :

0.

H0 ( ≠ 0)
Rejeitada

H0 (
0)
Não pode ser rejeitada

CRÍTICO

0

H0 ( ≠ 0)
Rejeitada

CRÍTICO

2.1 Unilateral à direita
Neste tipo, o que deseja se testar é se houve aumento na média.
H0 :

0

.

H1 :

0

.

H0 (
0)
Não pode ser rejeitada

H0 ( > 0 )
Rejeitada

0

CRÍTICO

2.2 Unilateral à esquerda
Neste tipo, o que deseja se testar é se houve diminuição na média.
H0 :

0

.

H1 :

0

.

H0 ( < 0)
H0 (
0)
Não pode ser rejeitada
Rejeitada

CRÍTICO

0

Resumo:

E. Peason

J. Neyman

(circa 1937)

TESTE DE HIPÓTESES
Convém simplificar e realizar os testes apenas com base na estatística Z ou t
para “simplificar a vida”, foca-se tipicamente nos seguintes casos:

ANTES: há um valor médio de referência μ0

(o u p0) conhecido a priori.

DEPOIS: Usa-se algo novo (novo procedimento, nova implementação, ajustes,
alguma alteração); deseja-se investigar o possível efeito sobre a média do
cenário “antes”.

Há essencialmente três testes distintos, dependendo do que se DESEJA
INVESTIGAR (hipótese testada)

H0 : μ = μ0
{H1 : μ ≠ μ0 .

se houve alguma mudança (teste bilateral)

H0 : μ = μ0
{H1 : μ > μ0 .

se houve algum aumento na média (monolateral à direita)

H0 : μ = μ0
{H1 : μ < μ0 .

se houve diminuição na média (monolateral à esquerda)

Idem, com as substituições

p←μ

CASO 1

e

p0 ← μ0

com população normal e variância conhecida

(

→ z)

pode ser n grande...

CASO 2

com população normal e variância desconhecida (

→ t)

CASO 1 usa-se a estatística

zcalc :=

X̄ −μ0
σ/ n

.

Fixando o nível de significância α, calcula-se APENAS COM A TABELA Z

zcrit (bilateral zcrit = zα/2 ou monolateral zcrit = zα)
Testando H1

critério de rejeição de H0 (RC)

H1 : μ ≠ μ0

zcalc > zcrit ou zcalc < −zcrit

H1 : μ > μ0

zcalc > zcrit

H1 : μ < μ0

zcalc < −zcrit

CASO 2 usa-se a estatística

tcalc :=

X̄ −μ0
S/ n

.

Fixando o nível de significância α, calcula-se APENAS COM A TABELA Z

tcrit (bilateral tcrit = tα/2,n −1 ou monolateral tcrit = tα,n −1)
Testando H1

critério de rejeição de H0 (RC)

H1 : μ ≠ μ0

tcalc > tcrit ou tcalc < −tcrit

H1 : μ > μ0

tcalc > tcrit

H1 : μ < μ0

tcalc < −tcrit

Conclusão:
Se zcalc

∈RC (respect. tcalc ∈RC ), então há evidências, no nível de

significância

α , para refutar a hipótese H0 e a hipótese aventada H1 pode ser

aceita.
-------------------------------------------------------------------------------------------

A Região Crítica (RC) é aquela para a qual os valores da estatística
permitem refutar a hipótese nula.

Para facilitar a interpretação, ao invés de usar a região RC definida sobre a
estatística normalizada z (ou t), pode-se reescrevê-la em termos do valor

̂
amostral X̄ (ou p).
Testando H1

critério de rejeição de H0 (RC)

H1 : μ ≠ μ0

RC = {X̄ | X̄ > μ̄crit ou X̄ < μ }

H1 : μ > μ0

RC = {X̄ | X̄ > μ̄crit}

H1 : μ < μ0

RC = {X̄ | X̄ < μ }

em que

μcrit =

crit

crit

μ0 ± zcrit

σ

μ0 ± tcrit

S

n
n

̂
independe de X̄ (ou p).

Exercício: Teste monocaudal esquerdo.
Estudando amostras sangue de pessoas de um cidade, verificou-se um
crescente número de casos com elevado teor de metais pesados, incluindo
mercúrio (Hg) e cádmio (Cd), com um teor médio de 15 ppm.

Várias ações foram tomadas e, passado um ano, deseja-se testar se os
níveis de Cd e Hg diminuíram em média.

Digamos que um novo estudo com 30 amostras resultou uma
concentração média de metais de 10,2 ppm com um desvio padrão de
10,8 ppm.

Isto é suficiente para concluir que a concentração média de metais

pesados caiu?

Passo 1: Configure as hipóteses para testar se o nível diminuiu.
Ho: μ=15
Ha: μ<15
Passo 2:
Determinar se o teste é unilateral ou bilateral. Para responder,
observa-se a hipótese alternativa, Ha. Neste exemplo:
Ha: μ<15 portanto, trata-se de um teste unilateral (à esquerda).

Seleciona-se um nível de significância para o teste (α): 0,025.
Passo 3:
Consultar a tabela t-student no nível α escolhido para uma cauda. Como
n=30, há df= 29 e o valor crítico é tcrit=2,05. Esboce o gráfico

Rotular o valor crítico, bem como a região de rejeição.

Passo 4: Calcule a estatística de teste.

Passo 5:

Localizando o tcalc

Passo 6:
A decisão estatística: “rejeitar Ho” XOR “falha em rejeitar Ho”.
Desde que a estatística tcalc caiu na área de rejeição, rejeita-se Ho.

Assim, Ao nível de significância de 0,025 (confiança 97,5%), há
evidencias para apoiar a alegação de que o teor de metais pesados
diminuiu.

Retomando Wolfram alpha online calculator:

Exercício: Teste monocaudal direito
Um engenheiro mediu a dureza Brinell de 25 peças de ferro dúctil
fundido que foram sub-criticamente recozidas. Os dados resultantes
foram os seguintes:
170

167

174

179

179

156

163

156

187

156

183

179

174

179

170

156

187

179

183

174

187

167

159

170

179

O engenheiro conjectura que a dureza Brinell média de todas essas peças
de ferro fundido dúctil é maior do que 170.

Portanto, ele estaria interessado em testar as hipóteses:
H0 : μ = 170
Ha : μ > 170

A saída do teste mostra que a dureza média Brinell das n=25 peças de
ferro fundido dúctil testadas foi 172,52 com um desvio padrão de
10,31. A estatística do teste T é 1,22, e o valor P é 0,117.
Escolhendo o nível de significância α=0,05 determina-se a região crítica.

A hipótese nula é rejeitada se Tcalc>1.7109, i.e. RC={Tcalc>Tc} caso
contrário, ela não pode ser refutada neste nível de significância.

O teste Tcalc=1,22 não caiu na "região crítica", logo não há evidência
suficiente, com α = 0,05, para concluir que a dureza Brinell média das
tais peças de ferro fundido dúctil é maior do que 170.

N.B. O teste pode também ser conduzido com o valor P: Uma vez que o
valor de P, 0,117, é maior do que α = 0,05, a hipótese nula não pode
ser rejeitada. Regra mnemônica: P pequeno, H0 rejeitada...

Testes de Aderência [teste de hipóteses com qui-quadrado]

Uma das questões relevantes consiste em determinar se os dados
(amostras) são “compatíveis” com os modelos teóricos (ou
hipóteses) assumidos com válidos.
Uma maneira simples de abordar esta questão é o teste

2

.

A comparação entre “dados” e “modelo teórico” pode ser
realizada considerando a tabela:

Categoria

1

2

3

...

k

Dados

X1

X2

X3

...

Xk

(medidas, amostras, observações, frequência relativa...)
Valores teóricos

X1T

X2T

X3T

...

XkT

(esperados, previstos pelo modelo...)

A estatística usada é
2

Q :

K
i 1

Xi

X iT
X iT

2

. (naturalmente, v.a.)

2
Pode ser mostrado que Q2 possui distribuição Q ~

2

(k 1) .

A distribuição é chi-quadrado (leia-se qui-quadrado) com K-1
graus de liberdade.

Exercício. Para testar a resistência de um material, o mesmo é
submetido a sucessivos testes de tração com força e duração
constantes. O teste é repetido indefinidamente até a ruptura do
material. Se X é uma v.a. Que descreve o número de ensaios
efetuados antes da ruptura, então X é uma v.a.
Um modelo intuitivo poderia ser uma distribuição geométrica
(entenda o porquê), assumindo que X~Geo(p).

Os dados colhidos para 80 amostras do material, resultaram na
tabela:
#ensaios até ruptura ocorrência

Frequência relativa

1

30

0,375

2

26

0,325

3

10

0,125

4

5

0,0625

≥5

9

0,1125

=80

=1

Deseja-se saber se os dados são “bem modelados” (aderem, no jargão
estatístico) por uma distribuição geométrica de parâmetro p=0,4.
Pergunta: X~Geo(0,4)?
Calculando as ocorrências teóricas esperadas pelo modelo:
#ensaios até ruptura

ocorrência

probabilidade

1

32

0,4

2

19,2

0,4.0,6=0,24

3

11,52

0,4.0,62=0,144

4

6,912

0,4.0,63=0,0864

≥5

10,368

0,1296

Comparando-se experimental (observado) versus teórico (modelo):
Categoria

1

2

3

4

≥5

Obs.

30

26

10

5

9

Teó.

32

19,2

11,5

6,9

Obs.

0,375

0,325

0,125

0,0625

0,1125

Teó.

0,4

0,144

0,0864

0,1296

0,24

10,4

Os esboço acima mostra que a concordância parece favorável.

Teste de hipóteses (aderência)
H0 :

X~Geo(0,4)

H1 :

X tem outra distribuição.

A estatística calculada é
2
obs

(30 32) 2
32

2
obs

(0,375 0,4) 2
0,4

Q

(26 19,2) 2
19,2

(9 10,4) 2
...
10,4

3,44

Ou

Q

(0,325 0,24) 2
0,24

(0,1125 0,1296) 2
...
0,1296

3,44

[tanto pode ser calculada com #ocorrências, quanto pelas
probabilidades P(X=k).

Nível de significância do teste:
Para 1- =95%

=5%. Para identificar o valor crítico qc:

P(Q 2

ou P (

qc | H 0 )

2
K 1

qc ) 0,05

Existem K=5 classes, e K-1=4 graus de liberdade.
Da tabela

2

(k 1) , obtém-se qc=9,49.

A região crítica do teste é:

RC= {q>qc}

A hipótese: os dados são provenientes de uma distribuição modelada por
Geo(0,4) não pode ser rejeitada...

Teste de Hipóteses constitui uma técnica básica, de uso

corriqueiro, para estabelecer que “você” fez um curso básico

de Estatística no nível superior [3o grau].

Agora que você consegue formular um teste de hipóteses para
testar os dados encontrados na aplicação prática de interesse
(especificamente, na sua modalidade de engenharia), você já pode
entender e utilizar os dados (provavelmente provenientes de suas
medições). Parabéns!

Habemus statistical!

Curta mensagem de encerramento do curso:
Encerrado este passeio sobre técnicas introdutórias de estatística, análise de dados,
modelos probabilísticos. Mesmo se tratando de um curso básico, espera-se que não tenha
sido uma mera etapa para galgar um diploma ou posição. O objetivo foi, através da
vantagens de abordagens não determinísticas, em particular, como forma de enxergar o
mundo em que vivemos. A ruptura do viés introduzido pela educação mais frequente,
advinda de pessoas de formação com entendimento que as ciências exatas são belas pela
exatidão, determinismo e sistematicidade, constitui um paradigma para os egressos do
curso. Se alguma mudança na forma de entender os fenômenos foi conseguida, vale
comemorar: omnia dignum, si anima non parvulus! Obrigado por dividir este caminho.
Sucesso profissional: cum iter fortuna...

