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Metas da aula

Apresentar alguns conceitos e elementos relacionados à amos-•	

tragem.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. diferenciar população e amostra;

2. definir os termos relacionados à amostragem;

3. identificar se uma amostra é (ou não) representativa da população.

 
Você já ganhou alguma amostra grátis?

Lançar um produto novo no mercado não é uma tarefa simples. As empresas 

investem muito em publicidade para que os clientes se interessem e decidam 

comprar seu produto. As pessoas, normalmente, já têm uma marca preferi-

da e, muitas vezes, não estão abertas a mudanças. Diante desta dificuldade, 

uma das formas de divulgação que as empresas usam é a distribuição de 

amostras grátis.

Fonte: www.poupatempo.sp.gov.br/marketing/index.jpg

Figura 2.1: Distribuição de amostras grátis.
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A amostra grátis nada mais é do que um pouquinho do produto que está 

sendo lançado. Pode ser um xampu, um sabonete, uma bebida, alguma 

comida, um medicamento. E, como o próprio nome diz, é de graça! Claro 

que as empresas não fazem amostras para distribuir a todas as pessoas. Mas 

aquelas poucas pessoas que experimentarem e gostarem, além de compra-

rem o produto, o recomendarão aos seus conhecidos.

Nesta aula vamos estudar alguns importantes conceitos referentes à outra 

grande área da estatística: a amostragem. Aqui veremos como as amostras 

são importantes em estudos e pesquisas. A amostra em estatística, assim 

como a amostra grátis, é uma pequena parte do total. Mas vamos ver que 

em estatística a amostra é diferente e fundamental para representar diversos 

tipos de dados. Vamos dar início ao nosso estudo?

Entendendo amostragem

A partir de agora, iremos utilizar o termo amostra para descrever o termo 

conjunto de dados, que foi bastante utilizado na aula anterior.

Amostragem é o processo de seleção da amostra. A amostra é utilizada para 

a coleta dos dados a serem estudados. Essa é a fase inicial de qualquer pes-

quisa. E essa é a sua importância.

População e amostra
No processo de amostragem, dois conceitos são fundamentais: população e 

amostra. Esses termos já foram introduzidos na Aula 1, mas serão vistos com 

mais detalhes nesta aula.

Em geral, o termo população é tido como sinônimo de conjunto de pessoas. 

Na estatística, o sentido da palavra é mais amplo. Ele pode envolver con-

juntos de pessoas, animais, objetos, acontecimentos etc. A amostra é um 

subconjunto que representa a população (nesse caso, um subconjunto de 

pessoas, animais, objetos, acontecimentos etc.).

Para que estes conceitos fiquem mais claros, vamos ver um exemplo.

 Em uma cidade do Norte de Minas foi feito um estudo do tempo médio 

de incubação do vírus da raiva em cães e gatos. Para essa pesquisa, fo-

ram selecionados alguns animais que apresentavam os sintomas da doença.  
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Os animais selecionados constituem a amostra, sendo que a totalidade dos 

cães e gatos da cidade, com suspeita da doença, constitui a população.

Assim...

População (N): é o conjunto de elementos que apresentam, em comum, •	
uma determinada característica (Exemplo: todos os cães e gatos com 

sintomas de raiva).

Fonte: www.ariquemes.ro.gov.br/default.asp?secao=sec_noticias.asp&idsec=20&
codnot=2805&tit=Titulo

Figura 2.2: A população, nesse processo de amostragem, constituiu-se de todos os 
gatos e cachorros da cidade, com suspeita de raiva.

Amostra (n): é um subconjunto da população (Exemplo: parte dos gatos •	
e cachorros com os sintomas de raiva).

Fonte: www2.prefeitura.sp.gov.br/.../ccz/0009

Figura 2.3: A amostra é parte da população de gatos e cachorros que está com os sin-
tomas de raiva, que fazem parte do estudo do tempo de incubação do vírus da raiva.
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O uso de dados amostrais
Você já percebeu que, na maioria das pesquisas, os dados coletados refe-

rem-se à amostra, e não à população? Por que será que é assim? Em geral, 

quando precisamos coletar informações sobre uma população, enfrentamos 

dificuldades relacionadas:

ao tempo (as informações precisam ser obtidas com rapidez);•	

à precisão (as informações precisam estar corretas);•	

ao custo (o custo relacionado ao processo de coleta, sistematização, aná-•	
lise e interpretação dos dados deve ser o menor possível).

Imagine se tivéssemos que fazer uma pesquisa com toda a população! Por 

exemplo, antes de introduzir um novo medicamento no mercado, vários 

testes são feitos. Em geral, os testes são realizados usando-se alguns ratos 

como cobaia. Em alguns casos, são realizados em algumas pessoas portado-

ras da doença que o remédio se destina a tratar. Já pensou se esses testes 

fossem feitos em todos os ratos existentes ou em todas as pessoas com a 

doença? Seria muito difícil, não é mesmo? Para reduzir a influência dessas 

dificuldades, é feito uso da amostra.

Fonte: www.sxc.hu/photo/942757

Figura 2.4: Antes de se introduzir um novo medicamento no mercado, testes são 
feitos em amostras de ratos ou de pessoas com a doença.
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Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Um cientista quer estudar o efeito de um novo antibiótico para curar uma 

determinada enfermidade. São selecionados 20 doentes e o novo medica-

mento é administrado a 10 deles, que são escolhidos ao acaso. O medica-

mento habitual é administrado aos 10 restantes. Defina a população e a 

amostra.

Outros conceitos relacionados à amostragem
Quando estudamos o processo de amostragem, nos deparamos com muitos 

termos estatísticos. Vamos ver o que significam alguns deles?

Quando estamos interessados em um determinado parâmetro da população 

utilizamos os dados de uma amostra extraída dessa população. Estudamos 

seus elementos e procuramos estimar o parâmetro populacional. Esse parâ-

metro é uma medida numérica utilizada para descrever resumidamente uma 

característica da população.

Agora considere o seguinte exemplo: um candidato a prefeito quer avaliar a 

proporção de eleitores do seu município que votaria nele. Ele contrata uma 

agência que seleciona uma amostra de 100 eleitores. A proporção de eleito-

res da amostra favoráveis ao prefeito servirá como estimativa da proporção 

populacional. A proporção populacional favorável ao candidato só será co-

nhecida após as eleições.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/235199

Figura 2.5: Na amostra, a proporção de eleitores favoráveis ao prefeito serve como 
uma estimativa da proporção populacional.

Temos dois conceitos relacionados à estimativa:

Estimativa pontual é o valor que a estatística ou o estimador assume em uma 

amostra. Intervalo de Confiança (IC) é um intervalo centrado na estimativa 

pontual. A probabilidade de o verdadeiro valor do parâmetro estar contido 

nesse intervalo é igual ao nível de confiança.

O nível de confiança (1 – ) mede a probabilidade do intervalo de confiança 

conter o verdadeiro valor do parâmetro. O valor (1 – ) mais usual equivale 

a 95%. Esse valor nos dá 95% de confiança de que o intervalo estimado irá 

conter o parâmetro populacional.

O termo ( ) corresponde à probabilidade de erro na estimação por intervalo. 

Para um nível de confiança igual a 95%, o valor de  corresponde a 5%. 

Quando utilizamos esse valor, a probabilidade de erro numa estimação é 

igual a 5%.
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Um conceito que também deve ser esclarecido é o de Distribuição Normal (Z). 

Faremos referência a ela quando formos calcular o tamanho de uma amostra. 

A Distribuição normal é a distribuição mais utilizada na estatística para des-

crever uma variável aleatória. Ela é determinada por dois parâmetros: a média 

( ) e o desvio-padrão ( ) da população. A seguir está o seu formato.

Fonte: www.obid.senad.gov.br/.../Curva+Normal

Figura 2.6: A Distribuição Normal é a distribuição mais utilizada na estatística.

Vamos supor uma variável aleatória X: sua média está no centro da curva 

( =0). Os valores dessa variável se concentram simetricamente em torno 

da média. Ou seja, metade à direita e metade à esquerda da média. Esses 

valores podem estar entre 1 e 3 desvios-padrão da média. A área total da 

curva é igual a 1 ou 100%.  Na área central estão localizados os valores de 

maior frequência.

Agora vamos definir o que é variável aleatória. Esse termo foi mencionado 

na descrição da Distribuição Normal. Vamos usar o tradicional exemplo da 

estatística, do lançamento de duas moedas. Quando lançamos uma moeda 

temos dois resultados possíveis: cara (K) ou coroa (C).

No lançamento das duas moedas, temos um conjunto (S) com os seguintes 

resultados: S = (KK, KC, CK, CC).
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Fonte: www.sxc.hu/photo/668544

Figura 2.7: No lançamento de uma moeda há dois resultados possíveis: cara ou coroa.

Vamos chamar de X o número de caras (K). A cada resultado do conjunto S 

podemos associar um número. Temos:

Evento KK KC CK CC

 X     2    1    1    0

Como são quatro resultados, temos as seguintes probabilidades:

P (X=2) = P(KK) = 
1
4

 P (X=1) = P(KC ou CK) = 
2
4

 P (X=0) = P(CC) = 
1
4

Nesse exemplo, X é chamado de variável aleatória (v.a.). A v.a é uma função 

que associa a cada elemento do conjunto (S) uma probabilidade. Ela está 

associada a uma distribuição de probabilidades. Essa distribuição descreve a 

chance ou a probabilidade de uma variável aleatória assumir um determina-

do valor dentro de um conjunto de valores.
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Você pode estar pensando: O que uma variável aleatória 
tem a ver com amostra?

Fonte: www.sxc.hu/photo/1159639

A resposta é “tem tudo a ver”! A amostra é formada por um con-

junto de variáveis aleatórias. Por exemplo, se você vai coletar in-

formações sobre a idade de 50 pessoas que procuram atendimen-

to médico em um dia você não sabe qual valor será informado 

por cada pessoa. Pode ser qualquer valor. É isso que caracteriza 

uma variável aleatória: a presença da incerteza. Você se lembra 

do exemplo da moeda? O lançamento é feito, mas não se sabe se 

sairá cara ou coroa!

 
 
Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

No curso que você está fazendo, a estatística é utilizada o tempo todo. Você 

precisa conhecer os principais conceitos dessa área de estudo. Para fixar al-

guns desses conceitos, resolva o exercício seguinte.

Marque a alternativa incorreta:
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( ) A amostra é composta por variáveis aleatórias. Os valores dessas 

variáveis geralmente se concentram em torno do valor médio, em 

uma Distribuição Normal.

( ) Em uma amostra, a proporção de indivíduos com uma doença pode 

ser utilizada como uma estimativa da proporção populacional com a 

doença.

( ) O nível de confiança corresponde à probabilidade de o intervalo de con-

fiança conter o verdadeiro valor do parâmetro. Geralmente, utilizamos 

o valor de 5%.

( ) O parâmetro populacional é uma medida numérica que descreve de 

forma resumida uma característica da população.

( ) O termo  corresponde à probabilidade de erro na estimação do inter-

valo de confiança.

Inferências estatísticas

Os levantamentos de dados por amostragem podem gerar resultados muito 

importantes. A amostragem possibilita que sejam feitas inferências sobre uma 

população com base no estudo de uma amostra. Que inferências são estas?

Vamos considerar a seguinte situação: Mariana, uma aluna do curso técnico 

em Gerência de Saúde, está fazendo um estudo para analisar o efeito do 

cigarro sobre o organismo das mulheres. Ela selecionou uma amostra de 100 

mulheres e constatou que 5% delas tinham enfisema pulmonar. Ou seja, 

para cada 100 mulheres da amostra, cinco eram portadoras desse mal.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/1212898

Figura 2.8: Na amostra, 5% das mulheres fumantes tinham enfisema pulmonar. É 
possível inferir que essa porcentagem é a mesma na população?

Mariana pode inferir que na sua cidade a proporção de mulheres com enfise-

ma pulmonar equivale a 5%? Essa é uma questão de inferência estatística.

Para fazer inferências, ou seja, para aplicar as conclusões tiradas com base 

na amostra para toda a população é preciso trabalhar com amostras aleató-

rias. Nesse tipo de amostra, todos os elementos da população têm a mesma 

chance de serem selecionados.

No caso de Mariana, ela poderia generalizar os resultados obtidos para a 

população se a escolha das mulheres tivesse sido aleatória. Mas, atenção! 

Essa generalização depende também do tamanho e da representatividade 

da amostra.

Agora vamos ver com mais detalhes os elementos do processo de amostra-

gem que permitem a realização da inferência.

Elementos do processo de amostragem
No processo de amostragem, quatro elementos devem ser levados em con-

sideração:

a definição da população;•	

o tamanho da amostra;•	
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a representatividade da amostra;•	

a técnica de amostragem.•	

Vejamos esses elementos.

Definição da população: é preciso definir os elementos da pesquisa, a * 
unidade amostral, a área de cobertura e o período.

Exemplo: População de médicos que atendem em clínicas particulares no 

município de Montes Claros, em 2008. Nesse exemplo, podemos listar:

Elementos da pesquisa: médicos atendentes em clínicas particulares.•	

Unidade amostral: clínicas médicas.•	

Área de cobertura: município de Montes Claros.•	

Período: 2008.•	

Tamanho da amostra: os resultados obtidos com base em uma amostra * 
estão sujeitos à incerteza, isto é, a erros. Isso ocorre porque apenas parte 

da população é estudada e nem sempre os dados são coletados e regis-

trados com precisão. Essa incerteza pode ser diminuída aumentando-se o 

tamanho da amostra. Contudo, esse tamanho não pode ser muito gran-

de, para evitar desperdício de recursos, nem muito pequeno, pois pode 

gerar resultados não-confiáveis, ou seja, que não refletem a realidade.

Mas... como determinar o tamanho da amostra? Existem fórmulas para a 

determinação desse tamanho. Aqui será apresentada uma fórmula bastante 

utilizada na área da saúde.

Tamanho da amostra com base na estimativa da proporção populacional 

(para população finita, não superior a 100.000)

n = 

Sendo: 
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n = o tamanho da amostra; 

N = o tamanho da população;

Z = é o valor da distribuição normal, onde se acumula 1 –  de probabilidade 

de conter o parâmetro populacional. Para  = 5%, Z=1,96. Esse valor de Z 

pode ser consultado na tabela de Distribuição Normal;

1 – : nível de confiança desejado. Geralmente = 95%;

: probabilidade de erro na estimação. Geralmente  = 5%;

 = um estimador da proporção de pessoas na população com o atributo 

que se deseja estudar. Exemplo: proporção de pessoas com uma doença;

q = um estimador da proporção de pessoas sem o atributo que se deseja 

estudar ( )q =1- p . Exemplo: proporção de pessoas sem a doença e;

E = margem de erro: diferença entre o valor da proporção na população (p) 

e o valor da proporção da amostra ( ).

Vamos falar um pouco sobre os componentes da fórmula. Em geral, conhe-

cemos a população (N). Mas... e os valores de  e q? Quando conhecemos os 

valores de p e q, ou seja, os valores dos parâmetros populacionais, podemos 

utilizá-los para os estimadores  e q. Mas nem sempre sabemos quais são 

esses valores. O que fazer nesse caso?

Fonte: www.sxc.hu/1009935

Figura 2.9: Quando não há estudos similares que indiquem os valores p e q, usamos 
0,5 para p e q.

Estimador ( p ) 
É utilizado para se estimar o 
parâmetro populacional (p).
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Quando não temos um estudo anterior que nos indique o valor dos parâme-

tros da população (p e q), utilizamos o valor 0,5 para  e 0,5 para q. Fazendo 

isso, estamos supondo que a proporção de ocorrência e de não ocorrência do 

evento estudado é a mesma. Ou seja, supomos que a chance de ocorrência 

do evento é igual a 50%; e a chance de não ocorrência também corresponde  

a 50%.

Você deve estar se perguntando: Como determinar o erro amostral? Em ge-

ral, usa-se uma margem de erro entre 3% e 5%. Quanto menor a margem 

de erro, maior a amostra e maior a confiabilidade dos resultados. Por quê? 

Porque com uma amostra maior, os resultados tendem a corresponder mais 

fielmente aos resultados que teríamos caso estudássemos toda a população. 

A escolha de qual valor utilizar para a margem de erro vai depender da pre-

cisão desejada dos resultados. Mas muitas vezes abre-se mão de uma maior 

precisão devido ao alto custo de ter uma amostra maior.

Representatividade da amostra: a representatividade da amostra está re-* 
lacionada à forma como os seus elementos são selecionados. Suponha 

que, com base em uma amostra, você queira estimar a probabilidade 

de ocorrência de hipertensão arterial em uma população constituída de 

70% de homens e 30% de mulheres. Para que a amostra seja represen-

tativa, a sua distribuição e a da respectiva população devem ser iguais. 

Ou seja, essa proporção 70% e 30% para homens e mulheres, respecti-

vamente, deve ser mantida.

Para se obter uma amostra representativa da população, com resultados pre-

cisos e confiáveis, é preciso também que a seleção dos elementos amostrais 

ocorra de forma aleatória. Precisamos escolher adequadamente a técnica de 

amostragem.

Técnica de amostragem: critério a ser adotado para a seleção da amostra. * 
As técnicas de amostragem podem ser divididas em:

amostragem não probabilística (ou determinística);•	

amostragem probabilística (ou aleatória).•	

Esses tipos de amostragem serão discutidos na próxima aula.
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Atividade 3

Atende ao Objetivo 3

Você se lembra do caso de Mariana? Do estudo que ela está fazendo? Volte 

no texto (Inferências estatísticas) e leia novamente.

Com base no que você aprendeu, ela pode generalizar os resultados do es-

tudo feito com base na amostra para a população? Ou seja, ela pode inferir 

que na sua cidade 5% das mulheres que fumam têm enfisema pulmonar?

Conclusão

Nesta aula estudamos alguns conceitos importantes relacionados à amostra-

gem. Estudamos também os elementos que precisam ser considerados no 

processo de amostragem. O conhecimento desses elementos é fundamental 

para se ter uma amostra que represente com fidelidade a população.

Resumo

Amostragem é o processo de seleção de amostras, a partir de dados •	
populacionais;

População é o conjunto de elementos que apresentam uma determinada •	
característica em comum, sendo a amostra um subconjunto da população;

Em geral, os estudos utilizam dados amostrais e não populacionais devi-•	
do a fatores como tempo, precisão dos dados e custos;

No processo de seleção da amostra, é preciso definir a população de •	
interesse (definição dos elementos da pesquisa, da unidade amostral, 

da área de cobertura e do período), o tamanho, a representatividade da 
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amostra e as técnicas de amostragem (amostragem probabilística ou não 

probabilística);

A definição adequada desses elementos é que permite fazer inferências, •	
ou seja, aplicar as conclusões tiradas com base na amostra para toda a 

população.

Informações sobre a próxima aula

Na próxima aula veremos as técnicas de amostragem probabilística e não 

probabilística. Até lá!

Respostas das atividades

Atividade 1

População: todos os doentes com a enfermidade que o medicamento pre-

tende tratar.

Amostra: os 20 enfermos selecionados.

Atividade 2

(x) O nível de confiança corresponde à probabilidade de o intervalo de con-

fiança conter o verdadeiro valor do parâmetro. Geralmente, utilizamos o 

valor de 5%.

Nesta alternativa, a primeira afirmação está certa e a segunda, não. Geral-

mente, utilizamos o valor de 95% para o nível de confiança.

Atividade 3

Mariana não pode fazer inferências dos efeitos do cigarro sobre o organismo 

das mulheres fumantes da sua cidade, com base nos resultados do seu es-

tudo. Mesmo que ela tenha selecionado a amostra de forma aleatória, essa 

amostra não é representativa da população. Pense em toda a população 

feminina de uma cidade: uma amostra de 100 mulheres é muito pequena! 

Para fazer essas inferências, Mariana precisa de uma amostra maior, e as 

mulheres devem ser selecionadas aleatoriamente.
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