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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráfi cos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, 

fi lmes, músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavras do professor-autor

Caro aluno,

Seja bem-vindo ao universo da estatística! Neste material, veremos conceitos 

básicos e suas aplicações nas áreas da pesca e da aquicultura. 

A estatística pesqueira é de extrema importância para sua formação como 

técnico, visto que sempre ao longo de sua vida profi ssional você se depa-

rará com situações práticas e aplicadas nas quais esta será uma ferramenta 

fundamental na tomada de decisões tais como: o tipo de ração alimentar 

mais efi ciente, o tamanho mínimo de captura de um determinado recurso, 

as proporções sexuais para os indivíduos de uma espécie, ou dentro de vários 

tratamentos, os grupos que cresceram com maior efi ciência num período de 

tempo conhecido.

Sempre que utilizarmos as ferramentas estatísticas, teremos um maior grau 

de confi abilidade na tomada de decisões e nossos pares terão maior certeza 

em relação a nossa conclusão.

Com o objetivo de desmitifi car a ideia de que a estatística é uma discipli-

na “difícil”, apresento os conceitos de uma forma simples e sempre bem 

exemplifi cada com dados de situações reais. Assim, espero que você consiga 

compreender e aplicar esses conteúdos na sua vida acadêmica e profi ssional 

de técnico na área de pesca ou de aquicultura. Sucesso no seu trabalho!
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Apresentação da disciplina

A disciplina Estatística Pesqueira possui a carga horária de 60h/aula. Tem por 

objetivo apresentar os conceitos básicos e sua aplicação nas áreas da pesca 

e da aquicultura.

Ao longo deste material, você poderá compreender e aplicar de forma sim-

ples as ferramentas básicas para um nível técnico. Apresentaremos exemplos 

práticos relacionados com a área de estudo.

Na Aula 1, você estudará questões introdutórias, como o signifi cado e por 

que estudar a estatística, seus principais conceitos e quais os tipos de variá-

veis. Você verá que a estatística consiste num conjunto de métodos de uso 

prático em quase todas as áreas do conhecimento humano, sendo, portan-

to, muito útil na pesca e na aquicultura.

Na Aula 2, você estudará o que é uma amostra, sua aplicação em estatística 

e o procedimento para coletar amostras ou amostragem.

Na Aula 3, você estudará uma maneira de representar os dados de forma 

sintética para compreender sua tendência. Assim, você verá o conceito de 

distribuição de frequência de uma variável e sua representação gráfi ca atra-

vés de um histograma.

Na Aula 4, você estudará qual é a tendência ou posição dos dados que cole-

tamos através de amostras e as medidas de tendência central: média, moda 

e mediana. Verá também as características que os dados devem possuir para 

aplicar de forma adequada essas medidas de posição. 

Na Aula 5, você verá que a média aritmética não basta para representar a 

tendência dos dados. Assim, você vai estudar as medidas de dispersão que 

usualmente se apresentam junto com a média.

Na Aula 6, você verá que os dados por si só não nos dão uma informação 

fácil de interpretar e que por isso utilizamos representações gráfi cas que sin-

tetizam os nossos resultados das análises estatísticas. Por isso, você vai estu-

dar as situações que melhor se adaptam a um determinado tipo de gráfi co. 
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Na Aula 7, você vai estudar a distribuição normal. Trata-se de um tipo de 

distribuição na estatística em que os dados de uma determinada variável 

podem se distribuir formando um sino. Você verá também a importância dos 

dados tenderem a uma distribuição normal como pré-requisito para aplicar 

alguns métodos estatísticos.

Na Aula 8, você vai estudar o grau de associação ou de dependência entre 

duas variáveis. Já ouviu falar que a quantidade de gordura do pescado au-

menta de acordo com a disponibilidade de alimento ingerido? Ou que com 

o aumento do nível do rio muitos peixes iniciam a desova? Que os organis-

mos de uma determinada espécie mostram uma relação entre o tamanho e 

o peso corporal? Estes exemplos nos indicam que existem relações entre as 

variáveis, ou seja, que “andam juntas”.  

Na Aula 9, você vai estudar como duas variáveis podem apresentar uma 

relação de dependência e como pode ser expressa através de um modelo li-

near ou não linear, conforme o caso do modelo de regressão potência. Você 

verá como obter as constantes a e b de uma expressão de tipo linear e como 

expressar um ajuste não linear em um modelo linear por transformação dos 

dados das duas variáveis. Verá ainda como obter, através do retrocálculo 

(cálculo do antilogaritmo), o valor da constante a da regressão potência e a 

equação de ajuste do modelo potência.

Na Aula 10, você vai estudar um teste estatístico que permite inferir, com 

o uso de hipóteses, informações sobre a população. Nas aulas anteriores, 

indicamos que a difi culdade de estudar toda a população determina que 

optemos por trabalhar com amostras, mas não devemos esquecer que o 

objetivo fi nal de uma análise é generalizar as conclusões para as populações 

de onde retiramos as amostras.

Na Aula 11, última aula da disciplina, você vai estudar a comparação das 

frequências observadas e esperadas (teóricas), em termos de hipóteses a 

serem testadas. Assim, você verá que o teste de qui-quadrado, que não é 

paramétrico, permite comparar as frequências como instrumento na tomada 

de decisões.
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Projeto instrucional

Disciplina:  Estatística Pesqueira (Carga horária: 60h)

Ementa: Conceitos em estatística; aplicações da estatística na pesca; variá-

veis, amostras e amostragem; distribuições de frequência; medidas de ten-

dência central e de dispersão; a necessidade de uma distribuição normal; 

correlação e modelos de regressão entre duas variáveis; testes paramétricos 

e não paramétricos.

AULA OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
CARGA 

HORÁRIA
(horas)

1.  Conceitos de 
estatística

Defi nir o conceito de estatística e sua aplicabilidade na área de pesca.
Distinguir os conceitos utilizados em estatística (população, amostra, dado e obser-
vação, parâmetro, estimativa, variável).
Diferenciar os tipos de variáveis (qualitativas e quantitativas).

5

2.  Amostra e 
amostragem

Defi nir o que é uma amostra em estatística.
Compreender a necessidade de tomar amostras.
Diferenciar as técnicas básicas de amostragem.

5

3. D istribuição de 
frequência

Organizar dados resultantes de variáveis quantitativas.
Construir tabelas de frequência e sua representação gráfi ca através de histograma 
ou polígono de frequência.

6

4.  Medidas de posição 
ou de tendência 
central de uma 
amostra

Aplicar os métodos de cálculo das medidas de posição média, moda e mediana.
Diferenciar as situações em que se deve aplicar cada uma das medidas de tendên-
cia central.

6

5.  Medidas de 
dispersão para uma 
amostra

Defi nir o que é dispersão dos dados de uma amostra.
Distinguir os estimadores que expressam a dispersão.
Calcular os estimadores: amplitude, desvio padrão, variância e coefi ciente de 
variação.

6

6.  Apresentação dos 
dados em gráfi cos

Distinguir as situações em que se usam determinados gráfi cos para representar 
dados estatísticos.
Estabelecer critérios para a construção desses gráfi cos.
Aplicar alguns tipos de gráfi cos de acordo com as variáveis utilizadas.

6

7.  Distribuição normal
Defi nir o que é a distribuição normal e o que a caracteriza. 
Mostrar a relação da distribuição normal com a probabilidade.
Mostrar as vantagens de termos dados com distribuição normal.

5
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8.  Correlação entre 
variáveis

Entender a relação que pode existir entre duas variáveis.
Diferenciar os tipos de relação entre elas.
Calcular a intensidade da relação (coefi ciente de correlação).

5

9.  Noções de 
regressão

Diferenciar os modelos de regressão linear e de potência entre duas variáveis.
Obter as constantes na equação de regressão linear. 
Transformar os dados de um modelo de regressão de potência para expressá-lo 
num modelo linear.

6

10.   Teste de hipótese 
para médias

Compreender o signifi cado de uma hipótese e sua aplicação estatística.
Conhecer as situações em que se aplica um teste de t para aceitar ou rejeitar uma 
hipótese.

5

11.  T este com a 
distribuição
qui-quadrado x2 

Identifi car um teste não paramétrico.
Identifi car as situações nas quais se aplica um teste de qui-quadrado para aceitar 
ou rejeitar uma hipótese.

5

Estatistica_Pesqueira_R.indb   14Estatistica_Pesqueira_R.indb   14 12/02/14   18:1812/02/14   18:18



e-Tec BrasilAula 1 – Conceitos de estatística 15

Aula 1 – Conceitos de estatística

Objetivos

Defi nir o conceito de estatística e sua aplicabilidade na área de pesca.

Distinguir os conceitos utilizados em estatística (população, amostra, 

dado e observação, parâmetro, estimativa, variável).

Diferenciar os tipos de variáveis (qualitativas e quantitativas).

1.1 O que entend emos por estatística? 
Sabemos que vários dos conhecimentos atuais na nossa sociedade podem ter 

ocorrido por acaso, através de observação ou simplesmente pela necessidade 

prática, sem ter sido aplicado um método ou sequência de passos lógicos. En-

tretanto, o caminho “menos tortuoso” para alcançar uma fi nalidade ou para 

ter uma resposta consistente de algo que indagamos de nosso objeto de estudo 

(peixe, lago, volume desembarcado, ração) consiste em seguir uma sequência 

de raciocínios e ações, através da qual sejam esclarecidas as dúvidas e nos auxilie 

para tomar uma decisão correta. É aí que se situa a estatística.

A estatística consiste num conjunto de métodos seguidos de forma coerente e 

não especulativa para responder a uma questão previamente formulada e que 

se fundamenta em massas de dados ou informações do objeto de estudo. As-

sim, a estatística inclui etapas que nos permitem no fi m tomar decisões.
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Fonte: <http://theanalysisfi rm.com/surveys.aspx>. Acesso em: 19 ago. 2011.

Ao longo da disciplina, você verá cada uma dessas etapas.

1.2 O uso da estatística
Você já pensou se tivermos que escolher um tipo de ração dentre as várias 

disponíveis para alimentar os peixes de um cultivo? Como procederíamos 

para tomar uma decisão? 

Nesse caso, podemos fazer uso da estatística, visto que ela nos oferece técnicas 

poderosas para extrair informações importantes de muitos dados brutos. Pode-

mos comparar a estatística com mágica, uma vez que ela nos permite realizar 

predições razoavelmente precisas em situações, como a do exemplo da ração, 

para tomar a decisão mais efi ciente. Assim, planejaríamos um experimento ade-

quado para testar os diferentes tipos de ração e seu efeito no aumento em peso 

corporal dos peixes avaliados com os diferentes tipos de ração.

Coleta

Organização

Descrição

Análise

Interpretação de dados experimentais
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O uso das ferramentas estatísticas permite-nos inferir sobre o todo (popu-

lação) com base em um conjunto de dados (amostra) extraído do mesmo 

universo. Por sua vez, compreendendo as técnicas da estatística, podemos 

entender e interpretar os resultados apresentados por outras pessoas. 

Quando o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 

(IBGE) realiza um censo populacional, utiliza um proce-

dimento de coleta e posterior análise das informações 

obtidas para conhecer o quanto cresceu a população, 

como mudou a renda média das famílias, entre outras.

Fonte: <http://www.encontreonline.com/2011/07/vagas-de-emprego-no-ibge-4-250-oportunidades/>. Acesso em: 19 ago. 2011. 

Examinemos alguns casos de estudo para ilustrar as aplicações da estatística:

Exemplo 1: Desejamos saber se o consumo de oxigênio pelos peixes de 

um tanque de cultivo aumenta em resposta ao aumento da temperatura 

da água. Nesse caso, poderíamos relacionar essas características estudadas 

através de uma correlação, que estudaremos nas próximas aulas.  

Exemplo 2: Quando uma dona de casa deseja incluir na sua cesta a compra 

de pirarucu seco, ela geralmente vai à feira e compara os preços do produto 

em diferentes pontos de venda. Assim, ela está na verdade praticando um 

ato estatístico que consiste em conhecer a variação dos preços para tomar 

uma decisão pelo menor e de melhor qualidade. 

Para compreender a linguagem e dominar as defi nições dos elementos que 

caracterizam a estatística, você precisa conhecer os conceitos essenciais na 

análise estatística, tais como: população, amostra, dados, variáveis. Vejamos 

cada um deles.

1.3 População
A população corresponde ao nosso objeto de estudo. Podemos tomar como 

exemplo: o total de peixes de um lago de várzea; os camarões do estuário 

amazônico; os tambaquis de um tanque de cultivo; os atuns do Atlântico 

ocidental. Nestes exemplos, teremos uma característica a medir ou analisar 

que defi ne a população.

Estatistica_Pesqueira_R.indb   17Estatistica_Pesqueira_R.indb   17 12/02/14   18:1812/02/14   18:18
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Vale lembrar que na ecologia estudamos o conceito de população que não 

necessariamente corresponde à abordagem de população na estatística. As-

sim, temos duas defi nições: a população natural, que corresponde à tota-

lidade de organismos de uma espécie que interagem numa área geográfi ca 

ou num ambiente determinado e a população estatística ou experimen-
tal, que corresponde ao conjunto de indivíduos que compartilham uma ca-

racterística que desejamos avaliar ou estudar (por exemplo, os atuns que são 

alvos da frota pesqueira). 

A fi gura a seguir esclarece os conceitos de população natural e estatística de 

um manancial de peixes. 

Figura 1.1: População natural e população estatística

Assim, se desejamos saber qual é o tamanho médio dos atuns adultos do 

Atlântico ocidental, temos que pensar que a população natural correspon-

deria a todos os peixes que habitam nesse oceano (juvenis e adultos), e que 

a população experimental será conformada por todos os peixes que já 

alcançaram a idade reprodutiva. Alguns autores defi nem a população expe-

rimental também como universo.  

O peixe pargo (Lutjanus purpureus), que habita no litoral das regiões norte 

e nordeste do Brasil, constitui uma população natural, na qual se incluem 

todos os indivíduos jovens e adultos. Quando se deseja saber quanto é a 
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e-Tec BrasilAula 1 – Conceitos de estatística 19

produção desembarcada nos portos pesqueiros, somente vai ser incluída a 

parte da população que é alvo da pesca e que constitui o universo.

Figura 1.2: Pargo (Lutjanus purpureus)
Fonte: <http://cardumebrasil.blogspot.com/2011/05/sobre-o-defeso-do-pargo-lutjanus.html>. Acesso em: 12 jul. 2011.

Pesquise sobre um organismo aquático que seja explorado para consumo ou 

para comercialização na sua região. Indique uma característica comum aos 

indivíduos dessa espécie que pode ser medida. Identifi que qual seria a po-

pulação natural, a população experimental e o universo para esse conjunto 

escolhido. Represente-os num gráfi co similar ao já apresentado e comente.
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Num manancial deseja-se saber o tamanho médio dos peixes-pedra que são 

capturados pela pesca artesanal. Assim, todos os peixes do manancial foram 

capturados com rede de emalhar tamanho 10 e medidos. Indique, nesse 

exemplo, quais são a população natural e o universo. 

1.4 Variáveis 
Em relação ao conceito de população experimental, informamos que seria estu-

dada uma característica de interesse dos indivíduos. Pois bem, isso não é mais 

que uma variável. Uma variável pode assumir diferentes valores ou atributos. 

São exemplos de variáveis: o comprimento total da pescada amarela (Cynoscion 
acoupa) que é alvo de captura no litoral norte; a concentração de ômega 3 por 

kg de músculo nos atuns do Atlântico sul; o número de rastros branquiais do 

mapará (Hypopthalmus edentatus) do lago Tucuruí; o grau de conservação de 

um fi lé de pescada branca (Plagioscion squamossisimus) dos peixes acima 

das cachoeiras do rio Xingu.

De acordo com o tipo de característica a ser avaliada, podemos ter dois grandes 

grupos de variáveis: qualitativas e quantitativas. Na variável qualitativa, os 

atributos são classifi cáveis com base em categorias, enquanto que a variável 

quantitativa pode ser medida através de um instrumento.

Por exemplo, num viveiro de peixes, podemos estudar atributos tais como o 

sexo (macho ou fêmea), o estádio de desenvolvimento (juvenil ou adulto), o 

hábito alimentar (carnívoro ou herbívoro). Estes atributos são classifi cáveis e por 

isso representam variáveis qualitativas. Já o peso corporal (g) e o número de es-

camas na linha lateral correspondem a dois atributos mensuráveis ou merísticos 

e por isso são variáveis quantitativas.
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Variáveis

Nominais Ordinais Discretas Contínuas

Qualitativas 
(categóricas)

Quantitativas 
(numéricas)

Redonda Homocerca Heterocerca

Cônico Canino Incisivo Multicúspide
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Por sua vez, essas duas grandes categorias de variáveis podem ser subdivididas 

em categorias menores. Para entender melhor, veja o organograma a seguir.

O organograma apresenta a classifi cação das variáveis utilizadas em estatís-

tica. A seguir, você verá cada uma dessas classes de variáveis.

1.4.1 Variáveis qualitativas

a) Nominal: os dados são distribuídos em categorias sem indicar qualquer 

ordem. Exemplo: formas da nadadeira caudal dos peixes.

Figura 1.3: Formas da nadadeira caudal 

Figura 1.4: Tipos de dentição
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a) Ordinal: os dados são distribuídos em categorias com ordenação natural.

Figura 1.5: Graus de desenvolvimento gonadal dos pargos 
Fonte: <http://www.reefresilience.org/images/F1a_Fish-Diagram.png>. Acesso em: 12 jul. 2011.

1.4.2 Variáveis quantitativas
Se a característica de interesse for expressa de forma numérica, estamos 

tratando de uma variável quantitativa.

a) Discreta: assume apenas valores inteiros ou contáveis.

Figura 1.6: Número de espinhos na nadadeira dorsal 
Fonte: <http://www.fi sh-fi shes.com/fresh_water_fi sh/peacock_bass_fi sh.html>. Acesso em: 12 jul. 2011.
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b) Contínua: pode assumir qualquer valor, num intervalo defi nido.

Figura 1.7: Comprimento total (cm)

1.4.3 Dado ou observação
Seja qual for o valor que pode assumir uma variável, lhe denominamos de 

dado ou observação. No caso do comprimento total (cm) dos pargos cap-

turados no litoral do Nordeste, cada dado corresponderá a uma das medidas 

individuais. O número de dados ou observações numa amostra corresponde 

a quantos registros da variável em estudo constituem a amostra. 

Se a nossa população for fi nita e pequena, possivelmente seria viável ava-

liar ou medir todos os indivíduos na mesma variável (ex.: peso corporal dos 

peixes do tanque de cultivo). Assim, poderíamos ter um valor médio ou um 

parâmetro de todo o universo. De modo diferente, se obtivermos um valor 

com base em amostras, estaremos tratando de uma estimativa que pode 

ser extrapolada para a população.

De acordo com o organograma estudado, classifi que as seguintes variáveis:

a) peso corporal de um peixe do tanque de cultivo x

b) o número de peixes num viveiro y 

c) o comprimento dos pirarucus do médio Amazonas 

d) estádio de desenvolvimento sexual do camarão rosa do litoral Sul

e) o número de escamas na línea lateral do tucunaré do Tocantins

f) o número de dentes no palato dos jejus do lago 

g) cor da superfície corporal do atum do Atlântico ocidental

h) coloração da órbita do olho dos pargos no litoral do Amapá
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Resumo

Nesta aula, você estudou o que é estatística, as suas aplicações e os princi-

pais conceitos utilizados. Você aprendeu a diferença entre população natural 

e população experimental e o que é o universo. Viu também que qualquer 

característica que desejamos estudar de uma população é o que se denomi-

na variável e que esta pode ser considerada qualitativa, quando seu atri-

buto é classifi cável, ou quantitativa, quando é mensurável. Cada um dos 

valores ou categoria assumida por uma variável denomina-se dado. Assim, 

é o conjunto de dados que obteremos das amostras que vamos analisar para 

ter uma resposta a uma pergunta previamente formulada.

Atividades de aprendizagem

Na sua região tem exploração de algum tipo de peixe ou camarão? Organize 

um trabalho de pesquisa para fazer junto aos pescadores. Para isso, respon-

da às seguintes questões: 

a) Que tipo de variável você pretende estudar?

b) Quais tipos de dados você coletaria para seu estudo?

c) Qual é a população natural que está sendo explorada na área de estudo?
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d) Qual a população experimental?

e) Qual a variação no tamanho que corresponde à sua população experi-

mental? 
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Aula 2 – Amostra e amostragem 

Objetivos 

Defi nir o que é uma amostra em estatística.

Compreender a necessidade de tomar amostras.

Diferenciar as técnicas básicas de amostragem.

2.1 Amostras
Você acha que seria viável capturar todos os indivíduos da população de pargos 

(Lutjanus purpureus) que ocorrem na costa norte do Brasil para estudar uma 

característica (por exemplo, o peso corporal)? Já pensou sobre a viabilidade 

disso? O custo econômico e o esforço que precisaríamos aplicar? Seria prati-

camente impossível capturar a totalidade dos indivíduos. Como procedemos 

então para resolver o problema?

Os estatísticos idealizaram, como forma de resolver o problema, tomar partes 

da população (subconjuntos), que seriam representativas da totalidade. Essas 

partes são denominadas de amostras (Figura 2.1). Uma propriedade funda-

mental das amostras estabelece que elas devem ser escolhidas ao acaso ou de 

forma aleatória, para não apresentar resultados errados devido à obtenção de 

amostras tendenciosas. 

Na fi gura a seguir, são indicadas três amostras da mesma população, as quais 

foram escolhidas ao acaso. 
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Figura 2.1: Amostras aleatórias ou ao acaso de uma mesma população experimental. 
Nesse caso, corresponde à faixa de tamanho que é alvo de captura pela pesca artesanal
Fonte: autoria própria.

Dado que é dispendioso e impraticável ter acesso a toda uma população, 

torna-se viável coletar amostras e estudá-las. Assim, podemos defi nir uma 
amostra como um subconjunto de indivíduos, extraídos ao acaso de uma 

população, a partir do qual é possível fazer inferências sobre ela. Uma amostra 

deve ser sufi cientemente grande e suas unidades devem ter sido selecionadas 

ao acaso.

A pesca industrial do camarão rosa que ocorre nas águas costeiras do litoral 

amazônico é uma atividade realizada há décadas. Para conservar a espécie, 

é permitido extraí-la somente nas águas abertas distante da costa. Com o 

objetivo de estudar o tamanho médio dos camarões capturados pela frota, 

foram feitos arrastos experimentais de fundo. De acordo com este parágrafo 

identifi que e responda:
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a) Qual é a população estudada?

b) Qual seria uma amostra desta população?

2.1.1 Amostragem
Para se conhecer a estrutura de uma população, recorremos a um dos proces-

sos básicos em estatística, que é a amostragem. Através dela, procuramos 

conhecer o geral (população, universo) a partir do particular (amostra). Dessa 

forma, faz-se uma amostragem para obter uma ou várias amostras.

Se a nossa população de estudo for muito pequena, podemos sim avaliar 

todos os indivíduos que a compõem. Mas na natureza e, em geral, na pesca, 

as populações são grandes, sendo impossível medir todos os indivíduos. Por 

exemplo, se desejamos estimar o comprimento médio dos tambaquis (Colloso-
ma macropomum) que são pescados no médio rio Solimões seguindo todos os 

preceitos exigidos por um sistema de amostragem, retiraríamos uma amostra 

dos desembarques para medir a variável comprimento.

O planejamento da amostragem constitui um aspecto de fundamental im-

portância para obter respostas adequadas com base em metas que se deseja 

atingir. Assim, é fundamental desenhar um sistema de amostragem através 

do qual com os menores custos, tanto econômicos como de esforço de coleta, 

obtenhamos o maior número de informações.

2.1.2 Unidade amostral
É o conjunto de indivíduos, medições ou objetos que melhor representam 

as características de uma população em estudo. Retornando ao exemplo do 

pargo, num período anual, cada barco desembarca uma parte do estoque 

capturável, que constitui a unidade amostral, de modo que o agrupamento 

de amostras retiradas das unidades ao longo do ano representará adequada-

mente o universo de estudo.
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2.1.3 Como obtemos uma amostra? 
Para selecionar as unidades que comporão a amostra, devemos estabelecer previa-

mente os critérios. Nossa amostra é aleatória? Nesse caso, temos que adotar um 

método que nos permita retirar as unidades ao acaso, por exemplo, por sorteio, ou 

gerando números aleatórios, e posteriormente cada unidade deve ser identifi cada 

com um nome ou um número. Desse modo, podemos ter dois tipos de amostras 

aleatórias: simples e estratifi cada. Vejamos cada um deles.

A amostra aleatória simples pode ser obtida quando pressupomos que a 

população está distribuída em unidades homogêneas. Um exemplo desse tipo 

de amostra ocorre quando desejamos estimar a biomassa (gramas por unidade 

de área – CPUA) de peixes de fundo num lago (ver Figura 2.2).  Baseados 

na ideia de que os peixes estão distribuídos de forma homogênea no lago, 

então poderíamos pensar que ao capturar peixes com uma rede de fundo com 

igual área, conseguiríamos obter valores de biomassa muito similares. No fi nal, 

teríamos uma estimativa que poderíamos estipular para toda a população.

Figura 2.2: Ilustração da seleção de uma amostragem aleatória simples de um lago 
que foi previamente dividido em quadrículas de igual tamanho, enumeradas con-
secutivamente de 1-42. Posteriormente, as células onde seria obtida cada uma das 
unidades de CPUA seriam sorteadas
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A amostra aleatória estratifi cada é usada quando a população é consti-

tuída por unidades heterogêneas para a variável que desejamos estudar. Um 

exemplo ocorre quando sabemos através de estudos que os indivíduos da 

pescada gô (Macrodon ancylodon) se encontram distribuídos no estuário em 

estratos de acordo com a faixa de idade. Assim, os juvenis ocupam as áreas 

mais internas (menor salinidade) e os adultos as áreas mais externas na costa 

(maior salinidade). Isso nos mostra um gradiente espacial de distribuição da 

população (veja a Figura 2.3).

Figura 2.3: Distribuição espacial em gradiente da população da pescadinha gô (Ma-
crodon ancylodon) no litoral norte do Brasil

1. Retomando o conteúdo estudado nesta aula e na Aula 1, indique como 

proceder para realizar o estudo do peso corporal dos peixes de um tan-

que de cultivo após vários meses de engorda.

Gradiente
É a alteração no valor de 
uma quantidade por unidade
 de espaço.
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2. Pensemos na população de peixes pargo que habita o litoral norte e 

nordeste do Brasil. Você acha que para realizarmos estudos dessa po-

pulação, teríamos que capturar todos os indivíduos dessa espécie? Seria 

viável pensar nessa possibilidade? O que podemos fazer para resolver 

esse problema? 

Resumo 

Nesta aula, você estudou dois importantes temas da estatística: amostra e amos-

tragem. Viu que não é possível avaliar toda a população e para resolver esse 

problema utilizamos amostras ou subconjuntos que representem a população. 

Mas para que isso ocorra, é necessário que a amostra seja sufi cientemente grande 

e selecionada ao acaso. Você aprendeu ainda que existem amostras aleatórias 

simples e amostras aleatórias estratifi cadas. Percebeu também que a escolha do 

tipo de amostra depende da variável e de algum gradiente defi nido dentro dos 

organismos estudados. Este gradiente depende da percepção de algum tipo de 

diferença no uso do espaço pelos organismos ou com sua faixa de idade. 

Atividades de aprendizagem 

1. Num lago se tem uma população de pirarucu, da qual se deseja conhecer 

o comprimento médio desses peixes. Como se deve proceder?

Para você complementar os 
conteúdos sobre os conceitos 

básicos em estatística, 
especialmente sobre amostras, 

consulte os seguintes materiais:
BRANDÃO, Rita Marques. 

Conceitos básicos em 
estatística. Disponível em: 

<http://www.pgarrao.uac.
pt/IntEstatistica_08_09/

AcetatosCap0.pdf>. Acesso 
em: 12 jul. 2011.

SANTOS, Alcione Miranda 
dos. Introdução à estatística. 

Disponível em: <http://www.
pgsc.ufma.br/arquivos/

apostilabioestat.pdf>. Acesso 
em: 12 jul. 2011.

2. Através de um exemplo prático, explique o que é a amostra e o que é 

uma unidade amostral.
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3. Indique dois exemplos que representem casos de amostra aleatória sim-

ples e amostra aleatória estratifi cada.
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Classes de
comprimento(m)

Frequência
absolutaTabulação

2A 1,40 -1,60

22,20 -2,40E

32,00 -2,20D

51,60 -1,80B

81,80 -2,00C
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Aula 3 – Distribuição de frequência 

Objetivos

Organizar dados resultantes de variáveis quantitativas.

Construir tabelas de frequência e sua representação gráfi ca através 

de histograma ou polígono de frequência. 

3.1 Tabela de frequência
Geralmente, nos estudos dos recursos pesqueiros é importante que defi namos 

qual é a variação em tamanho corporal dos indivíduos da população estudada. 

Por exemplo, desejamos saber se os peixes capturados pela pesca estão dimi-

nuindo em seu tamanho com o passar do tempo ou queremos estabelecer os 

períodos de entrada de novos indivíduos na população (recrutamento). 

Para ter a resposta não basta ter os dados brutos, obtidos de amostras. As-

sim, para compreender melhor podemos resumir essas massas de dados em 

classes ou categorias (por exemplo, de tamanho), determinando o número de 

indivíduos por cada classe para construir o que se denomina de frequência 
de classe. Para compreender melhor, veja a Tabela 3.1. 

Tabela 3.1. Tabela de frequência de com-
primento de pirarucu (Arapaima gigas).

Fonte: autoria própria.
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Um arranjo tabular dos dados por classe com suas correspondentes frequências 

é denominado tabela de frequências (Tabela 3.1). Os dados que resumimos e 

organizamos numa tabela de frequências são denominados dados agrupados.

Os limites de cada classe, como 1,40 – 1,60, por exemplo, mostrados na 

Tabela 3.1, determinam a amplitude da classe que apresenta os limites da 

classe inferior (1,40) e superior (1,60), respectivamente. Assim, nessa classe, 

se incluem os pirarucus com tamanhos entre 1,40 até 1,59. Sendo que o valor 

1,60 será incluído na seguinte classe (1,60 – 1,80) (Figura 3.1).

Na tabela, a primeira coluna representa as classes. Nesse caso, será a variável 

comprimento. Na primeira classe, os limites inferior e superior são 1,40 m e 

1,60 m, que defi nem o intervalo de 1,40 -1,60. Por sua vez, uma classe pode 

ser expressa através do ponto médio de uma classe ou centro de classe, que 

corresponde à soma dos limites inferior e superior dividida por dois. Assim, 

no exemplo do pirarucu, o ponto médio da primeira classe 1,40 – 1,60 será:

Através da construção de uma distribuição de frequência de uma variável x, 

podemos descrever, de modo geral, os grupos de valores que a mesma variável 

pode assumir. Dessa forma, podemos localizar a maior concentração de valo-

res. Nesse caso, de tamanhos de peixes de uma dada distribuição, isto é, se ela 

se localiza no início (muitos juvenis), no meio (muitos subadultos) ou no fi nal 

(muitos adultos). A Figura 3.1 ilustra um exemplo em que o maior número de 

peixes dentro das possíveis classes se concentra na classe C (oito indivíduos), 

que forma o maior pico na curva. A fi gura mostra também que a população 

possui poucos indivíduos juvenis (classe A) e poucos adultos (classe E). 

1,40 + 1,60

2
= 1,50m

Estatistica_Pesqueira_R.indb   36Estatistica_Pesqueira_R.indb   36 12/02/14   18:1812/02/14   18:18



A B C D E

Frequência
(Nº de indivíduos)

Variável
Comprimento (m)

8

2

5 3

2

Início Meio Final

Classes

e-Tec BrasilAula 3 – Distribuição de frequência 37

Figura 3.1: Gráfi co de classes de frequência do tamanho do pirarucu (Arapaima gigas)
Fonte: autoria própria.

Imagine que você precisa saber qual é a distribuição em tamanho dos pirarucus de 

um lago de várzea (Figura 3.1). Após capturar muitos indivíduos (amostra) e medir 

seu comprimento individual, você deve resumir os dados em classes e contar o 

número de peixes que corresponde a cada classe. Assim, você chegará ao número 

de pirarucus por classe, que se denomina de frequência absoluta (Tabela 3.1). 

Lembre-se de que os dados que tomamos a partir de observações no campo 

constituem uma amostra representativa da população. 

3.1.1 Como construir a tabela de frequências
1. Organize os dados na ordem crescente e determine o valor mínimo e 

máximo medido. 

2. Calcule a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo.

 d = Valor máximo – Valor mínimo
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3. Divida “d” pelo número conveniente de classes do mesmo tamanho (não 

menos de 5 ou mais de 20 classes). 

4. Construa as classes em números inteiros, por exemplo, de 1 – 3; 3 – 6; 

6 – 9; etc. 

5. Determine o número de observações que devem cair em cada classe defi nida. 

O seguinte conjunto de dados representa os valores do ganho de peso (g/

mês) para 100 alevinos de tambaqui, alimentados com um novo tipo de ração. 

Determine o intervalo de classe, o centro de classe e a frequência absoluta 

para cada classe. 

3,7  4,2  4,7  4,0  4,9  4,3  4,0  4,2  4,7  4,1  4,2  3,6  4,2  4,2  3,8  4,7  3,9  

4,7  4,1  4,9  4,4  4,2  4,2  4,0  4,3  4,1  4,5  3,8  4,8  4,3  4,4  4,4  4,8  4,5  

4,3  4,0  4,3  4,5  4,1  4,4  4,3  4,8  4,5  4,4  3,9  4,6  3,8  4,0  4,3  4,4  4,2  

3,9  3,8  4,1  3,8  4,4  4,1  4,2  4,7  4,3  4,4  4,3  4,1  4,0  4,7  4,6  4,3  4,1  

4,2  4,6  4,8  4,5  4,3  4,0  3,9  4,4  4,2  4,0  4,1  4,5  4,9  4,8  3,9  3,8  4,0  

4,9  4,5  4,7  4,4  4,6  4,4  3,9  4,2  4,8  4,2  4,4  4,4  4,1  4,8  4,0

3.1.2 Representação gráfi ca das frequências
As frequências podem ser representadas grafi camente em forma de histogra-
ma e de polígono de frequência. Um histograma consiste numa série de 

retângulos com base nos eixos de x e com os lados verticais coincidindo com os 

limites das classes e com a altura coincidindo com as frequências (Figura 3.2). 

Figura 3.2: Representação gráfi ca através de histograma da distribuição de frequên-
cia dos tamanhos do pirarucu
Fonte: autoria própria.
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Já um polígono de frequências está delimitado por linhas que juntam os 

pontos médios de cada classe à altura das respectivas freqüências. 

Figura 3.3: Representação gráfi ca através de polígono da distribuição de frequência 
dos tamanhos do pirarucu
Fonte: autoria própria.

O uso dessas representações gráfi cas é muito útil para visualizar facilmente 

grupos de dados que formam tendências.

Com base no seguinte conjunto de dados do comprimento (cm) do pacu 

comum (Mylossoma duriventre), construa a respectiva tabela de frequência e 

o histograma. 

17,1 18,4 18,9 19,6 19,8 19,9 20,2 20,2 20,3 20,4 

20,9 21,2 21,4 21,9 22,5 22,6 23,2 23,5 19,9 20,9 

8,5 14,5 17,5 19,0 21,0 21,5 18,0 19,5 18,0 20,5 

18,5 19,0 18,0 19,5 20,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 

19,0 19,0 18,0
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Resumo

Nesta aula, você viu que para analisar um conjunto de dados, pode-se orga-

nizá-los e resumi-los através de tabelas de frequência absoluta. Estudou ainda 

os passos para construir uma distribuição de frequência e como expressar os 

resultados de forma gráfi ca através de histograma e de polígono de frequência. 

Viu também que essa forma de agregar os dados nos permite tomar decisões 

após a observação ou comparação dos resultados em séries.  

Atividade de aprendizagem

1. A pescadinha-gó (Macrodon ancylodon) tem uma distribuição espacial 

nas áreas estuarino-costeiras em grupos de faixa de idade. Os recrutas 

constituem os menores peixes e se encontram nas áreas menos salinas; 

a maioria dos peixes inicia sua idade reprodutiva com 23 cm e já utiliza 

as águas costeiras de maior salinidade. De acordo com os histogramas 

construídos e apresentados a seguir, relacione e responda às questões. 

I. ambientes mais internos do estuário (águas doces a levemente salobras 

com valores de 3 - 5);

II. águas netamente estuarinas com concentrações de salinidade de 11 - 23;

III. ambientes costeiros com salinidades de 28 - 34. 

IVO, C. T. C.; FONTELES, A. A. 
Estatística pesqueira: aplicação 

em Engenharia de Pesca. 
Fortaleza, 1997. 193p. O livro 

sobre estatística pesqueira dos 
autores Ivo e colaboradores 

aprofunda a temática 
distribuição de frequências e 

apresenta vários exemplos.
<http://www.youtube.com/

watch?v=knJjDsM8Aos>
O vídeo que consta nesse 

site demonstra, através 
de um exemplo, como são 

apresentados os dados de uma 
distribuição de frequência. 

Estatistica_Pesqueira_R.indb   40Estatistica_Pesqueira_R.indb   40 12/02/14   18:1812/02/14   18:18



e-Tec BrasilAula 3 – Distribuição de frequência 41

2. Analise os resultados obtidos para cada uma dessas três áreas em termos 

das distribuições dos tamanhos dos peixes e explique brevemente.

a) Em qual área do estuário se localizam os reprodutores na população? 

b) Onde ocorrem as áreas berçário para os recrutas? 

c) Os subadultos utilizam mais qual parte da região estuarino-costeira?

d) Onde ocorre a desova, dentro ou fora do estuário? 
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Aula 4 –  Medidas de posição ou de 
tendência central de uma amostra

Objetivos

Aplicar os métodos de cálculo das medidas de posição média, moda 

e mediana.

Diferenciar as situações em que se deve aplicar cada uma das me-

didas de tendência central.

4.1  Medidas de posição ou de tendência 
central: a média, a mediana e a moda

A menos que consigamos resumi-la, temos pouca aplicação de uma grande 

tabela de dados de alguma variável que medimos. Dessa forma, o uso dos 

estimadores que você estudará a seguir tem por objetivo evidenciar qual é 

a tendência dos dados que coletamos através de amostras. Assim, se nossa 

amostra for constituída de peixes muito pequenos, a tendência que espera-

remos será por expressar tamanhos menores. 

De forma diferente, se a nossa amostra for constituída por poucos peixes 

menores e alguns peixes grandes, mas a maioria dos  será representada por 

peixes de comprimento médio e não nos extremos grandes ou pequenos 

(veja as Figuras 4.1 e 4.2).
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Figura 4.1: Representação gráfi ca da tendência central da variável comprimento total 
do pirarucu 
Fonte: autoria própria.

As medidas de tendência central usadas com mais frequência são: a média 
aritmética, a mediana e a moda. Vejamos cada uma delas.

a) Média aritmética: se expressa como x̄  e corresponde à soma das obser-

vações obtidas (dados: x1, x2, . . . , xn  ) dividida pelo número de dados (n).

Exemplo: O peso corporal em gramas de 10 tucunarés (Cichla sp) determi-

nou os seguintes valores: 640, 640, 640, 650, 650, 650, 660, 670, 690, e 

710 g. Assim, você pode calcular a média da seguinte forma:

x =
n

x
1
 + x

2
 + x

3
 + ...,,,,,,,,,, xn   
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Quando ocorre uma situação como no exemplo anterior em que há várias 

repetições do mesmo valor, podemos calcular a média através da seguinte 

expressão, a qual denominados de média ponderada:

  

Vejamos com o exemplo do tucunaré. Com base nos dados de uma amostra 

através da qual se mede o peso corporal dos tucunarés, construímos a distribui-

ção de frequência dos dados seguindo o que você já estudou na aula anterior.

Tabela 4.1: Tabela de frequência 
de peso corporal do tucunaré

Classes de peso (g)  f (Freq. absoluta) 

640 - 650 3

650 – 660 3

660 – 670 1

670 – 680 1

680 – 690 -

690 – 700 1

700 – 710 -

710 – 720 1

Total 10

A notação de somatório (letra grega sigma maiúsculo - 
∑

) permite econo-

mizar escrita. Assim, a expressão 
∑

x signifi ca somar todos os valores de x. 
Eventualmente, o símbolo de somatório escreve-se como 

n∑
i=1

x , o que indica 

que iniciamos a somar desde o primeiro valor (i = 1) e prosseguimos até o 

último (i = n).

Dessa forma, o cálculo da média ponderada no exemplo do tucunaré será:

A média é muito sensível a valores extremos, por isso se os dados não es-

tiverem uniformemente distribuídos em torno dela, se obterá dois tipos de 

distribuições: a) assimétrica positiva, com a maioria das frequências à direita 

da média (muitos peixes grandes) e b) assimétrica negativa, a maioria das 

frequências se localizam à esquerda da média (muitos peixes pequenos). 

Observe a Figura 4.2.   

x =
f
1
x

1
 + f

2
x

2
 + f

3
x

3
 +........fnxn  ,

f
1
 + f

2
 + f

3
 +........fn

x = =
10

(640x3) + (650x3) + ....... + (710x1)
660g
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Figura 4.2: Representação gráfi ca das distribuições de frequência dos dados nas for-
mas (a) simétrica, (b) assimétrica positiva e (c) assimétrica negativa. ( : média; Mo: 
moda; Md: mediana) 

b) Mediana (Md): corresponde ao valor central de uma amostra composta 

por observações organizadas de menor a maior. Se n (número de dados) 

for ímpar, a mediana corresponderá a um único valor central. Se n for 

par, a mediana corresponderá à soma dos dois valores centrais dividida 

por 2, após organizar os dados na sequência.  

Exemplo: A contagem da série de escamas na linha lateral de nove (n: im-

par) peixes variou: 16, 18, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 26, e teve como mediana 

23 (valor na posição central). Já a contagem das escamas para outra amostra 

composta de oito (n: par) peixes variou em: 17, 19, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 

e tem uma mediana igual a: 

c) Moda (Mo): corresponde ao valor que ocorre com maior frequência, 

ou seja, o mais comum dentro de uma amostra. A moda não necessa-

riamente tem que existir num conjunto de dados; pode-se ter mais de 

uma. Um exemplo ocorre quando se tem dois ou mais valores com alta 

frequência de ocorrência. 

Exemplos:
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• Os pesos corporais (g) de 12 tambaquis (Colossoma macropomum) de 

um tanque de cultivo foram: 340, 350, 380, 380, 380, 380, 390, 390, 

400, 410, 410, 420. Essa amostra tem moda 380 (ou seja, o valor que 

mais ocorreu).

• De outra série de pesos (g) dos tambaquis se obteve: 350, 365, 370, 375, 

380, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420. Observa-se que esse conjunto 

de dados não tem moda (ou seja, não ocorre um valor que se repete).

• A última amostra de pesos (g) de tambaquis mostrou: 360, 370, 390, 

390, 390, 390, 400, 410, 410, 410, 410, 410. Duas modas (390 e 410) 

são apresentadas e, por isso, denomina-se série bimodal.

Com base nos dados do comprimento (cm) do pacu comum (Mylossoma 
duriventre) apresentados a seguir, obtenha as três medidas de tendência 

central (média, moda e mediana). Existe alguma similitude entre esses três 

estimadores?  O que você pode concluir em relação ao conjunto de dados? 

(para responder a essa pergunta você pode construir um histograma).

17,1 18,4 18,9 19,6 19,8 19,9 20,2 20,2 20,3 20,4 

20,9 21,2 21,4 21,9 22,5 22,6 23,2 23,5 19,9 20,9 

8,5 14,5 17,5 19,0 21,0 21,5 18,0 19,5 18,0 20,5 

18,5 19,0 18,0 19,5 20,0 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 

19,0 19,0 18,0
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4.1.1 Quando usar a média aritmética ( )?
a) Quando as medidas estão equitativamente distribuídas ao redor de um 

ponto central, ou seja, quando o conjunto de dados não está distribuído 

de forma assimétrica (quantidade ímpar de dados). 

Exemplo: Nas medidas dos comprimentos (m) dos pirarucus obteve-se: 1,8; 

1,8; 2,1; 2,2; 2,3; 2,5; 2,7; 2,8; 2,9; 3,2; 3,2. Nesse caso, temos um equilíbrio 

tanto pelo número d  e dados de cada lado do valor central (cinco valores antes e 

cinco valores após o 2,5), como pelos dados aumentando de forma proporcional 

e balançada. Nesse caso, x̄  corresponde ao centro do balanço ou da distribui-

ção dos dados de forma que cada observação contribui para sua determinação.

1,8;    1,8;      2,1;    2,2;     2,3;      2,5;          2,7;          2,8;          2,9;             

3,2;          3,2.

Figura 4.3: Representação da distribuição dos indivíduos de pirarucu em relação à 
variável comprimento corporal. Destaca-se a posição central dos dados

 
b) Quando pretender calcular outros estimadores, como as medidas de 

dispersão (desvio padrão, coefi ciente de variação), que se fundamen-

tam na média. 

4.1.2 Quando usar a mediana? 
a)  Quando desejar obter o ponto médio exato da distribuição, correspon-

dente a 50% das observações.

b) Quando existir dados extremos que afetem a média. 
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B. 40, 50, 60, 70, 380

Média= x = 60
Média= x = 120

Mediana = Md= 60
Mediana = Md= 60
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Exemplo: Séries de medidas de peso (g) de acarás: 

No caso da situação b, a média não seria a medida de tendência central que 

melhor explicaria o peso médio dos acarás, nesse caso, seria mais adequado uti-

lizar a mediana Md. Certas observações infl uenciam na tendência central, mas 

tudo o que se conhece delas é que se encontram acima ou abaixo da mediana.

4.1.3 Quando usar a moda? 
a) Quando desejar expressar uma medida da tendência central, rápida e 

aproximada.

b) Quando a medida de tendência central corresponder ao valor mais comum. 

Por exemplo, falando do salário médio dos técnicos em pesca, geralmente 

fazemos referência ao salário modal, em determinadas condições.

Uma amostra de camarão-rosa (Penaeus brasiliensis) foi coletada para ana-

lisar a variação em comprimento, os resultados são apresentados na tabela 

a seguir. 

Comprimento total (cm)

5 12 1 6 6 8 10 11 12 13 15

6 13 2 5 6 8 10 11 12 13 15

7 14 3 4 7 9 10 11 12 13 15

8 15 4 3 7 9 10 11 12 14 16

9 16 5 2 7 9 10 11 12 14 16

10 17 6 1 8 9 10 11 13 14 17

11 12 7 5 8 9 11 12 13 14

Qual será a melhor medida de tendência central que represente a distribui-

ção dos dados? Justifi que a resposta apresentando a explicação e alguma 

ilustração.
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31 22 22 25 25 27 26 28
31 32 23 20 21 26 23 25
26 25 25
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31 38 15 18 49 34 31 29
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19 23 25

25 25 25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25 25 25
25 25 25 25 25 25 25 25 
25          25        25
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18
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25
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Resumo 

Nesta aula, você viu que as medidas de tendência central nos permitem ob-

servar o padrão geral de uma grande lista de dados, através de um resumo 

da informação contida neles. Assim, defi nimos o que é média aritmética, 

mediana e moda. Da mesma forma, apresentamos as situações em que se 

deve usar uma ou outra dessas três medidas de tendência central.

Atividades de aprendizagem

Com base nos seguintes conjuntos de dados de comprimento total do 

aruanã (O. bicirrhosum), calcule os valores das médias, moda e mediana e 

responda: Existe alguma situação em que as médias, moda e mediana são 

iguais? O que signifi ca isso? Compare as três situações e relate os resultados.
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Aula 5 –  Medidas de dispersão
para uma amostra

Objetivos

Defi nir o que é dispersão dos dados de uma amostra.

Distinguir os estimadores que expressam a dispersão.

Calcular os estimadores: amplitude, desvio padrão, variância e co-

efi ciente de variação.

5.1 A dispersão numa amostra
As variações que observamos na natureza e em fenômenos físicos, como 

o clima da nossa região, justifi cam o uso da estatística. Se a variação não 

existisse, por exemplo, todos os tucunarés (Cichla sp) e pescadas adultos 

(Plagioscion aureautus) que conhecemos, teriam exatamente o mesmo com-

primento. Assim, bastaria medirmos um indivíduo de cada um desses peixes 

para termos um valor defi nitivo. Portanto, a variação que encontramos de 

um indivíduo para outro é o que dá sentido ao uso da estatística. 

Como calculamos essa variação? Com a determinação da média não se ca-

racteriza completamente a amostra, pois esse estimador somente nos diz 

qual é o ponto central das observações (dados), mas nada expressa em re-

lação à oscilação (dispersão) delas. Quanto menor for a dispersão, menor 

será a variação e maior a precisão da estimativa da média. Um dos objetivos 

básicos da estatística é justamente prover métodos que reduzam a variação. 

O termo dispersão indica o grau de afastamento de um conjunto de dados 

em relação à sua média. Dados muito próximos da média signifi cam baixa 

dispersão e dados afastados, alta dispersão. 
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Exemplo

Se retirarmos duas amostras de peixes de cada um dos tanques de cultivo 

A e B e avaliarmos a sua dispersão dos dados, observaremos que nos dois 

casos a média de tamanho foi 30,25 cm. 

Tanque A: 

30 30 30 30 30 31 30 31

Tanque B: 

36 37 35 28 31 31 21 23

Entretanto, se compararmos as duas amostras em termos dos tamanhos, ob-

servaremos que no tanque A eles tendem a ser muito similares entre si (baixa 

variabilidade). Já na amostra do tanque B, os tamanhos são muito diferentes 

entre si e, por isso, podemos afi rmar que a variabilidade é maior entre os 

dados em relação à média.

Dentre as medidas para expressar a dispersão dos dados, se incluem a am-
plitude, o desvio padrão, a variância e o coefi ciente de variação. Veja-

mos cada um deles.

a) A amplitude (A): constitui o valor mais simples de dispersão e consiste 

na diferença entre a primeira (x1) e a última observação (xn), numa série 

ordenada de menor a maior. Assim: A = xn – x1 

Exemplo

Numa amostra de medidas do camarão Macrobrachium amazonicum, obtive-

ram-se os seguintes comprimentos de cefalotórax (mm): 26, 34, 45, 35, 29, 54. 

Após organizar os dados, o cálculo da amplitude será: A = 54 – 26 = 28.

X
11

X
2

X
3

X
4

Xn...
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b) Desvio padrão (S): é uma das medidas de dispersão mais frequente-

mente utilizadas para mostrar o grau de variação dos dados. Podemos 

calcular o desvio de cada observação, em relação à média, como segue:

Desvio = observação – média

ou

 d = xi − x̄

Se os desvios são pequenos, signifi ca que os dados estão muito próximos da 

média e, portanto, a variabilidade é pequena. Por outro lado, se os desvios 

são grandes, as observações se encontram muito dispersas da média e, por-

tanto, a variabilidade é grande. Dessa forma, o desvio padrão da amostra se 

simboliza por S e é dado por:

 
S =

√
(x1 − x̄)2 + (x2 − x̄)2 + · · ·+ (xn − x̄)2

n− 1

    ou     S =

√∑
(xi − x̄)2

n− 1

O numerador corresponde à expressão que signifi ca soma de quadrados, e o 

denominador aos graus de liberdade que correspondem ao número de obser-

vações menos 1 (n-1). A diferença no numerador (n-1) em lugar de n se deve 

ao fato de que para o cálculo de S, devemos ter estimado previamente x̄, e essa 

estimativa nos reduz a liberdade total (número de observações, num grau). 

Exemplo

Num tanque de cultivo, foi medido nos camarões seu comprimento de cefa-

lotórax (CC) em milímetros e foram obtidos os seguintes resultados:

Número de 
observação

Dados - CC
(mm)

Desvio (d)
x -

(x- x̄)2

   1 22 22-33=-11 (-11)2= 121

2 37 37-33=4 (4)2=16

3 41 41-33=8 (8)2=64

4 27 27-33=-6 (-6)2=36

5 29 29-33=-4 (-4)2=16

6 32 32-33=-1 (-1)2=1

7 43 43-33=10 (10)2=100

n=7 x̄=33 Soma = 354

Assim: 
S =

√
354

7− 1
= 7, 68

x̄
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c) Variância (S2): corresponde ao quadrado do desvio padrão. É uma me-

dida de grande utilidade, uma vez que a divisão em seus componentes 

será o método que permite resolver e interpretar alguns experimentos. 

A fórmula mais usual é:  S
2

=
∑

(xi − x̄)
2

n− 1
ou   S

2
=

⎛
⎝

√∑
(xi − x̄)2

n− 1

⎞
⎠

2

Exemplo

Com base nos dados do exemplo anterior, teríamos que a variância seria 

S2= (7,68)2 = 59.

d) Coefi ciente de variação (C.V.): é uma medida de grande aplicação 

quando se deseja comparar a variação entre amostras ou entre popula-

ções. Portanto, trata-se de uma medida relativa de dispersão. Consiste na 

divisão do desvio pela média, multiplicado por 100 (ou seja, se expressa 

em porcentagem). 

A expressão será:   C.V. =
S

x̄
· 100     

Exemplo

Suponhamos que temos duas amostras:

Amostra 1: S=10

Amostra 2: S=20

Qual das duas tem maior variação? Não podemos indicar que de fato será a 

amostra 2. Se as médias são 50 e 200, respectivamente, os coefi cientes de 

variação serão:

Amostra 1: C.V. =
10 · 100

50
= 20%

Amostra 2: C.V. =
20 · 100

200
= 10%

Portanto, nesse caso, a amostra 1 é a que apresenta maior variação. O coefi -

ciente de variação é independente da unidade usada, por isso pode ser utilizado 

para comparar distribuições com unidades diferentes (peso, comprimento etc.). 
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Não existem indicações gerais para determinar se o C.V. é alto ou baixo, 

uma vez que ele varia com o tipo e condição dos organismos que estamos 

tratando. Entretanto, podemos ter uma ideia a respeito: um C.V. pode ser 

considerado muito baixo quando é menor que 10%; baixo, entre 10 e 20%; 

médio, entre 20 e 30% e alto, quando maior que 30%.

Para que você obtenha mais 
informação e exemplos de 
aplicação das medidas de 
dispersão, consulte as seguintes 
páginas na internet:

<http://www.scribd.com/
doc/16705652/Medidas-de-
Dispersao-para-uma-Amostra>

<http://www.heliorocha.
com.br/graduacao/
sisinfo/download/PES/
MedidasDeDispersao.pdf>. 

1. Num cultivo de tucunarés com o objetivo de determinar a variação no 

comprimento padrão, foi obtida uma amostra (cm): 

42  43  43  33  33  43  43  44  43 43  33  42  33  44  34  43  33  33  43  43  

33  43  43  33  33  43  43  44  43  53  33  43  33  43 33  43  43  43  33  33  

33  43  43  43  32  43  42  33  43  33  33  44  42  33  32  43  43

Determine a amplitude, o desvio padrão, a variância e o coefi ciente de va-

riação dos dados. 

Resumo

Nesta aula, você estudou o signifi cado de dispersão ou variação de um con-

junto de dados de uma amostra. Diferenciou as medidas de dispersão e sua 

aplicação para saber quanto os dados são similares ou muito variáveis. Viu, 

ainda, alguns exemplos ilustrativos. 

Atividade de aprendizagem

1. Os dados a seguir constituem uma amostra do comprimento total (mm) 

do néon-tetra (Paracheirodon axelrodi). 
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47  31  44  29  38  43  49  44  43  47  35  42  34  44  34  43  33  32  43  43  

31  43  43  35  36  43  43  44  43  53  38  43  33  43 32  43  43  43  31  33  

34  43  41  47 35  43  42  33  43  33  32  44  42  31  32  43  43  38 40  45  

32  29  28  52  48  46  

a) Determine a amplitude, o desvio padrão e o coefi ciente de variação. 

b) Na sua avaliação, os dados apresentam muita variabilidade? Explique. 
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Aula 6 –  Apresentação 
dos dados em gráfi cos

Objetivos

Distinguir as situações em que se usam determinados gráfi cos para 

representar dados estatísticos.

Estabelecer critérios para a construção desses gráfi cos.

Aplicar alguns tipos de gráfi cos de acordo com as variáveis utilizadas. 

6.1 Representação gráfi ca
Todos os dados que coletamos com certo objetivo, quando os organizamos 

e os apresentamos corretamente de forma gráfi ca, são fatíveis de serem 

compreendidos pelo público em geral. Assim, através dos gráfi cos, podemos 

interpretar os resultados e observar tendências do que comparamos.

De forma geral, o que buscamos com uma representação gráfi ca é uma cor-

respondência entre os dados e determinada fi gura geométrica que possua 

certas características adequadas ao conjunto de dados a ser representado. 

De acordo com Crespo (2002), uma representação gráfi ca deve atender aos 

requisitos descritos a seguir.

a) Simplicidade: o gráfi co deve ser desprovido de detalhes de importância 

secundária, tais como traços desnecessários que possam difi cultar a com-

preensão e ocasionar erros de interpretação.

b) Clareza: correta interpretação dos valores representativos do fenômeno 

em estudo.

c) Veracidade: o gráfi co deve expressar a verdade sobre o fenômeno em 

estudo. 
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6.2 Tipos de gráfi cos
Para melhor compreender os dados, podemos organizá-los e sintetizá-los em 

gráfi cos. A seguir você verá os diferentes modelos de gráfi cos de acordo com 

o tipo de variável estudada. 

6.2.1 Diagramas
Os diagramas são representações gráfi cas simples que geralmente não pos-

suem mais de duas dimensões. Essas dimensões são representadas num sis-

tema de coordenadas cartesiano constituído por duas retas perpendiculares, 

denominadas eixos de coordenadas, e um ponto de interseção, que é a 

origem D. O eixo horizontal (eixo x) é denominado de eixo das abscissas e 

o vertical de eixo das ordenadas (eixo y). Os pontos de interseção (x,y) são 

denominados de par ordenado (Figura 6.1).

Figura 6.1: Sistema de coordenadas cartesiano

Dentre os tipos de representação, destacam-se: o gráfi co em linha ou curva, 

o gráfi co de barras e o gráfi co em setores. Vejamos cada um deles.

6.2.1.1 Gráfi co em linha ou curva
O gráfi co representado em linha ou curva se aplica principalmente quando 

se trata de variáveis quantitativas (por exemplo: séries históricas de desem-

barques pesqueiros) e principalmente do tipo contínuas (comprimento total, 

altura do corpo, peso corporal). Observe a tabela a seguir.
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Tabela 6.1:  Produção mundial em milhões de toneladas de 
peixes demersais no período entre 1950 – 2000.

Década Quantidade em milhões de toneladas

1950 7

1960 10

1970 15

1980 14

1990 20

2000 25
Fonte: FAO (2005).

Representando os anos nas abscissas (x) e os volumes desembarcados nas 

ordenadas (y), teremos um par ordenado (x,y), que pode ser representado 

num sistema cartesiano. Com a série de dados e ligando os pontos dois a 

dois, por segmento de reta, teremos um polígono, que é o gráfi co em linha 

ou em curva correspondente à série em estudo (veja a Figura 6.2).

Figura 6.2: Volumes desembarcados de pescado em nível mundial nas décadas de 
1950 a 2000
Fonte: adaptado e traduzido de FAO (2005).

De acordo com as séries de dados, para efeito de eliminar grande espaço 

em branco nos gráfi cos, uma possibilidade seria recortar a escala indicando 

neles o valor zero e o sinal de recorte (Figura 6.3). 
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Figura 6.3: Sinal de corte na escala da abscissa (x) para otimizar o espaço disponível 
no plano cartesiano

6.2.1.2 Gráfi co de colunas ou barras
É uma representação de uma série de dados por meio de retângulos, dis-

postos verticalmente em colunas (Figura 6.4) ou horizontalmente em barras 

(Figura 6.5). Quando a representação é em colunas, os retângulos têm a 

mesma base e as alturas são proporcionais aos respectivos dados. 

Figura 6.4: Gráfi co de colunas do volume desembarcado de recursos pesqueiros de-
mersais no mundo desde 1950 até 2000
Fonte: dados de FAO (2004).
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Figura 6.5: Exemplo de gráfi co de barras apresentando o estado dos estoques pes-
queiros mundiais
Fonte: Dados de FAO (2004).

Quando tentamos representar séries históricas de dados, a forma mais co-

mum de representação corresponde ao gráfi co de colunas. De igual forma, 

quando tratamos de categorias, é mais utilizado o gráfi co de barras. É im-

portante prestar atenção à ordem cronológica ou sequência histórica e de-

crescente, se for uma categoria. 

Quando a representação é em barras, os retângulos têm a mesma altura e os 

comprimentos são proporcionais aos respectivos dados. 

6.2.1.3 Gráfi cos de setores
Esse tipo de gráfi co fundamenta-se na forma circular e, usualmente, é empre-

gado quando desejamos destacar a participação de uma categoria no total que 

é representado pelo círculo. Este é dividido num número de setores de acordo 

com o número de categorias. A Figura 6.6 mostra um exemplo de gráfi co de 

setores apresentando cinco categorias (grupos de vertebrados) e destacando 

que o grupo mais diverso em nível mundial corresponde aos peixes. 

Estatistica_Pesqueira_R.indb   63Estatistica_Pesqueira_R.indb   63 12/02/14   18:1812/02/14   18:18



Mamíferos 10%

Répteis 14%

Aves 20%

Peixes 49%

Estatística Pesqueirae-Tec Brasil 64

Figura 6.6: Exemplo de gráfi co de setores
Fonte: Modifi cado de Lagler et al (1962).

Como você pode observar, o cálculo das porcentagens de cada um dos seto-

res é feito por uma regra de três simples e direta, assumindo que o total 

de espécies de todos os vertebrados do mundo corresponde a 100%. Com 

base nesse total, se estima quanto corresponde a cada grupo (peixes, aves, 

mamíferos, etc.).

Com base nos dados a seguir e de acordo com cada caso ou tipo de infor-

mações, construa a respectiva representação gráfi ca e justifi que sua escolha. 

a) A tabela a seguir representa grafi camente o nível do rio Xingu (m) duran-

te o ano de 2008. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Nível médio rio (m) 5,3 6,2 6,8 6,9 5,4 4,3 3,3 3 2,5 2,8 3,1 4,3

b) Estudos da diversidade de moluscos no rio Xingu, associados com o tipo 

de substrato de fundo, mostraram os seguintes resultados: 
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Tipo de substrato Nº de espécies

Areia-lodo-argila 65

Rochas-seixos-areia 40

Rochas 15

c) Dados hipotéticos da diversidade de organismos (número de espécies) 

de acordo com o aumento em altitude (metros acima do nível do mar – 

m.a.n.m).

Nivel altitudinal m.a.n.m Nº de espécies/ha

90 340

200 290

450 90

600 85

800 30

1000 15

1700 3

2600 1

 

Resumo

Nesta aula, você estudou a necessidade de resumir os dados em gráfi cos 

com o objetivo de ter uma compreensão de alguma tendência indicada por 

eles. Você viu também os diferentes tipos de representação gráfi ca de acor-

do com as variáveis que estão sendo analisadas. 

Atividades de aprendizagem

Deseja-se saber quais são as espécies de peixes mais comuns nos pontos de 

venda da feira de seu município. Assim, tome como base o número de pon-

tos de venda que comercializam as cinco principais espécies. Proceda assim:

• Construa uma tabela dos pontos de venda nas colunas e das cinco prin-

cipais espécies nas linhas.

• Quantifi que o número de pontos por cada espécie e calcule em forma de 

porcentagem para verifi car grafi camente quais seriam as espécies mais 

comuns na feira.

<http://www.scribd.com/
doc/5127/Apostila-de-
Estatistica>
Nesse sítio, na página 10, você 
encontrará defi nições sobre 
diferentes tipos de gráfi cos 
utilizados em estatística, além 
de exercícios.
 <http://leg.ufpr.br/~silvia/
CE055/node6.html>
Nessa página, você pode 
encontrar gráfi cos de 
apresentação de dados, mas 
classifi cados de acordo com o 
tipo de variáveis.
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• Você pode se guiar pelo exemplo a seguir:

Ponto de venda Espécie 1 Espécie 2 Espécie 3 Espécie 4 Espécie 5

A 1 1 1

B 1 1

C 1 1 1

D 1 1

E 1 1 1

F 1 1 1

G 1 1 1

H 1   1    

Número de ocorrências 8 1 5 4 3

 
• Depois de obter os resultados, estime a porcentagem de pontos por 

cada espécie. Para isso, tome como base o total de ocorrências para 

todas as espécies. 

• Apresente seus dados num gráfi co e interprete os seus resultados.
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Aula 7 – Distribuição normal 

Objetivos

Defi nir o que é a distribuição normal e o que a caracteriza. 

Mostrar a relação da distribuição normal com a probabilidade.

Mostrar as vantagens de termos dados com distribuição normal. 

7.1 Distribuição normal
Muitas variáveis com as quais lidamos usualmente na Biologia Pesqueira são 

contínuas (por exemplo: o peso corporal, o comprimento total). Na Aula 3, 

você estudou a distribuição de frequência e viu que se representa grafi ca-

mente em histogramas. Você se lembra? Pois bem, esses gráfi cos represen-

tam, então, as distribuições obtidas com base em dados observados (veja o 

exemplo da fi gura 7.1). 

Figura 7.1: Histograma para a distribuição de frequência de comprimento total da 
sarda (Opisthonema oglinum)
Fonte: Autoria própria.

Se tomarmos uma amostra sufi cientemente grande em número de dados, os 

resultados que esperaríamos seriam de uma distribuição “quase” perfeitamente 

em forma de sino, ou seja, essa se aproximaria a uma curva simétrica denomi-

nada de distribuição normal ou de Gauss, como mostra a Figura 7.2. Essa forma 
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de distribuição também já foi introduzida na Aula 4, quando estudamos as me-

didas de tendência central de uma amostra, onde mostramos que a distribuição 

dos dados pode ser normal, assimétrica positiva e assimétrica negativa.

Figura 7.2: Curva simétrica de uma distribuição normal, com o valor máximo no centro
Fonte: Autoria própria.

7.1.1  Como construímos 
  uma distribuição normal? 

Para mostrar como procedemos, vamos fazer passo a passo aplicando o con-

ceito de distribuição de frequência que já estudamos na Aula 3, a partir de 

um exemplo prático. Assim, apresentaremos a seguir como se deve proceder.

1. Para construir uma tabela de frequência de uma variável (por exemplo, 

comprimento do corpo), devemos coletar dados de alguns exemplares 

no campo. Para isso, medimos os comprimentos de 27 exemplares da 

espécie em estudo.
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Seqüencia numérica 
do peixe

Lt 
(cm)

1 32,4

2 33,6

3 33,8

4 34,2

5 36,2

6 22,4

7 23,2

8 24,0

9 24,4

10 25,8

11 26,4

12 26,4

13 29,6

14 30,4

15 30,3

16 31,0

17 31,4

18 31,6

19 31,9

20 36,4

21 37,0

22 38,0

23 28,0

24 28,2

25 28,4

26 29,2

27 27,0

2. Com esses dados, construímos a distribuição de frequência, demonstra-

da na tabela e representada grafi camente na Figura 7.3: 

Classes 
comprimento (cm)

Frequência F 
(No ind.)

Centro de 
classe (cm)

20,5 - 22,5 1 21,5

22,5 - 24,5 3 23,5

24,5 - 26,5 3 25,5

26,5 - 28,5 4 27,5

28,5 - 30,5 4 29,5

30,5 - 32,5 5 31,5

32,5 - 34,5 3 33,5

34,5 - 36,5 2 35,5

36,5 - 38,5 2 37,5
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Figura 7.3: Distribuição de frequência absoluta com base nos dados (F)
Fonte: Autoria própria.

3. Dado que o conjunto de dados de frequências de comprimento segue 

aproximadamente uma distribuição normal, a expressão matemática que 

a defi ne é:

Onde:

Fc = frequência calculada ou frequência teórica da variável x (no exemplo 

comprimento);

n = número de dados (no exemplo 27);

dL = amplitude do intervalo de classe (no exemplo 2cm); 

s = desvio padrão;

x = valor médio (comprimento médio);

π = 3,1416.

Assim, voltando ao nosso exemplo:

n = 27

dL = 1 cm

Fc (x) =
(n× dL)

s×√2π
× e−

(x−x̄)2

2s2
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s =  2,2

x = 15,07cm

Então:

Assim, aplicando a expressão para cada um dos pontos médios, teremos a 

seguir a tabela das frequências teóricas (Fc). Os pontos médios estão repre-

sentados na tabela e na Figura 7.4. 

Ponto médio variável 
comprimento (cm)

Fc(x)

21,5 0,72

23,5 1,60

25,5 2,89

27,5 4,22

29,5 4,97

31,5 4,73

33,5 3,64

36,5 1,64

38,5 0,74

Figura 7.4: Distribuição de frequência absoluta com base nos dados (F) e frequência 
calculada com a equação da distribuição normal (Fc) 
Fonte: Autoria própria.

Como você pode ver, a fi gura representa as frequências teóricas (calculadas) 

em conjunto com o histograma dos dados observados. As frequências calcu-

ladas produzem um bom ajuste aos dados de frequências observadas.  

Esse tipo de distribuição apresenta uma característica dentro de uma 

determinada normalidade e possui valores idênticos da média, a moda e 

a mediana. Essa normalidade da distribuição permite que seja totalmente 

descrita por seus parâmetros do valor central, que representa a média 

populacional e se expressa pela letra grega μ (lê-se mi) e o desvio padrão 

que se representa pela letra grega δ (lê-se sigma), conforme mostrada na 

Fc (x) =
(27× 1)

2, 20×√2× 3, 1416
× e−

(x−15,07)2

2×4,84 = 4, 896× e−
(x−15,07)2

9,86
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Figura 7.5. Em outras palavras: se conhecemos μ e δ , podemos determinar 

qualquer probabilidade de encontrar um valor em baixo da curva. 

Veja que as Figuras 7.1 e 7.4 são semelhantes, só que a primeira é resultado 

de dados de uma amostra onde medimos o comprimento total da Sarda, e 

a segunda seria como um ajuste da primeira a uma distribuição teórica para 

uma população infi nita, que seria a distribuição normal.

Nesse caso, a variável x se posiciona entre o intervalo de -∞ a +∞ e f(x) cor-

responde a sua probabilidade ou frequência de ocorrência nesse intervalo, 

conforme representados na Figura 7.5. 

A Figura 7.5 apresenta uma distribuição normal onde são apontadas a mé-

dia (μ) e os desvios (δ). As porcentagens representam a fração da população 

incluída entre esses níveis de variação (p.e: 68,26% => 1 desvio μ ± δ ; 

95,44% => 2 desvios; μ ± 2δ ; 99,73% => 3 desvios μ ± 3δ).”

Figura 7.5: Distribuição normal representando a média (μ) e os desvios (δ)
Fonte: Autoria própria.

Assim, o total da população que corresponderia à área total da curva seria 

de 100% e, por ser simétrica, metade da curva corresponderia a 50% dos 

valores iguais ou abaixo da média e o restante a valores iguais ou maiores 

que a média. Se considerarmos a probabilidade de ocorrência como a área 

sob a curva com um valor de 100%, teremos que a probabilidade de uma 

observação assumir um valor entre dois pontos quaisquer é igual à área com-

preendida entre os mesmos.

Probabilidade 
A palavra probabilidade é 
derivada do Latim probare 

(provar ou testar). As 
probabilidades são utilizadas 

para conhecer a chance de 
ocorrência de determinado 

evento (Doria, 2001).
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As linhas verticais na cor verde representam os limites dos desvios padrões 

(δ).  Quanto mais afastado do centro da curva estiver δ, maior área será 

compreendida abaixo da mesma e, portanto, maior será o número de ob-

servações contidas. Assim, para  μ ± δ, teremos 68,26% das observações 

contidas; para μ ± 2δ, possuímos 95,44% dos dados compreendidos e, fi nal-

mente, para três desvios, teremos 99,73%. Dessa forma, podemos concluir 

que, quanto maior o desvio δ (maior variabilidade dos dados) em relação à μ, 

maior a chance (probabilidade) de encontrarmos o valor procurado embaixo 

da curva normal.  

Desse modo, a distribuição normal possibilita determinar probabilidades asso-

ciadas a todos os pontos do eixo x. Por isso, se tomarmos quaisquer dos va-

lores, podemos determinar a proporção de área entre os mesmos, de forma 

que a área vai constituir a frequência das características que ela determina.

Uma distribuição normal se caracteriza pelos seguintes aspectos:

4. A média, moda e mediana são coincidentes e se encontram no centro 

da curva.

5. A amplitude da curva varia teoricamente entre -∞ e +∞ e nunca toca o 

eixo x (é assintótica).

6. A área total entre o eixo das x e a curva é sempre 100%.

7. O gráfi co da distribuição normal tem aspeto de sino, sendo simétrico em 

torno da média.

8. Devido a sua simetria, 50% dos dados são iguais ou maiores do que a 

média e os 50% restantes são iguais ou menores do que a média.

1. Foram capturados 76 exemplares do panaque (Panaque armbrusteri) 
no rio Xingu. Seu comprimento padrão f oi medido e apresentado na 

seguinte tabela:

34 22 20 22 12 22 18 14 24 16 16 22 20 16 18 14 18 18 22 18

20 24 20 24 22 28 20 26 30 20 32 28 20 16 22 26 22 28 22 30

26 20 22 28 24 18 26 22 30 18 24 20 24 22 20 24 26 24 20 26

32 10 18 24 14 18 22 24 12 18 26 28 24 26 20 26
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Com esses dados, construa o histograma e verifi que se tendem a se ajustar 

a uma distribuição normal.

7.2 Vantagens da distribuição normal
Uma das vantagens da teoria da distribuição normal é que ela tem sido me-

lhor estudada em comparação a outras, por isso, existe um maior número 

de métodos estatísticos que se fundamentam na normalidade dos dados.

Mais adiante, nas aulas seguintes, você verá que o modelo de distribuição 

normal é fundamental para aplicar muitas técnicas de análise da estatística 
paramétrica, ou seja, para poder realizar um teste de signifi cância ou as 

técnicas de correlação e regressão, uma premissa fundamental é que os da-

dos se ajustem a um modelo de distribuição normal. 

A curva apresenta uma área central em torno da média (μ), onde se localizam 

os pontos de maior frequência, e também possui áreas menores, progressiva-

mente mais próximas de ambas as extremidades, em que são encontrados 

valores muito baixos de x (à esquerda) ou escores muito altos (à direita), 

ambos presentes em baixas frequências.

Como já indicamos, na natureza existem muitos casos nos quais os dados 

de uma variável tendem a se ajustar a uma distribuição normal, como, por 

exemplo, os comprimentos ou pesos corporais dos organismos. Isso signifi ca 

que teremos muitos organismos distribuídos em torno da média e muito 

poucos nos extremos. A Figura 7.6 representa as distribuições normais dos 

tamanhos dos peixes e sua dinâmica com muitos jovens entrando na popu-

lação (recrutas), representados pela maior curva de frequência (1), seguida 

por um menor número de pré-adultos (2), fi nalmente, um número menor de 

indivíduos adultos com a menor curva de frequência de indivíduos (3).  

estatística paramétrica
As técnicas de análise 

estatística (testes de 
signifi cância, técnicas de 

correlação e regressão) se 
fundamentam num conjunto 

de dados extraídos de 
uma população para obter 

parâmetros importantes 
(médias, desvios-padrão etc.), 
de forma que podemos fazer 
inferências sobre a natureza 
da população. Essas técnicas 

pertencem à Estatística 
Paramétrica.

escores
Palavra que vem do inglês, 
score, signifi ca pontuação.
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Figura 7.6: Distribuições normais dos tamanhos dos peixes
Fonte: Autoria própria.

1. Por que é importante o estudo da distribuição normal?

2. Qual a aplicação da distribuição normal na estatística?

3. Por que se afi rma que na distribuição normal a média, a moda e a media-

na são iguais?  Explique. 
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Resumo

Nesta aula, você estudou que os dados de algumas variáveis tendem a se 

ajustar a uma distribuição normal, na qual muitos dados se aproximam do 

valor médio e poucos se localizam nos extremos. Viu também que um ajuste 

a uma distribuição normal é fundamental, uma vez que muitas técnicas es-

tatísticas fundamentam-se na normalidade para serem aplicadas. 

Atividades de aprendizagem

1. Observe a fi gura dos comprimentos de pirarucus e responda as questões 

solicitadas:

a) Os dados se ajustam a uma distribuição normal? Justifi que sua resposta.

b) Qual a fração da população de peixes que se encontra entre 1,639 e 

1,675? Explique. 

Nos sítios sugeridos a seguir, 
você encontrará defi nições 
e exemplos da distribuição 

normal:

<http://wiki.ifsc.edu.br/
mediawiki/images/b/b1/
Distribuicaonormal.pdf>

<http://blog.arthurgouveia.
com.br/2010/02/distribuicoes-

de-probabilidade-a-
distribuicao-normal/

<http://expresstraining.
com.br/index.

php?page=article&id=471>
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c) Qual a fração da população que se encontra abaixo da média?

d) Qual a fração da população que se encontra acima de 1,675?

2. Observe as três fi guras a seguir (A,B,C) e responda o que se pede:

a) Existe alguma que possa se ajustar a uma distribuição normal?

b) No caso de achar alguma que se ajuste à normalidade, quais foram os 

critérios que você levou em consideração para identifi cá-la?
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Aula 8 – Correlação entre variáveis 

Objetivos

Entender a relação que pode existir entre duas variáveis.

Diferenciar os tipos de relação entre elas. 

Calcular a intensidade da relação (coefi ciente de correlação).

8.1 Correlação entre variáveis
A correlação entre duas variáveis busca a associação entre elas não detalhan-

do se uma é causa ou consequência da outra. Assim, usamos a correlação 

quando desejamos estudar o grau de consistência na mudança entre as duas 

variáveis. Quando esse grau é alto, diz-se que há uma correlação ou uma 

covariação entre as variáveis que podemos quantifi car.

Vejamos um exemplo sobre o número de peixes de um manancial que nasce 

num mesmo período do ano (recrutas), os quais acompanhamos no tempo 

até que alcancem sua idade adulta. O que se espera nesse intervalo de tem-

po? Possivelmente, uma associação negativa por causa da mortalidade (veja 

a Figura 8.1).  

Figura 8.1: Exemplo hipotético de associação negativa entre duas variáveis (tempo e 
número de peixes sobreviventes desde o recrutamento em um manancial de peixes)
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A Figura 8.1 indica a existência de uma correlação negativa entre as duas va-

riáveis. Na medida em que aumenta o tempo (variável x), o número de peixes 

que entrou num dado momento no manancial diminui (variável y). 

Para dados contínuos, nós que obtemos uma correlação linear, podemos cal-

cular o coefi ciente de correlação “r”, também conhecido como coefi ciente 

de Pearson. O valor de r varia entre -1 e +1, conforme o tipo de associação 

entre as variáveis. Um r=1 signifi ca que todos os pontos estão sobre uma 

mesma reta e que a correlação é, portanto, perfeitamente negativa; da mes-

ma forma, um r=1 signifi ca que a correlação entre as duas variáveis é perfei-

tamente positiva (Figura 8.2).

Através de um gráfi co denominado diagrama de dispersão, é possível visuali-

zar a relação entre as duas variáveis (Figura 8.2). Se x e y crescem no mesmo 

sentido, então, existe uma correlação positiva entre as variáveis. Se x e y va-

riam em sentidos opostos, existe uma correlação negativa entre as variáveis. 

Por sua vez, através do diagrama, podemos ver que quanto mais dispersos 

se encontram os pontos de uma tendência de linha de ajuste, menor será o 

valor da correlação (ou o coefi ciente de correlação de Pearson). 

É importante que o diagrama de dispersão seja construído antes de calcular 

o valor do r, assim, se visualizamos que a relação não é linear, o valor de r 
não medirá a associação entre as duas variáveis (Figuras 8.2 a 8.6).

Figura 8.2: Correlação entre as variáveis do tipo r=1 perfeita positiva
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Figura 8.3: Correlação entre as variáveis do tipo r=0,91 imperfeita positiva

Figura 8.4: Correlação entre as variáveis do tipo r=-1 perfeita negativa

Figura 8.5: Correlação entre as variáveis do tipo r=-0,95 imperfeita negativa
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Figura 8.6: Correlação entre as variáveis do tipo r=0, existem infi nitas retas que po-
dem passar pelos pontos

O coefi ciente de correlação de Pearson é defi nido pela fórmula:

r =
n

∑
xy − (

∑
x) (

∑
y)√[

n
∑

x2 − (
∑

x)
2
] [

n
∑

y2 − (
∑

y)
2
]

Você está achando confuso? Acompanhe este exemplo com os dados de um 

dos diagramas de dispersão anterior.

x (altura - mm) y (comprimento - mm) x.y x2 y2

25 75 1875 625 5625

30 84 2520 900 7056

35 112 3920 1225 12544

40 120 4800 1600 14400

45 124 5580 2025 15376

50 150 7500 2500 22500

55 176 9680 3025 30976

60 173 10380 3600 29929

65 198 12870 4225 39204

∑x= 405 ∑y=1212 ∑x.y=59125 ∑x2=19725 ∑y2=177610

E o que signifi ca o n na fórmula? Não é mais que o número de indivíduos 

que medimos. Assim, contando, por exemplo, o número de dados da vari-

ável altura, saberemos que o valor de n será nove, portanto, o cálculo de r 
para o exemplo será:
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r =
(9 · 59125)− (405 · 1212)√[

9 · 19725− 4052
] [

9 · 177610− 12122
]

r =
41265√

1748871000
= 0, 99

Use uma planilha de cálculo, como o Calc, para construir sua tabela. Você 

notará que a margem de erro diminui substancialmente. 

1. Com base nos seguintes dados dos comprimentos (mm) e número de 

rastros branquiais nos exemplares de um cardume de peixes estudados, 

construa o diagrama de dispersão, analise e indique se observa algum 

tipo de associação entre as variáveis. Se sua resposta for afi rmativa, indi-

que qual seria o tipo de associação.

Comprimento (mm) 75 84 112 120 124 150 176 173 198 85 113 119 125 151

Nº de rastros branquiais 65 60 55 50 45 40 35 30 25 61 56 51 46 39

2. No caso de cumprir uma associação de tipo linear entre as variáveis, cal-

cule, de acordo com o exemplo apresentado, o coefi ciente de correlação 

de Pearson. 
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Qual deve ser o valor do r para que a relação entre as variáveis seja 
defi nida como forte ou fraca? Viera (2008) apresenta uma regra prática e 

simples para julgar o valor de r:

• Se 0<r<0,25 (r maior que zero e menor que 0,25) ou -0,25<r<0 (r maior 

que -0,25 e r menor que zero): trata-se de uma correlação pequena ou nula.

• Se 0,25<r<0,50 (r maior que 0,25 e menor que 0,50) ou -0,50<r<-0,25 (r 
maior que -0,50 e r menor que -0,25): a correlação é fraca.

• Se 0,50<r<0,75 (r maior que 0,50 e menor que 0,75) ou -0,75<r<-0,50 (r 
maior que -0,75 e r menor que -0,50): a correlação é moderada.

• Se 0,75<r<1,00 (r maior que 0,75 e menor que 1,00) ou -1,00<r<-0,75 

(r maior que -1,00 e r menor que -0,75): a correlação é forte ou perfeita 

(se r=-1 ou r=1).

Assim, para que tenhamos um valor de r confi ável e que realmente represen-

te o grau de associação entre as duas variáveis, Vieira (2008) indica o que as 

variáveis devem cumprir:

• as medições foram feitas ao acaso, ou são representativas de uma grande 

população;

• cada unidade de medição deve apresentar os valores na variável x e na 

variável y;

• deve existir independência entre as variáveis. Assim, o coefi ciente de cor-

relação não tem sentido se y é obtido por uma fórmula que inclui a vari-

ável x. Por exemplo, não tem sentido associar o comprimento padrão do 

peixe com o comprimento total. 
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1. De acordo com os seguintes valores obtidos para os coefi cientes de cor-

relação de Pearson, indique para cada caso o grau de correlação entre 

as variáveis e em quais casos esse é positivo ou negativo: a) r=-0,15 b) 

r=0,21 c) r=0 d) r=0,89 e) r=-0,77.

2. Com base em cada um dos seguintes casos, verifi que a possibilidade de 

obter uma correlação entre as variáveis em estudo. Justifi que sua resposta.

a) O comprimento total e o diâmetro do olho de vários tucunarés de dife-

rente tamanho foram medidos em mm.

b) A altura corporal e o comprimento padrão foram medidos para diversos 

tipos de peixes retirados de um mesmo lago.

c) O comprimento total e a altura corporal abaixo da nadadeira dorsal fo-

ram medidos (mm) para cerca de 250 peixes de tucunarés da espécie 

Cichla pinima, num mesmo período do ano. 

d) Número de dentes e número de rádios das nadadeiras de diferentes peixes. 
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Resumo

Você viu nesta aula que algumas variáveis podem mostrar algum grau de 

associação entre elas e que essa associação é denomina correlação. Viu que, 

de início, para determinar o grau de associação entre as variáveis, é neces-

sário visualizá-las através de um diagrama de dispersão. Viu também que a 

melhor maneira de estabelecer a forma e a intensidade de associação entre 

as variáveis é através do coefi ciente de correlação de Pearson.

Atividades de aprendizagem 

1. Com base nos seguintes diagramas de dispersão, responda às questões 

propostas, explicando brevemente. 

<http://estatisticax.blogspot.
com/2008/04/coefi ciente-de-

correlao-de-pearson-r.html>
<http://w3.ufsm.br/adriano/

aulas/coreg/Aula%2001%20
Correla%E7ao%20Linear.pdf>
<http://www.worldlingo.com/

ma/enwiki/pt/Correlation>
Nos sítios citados, você vai 

encontrar defi nições e exemplos 
simples relacionados ao tema 

correlação entre variáveis, 
os quais podem ajudar a 
compreender o assunto.   

a) Pode-se observar alguma tendência em cada um dos casos? 

b) Podemos prever se existe alguma correlação? 

c) Há alguma tendência? Em quais os casos? Qual é o tipo de correlação (+ ou -)?
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d) Qual dos três diagramas apresenta a maior ou menor dispersão dos dados? 

f) Na sua opinião, qual apresentaria o maior r ?
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Aula 9 – Noções de regressão

Objetivos

Diferenciar os modelos de regressão linear e de potência entre duas 

variáveis.

Obter as constantes na equação de regressão linear. 

Transformar os dados de um modelo de regressão de potência para 

expressar o mesmo num modelo linear. 

9.1 Conceito de regressão
Duas variáveis, x e y, podem apresentar uma relação de dependência, que 

pode ser expressa através de uma equação de ajuste, de tipo linear ou não 

linear. Assim, se estudamos a alteração da variável y simultaneamente à al-

teração da variável x, a segunda corresponde à variável explanatória ou in-

dependente e y será a variável dependente.   

Por isso, é muito importante de início, visualizar os nossos dados através de 

um diagrama de dispersão que associe as duas variáveis sempre que as mes-

mas são defi nidas como: independente (no eixo x) e dependente (no eixo y), 

como observamos na Figura 9.1.
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Figura 9.1: Diagramas de dispersão dos dados, (a) regressão linear entre compri-
mento padrão e altura corporal e (b) regressão de tipo potência entre o peso (∑g) e 
comprimento (mm)
Fonte: Autoria própria.

9.1.1 Modelos de regressão linear 
Quando medimos as duas características (variáveis x e y) nos indivíduos de uma 

amostra, teremos, para cada um, duas informações (x, y) que serão colocadas 

em forma gráfi ca num diagrama de dispersão. Se os pontos fi cam dispersos em 

torno de uma reta imaginária, então, é provável que se trate de um ajuste de 

tipo linear, que pode ser explicado através de uma equação de regressão linear:

y = a + b . x

Onde:

a e b são os coefi cientes a serem calculados;

y corresponde à variável dependente;

x corresponde à variável independente.

A equação da regressão nos permite obter um valor teórico de y, sempre 

que tenhamos o respectivo valor de x. 

O coefi ciente a representa o coefi ciente linear da reta e corresponde à altura 

em que a reta corta o eixo y no plano. Assim, a pode tomar valores positivos 

se a reta cortar o eixo y acima da origem (0); valores negativos, se a reta 

cortar o eixo y abaixo da origem ou fi nalmente a pode ser igual a zero se 

cortar o eixo y na origem. Veja os exemplos hipotéticos na Figura 9.2, que 

apresentam ajustes a regressões lineares das variáveis (x e y).
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Figura 9.2: (A) O coefi ciente linear a é 0 porque a reta corta o eixo y na origem. (B) 
O valor de a é 25, positivo, pois corta o eixo acima da origem. (C) O valor de a é -25, 
negativo, pois corta o eixo y abaixo da origem.
 Fonte: Autoria própria.
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O coefi ciente b corresponde ao coefi ciente angular da reta e dá a inclinação 

da mesma. Assim a reta pode ser:

• (A) ascendente – quando b é positivo;

• (B) descendente – quando b é negativo;

• (C) quando a reta é paralela ao eixo x (abscissas), então, b é igual a zero.

Você já percebeu que em todos os três exemplos anteriores, as retas são 

ascendentes e, portanto, o valor de b é positivo? 
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Figura 9.3: (A) Representação gráfi ca das regressões lineares com o b positivo; (B) 
negativo; (C) igual a zero.
Fonte: Autoria própria.  

9.1.2  Como obter os coefi cientes
da regressão linear 

Primeiro, devemos calcular o coefi ciente angular da reta. Para isto, se propõe 

a seguinte formulação:

b =

∑
x · y − (

∑
x) · (∑ y)

n∑
x− (

∑
x)2

n

Vamos ver com um exemplo que isso não é tão complexo como parece.

A tabela apresenta duas variáveis (altura e comprimento total) avaliadas para 

nove peixes da espécie pescada. Seguindo os cálculos apresentados na tabe-

la, podemos obter os coefi cientes a e b da regressão. 

x (Altura - mm) y (Comprimento - mm) x .y x2

25 75 1875 625

30 84 2520 900

35 112 3920 1225

40 120 4800 1600

45 124 5580 2025

50 150 7500 2500

55 176 9680 3025

60 173 10380 3600

65 198 12870 4225

∑x=405 ∑y=1212 ∑x.y= 59125 ∑x2=19725
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Aplicando-se a fórmula proposta para obter o b:

b =
59125− (405) · (1212)

9

19725− (405)2

9

=
4585
1500

= 3, 06

Agora, para se obter o valor do coefi ciente linear a, temos outra formulação 

mais simples:

, onde    e    correspondem às médias de y e x.

Assim, a =134,6 – 3,06∗45 = –3,03.

Portanto, a regressão para este exemplo será y = -3,03 + 3,06.x, ou seja, o 

comprimento teórico (y) será igual à uma primeira constante (-3,03) acresci-

da a uma segunda constante (3,06) que multiplica cada um dos valores da 

altura corporal  (x) para a qual deseja-se estimar o comprimento.

Com base no seguinte conjunto de dados das variáveis comprimento total 

e comprimento do intestino do tambaqui (Colossoma macropomum), cons-

trua o diagrama de dispersão dos dados, verifi que se trata de um ajuste de 

tipo linear. Em caso afi rmativo, obtenha os valores das constantes a e b e 

escreva a equação de ajuste para esta regressão linear. 

Comp. total (cm) 31,5 22,5 21,5 22,5 22,0 21,0 23,0 17,5 27,0 22,0 23,0 24,0 23,5 25,5 20,0 22,0 18,5 22,5 16,5 18,5 27,0

Comp. intestino (cm) 61,5 41,5 31,0 41,5 42,5 40,0 40,0 27,0 52,0 39,0 38,0 44,0 43,0 50,0 38,0 41,5 32,0 39,0 26,0 29,0 51,0

9.1.3 Regressão não linear de potência 
Na biologia pesqueira, encontramos variáveis que não mostram uma relação 

de tipo linear. Isso ocorre porque elas não sofrem entre si uma variação pro-

porcional. São diferentes os tipos de regressão de ajuste. Entretanto, para 

esta aula, somente trataremos da regressão de potência que é a mais empre-

gada na pesca e na aquicultura. Veja novamente a fi gura 9.1 e observe que 

a relação peso-comprimento do exemplo, não pode ser ajustada a uma reta 

e sim se ajusta melhor a uma regressão de tipo potência.

A equação que representa a potência é estabelecida da seguinte forma: 

Y = a.Xb

a = ȳ − b · x̄ ȳ x̄
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Isso signifi ca que a variável y é função de uma constante a multiplicada por 

uma variável x , elevada a uma potência b. Para obtermos as constantes a e 

b desta expressão de uma maneira mais simples, basta transformar os dados 

em um ajuste do tipo linear e, posteriormente, através de um artifício ma-

temático, obter as constantes do “ajuste potência”.

Para transformar do ajuste potência a um linear, basta aplicar o logaritmo na 

expressão e teremos:

ln Y = ln a + ln X

Se expressamos que  lnY = y; lna = A e ln X = x, o modelo linear será y = A 

+ bx, onde a = expA (o valor de e à potência A).

Para compreender melhor, vejamos um exemplo: para estabelecer o modelo 

de regressão entre o peso corporal e o comprimento total da piranha (Pygo-
centrus nattereri), foram medidos 45 exemplares desta espécie capturados 

num lago de várzea da Reserva Mamirauá (AM). Com base nos dados, va-

mos obter as constantes da regressão para esta espécie. 

Comprimento (cm) 16,5 16,0 14,3 20,5 17,7 16,0 17,1 15,4 15,4 15,4 16,3 15,5 14,5

Peso (g) 110,0 78,0 52,0 222,0 148,0 90,0 134,0 110,0 86,0 90,0 110,0 92,0 78,0

Comprimento (cm) 15,1 15,4 13,9 17,0 15,0 17,5 16,0 15,2 14,7 14,2 12,6 13,5 12,5

Peso (g) 80,0 84,0 68,0 124,0 98,0 130,0 102,0 84,0 80,0 76,0 56,0 63,0 49,9

Comprimento (cm) 13,5 12,5 15,5 13,0 15,0 14,5 13,5 12,0 11,0 12,0 11,5 9,0 13,8

Peso (g) 64,9 45,0 91,9 57,5 86,1 78,6 76,8 43,3 30,2 40,7 35,5 17,2 68,4

Comprimento (cm) 12,5 14,5 13,0 14,5 15,0 14,0

Peso (g) 42,6 74,0 67,0 85,8 101,7 97,5

Os passos recomendados para realizar esse exercício são os seguintes:

1. Construímos o diagrama de dispersão dos dados.
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2. Confi rmamos através de observação se o diagrama de dispersão obtido 

mostra uma tendência a uma curva ascendente entre as duas variáveis 

(comprimento e peso). 

3. Para ajustar essa tendência a uma de tipo linear, transformamos os dados 

através do logaritmo natural (ln). Por exemplo, para o comprimento 16,5 

o logaritmo natural será ln(16,5) = 2,80 e para o peso corporal, o loga-

ritmo natural será ln(110)=4,70. Devemos seguir o mesmo procedimento 

para cada um dos valores que tomam as duas variáveis.

4. Para isto, vamos ilustrar na seguinte tabela: 

Comprimento (cm) Peso (g) Ln (comprimento) Ln (peso)

16,5 110,0 2,80 4,70

16,0 78,0 2,77 4,36

14,3 52,0 2,66 3,95

20,5 222,0 3,02 5,40

17,7 148,0 2,87 5,00

16,0 90,0 2,77 4,50

17,1 134,0 2,84 4,90

15,4 110,0 2,73 4,70

15,4 86,0 2,73 4,45

15,4 90,0 2,73 4,50

16,3 110,0 2,79 4,70

15,5 92,0 2,74 4,52

14,5 78,0 2,67 4,36

15,1 80,0 2,71 4,38

15,4 84,0 2,73 4,43
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Comprimento (cm) Peso (g) Ln (comprimento) Ln (peso)

13,9 68,0 2,63 4,22

17,0 124,0 2,83 4,82

15,0 98,0 2,71 4,58

17,5 130,0 2,86 4,87

16,0 102,0 2,77 4,62

15,2 84,0 2,72 4,43

14,7 80,0 2,69 4,38

14,2 76,0 2,65 4,33

12,6 56,0 2,53 4,03

13,5 63,0 2,60 4,14

12,5 49,9 2,53 3,91

13,5 64,9 2,60 4,17

12,5 45,0 2,53 3,81

15,5 91,9 2,74 4,52

13,0 57,5 2,56 4,05

15,0 86,1 2,71 4,46

14,5 78,6 2,67 4,36

13,5 76,8 2,60 4,34

12,0 43,3 2,48 3,77

11,0 30,2 2,40 3,41

12,0 40,7 2,48 3,71

11,5 35,5 2,44 3,57

9,0 17,2 2,20 2,84

13,8 68,4 2,62 4,23

12,5 42,6 2,53 3,75

14,5 74,0 2,67 4,30

13,0 67,0 2,56 4,20

14,5 85,8 2,67 4,45

15,0 101,7 2,71 4,62

14,0 97,5 2,64 4,58

5. Com as duas colunas de dados transformados através do logaritmo, ou 

seja, Ln (comprimento) e Ln (peso), construímos um novo diagrama de 

dispersão. Observe que o ajuste já é a uma regressão linear. 
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Agora é mais simples, basta seguir a metodologia já explicada para uma re-

gressão linear e, assim, obter as constantes a e b de um ajuste linear. Desse 

modo, teremos um modelo linear de tipo y = A + bx.

Ln (peso) = -3,78 + 3,039 (Ln comprimento)

onde A=-3,78 e B=3,039.

Mas, devemos lembrar que este modelo se ajusta para as duas variáveis 

transformadas através do logaritmo. Lembremos que y = LnY; A = Lna e 
x = LnX. Então, esse modelo linear na verdade é LnY= Lna + b. LnX . As-

sim, com modelo já obtido, podemos fazer o retrocálculo (antilogaritmo) de 

a = eA (o valor de e é 2,7183 à potência A).  a = e-3,78 e, portanto, a = 0,023. 

Assim, teremos a expressão: Y= a.Xb , ou seja, peso = 0,023.comprimen-
to3,039. Desta forma, obtivemos a regressão de potência para o conjunto de 

dados de P. nattereri.

Com base no seguinte conjunto de dados das variáveis comprimento total 
e peso corporal do tambaqui (Colossoma macropomum), seguindo a sequ-

ência de passos já apresentada, construa o diagrama de dispersão dos dados, 

verifi que se é uma ajuste de tipo potência. Obtenha os valores das constantes 

a e b e escreva a equação de ajuste para esta regressão não linear. 

  Comprimento 
(cm)

31,5 22,5 21,5 22,5 22,0 21,0 23,0 17,5 27,0 22,0 23,0 24,0 23,5 25,5 20,0 22,0 18,5 22,5 16,5 18,5 27,0

Peso (g) 644,7 211,1 158,4 200,7 195,0 180,2 196,8 82,7 374,0 191,8 205,2 255,0 240,8 345,0 152,2 226,6 106,0 209,7 63,4 107,0 362,0
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Resumo

Nesta aula, você viu que duas variáveis podem apresentar uma relação de de-

pendência que pode ser expressa através de um modelo linear ou não linear, 
como é o caso do modelo de regressão potência. Estudou também como obter 

as constantes a e b de uma expressão de tipo linear. Também viu que é possí-

vel, por transformação dos dados das duas variáveis, expressar um ajuste não 
linear em um modelo linear. Viu ainda que através do retrocálculo (cálculo do 

antilogaritmo), podemos obter o valor da constante a da regressão potência e, 

assim, obter a equação de ajuste do modelo potência. 

Atividade de aprendizagem

1. De uma amostra capturada no litoral norte do Brasil, obtiveram-se vários 

exemplares de pratiqueira (Mugil liza). Destes foram avaliados o com-

primento total e o peso corporal. Com esses dados, verifi que como estão 

relacionadas estas duas variáveis e obtenha a equação de ajuste. 

Comprimento (cm) Peso corporal (g)

42,5 655,7

33,5 222,1

32,5 169,4

33,5 211,7

33,0 206,0

32,0 191,2

34,0 207,8

28,5 93,7

38,0 385,0

33,0 202,8

34,0 216,2

35,0 266,0

34,5 251,8

36,5 356,0

31,0 163,2

33,0 237,6

29,5 117,0

33,5 220,7

27,5 74,4

29,5 118,0

38,0 373,0

Nas seguintes páginas da 
internet, você terá acesso a 
defi nições, gráfi cos e exemplos 
que lhe ajudarão a compreender 
os conteúdos estudados nesta 
aula. 
<www.pucrs.br/famat/valter/
basica/Correlacao_e_Regressao.
doc>
<http://www.pucrs.br/famat/
rossana/psicologia/Aula18_
Analise_regressao.pdf>
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Aula 10 –  Teste de hipótese para médias

Objetivos

Compreender o significado de uma hipótese e sua aplicação 

estatística.

Conhecer as situações em que se aplica um teste de t para aceitar 

ou rejeitar uma hipótese.

10.1 Hipótese experimental
Você talvez já tenha feito, várias vezes, suposições para dar resposta a deter-

minados problemas levantados. Assim, já deve ter formulado uma pré-solução 

provisória para um questionamento. Isso não é mais que a formulação de uma 

hipótese que desejamos confi rmar ou não através de análises estatísticas. 

Por exemplo, se temos dois tanques de cultivo de tambaqui, com peixes 

submetidos a rações diferentes, podemos supor com base na observação 

pessoal que os peixes não tiveram diferenças em termos de peso ganho após 

um tempo. Assim, estamos supondo que não houve efeito do tipo de ração 

utilizada em relação ao peso dos animais. Entretanto, para termos uma res-

posta mais consistente, podemos comparar os dados através de um teste 

que nos permite confi rmar ou não essa suposição. 

Uma hipótese é composta de dois pressupostos denominados: hipótese nula 

(Ho lê-se: agá zero) e hipótese alternativa (Ha lê-se: agá 1). A hipótese de 

nulidade estabelece a igualdade entre as médias de duas amostras compa-

radas, enquanto a hipótese alternativa estabelece diferenças entre as duas 

amostras, de forma que contradiz a primeira. Assim, aplicamos um teste 

estatístico para aceitar uma das hipóteses. Vejamos alguns exemplos.

a) Deseja-se saber se os tipos de ração aplicados nos tanques de cultivo do 

tambaqui, no exemplo anterior, têm efeitos em termos do peso corporal 

ou não. Para tanto, podemos expressar em termos:
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Ho: Não há diferenças entre as médias dos pesos dos peixes alimentados com 

os dois tipos de ração;

Ha: Existem diferenças entre as médias dos pesos dos peixes alimentados 

com os dois tipos de ração. 

b) Deseja-se saber se o pH de dois açudes da mesma fonte são diferentes 

ou não para utilizar na produção de peixes ornamentais de águas ácidas. 

Ho: Não há diferenças entre as médias do pH dos dois açudes com os dois 

tipos de ração;

Ha: Existem diferenças entre as médias do pH dos dois açudes.

Testar uma hipótese consiste em esclarecer se duas amostras dadas são di-

ferentes ou pertencem a uma mesma população. Quais são os passos para 

testar uma hipótese?

1. Estabelecer a hipótese nula (Ho) e a hipótese alternativa (Ha).

2. Defi nir o desenho experimental para coleta de dados.w

3. Determinar o tamanho da amostra.

4. Coletar os dados.

5. Realizar a análise estatística (teste) para determinar a probabilidade de 

que a hipótese nula seja verdadeira.

6. Rejeitar ou não a hipótese nula.

10.2 O teste t (Student) 
Uma das limitações para comparar estatisticamente pequenas amostras de 

variáveis contínuas (n< 30 dados) foi resolvida pela estatística t desenvolvida 

por Gosset e denominada de Student. Assim, o teste t se aplica para testar 

uma hipótese para médias, ou seja, onde se deseja saber se não há diferen-

ças signifi cativas entre dois grupos. 

Um teste estatístico fornece o valor de p (probabilidade), que permite tomar 

uma decisão com base nos dados, se há evidências sufi cientes para rejeitar 
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a hipótese de nulidade. Assim, tem sido estabelecido que se o valor de p é 

menor do que 0,05 (p<0,05), a hipótese de nulidade deve ser rejeitada. Se 

p>0,05, os resultados são estatisticamente signifi cantes.

O teste de t aplica-se em duas situações:

• Quando os dados são dependentes (pareados);

• Quando os grupos são independentes.

10.2.1 O teste de t para dados pareados 
Quando medimos as nossas unidades experimentais duas vezes na nossa pes-

quisa, devemos confi rmar se houve ou não discrepância entre as medições. As-

sim Viera (2008) nos indica quando é apropriado o uso de um teste pareado:

• Quando medimos a mesma variável nas mesmas unidades, antes e depois 

de um determinado evento. Por exemplo: desejamos saber se o pH de um 

lago varia signifi cativamente ao meio dia e no anoitecer. Assim, mediremos 

ao meio dia e ao anoitecer em vários pontos do lago para comparar.

• Quando os organismos da pesquisa são pareados por idade, sexo, estágio 

de doença.  

• Quando medimos uma mesma variável num par, por exemplo, de dois indi-

víduos nascidos num mesmo momento.

• Quando realizamos um experimento em laboratório com várias repetições 

e em cada repetição se prepara ao mesmo tempo um controle e um teste.

10.2.1.1  Procedimento para aplicar o teste 
de t para comparar dados pareados

A aplicação do teste t para comparar dados pareados deve seguir os seguin-

tes passos:

1. Estabeleça as hipóteses.

2. Escolha o nível de signifi cância; geralmente escolhemos a um nível de 5%.

3. Utilize a expressão: t =
d

s

√
n  , onde:
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d = xdepois − xantes e d =
d1 + d2 + d3 + · · ·+ dn

n
  

s: é o desvio padrão de d e n: número de dados.

4. Uma vez obtido o valor de t (t calculado), o comparamos  com um valor de 

t referência que se obtém com base no número de graus de liberdade (n-1) 

e o nível de signifi cância que consultamos numa tabela da distribuição t. 

Tabela 10.1: Tabela de distribuição de t

Graus de
liberdade

Nível de signifi cância

10,00% 5,00% 1,00% 0,10%

1 6,31 12,71 63,66 63,662

2 2,92 4,3 9,92 31,6

3 2,35 3,18 5,84 12,94

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

9 . 2,26 . .

¥ 1,65 1,96 2,58 3,29

Assim, por exemplo, se desejamos achar o t crítico (tabela) para um n= 10 

dados, com um nível de signifi cância do 5,0%, teremos os graus de liberda-

de G.L = n −1 = 9 e, portanto,

t(9; 5,0%) = 2,26

Comparamos o t calculado (com a fórmula) com o t crítico (da tabela) e se 

observamos que tcalculado < tcrítico ,isso implica rejeitar a hipótese de nulidade, 

teremos, então, diferenças signifi cativas; caso tcalculado > tcrítico ,aceitaremos a 

hipótese nula, o que signifi ca que não há diferenças signifi cativas entre as 

amostras comparadas. 

Exemplo

Temos cinco tanques de cultivo de 1000m2 cada, com 1m de profundidade e 

transparência média de 0,5m. Verifi camos que as concentrações de oxigênio 

dissolvido às 14h e às 21h apresentaram os seguintes dados:
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Tabela 10.2: Oxigênio dissolvido  (mg/l)

tanque 14:00 horas 21:00 horas d

1 8,1 8,0 0,1

2 7,9 7,9 0,0

3 7,9 7,6 0,3

4 8,4 6,9 1,5

5 8,0 7,2 0,8

d = 0, 5

Estabelecendo as hipóteses:

Ho: média de O.D às 14 horas = média de O.D. às 21:00 horas

Ha: as médias de O.D para os dois horários são diferentes.

s=0,62.

Calculando o valor de t =
0, 50
0, 62

√
5 = 1, 80

tcalculado=1,80

tcrítico (4;5%)=2,78 

Dado que tcalculado< tcrítico signifi ca que, aceitamos a hipótese nula e não se tem, 

portanto, diferenças signifi cativas. Podemos concluir que a concentração de 

oxigênio dissolvido da água nos tanques não difere das 14h para às 21h. 

Deseja-se avaliar se os camarões rosa de cultivo em tanques-rede aumenta-

ram em termos de peso após o quarto e quinto mês de cultivo a densida-

des já defi nidas para a espécie. Com base nos dados obtidos, indique se o 

peso no quinto mês é maior que o do quarto mês. 

Estatistica_Pesqueira_R.indb   105Estatistica_Pesqueira_R.indb   105 12/02/14   18:1912/02/14   18:19



Estatística Pesqueirae-Tec Brasil 106

Peso dos camarões rosa de cultivo após o quarto e quinto mês

Tanque
Peso (g)

4o mês 5o mês

1 15,9 28,5

2 16,3 26,0

3 17,0 25,9

4 16,8 27,0

5 15,9 28,9

6 16,2 26,8

7 18,2 28,1

10.2.2  Aplicação do teste de t 
para dados independentes 

Muitas vezes, desejamos comparar, por exemplo, num cultivo, o efeito de um 

novo tipo de ração alimentar que é mais barata quando comparada com a que 

usualmente é ministrada aos peixes. Ou desejamos avaliar se o crescimento 

em tamanho de uma espécie de peixe de cultivo em dois sistemas de cultivo 

diferentes são estatisticamente iguais ou não. Nesse caso, trata-se de amos-

tras independentes. Ou seja, no primeiro caso os peixes comparados serão 

alimentados pelos dois tipos de ração. No segundo exemplo, após um tempo, 

compararemos os tamanhos dos peixes expostos a sistemas de cultivo em 

densidades diferentes. Esses dois exemplos podem ser tratados como dados 

independentes, por isso, a formulação do teste de t é um pouco diferente. 

10.2.2.1  Procedimento para aplicar o teste de t 
para comparar dados independentes 

A aplicação do teste t para comparar dados independentes deve seguir os 

seguintes passos:

1. Da mesma forma que no método anterior, devemos enunciar as hipóte-

ses e o nível de signifi cância no que pretendemos analisar.
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2. Calculamos os graus de liberdade GL=n1+n2-2.

3. Calculamos a média para cada grupo de dados.

4. Calculamos a variância para cada grupo (s1
2 e s2

2).

5. Conhecendo os números de dados das amostras, (n1 e n2) então calcula-

mos a variância ponderada, dada pela fórmula:

6. Calculamos o valor de t, que está associado a n1 + n2 -2 graus de liber-

dade, pela fórmula: 

s2
p =

(n1 − 1)s2
1 + (n2 − 1)s2

2

n1 + n2 − 2

Só podemos utilizar essa formulação quando as variâncias amostrais dos dois 

tratamentos forem homogêneas. Caso contrário, teremos que transformar 

os dados. Uma forma simples de verifi car a homogeneidade das variâncias 

é através de:

7. Comparamos o valor de tcalculado (valor absoluto) com o tcrítico, no nível es-

tabelecido de signifi cância e com os graus de liberdade e concluímos em 

relação às hipóteses.

Exemplo 

Desejamos saber se, para esforços de captura iguais, os volumes das captu-

ras de camarão a profundidades de 40 e 80 metros ao longo do litoral não 

diferem. Para tal, foram feitos arrastos de fundo nas duas profundidades, 

obtendo-se:

s2
maior

s2
menor

≤ 4

t =
x1 − x2√(
1
n1

+
1
n2

)
s2

p
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Profundidade (m) Captura em quilogramas

40 58 34 45 46 37 54 45 42

80 45 59 63 58 64 63 59 62

Neste exemplo, os dados são independentes, uma vez que os volumes de 

captura a 40 e a 80 metros de profundidade não dependem entre si. 

1. As hipóteses propostas serão:

Ho: as médias de captura a 40 metros são iguais às médias de captura a 80 

metros, ou seja: x40 = x80 ;

Ha: as médias de captura das duas profundidades são diferentes: x40 �= x80 .

2. Calculamos as médias: x40 = 45, 12 e x80 = 59, 13   .

3. Calculamos as variâncias: s2
40 = 63, 55 e s2

80 = 37, 55   .

4. Calculamos a variância ponderada: s2
p = 50, 55 .

5. Confi rmamos a possibilidade de utilizar o teste t: 

s2
40

s2
80

= 1, 69 < 4, 00 , então, podemos utilizar a formulação. 

6. Aplicando a fórmula de t para amostras independentes, teremos que 

tcalculado=0,55.

7. Os graus de liberdade: GL=8+8-2=14, portanto, o tcrítico ou t(14;5,0%)=2,14.

8. Dessa forma, como tcalculado < tcrítico, implica aceitar Ho. Assim, podemos 

concluir que não há diferença signifi cativa ao fazer arrastos de fundo a 

40 e 80 metros de profundidade, com 95% de certeza.
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Ao se cultivar o tambaqui (Colossoma macropomum) durante 120 dias com 

dois tipos de ração, deseja-se saber se após esse período o ganho em peso 

dos peixes difere entre os dois tipos de tratamentos. Com base nos dados 

da tabela, teste se existem diferenças entre os dois tratamentos para um alfa 

de 5,0%.

Peso após 120 dias (g)
Ração 1 Ração 2

130 129 125 119 99 95 101 90

124 128 126 123 101 96 102 89

138 131 127 122 97 98 103 88

Resumo

Nesta aula, você estudou o conceito de hipótese e sua aplicação estatística 

para tomar decisões. Viu a necessidade de formular hipóteses que serão 

aceitas ou rejeitadas ao se aplicar um teste estatístico. Viu também que no 

caso de se tratar de amostras pequenas (< 30 dados) com variáveis quanti-

tativas, em que se deseja comparar dois conjuntos de dados, pode-se avaliar 

a possibilidade de aplicar um teste estatístico proposto por Gosset, denomi-

nado de teste de t. viu ainda que existem duas formulações do teste de t, de 

acordo com os conjuntos de dados, elas podem ser ou não independentes. 

Assim, calculando um valor de t e comparando-o com um valor tabelado de-

nominado t crítico, pode-se aceitar ou rejeitar a hipótese de igualdade entre 

médias de dois conjuntos de dados. Dessa forma, o teste de t pode ajudar 

na tomada de decisões para um problema específi co. 
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Atividades de aprendizagem 

1. Em quais tipos de dados se aplica o teste de t?

2. O que pretendemos estabelecer quando desejamos aplicar o teste de t?

3. Dois experimentos pretendem estudar o efeito de dois tipos de ração 

para aumentar o crescimento de Artemia. Indique com base num teste 

de t se não há diferença entre os dois tipos de ração, para um α=0,05.

Ração A Ração B

8,4 7,4

7,2 8,0

9,2 6,4

8,6 6,2

8,2 5,8

7,0 7,2

8,6 7,6

9,0 6,0

8,0 7,0

7,8 6,8
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Aula 11 –  Teste com a distribuição 
qui-quadrado x2 

Objetivos

Identifi car um teste não paramétrico.

Identifi car as situações nas quais se aplica um teste de qui-quadrado 

para aceitar ou rejeitar uma hipótese.

11.1 Os tipos de testes
Antes de aplicar qualquer tipo de teste estatístico, devemos inicialmente 

compreender quais são os tipos de informações que pretendemos coletar. 

Assim, lembrando que de acordo com os tipos de variáveis em estatística, 

quando tratamos de variáveis quantitativas e contínuas, já devemos associar 

que os tipos de análises incluem estatística descritiva que envolve os cálculos 

de média e do desvio padrão. Nesse tipo de dados, devemos analisar a possi-

bilidade de comparar tratamentos através de testes estatísticos paramétricos 

como do já estudado na aula anterior (teste t ). 

No caso de variáveis que não se tratam de variáveis quantitativas e sim de 

variáveis qualitativas para as quais, por exemplo, determinamos as suas fre-

quências, neste caso não cabem análises de médias e desvio padrão. Nesses 

casos, devemos utilizar uma estatística não paramétrica como o teste de qui-

-quadrado que estudaremos a seguir.

11.2 O teste de qui-quadrado
O teste de qui-quadrado nos permite comparar proporções ou frequências, 

por exemplo, entre sexos, para verifi car se diferem ou são similares estatisti-

camente. Esse teste apresenta a expressão:

x2 =
i=n∑
i=1

(Fo− Fe)2

Fe

Onde: 
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Fo corresponde à frequência observada

Fe corresponde à frequência esperada

Na área da baia, foram feitos arrastos nas margens com o objetivo de deter-

minar se a proporção de machos de Macrobrachium amazonicum não difere 

da proporção de fêmeas. Assim, podemos propor duas hipóteses:

Ho: a frequência de machos é igual a frequência de fêmeas na população;

Ha: a frequência de machos é maior que a frequência de fêmeas na população.

Com base nos dados obtidos dos arrastos destacados em rosa claro na Ta-

bela 11.1, obtemos as frequências esperadas de machos e fêmeas nas duas 

últimas colunas e essas frequências correspondem à metade do total apre-

sentado na quarta coluna.

Tabela 11.1:  Proporção de sexos para capturas do camarão 
Macrobrachium amazonicum

Número de 
arrasto

Freq. observada 
machos

Freq. observada 
fêmeas

Total
Freq. esperada 

machos
Freq. esperada 

fêmeas

1 60 61 121 60,5 60,5

2 94 62 156 78,0 78,0

3 100 58 158 79,0 79,0

4 108 60 168 84,0 84,0

5 81 80 161 80,5 80,5

6 61 67 128 64,0 64,0

7 95 54 149 74,5 74,5

8 101 89 190 95,0 95,0

9 107 100 207 103,5 103,5

10 97 65 162 81,0 81,0

Total 904 696 1600 800 800

Assim, calculamos o valor de qui-quadrado

x2 =
(60− 60, 5)2

60, 5
+

(61− 60, 5)2

60, 5
+

(94− 78)2

78
+

(62− 78)2

78
+

(100− 79)2

79
+

(58− 79)2

79
+ · · ·+ (65− 81)2

81
= 50, 33

x2 = 50, 33
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11.2.1 Cálculo do grau de liberdade
O cálculo dos graus de liberdade faz parte ainda do processo de elaboração 

do teste de qui-quadrado. Nesse caso, o que pretendemos é defi nir um valor, 

que ao ser analisado em conjunto com um nível de signifi cância indicado 

determina um valor teórico de qui-quadrado. 

Assim, da mesma forma que procedemos com o teste de t, compare o valor 

obtido através dos nossos dados com o valor teórico após consultar uma 

tabela de qui-quadrado com as nossas especifi cações de graus de liberdade 

e de nível de signifi cância defi nido. Assim, agora veremos como calculamos 

os graus de liberdade.

GL= (C-1)(L-1)

Onde: 

C corresponde ao número de colunas (neste caso 2) 

L corresponde ao número de linhas (neste caso 10). 

Assim:

GL= (2-1)*(10-1)=9

Portanto:

x 2
(9;5%)=16,92

Valor na tabela de x2  com nove graus de liberdade e nível de 5%. 

Como x 2
calculado = 50,33 > x 2

crítico = 16,92, rejeitamos a hipótese nula de igual-

dade nas frequências. Assim, podemos concluir com base nos resultados que a 

população apresenta mais machos do que fêmeas com 95% de certeza.

Deseja-se saber se o tamanho da malha afeta ou não a frequência de cap-

tura de pescada branca (Plagioscion sp) com tamanho comercial (mínimo de 

captura). Para tanto, foram utilizados quatro tamanhos de redes de espera 

(A=7; B=10; C=12; D=15). Assim, obtiveram-se os seguintes resultados de 

frequência de captura de peixes com tamanho comercial e não comercial. 
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Tamanho

Rede Comercial Não comercial

A 96 19

B 70 15

C 49 24

D 89 11

Com base nesses dados, formule as hipóteses e teste com aplicação de qui-

-quadrado se Ho se aceita ou rejeita. 

Resumo

Nesta aula, você estudou a diferenciação do teste paramétrico (que se fun-

damenta em parâmetros tais como a média, o desvio) de um não paramé-

trico, como o teste de qui-quadrado. Viu que esse teste não paramétrico se 

aplica quando se deseja comparar frequências de dados, tais como as pro-

porções de sexos de uma espécie. Assim, o teste permite tomar decisões em 

relação, por exemplo, ao manejo de uma espécie ou ao uso de determinado 

tipo de apetrecho de pesca. 

Atividades de aprendizagem 

1. Explique como você procederia para determinar se aplicaria um teste pa-

ramétrico ou não paramétrico num conjunto de dados de uma variável.

2. Em quais casos se aplica um teste de qui-quadrado
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3. Qual é o objeto no teste de determinar os graus de liberdade e o nível de 

signifi cância?

4. Como se pode determinar se as diferenças achadas no teste de qui-qua-

drado são ou não signifi cativas?
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