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Por quê estimar

● A inferência é uma área da estatística que nos 
permite, a partir da análise de amostras de 

dados, estimar parâmetros que sirvam 

para descrever uma população inteira:
– Entrevistar “apenas” 2.000 pessoas em um país e 

com isso concluir qual a intenção de voto de um 
país todo com mais de 200 milhões de pessoas;

– Analisar amostras de casos de doenças em 
hospitais e com isso estimar a saúde da população;

– Analisar tendências de uso de um sistema de 
informação e com isso estimar como os usuários 
vão utilizar seus recursos.



  

Por quê estimar

● Por trás da ideia de estimativa e inferência, 
existe uma motivação que orienta como 
esses estudos podem ser desenvolvidos:

– Produzir um novo conhecimento sobre 
uma situação e com isso facilitar o planejamento e 
a organização de qualquer área do conhecimento;

– Procurar antecipar tendências e descobrir 
algo que tem alta possibilidade de acontecer no 
futuro → com isso, intervir nessas possibilidades 

ou se preparar melhor para elas.



  

Contexto das estimativas

● Com variáveis quantitativas estimamos, em 
geral, a média da população;

● Com variáveis categóricas estimamos, em 
geral, as proporções das populações para as 
categorias;

● Existem 2 tipos de estimativas de parâmetros:
– Por ponto: indica um número que é a melhor 

avaliação do parâmetro;

– Intervalar: é um conjunto de números em torno da 
estimativa por dentro do qual o valor do parâmetro 
deve estar.



  

Exemplos

● Uma pesquisa perguntou a população se as 
pessoas acreditam em vida após a morte:
– A estimativa por ponto para a proporção de toda a 

população responder sim foi de 0,73;

– Uma estimativa intervalar prevê que a proporção da 
população responder sim  está entre 0,71 e 0,75:

● Estima por ponto de 0,73 com margem de erro de 0,02 
do valor real.

● Uma estimativa intervalar nos ajuda a avaliar a 
precisão provável de uma estimativa por ponto 
→ se a margem for muito grande, o resultado 
tem baixa precisão.



  

Importância do Intervalo de Confiança
● Uma inferência sobre um parâmetro deve fornecer não 

somente uma estimativa por ponto, mas também indicar quão 
próximo a estimativa é provável de estar do valor do parâmetro.

● Intervalo de confiança:

– É um intervalo de números que se acredita que contenha o 
parâmetro com determinada probabilidade;

– A chave para construir um intervalo de confiança é a 
distribuição amostral do estimador por ponto;

– Frequentemente, a distribuição amostral é 
aproximadamente normal!

– A distribuição amostral, então, determina a probabilidade de 
que o estimador esteja a certa distância do parâmetro.

● Com probabilidade aproximada de 0,95, o estimador 
estará dentro de dois erros padrão.



  

Intervalo de Confiança - Proporção

● Para dados categóricos, uma observação acontece em uma de 
um conjunto de categorias;

● Esse tipo de medida ocorre quando a variável é nominal, como 
o candidato de preferência

– Dilma, Eduardo Campos, Aécio, etc...
● Ou ordinal, como a opinião sobre o gasto do governo:

– Aumenta, mantém o mesmo, diminui.
● Também ocorre quando variáveis contínuas são mensuradas 

com escalas categóricas, como quando a renda anual tem 
categorias:

– R$0,00 a R$ 24999, R$25000 a R$49999, etc...
● Resumindo: para dados categóricos, registramos as 

proporções das observações nas categorias.



  

Proporção amostral e erro padrão
● Considere       a proporção populacional, que está entre 0 e 1. 

● Sua estimativa por ponto é a proporção da amostra.

● Representamos a proporção amostral por ^  visto que ela 
estima 

● A proporção amostral é uma média quando consideramos y = 1 
para uma observação na categoria de interesse e y = 0, caso 
contrário;

● Da mesma forma, a proporção populacional      é a média        
da distribuição da probabilidade, tendo as probabilidades:

●   O desvio padrão dessa distribuição da probabilidade é (não 

faremos as demonstrações):    

● Sabendo que o erro padrão da média amostral é                   o 
erro padrão da proporção amostral será:   ^

μ

P(1)=π e P (0)=1−π

σ=√π∗(1−π)
σ y=σ/√n

σπ=√(π∗(1−π))/n

π

π

π

π

π



  

Proporção amostral e erro padrão
● Visto que a proporção amostral é uma média 

amostral, o Teorema do Limite Central (como 
vimos em aulas anteriores) se aplica:
– Para amostras aleatórias grandes, a distribuição 

amostral é aproximadamente normal em relação ao 
parâmetro que estima.

– Logo, tudo o que aprendemos para a regra 
empírica é também válido nesse caso:

● Até 1 desvio padrão → 68%
● Até 1,96 desvios padrão → 95%
● Até 2,58 desvios padrão → 99%.



  

Proporção amostral e erro padrão
● O intervalo de confiança da regra empírica 

vale:
– Intervalo de 95% de confiança =  ^            ^ 

● Na prática, o erro padrão                          não 
pode ser calculado por que ele depende do 
parâmetro desconhecido   . Logo, substituímos  
   por seu valor amostral  ^ .

π±1,96∗σπ

σπ=√(π∗(1−π))/n

π
π π



  

Exemplo

● Estimando a proporção de quem é a favor da restrição do aborto 
legalizado:

– 1200 moradores de um estado;

– 396 sim e 804 não.

– Vamos estimar a proporção populacional que iria responder sim a 
essa pergunta.

● 33% da amostra são favoráveis e 67% contrários.
● Calculando o Erro Padrão pela fórmula anterior, teremos ep = 

0,0136;
● Para um intervalo de 95% de confiança, teremos: 0,33 +-

1,96*(0,0136) ou 0,33 +-0,03 ou (0,30;0,36)
● Se quisermos um intervalo de 99% de confiança, teremos 

0,33 +- 2,58*(0,0136) ou 0,33+-0,04 ou (0,29;0,37).



  

Exercícios
● De 577.006 envolvidas em acidentes de carro em 2013, 412.878 estavam utilizando cinto de segurança. 

Encontre uma estimativa por ponto da proporção populacional dos motoristas que usam cintos de 
segurança.

● De uma amostra aleatória de todo o país, 644 universitárias ou diplomadas com idades entre 17 e 35 anos 
estimou que uma proporção de 0,74 mulheres utiliza bebidas como desculpa para algum comportamento 
escandaloso. Encontre o erro padrão da estimativa e interprete.

● Em 2006, quando perguntados sobre sua opinião sobre a entrada da Turquia na União Européia, 51% dos 
Dinamarqueses de 1008 entrevistados foram favoráveis. O relatório declarou que a margem de erro foi de 
mais ou menos 3,1%. Explique como eles conseguiram esse resultado.

● Em uma pesquisa, a pergunta era se um sujeito concordava ou discordava da seguinte afirmação: “É melhor 
para cada envolvido que o homem seja o empreendedor fora de casa e a mulher a que toma conta da casa 
e da família”. A proporção amostral dos que concordaram foi de 0,66 em 1977 e de 0,36 em 2004 (n=883). 

– Mostre que o erro padrão estimado em 2004 foi de 0,016;

– Mostre que a margem de erro para um intervalo de 95% de confiança usando estimativa de 2004 foi de 
0,03. Interprete.

– Construa um intervalo de 95% de confiança para 2004 e interprete-o.

● Em uma pesquisa de 2006, se perguntou se os recentes regulamentos sobre o meio ambiente são ou não 
muito rígidos. Dos 1200 respondentes, 229 disseram que eles eram muito rígidos. Encontre e interprete um 
intervalo de para esses respondentes:

– 95% e 99% 



  

Nota importante sobre tamanho da 
amostra

● A fórmula do intervalo de confiança se aplica a 
amostras aleatórias grandes;

● Quão grande é grande?
● Uma norma geral declara que você deve ter 

pelo menos 15 observações tanto na categoria 
de interesse quanto fora dela.
– Isso é verdadeiro para a maioria dos estudos em 

Ciências Sociais Aplicadas → Gestão da 
Informação.



  

Intervalo de Confiança para uma 
média

● O intervalo de confiança para uma média tem o 
formato: estimativa por ponto +- Margem de erro, 
onde margem de erro é um múltiplo do erro padrão.

● Para amostras aleatórias grandes, pelo 
Teorema do Limite Central, a distribuição da 
média amostral é aproximadamente normal;

● O erro padrão da média amostral é:
● Na prática, estimamos o desvio padrão da 

população pelo desvio padrão da amostra: 

σ y=σ /√n

ep=s /√n



  

Intervalo de Confiança para uma 
média

● Quando substitíumos o desvio padrão da população pelo 
desvio padrão da amostra no cálculo do erro padrão 
introduzimos um erro adicional;

● Esse erro pode ser de tamanho considerável quando n é 
pequeno;

● Para lidar com esse erro, temos de substituir o escore-z por um 
escore um pouco maior, o escore-t;

● O intervalo de confiança será um pouco mais amplo;

● O escore-t é como o escore-z, mas ele vem de uma 
distribuição com a forma de sino que é um pouco mais dispersa 
do que uma distribuição normal. Essa distribuição é chamada 
de distribuição t.



  

Distribuição t
● A distribuição t de Student é uma distribuição de probabilidade estatística, 

publicada por um autor que se chamou de Student, pseudônimo de William 
Sealy Gosset, que não podia usar seu nome verdadeiro para publicar 
trabalhos enquanto trabalhasse para a cervejaria Guinness.

● A distribuição t é uma distribuição de probabilidade teórica. É simétrica e 
semelhante à curva normal padrão, porém com caudas mais largas, ou 
seja, uma simulação da t de Student pode gerar valores mais extremos que 
uma simulação da normal. 

● O único parâmetro v que a define e caracteriza a sua forma é o número de 
graus de liberdade. Quanto maior for esse parâmetro, mais próxima da 
normal ela será.

– Os graus de liberdade são iguais a gl = n -1, onde n é o tamanho da 
amostra.

– Quando gl é aproxidamente igual a 30 ela se torna praticamente igual a 
distribuição normal.

– O escore-t multiplicado pelo erro padrão estimado dá a margem de erro 
para um intervalo de confiança para a média.



  

Distribuição t

Quando menor o grau de 
liberdade, mais longa é a curva!



  

Distribuição t



  

Exemplo

● A média da mudança de peso de 29 mulheres 
submetidas a um tratamento de ganho de peso 
foi de 3,01 kg. Desvio padrão = 7,31. Qual a 
mudança média para a população?
– O erro padrão é              → ep=1,36

–  O grau de liberdade é gl = n-1 = 29-1=28;

– Olhando na tabela anterior para 95% de confiança, 
temos que o escore-t é 2,048;

– O intervalo de confiança é 3,01 +-2,048*1,136 = 3,1 
+- 2,8 ou (0,2; 5,8).

ep=s /√n



  

Escolhendo tamanho das amostras

● Antes de iniciar a coleta dos dados, a maioria 
dos estudos tenta determinar o tamanho da 
amostra que irá fornecer certo grau de precisão 
para a estimativa:
– A margem de erro depende diretamente do erro 

padrão para a distribuição amostral da estimativa 
por ponto;

– O erro padrão depende, ele próprio, do tamanho da 
amostra.



  

Tamanho da amostra para estimar 
proporções

● Para determinar o tamanho da amostra, 
devemos decidir sobre a margem de erro 
desejada;

● Assim, devemos decidir primeiro se a margem 
de erro deve ser aproximadamente 0,03, 0,05 
ou outra qualquer;

● Devemos também especificar a probabilidade 
com a qual a margem de erro é alcançada. Por 
exemplo, podemos decidir que a margem de 
erro não deva exceder a um erro de 0,04 com 
0,95 de probabilidade. 



  

Exemplo

● Um cientista social queria estimar a proporção 
de crianças em idade escolar de uma cidade 
que vivem apenas com somente um dos pais.

● Ele decidiu usar um tamanho de amostra com 
uma probabilidade de 0,95 e um erro não 
superior a 0,04. Como determinar n?
– Sabendo que a margem de erro deve ser:

● Proporção +- 1,96  * erro padrão = proporção +- 0,04
● E o erro padrão → 
● 0,04 = 1,96 * 

σπ=√(π∗(1−π))/n

√(π∗(1−π))/n

n=((1,96)
2
∗π∗(1−π))/0,042

Quando usamos pi =0,5
temos o maior valor
da fórmula → estima 
com segurança n.



  

Tamanho da amostra para estimar a 
proporção da população e média

● Para estimar a proporção:
–  Z → escore-z, 

– M → margem de erro desejada,

– Pi → proporção. Normalmente fazer igual 0,50 para 
pegar o valor máximo → mais seguro.

● Para estimar a média:
– Z → escore-z, 

– M → margem de erro desejada,

– Sigma → desvio padrão da população → estimado



  

Exercício

● Que tamanho de amostra é necessário para 
estimar o número médio de anos de 
escolaridade, com um erro de 1 ano e uma 
probabilidade de 0,99. O desvio padrão é em 
torno de 2,5 para a população.
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