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TÓPICOS ABORDADOS E LIVRO 

� TÓPICOS

� Conceitos estatísticos. Princípios, definições e uso � Conceitos estatísticos. Princípios, definições e uso 
do planejamento fatorial. Modelagem e avaliação 
estatística. Otimização pelo método da superfície de 
resposta (RSM).

� LIVRO

� Barros Neto, B., Scarminio, I.S., Bruns, R.E. COMO � Barros Neto, B., Scarminio, I.S., Bruns, R.E. COMO 
FAZER EXPERIMENTOS. PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO NA CIÊNCIA E NA INDÚSTRIA. 
Editora da UNICAMP, 2001.



Como a estatística pode ajudar

� Exemplo :

� Reação controlada por duas variáveis:

� Temperatura (T)  e concentração (C) 

� Propriedade de interesse: rendimento 
respostaresposta

� Fatores ou variáveis : T e C



� Fixamos um dos fatores e variamos o outro 
até descobrir qual o nível desse outro fator até descobrir qual o nível desse outro fator 
que produz o maior rendimento.

� Depois, mantendo esse fator no nível ótimo 
variamos o nível do outro fator (primeiro) até 
descobrir o valor dele que também produz o 
rendimento máximo.rendimento máximo.

� ...



� ERRADO !!!

� Embora o procedimento possa ser o “ mais 
lógico” existe uma maneira mais eficaz de 
fazer o experimento

� O rendimento máximo seria determinado 
acidentalmente. 

� A razão é que as variáveis podem se 
influenciar mutuamente



�Fenômeno denominado : interação entre 
fatores.fatores.

�São raras as situações em que dois 
fatores atuam de forma realmente 
independente!

�Para  uma abordagem mais detalhada são �Para  uma abordagem mais detalhada são 
necessárias algumas noções básicas de 
modelagem.



Características gerais da investigação 
científica...

� Complexidade dos problemas a serem 
estudadosestudados

� Precisamos estudar várias propriedades que 
são afetadas por um grande número de 
fatores

� - Quais são estes fatores ?

� - Como eles afetam as respostas de interesse?



Objetivo e Metodologia

� Objetivo : Mostrar que o emprego de conhecimentos 
estatísticos pode ajudar  a responder estas estatísticos pode ajudar  a responder estas 
perguntas de forma racional e econômica.

�

� Ferramenta a ser  utilizada : 
� Planejamentos experimentais 
� - Com eles pode-se extrair do sistema em estudo o 

máximo de informação útil, fazendo um número máximo de informação útil, fazendo um número 
mínimo de experimentos 

� - Sua utilização independe da natureza do problema 
estudado 



Aplicação dos métodos

�Os métodos que serão  estudados, 
podem ser aplicados a todas as escalas podem ser aplicados a todas as escalas 
de interesse. 

�Desde um experimento de bancada até 
um processo industrial. 



Planejamento e otimização

�“As pessoas normalmente se lembram da 
estatística quando se veem diante de estatística quando se veem diante de 
grandes quantidades de informação .”

�“A atividade estatística mais importante 
NÃO é a análise dos dados, e sim o 
PLANEJAMENTO DOS EXPERIMENTOS”.PLANEJAMENTO DOS EXPERIMENTOS”.



Questões 

� Como investigar todos os efeitos de todos  
fatores, sobre todas as propriedades, fatores, sobre todas as propriedades, 
minimizando o  trabalho necessário e o 
custo... 

� Quais fatores devem ser controlados 
considerando a propriedade ou as respostas 
de interesse...de interesse...



Características de um bom 
planejamento...

� Projetar um experimento de forma a obter 
exatamente o tipo de informação que  exatamente o tipo de informação que  
procuramos. 

“Em uma situação de  pouca informação, sequer 
sabemos quais são as variáveis mais 
importantes. Nesta situação é necessário 
fazer uma triagem das variáveis, descartando fazer uma triagem das variáveis, descartando 
as não significativas”



Características de um bom planejamento

�Após selecionar os fatores (mais 
importantes) podemos então avaliar a importantes) podemos então avaliar a 
sua influência sobre a resposta de 
interesse.

�Podemos também obter uma descrição �Podemos também obter uma descrição 
mais detalhada da região experimental 
(construção de modelos) 



Evolução de um estudo empírico

� Objetivo     Técnica

� Triagem de variáveis    Planejamentos fracionários

� Avaliação de variáveis  Planej. Fatoriais completos

� Modelos empíricos       Modelagem por mínimos  
quadrados

� Otimização                   Mod. De superfície de 
resposta     (RSM)                                          resposta     (RSM)                                          
Simplex 

� Modelos mecanísticos Dedução a partir de 
princípios gerais                 



O que é necessário para obter boa 
qualidade de ajuste de um modelo?

� Não é necessário se tornar um especialista em 
estatística.estatística.

� Algumas noções básicas de estatística, 
necessárias para o tratamento dos dados 
experimentais, serão discutidas e são 
fundamentais para o uso dos diferentes 
métodos que serão estudados.métodos que serão estudados.

� A utilização dos métodos é inviável sem a 
ajuda de um microcomputador. 



Conceitos estatísticos

� Estatística: Termo que goza de pouca  Estatística: Termo que goza de pouca  
popularidade entre pesquisadores em geral ...

� Ao ouvir falar em estatística pensa-se logo em 
um grande volume de dados, percentagens, 
tabelas...onde estão escondidas as conclusões 
que buscamos, e que esperamos que os que buscamos, e que esperamos que os 
métodos estatísticos nos ajudem a descobrir..

� Na verdade, analisar dados é apenas uma parte 
da estatística.



� A outra parte importante é planejar os 
experimentos !!!experimentos !!!

� Serão discutidas e apresentadas várias técnicas 
de planejamento.

� Para discuti-las precisamos de alguns conceitos 
de estatística, baseados na distribuição 
normal.

� Adicionalmente alguns conceitos estatísticos 
também são necessários.



ERROS

� Exemplo: determinação da concentração de 
ácido acético em duas amostras de vinagre. ácido acético em duas amostras de vinagre. 

� Método usual 

� 1- Preparo da solução do padrão primário

� 2- Usá-la para padronizar a solução de NaOH

� 3- Realizar a titulação da amostra.� 3- Realizar a titulação da amostra.

� Em cada etapa há um conjunto de operações 
(pesagens, diluições, leituras de volume...) 



� A legislação determina um mínimo de 4%. Supondo que 
ao analisar duas amostras encontramos 3,80 e 4,20%, 
devemos então condenar a primeira amostra e aceitar a 
segunda?segunda?

� Não temos ainda condições de avaliar pois precisamos 
saber das variações inerentes ao  procedimento 
analítico.

� Se a precisão proposta é de +/- 0,30...

� Temos que o verdadeiro valor de concentração da � Temos que o verdadeiro valor de concentração da 
primeira amostra pode estar entre 3,50 e 4,10 %

� “Sem a indicação da incerteza experimental podemos 
retirar conclusões não autorizadas pelos fatos.”



ERROS

� Tipos:

� Sistemático : Erros que afetam o resultado � Sistemático : Erros que afetam o resultado 
sempre na mesma direção. 

� São erros que podem ser evitados. Seguindo a 
risca procedimentos, certificando-se que 
instrumentos funcionam perfeitamente...

� Certificando-se que todos os erros sistemáticos 
são eliminados, podemos esperar que no caso da 
titulação todos as titulações com uma mesma 
amostra produzam o mesmo resultado?



ERROS

� Não, pois ao comparar valores poderá se Não, pois ao comparar valores poderá se 
verificar que eles são parecidos, mas não 
idênticos.

� Ao obter resultados de várias análises 
perceberemos que:

� Os valores flutuam, mas tendem a concentrar-� Os valores flutuam, mas tendem a concentrar-
se em torno de um certo valor intermediário.

� A flutuação ocorre aparentemente ao acaso.



ERROS

� Atuando em conjunto, estas perturbações 
determinam erros que parecem devidos ao determinam erros que parecem devidos ao 
acaso e por esta razão denominados de: 

� ALEATÓRIOS 

� Logo qualquer determinação experimental será 
afetada em maior ou menor grau por erros 
aleatórios.

� Se queremos conclusões sensatas, estes erros 
precisam ser considerados. 



Populações, amostras e distribuições 

� Para tratar erros aleatórios é razoável supor que 
a distribuição de erros é gaussiana. a distribuição de erros é gaussiana. 

� Também conhecida como NORMAL.

� Em uma amostragem os valores individuais 
flutuam em torno de um certo valor.

� Portanto temos que a População é o conjunto de 
todos valores possíveis.

� Podemos inferir informações a partir de dados 
de toda população. Ex: peso



Populações, amostras e 
distribuições
� Como isso não é possível, podemos inferir 

informações de interesse a partir de uma informações de interesse a partir de uma 
amostra. 

� Amostra: Parte de uma população, selecionada 
para fazer inferências sobre a população.

� As amostras devem ser representativas da 
população.população.

� Os dados devem ser coletados de modo que a 
aleatoriedade seja obedecida. Rigorosamente!



Amostras

� Amostra representativa: apresenta as Amostra representativa: apresenta as 
características relevantes da população na 
mesma proporção em que elas ocorrem na 
população 

� Amostra aleatória: Amostra de N valores ou 
indivíduos obtida de tal forma que todos os indivíduos obtida de tal forma que todos os 
conjuntos de N valores na  população tenham 
a mesma chance de ser escolhidos.



Média aritmética

� Para um conjunto de dados é a soma de todos os 
valores dividida pelo número total de elementos do 
conjunto. 

� Considerando uma amostra teremos uma média 
amostral:
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Histograma e curva normal

� http://www.analyse-
it.com/support/documentation/220/Resources/Images/Histogram.PNG



Desvio padrão

� Medida do espalhamento das observações 
� Somando o quadrado de todos os desvios (di)

e dividindo por (N-1) temos como resultado a 
VARIÂNCIA representada por s2

� (N-1) representa os graus de liberdade onde N 
é o grupo de valores totalmente 

xxd
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é o grupo de valores totalmente 
independentes.

� A raiz quadrada da variância é chamada de 
DESVIO PADRÃO  (s)  



Variância e Desvio padrão

� Variância amostral� Variância amostral
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A distribuição normal

� É um dos modelos estatísticos mais 
importantes.

� Foi proposto no início do século XIX por Karl F. 
Gauss

� É uma distribuição contínua, ou seja, a 
variável pode assumir qualquer valor dentro variável pode assumir qualquer valor dentro 
de um intervalo.



A distribuição normal

� Para indicar que uma variável aleatória x se 
distribui normalmente é empregada a notação 

� Se a média µ for zero

e o desvio σ for 1 podemos 

),(
2σµNx ≈

e o desvio σ for 1 podemos 

afirmar que x segue a distribuição normal padrão.



A distribuição normal

� http://www.nexyad.net/HTML/Res/e-book-tutorial-
statistics/GaussDistribution.gif



A distribuição normal

� A distribuição está contida em um intervalo em A distribuição está contida em um intervalo em 
torno da média :

� Média ± Desvio padrão  P= 0,6826

� Média ± 3 x Desvio padrão  P= 0,9973

� Os valores são tabelados e para utilizá-los 
construímos uma nova variável normal padronizadaconstruímos uma nova variável normal padronizada



� http://curvebank.calstatela.edu/gaussdist/normal.jpg



Padronização

“Padronizar uma variável aleatória x de média 
µ e variância σ2 é construir a partir dela uma 
nova variável aleatória z, cujos valores são 
obtidos subtraindo-se de cada valor de x a 
média populacional e dividindo-se o 
resultado pelo desvio padrão”



Intervalos de confiança para a 
média

� Podemos fazer inferências dos parâmetros  � Podemos fazer inferências dos parâmetros  
populacionais usando os intervalos de 
confiança.

� Considerando 95% de probabilidade e 
considerando o intervalo de dupla 
desigualdade temos que as observações desigualdade temos que as observações 
estarão entre:

σµ 96,1±



Intervalo de confiança

� Para uma observação� Para uma observação
� Z=ponto da distribuição 

correspondente ao nível de confiança 
desejado

σµσ zxzx
ii

+<<−

� http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/examples/smss/_smss4_3.gif



Como interpretar um 
intervalo de confiança (IC)

� Interpretação formal de um IC: � Interpretação formal de um IC: 
“se construímos todos os possíveis 
intervalos correspondentes a um 
certo nível de confiança α, então 
α por cento conterão a média 
populacional...”

� Caso =95%, sabemos que o valor � Caso α=95%, sabemos que o valor 
da média deverá estar dentro de 
95% dos intervalos.



Amostragem aleatória em populações 
normais 

� Foram consideradas até agora que as amostras 
eram aleatórias.eram aleatórias.

� Vamos também supor que são retiradas de  
populações normais 

� Sob estas duas restrições os valores amostrais 
seguem certas distribuições específicas, que 
podem ser usadas para se obter intervalos de 
confiança. confiança. 

� Distribuição normal ; t – student e qui-
quadrado



Amostragem aleatória em populações normais ...

� Para amostras de N elementos, extraídas 
aleatoriamente de uma população normal de 
média µ e variância σ2 .média µ e variância σ .

� Pode-se demonstrar que os valores amostrais 
(média      e desvio padrão s) obedecem ao 
seguinte: 

� Se distribuem normalmente. 

x

� Seguem a distribuição t.

� Seguem a distribuição qui-quadrado.



Distribuição x População Normal

As médias amostrais     se distribuem normalmente, x
com a mesma média µ mas com variância σ2/N.

� A variável aleatória t, definida   por:

segue a distribuição t, com N 1 graus de liberdade. 

Ns

x
t

/

µ−=

segue a distribuição t, com N-1 graus de liberdade. 



Distribuição t-student



Intervalo de confiança

Até agora supomos que o valor do desvio padrão 
populacional era conhecido possibilitando a 
determinação do IC a partir da distribuição 
normal. 

� Podemos nos livrar desta restrição e obter 
intervalos de confiança sem recorrer a valores 
populacionais...populacionais...

Com a substituição do desvio padrão populacional 
pelo desvio padrão amostral, a variável segue a 
distribuição de Student



Intervalo de confiança 

� Distribuição normal� Distribuição normal

� Distribuição de Student
N

zx
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Distribuição de Student

� t(N-1) 

� O  índice N 1 lembra que a forma da distribuição  � O  índice N-1 lembra que a forma da distribuição  
varia com o tamanho da amostra. 

� A distribuição é simétrica em torno da média 
zero

� No  limite com um número infinito de graus de 
liberdade, a distribuição t reduz-se a 
distribuição normal 

� Utiliza-se quando o número de graus de 
liberdade na estimativa de s é menor que 30



Distribuição  t de Student



exemplos

� 1 Comparações com um valor de referênciaComparações com um valor de referência

� 2 Tamanho de amostra.

� 3 Controle estatístico de processo (controle 
de viscosidade).

� 4 Comparação dois tratamentos: médias, 
variâncias. 



1 Comparações com um 
valor de referência

� Se o lote de vinagre está de acordo com a � Se o lote de vinagre está de acordo com a 
legislação?  Considere  IC = 95%

� Valor de referência 4%
� Resultados (%): 3,91 ; 4,01 ; 3,61
� = 3,843%
� t=4,303   (95% confiança)

x

� s =0,2082 %
� IC  = 0,517..  
� Logo o material atende a especificação!!

%36,4%32,3 << µ



No Statistica (material no moodle)

� Ver Cap. 5 (statistica.pdf) para comparar com valores de � Ver Cap. 5 (statistica.pdf) para comparar com valores de 
referência.

� Criar o arquivo .sta com os dados experimentais



� Na aba Statistics� Na aba Statistics

� Escolha a opção [Basic statistics/Tables]

� E escolha t-test, single sample



� Clique OK e será apresentada a janela� Clique OK e será apresentada a janela



Clique no botão variables e selecione as � Clique no botão variables e selecione as 
variáveis para análise: Selected variables: var 1

� Clique no botão OK



� Na aba Options escolha o valor de referência para � Na aba Options escolha o valor de referência para 
comparação : 4,0

� Indique também o intervalo de confiança : 95%



� Clique em Summary e será � Clique em Summary e será 
apresentado o resultado da análise.

� Conclusão: o valor de referência está 
contido no intervalo logo o lote pode 
ser aceito.



2. Comparação entre médias

� Na tabela são apresentados os 
resultados da análise de amostras 
de vinagre enviadas por cinco 
fabricantes obtidas por dois 
analistas.

� As variações estão relacionadas às 
técnicas dos analistas ou as 
amostras são diferentes?



Resultados obtidos por 2 
químicos

AmostraAmostra Tit.  1Tit.  1 Tit.  2Tit.  2 dd

11 3,773,77 3,623,62 0,150,1511 3,773,77 3,623,62 0,150,15

22 3,853,85 3,693,69 0,160,16

33 4,074,07 4,104,10 --0,030,03

44 4,834,83 4,704,70 0,130,13

55 5,055,05 4,894,89 0,160,165,055,05 4,894,89 0,160,16

MédiaMédia 4,3144,314 4,2004,200 0,1140,114

Des.PadrãoDes.Padrão 0,58710,5871 0,57720,5772 0,08140,0814

GLGL 44 44 44



Ex 4.  Comparar médias...

� Média e desvio padrão de 5 amostras

A  4,314 0,5871             GL = 4� A  4,314±0,5871             GL = 4

� B 4,200±0,5772              GL = 4

� Para 95% de confiança GL = 8 ;  tv=2,306
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� Dif. médias = 0,114% ;    s =0,5822%
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%3682,0
11 =+

NN
s

� µA-µB = 0,114% ± 0,849%

= [ 0 7355 0 963%]

BA
NN

%849,0
11 =+

BA

v
NN

st

� = [-0,7355 ; 0,963%]

Conclusão : Não podemos afirmar que as 
médias são diferentes nesse nível de 
confiança. 



No Statistica (material no moodle)
� Ver Cap. 5 (statistica.pdf) para comparar médias.

� Criar o arquivo .sta com os dados experimentais



Aba Statistics
� Escolha a opção [Basic statistics/Tables]

� E escolha t-test, independent, by groups



� Clique OK e será apresentada a janela� Clique OK e será apresentada a janela



� Clique no botão variables e selecione as 
variáveis para análise: grouping variable: 
Operador; Dependent variable: RespostaOperador; Dependent variable: Resposta

� Clique no botão OK



� Clique o botão Summary e será apresentado o resultado:� Clique o botão Summary e será apresentado o resultado:



� No resultado temos que t=0,3096 � No resultado temos que t=0,3096 
(p=0,7647)

� Valor menor que o valor tabelado ...
� t(GL=8) = 2,306  (p.393)
� Conclusão:  
� Não existe diferença significativa 

entre as médias ao nível de 95% de 
confiança.



Aplicações que podem ser 
analisadas... (livro Bruns)

� De casa para o trabalho

� Bioequivalência de medicamentos genéricos e de marca

� Peso de feijões

� Produtividade de algas marinhas


