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Consideremos uma coleção de 200 números extraída dos quatro
primeiros algarismos do Social Security Number, de 50
estudantes.
O gráfico abaixo mostra que tal coleção tem distribuição
aproximadamente uniforme com média igual a 4,5 e desvio-
padrão 2,8.

✓ Teorema Central do Limite



Agora, calculando as médias dos quatro algarismo de cada estudante, obtemos uma

coleção de 50 médias amostrais, cuja distribuição é aproximadamente normal.

✓ Teorema Central do Limite



Teorema Central do Limite

Sendo 𝑥 uma variável aleatória cuja distribuição tem média 𝜇 e desvio-padrão 𝜎, ao

extrair amostras de tamanho 𝑛 dessa população, temos:

1. A distribuição das médias amostrais ҧ𝑥 tenderá para uma distribuição normal, a

medida em que o tamanho da amostra aumenta.

2. A média das médias amostrais será a média populacional 𝜇.

3. O desvio-padrão das médias amostrais será 𝜎/ 𝑛.

✓ Teorema Central do Limite



Regra Prática

1. Para amostras de tamanho 𝑛 > 30, a distribuição das médias amostrais pode ser

aproximada satisfatoriamente por uma distribuição normal. A aproximação

melhora na medida em que aumenta o tamanho da amostra 𝑛.

2. Se a própria distribuição original tem distribuição normal, então as médias

amostrais terão distribuição normal para qualquer tamanho amostral 𝑛.

𝜇 ҧ𝑥 = 𝜇 e  𝜎 ҧ𝑥 =
𝜎

𝑛

✓ Teorema Central do Limite



✓Exemplo 1

Suponha que as alturas das mulheres tenham média 𝜇 = 63,6 𝑖𝑛. e desvio-padrão

𝜎 = 2,5 𝑖𝑛.

a) Escolhida aleatoriamente uma mulher, determine a probabilidade de sua altura

estar entre 63,6 e 64,6 polegadas.

b) Selecionadas 36 mulheres, determine a probabilidade de sua altura média estar

entre 63,6 e 64,6 polegadas.



✓ Estimativas

Definições

Um estimador é uma estatística amostral utilizada para obter uma aproximação de

um parâmetro populacional. Uma estimativa é um valor específico, ou um intervalo

de valores, usado para aproximar um parâmetro populacional.

A média amostral ҧ𝑥 é a melhor estimativa da média populacional 𝜇.

Uma estimativa pode ser pontual ou intervalar. Neste segundo caso, representada
por um intervalo de confiança.



Definições

O grau de confiança é a probabilidade 1 − 𝛼 de o intervalo de confiança conter o

verdadeiro valor do parâmetro populacional.

São escolhas comuns para o grau de confiança: 90%, 95% e 99%.

Ao selecionar muitas amostras diferentes de tamanho n, e construíssemos um
intervalo de 95% de confiança para cada amostra, a longo prazo, 95% desses
intervalos conteriam a média populacional.

✓ Estimativas



Um valor crítico é o número na fronteira que

separa os valores das estatísticas amostrais

prováveis de ocorreram, dos valores que têm

pouca chance de ocorrer. O número 𝑧𝛼/2 é o valor

positivo de 𝑧 que está na fronteira vertical de uma

área de 𝛼/2 na cauda direita da distribuição

normal padronizada.

✓ Estimativas



✓ Estimativas

Definição

Quando utilizamos dados amostrais para estimar uma média populacional, a margem

de erro, denotada por 𝐸, é a diferença máxima provável (com probabilidade 1 − 𝛼)

entre a média amostral observada ҧ𝑥 e a verdadeira média populacional 𝜇. A margem

de erro 𝐸 é chamada também erro máximo da estimativa e pode ser obtida

multiplicando-se o valor crítico pelo desvio-padrão das médias amostrais.

𝐸 = 𝑧𝛼/2 ∙
𝜎

𝑛



Cálculo de 𝑬 quando 𝝈 é desconhecido.

• Se 𝑛 > 30, podemos substituir 𝜎 pelo desvio-padrão amostral s.

• Se 𝑛 ≤ 30, a população deve ter distribuição normal, e devemos conhecer 𝜎 para

calcular E.

Intervalo de Confiança para estimar 𝝁

ҧ𝑥 − 𝐸 < 𝜇 < ҧ𝑥 + 𝐸

✓ Estimativas



✓Exemplo 2

Use o grau de confiança e os valores amostrais dados para achar (a) a margem de

erro e (b) o intervalo de confiança para a média populacional 𝜇.

a) Alturas de mulheres: 95% de confiança; n = 50; ҧ𝑥 = 63,4 in; 𝑠 = 2,4 in.

b) Médias de notas: 99% de confiança; n = 75; ҧ𝑥 = 2,76 in; 𝑠 = 0,88 in.



✓ Tamanho amostral

𝑛 =
𝑧𝛼/2𝜎

𝐸

2

• Caso o resultado não seja um inteiro, aumente 𝑛 para o próximo inteiro maior.

• Caso 𝜎 não seja conhecido, podemos utilizar a Regra Prática, em que 𝜎 ≈ 𝐴/4,

ou fazer uma estimativa por meio dos dados amostrais. Neste caso, quanto

mais dados, melhor será o resultado.



✓Exemplo 3

O leitor acaba de ser contratado pela Boston Marketing Company para realizar uma

pesquisa a fim de estimar o gasto médio (por filme) de espectadores de filmes em

Massachusetts. Aplique primeiro a regra prática para fazer uma estimativa grosseira

do desvio-padrão das quantias gastas. É razoável admitir que a despesa típica varie

de R$3,00 a cerca de R$15,00. Use então o desvio-padrão estimado para determinar

o tamanho da amostra correspondente a 98% de confiança e a uma margem de erro

de 25 centavos.



✓ Estimativa – pequenas amostras

• n < 30

• Distribuição normal

• Desvio-padrão populacional é desconhecido

Se a distribuição de uma população é essencialmente normal, então
a distribuição

𝑡 =
ҧ𝑥 − 𝜇
𝑠
𝑛

é essencialmente uma distribuição t de Student para todas as
amostras de tamanho n. Esta distribuição é utilizada na
determinação dos valores críticos 𝑡𝛼/2.

Quando 𝝈 é 
desconhecido



O número de graus de liberdade para um conjunto de dados

corresponde ao número de valores que podem variar após terem

sido impostas certas restrições a todos os valores

graus de liberdade = 𝒏 − 𝟏

Margem de erro para estimativa de 𝝁

𝐸 = 𝑡𝛼/2
𝑠

𝑛

onde 𝑡𝛼/2 tem 𝑛 − 1 graus de liberdade

✓ Estimativa – pequenas amostras



Intervalo de confiança para a estimativa de 𝝁

ҧ𝑥 − 𝐸 < 𝜇 < ҧ𝑥 + 𝐸

✓ Estimativa – pequenas amostras



✓Exemplo 4
Com um teste destrutivo, as amostras são destruídas no processo de teste. O teste
de colisão de carros é um exemplo muito dispendioso de teste destrutivo. Se o leitor
fosse responsável por tais testes de colisão, dificilmente convenceria seu chefe da
necessidade de fazer colidir e destruir mais de 30 carros, afim de poder utilizar uma
distribuição normal. Suponha que tenhamos feito teste de colisão em 12 carros
esporte Dodge Viper (preço de venda atual: U$59.300,00) sob uma diversidade de
condições que simulam colisões típicas. A análise dos 12 carros danificados resulta
em custos de conserto que parecem ter distribuição em forma de sino com média
ҧ𝑥 = 𝑈$26.227 e desvio-padrão 𝑠 = 𝑈$15.873. Determine:

a) A melhor estimativa pontual de 𝜇, o custo médio de conserto de todos os Dodge
Vipers envolvidos em colisões.

b) A estimativa intervalar de 95% de 𝜇.





✓ Estimativa - proporção

Proporção Amostral de 𝒙 sucessos em uma amostra de tamanho 𝒏

Ƹ𝑝 =
𝑥

𝑛

Uma proporção populacional é uma parte de uma população, podendo
representar uma probabilidade ou uma porcentagem da população. Assim, uma
proporção pode ser indicada por uma fração ou um número decimal. De forma
análoga, podemos obter uma proporção amostral, que será representada por Ƹ𝑝.



Margem de Erro da Estimativa de p

𝐸 = 𝑧𝛼/2
Ƹ𝑝 ො𝑞

𝑛

Intervalo de Confiança para estimar p

Ƹ𝑝 − 𝐸 < 𝑝 < Ƹ𝑝 + 𝐸

✓ Estimativa - proporção



✓Exemplo 5

Os pesquisadores de opinião são atormentados por uma diversidade de fatores de

confusão, como secretárias eletrônicas. Em uma pesquisa junto a 1068 americanos,

673 informaram ter secretária eletrônica. Com esses resultados amostrais,

determine:

a) A estimativa pontual da proporção populacional de todos os americanos que

tem secretária eletrônica.

b) A estimativa intervalar de 95% da proporção populacional de todos os

americanos que tem secretária eletrônica.



Distribuição Qui-Quadrado

Χ2 =
(𝑛 − 1)𝑠2

𝜎2

✓ Estimativa – desvio padrão



Notação

Com uma área total 𝛼 dividida igualmente entre as duas

extremidades de uma distribuição qui-quadrado, Χ𝐿
2 denota o valor

crítico da extrema esquerda e Χ𝑅
2 denota o valor crítico da extrema

direita.

Intervalo de Confiança para 𝝈𝟐

(𝑛 − 1)𝑠2

Χ𝑅
2 < 𝜎2 <

(𝑛 − 1)𝑠2

Χ𝐿
2

✓ Estimativa – desvio padrão



✓Exemplo 6
A confeitaria Hudson Valley fabrica sonhos que são embalados em pacotes com
indicação de que há 12 sonhos pesando um total de 42 oz. Se a variação entre os
sonhos é muito grande, algumas caixas terão peso a menos e outras terão peso a
mais. É claro que o consumidor não ficaria satisfeito com um sonho tão pequeno
que só pudesse ser visto ao microscópio, nem com um sonho tão grande que
assemelhasse a um pneu de trator. O supervisor de controle de qualidade constatou
que esses problemas podem ser evitados se os sonhos tiverem um peso médio de
3,50 oz e um desvio-padrão de 0,06 ou menos. Selecionam-se aleatoriamente, na
linha de produção, dez sonhos, que são pesados. O desvio-padrão dessa amostra é
0,11 oz. Construa dois intervalos de confiança de 95%, um para 𝜎2 e outro para 𝜎, e
determine se o supervisor de controle está com problemas.



✓Exercícios
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