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3 Visualização e exploração gráfica dos dados

3.1 Introdução

Os métodos gráficos têm um papel particularmente importante na exploração
de dados devido à capacidade que o nosso cérebro tem de detectar estruturas
captadas pela visão. As técnicas exploratórias gráficas tentam utilizar da
melhor forma esta nossa capacidade, em oposição aos procedimentos de con-
strução de modelos e aos testes de hipóteses, com os quais se tenta verificar
se os dados apresentam determinadas caracteŕısticas.

Em prospecção de dados, as técnicas gráficas são importantes pois per-
mitem a identificação de relações inesperadas. Apesar da sua grande utili-
dade, as técnicas gráficas têm limitações, que se revelam particularmente na
presença de grandes conjuntos de dados.

A execução de técnicas gráficas deve ser antecedida do estudo das
variáveis, toamando-se conhecimento do tipo de variáveis e da forma como
estão representadas, de forma a proporcinar a escolha de representações
gráficas adequadas. O conhecimento sobre os dados deve ser complemen-
tado com o cálculo de estat́ısticas sumárias.

3.2 Estat́ısticas sumárias

Seja (x1, ..., xn) uma amostra de dimensão n. Denotaremos por
(x(1), ..., x(n)) a amostra ordenada, isto é, tem-se x(1) ≤ ... ≤ x(n).

• Média amostral é uma medida de localização e define-se como

x =
1

n

n
∑

i=1

xi. (1)
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Denotaremos a média populacional por µ, que é estimada por µ̂ = x.
A média amostral, para além de ser um estimador centrado da média
populacional é ainda aquele apresenta menor variabilidade. Isto é de
entre os posśıveis estimadores de µ, é aquele que minimiza a soma dos
quadrados dos desvios entre os dados e a estimativa de µ.

• Moda é a observação mais frequente na colecção de dados. Quando a
frequência máxima é alcançada por mais do que um valor da amostra,
estamos perante uma colecção de dados multimodal.

• Mediana de (x1, ..., xn) define-se como sendo o valor central de
(x(1), ..., x(n)).

m =







x(n+1
2

), se n for ı́mpar

x(n/2)+x(n/2+1)
2

, se n for par.

(2)

• Quantil de ordem p, 0 < p < 1, corresponde ao valor tal que uma
proporção p (ou 100 × p%) dos valores da amostra são-lhe não superi-
ores.

Qp =







x([np] + 1), se np for não inteiro

x(np)+x(np+1)
2

, se np for inteiro.

(3)

Quartis, decis e percentis correspondem a casos ou expressões par-
ticulares dos quantis. Nomeadamente, os quartis correspondem aos
quantis Q0.25, Q0.50 e Q0.75, decorrendo a sua designação do facto de
“dividirem”a amostra em quatro blocos contendo cada um, sensivel-
mente, uma quarta parte das observações da amostra. Designam-se
por primeiro, segundo e terceiro quartil, respectivamente. Os decis
correspondem aos quantis Qp, com p ∈ {0.1, 0.2, ..., 0.9}, designado-se
por primeiro decil, segundo decil, etc. Os percentis definem-se forma
semelhante, com p ∈ {0.01, 0.02, ..., 0.98, 0.99}. O mı́nimo (x(1)) e o
máximo da amostra (x(n)), correspondem aos casos extremais destas
medidas. A mediana corresponde ao segundo quartil, ao quinto decil e
ao percentil 50.

• Variância amostral é a versão emṕırica da variância populacional. Se
forem conhecidos todos os N elementos de uma população, a variância
desta é dada por

σ2 =
1

N

N
∑

i=1

(xi − µ)2.
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Na prática, como não não é conhecida, perante uma amostra de di-
mensão n, é estimada por

σ̂2 =
1

n

n
∑

i=1

(xi − µ)2.

Frequentemente,também a média populacional, µ, é desconhecida,
sendo estimada por µ̂ = x̄, que é utilizada no cálculo da variância
amostral. A variância emṕırica é, então, a média dos quadrados dos
desvios entre as observações e a média amostral:

s2
n =

1

n

n
∑

i=1

(xi − x̄)2. (4)

Esta expressão corresponde ao estimador de máxima verosimilhança da
variância em populações normais.

A expressão seguinte fornece uma estimativa centrada da variância:

s2 =
1

n − 1

n
∑

i=1

(xi − x̄)2. (5)

Quando se fala em variânica amostral, em geral é a sua versão centrada
se está a considerar.

• Desvio padrão amostral é a ráız quadrada da variância amostral.
Tem como vantagem sobre a variância amostral expressar-se na mesma
unidade que a variável, enquanto que a variância se expressa no
quadrado dessa unidade.

• Dispersão interquartis é outra medida de dispersão, utilizada em
muitas aplicações. Corresponde à diferença entre o terceiro e o primeiro
quartis:

dQ = Q0.75 − Q0.25. (6)

• Amplitude amostral é a diferença entre o máximo e o mı́nimo da
amostra:

R = x(n) − x(1). (7)

• Coeficiente de assimetria é uma medida indicadora do tipo de as-
simetria e da sua intensidade. Define-se como

∑n
i=1(xi − x̄)3

(
∑n

i=1(xi − x̄)2)3/2
. (8)

Valores positivos indicam enviesamento à direita, enquanto que valores
negativos são indicadores de enviesamento à esquerda. Valores muito
próximos de zero são indicadores de simetria.
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3.3 Gráficos para representar dados univariados

• Histograma

O histograma é a representação mais popular de entre as representações
para dados univariados. Mostra o número de observações (ou a pro-
porção destas) que se encontram em intervalos adjacentes cobrindo a
totalidade da amostra.

Quando o conjunto de dados tem dimensão reduzida, a representação
não é muito informativa e pode levar a leituras enganosas pois peque-
nas flutuações nos dados ou nos limites das classes podem resultar em
representações muito diferentes. Por exemplo, uma determinada es-
colha pode revelar a existência de mais do que uma moda, aspecto que
desaparece com uma escolha diferente para as classes.

Quando a dimensão do conjunto de dados é elevada, estes efeitos dimin-
uem. Em grandes conjuntos de dados, deve ser dada mais importância
aos aspectos particulares revelados pelo histograma pois estes poderão
estar a revelar aspectos realmente existentes na população.

Na Figura 1 estão dois histogramas constrúıdos para o mesmo conjunto
de dados, referentes ao rendimento de 250 famı́lias. Ambos os histogra-
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Figura 1: Histogramas do rendimento de 250 famı́lias. Com o número de
classes dada pela regra de Sturges (a) e com 20 classes (b).

mas revelam a existência de uma acentuada assimetria positiva, o que
significa que a maior concentração dos dados se encontra à esquerda do
gráfico. A existência de classes mais à direita deve-se a apenas alguns
elementos - famı́lias de rendimentos muito superiores às restantes e que
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se destacam, havendo mesmo classes vazias separando estes elementos
do restante da amostra. De acordo com o primeiro histograma, (a), a
classe modal (dominante) é a classe com os rendimentos mais baixos.
Esta informação é contrariada pelo histograma (b), que revela uma
classe de rendimentos mais baixos com um número não muito elevado
de elementos, seguida da classe dominante.

Exemplo 1. Na Figura 2 encontra-se um histograma dos valores da
pressão diastólica de 768 mulheres da tribo ı́ndia Pima. Trata-se de
uma das oito variáveis recolhidas com o objectivo de construir mode-
los preditivos para o estudo da diabetes. Embora a documentação que
acompanha os dados esteja referido que não existem dados omissos, A
observação do histograma revela que há 35 valores iguais a zero, o que
é imposśıvel dada a natureza da variável. Somos levados a concluir
que “0”foi usado como código para indicar observações omissas. Este

pressão diastólica
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Figura 2: Histograma dos valores da pressão diastólica de 768 mulheres da
tribo ı́ndia Pima.

exemplo revela que apesar de ser uma representação muito simples, o
histograma pode permitir identificar situações que, não sendo notadas,
podem interferir seriamente com os resultados da análise, distorcendo-
os. Este aspecto vem reforçar, mais uma vez, a necessidade de uma
cuidadosa análise exploratória dos dados antes da aplicação de algorit-
mos.


