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1) INTRODUÇÃO 

O quê? Representações gráficas adequadas para pares de variáveis sob 

investigação. 

Por quê? Explorar possíveis associações entre duas variáveis. 

 Os gráficos adequados para investigar possíveis associações entre duas 

variáveis dependem da natureza das variáveis sob estudo que podem ser ambas 

quantitativas, ambas qualitativas ou uma qualitativa e outra qualitativa. Lembre-se que 

classificamos uma variável em quantitativa se ela assume valores numéricos e 

qualitativa se ela assume respostas não numéricas tais como profissão (nível médio, 

professor, engenheiro, advogado etc.) ou naturalidade (Rio de Janeiro-RJ, Petrópolis – 

RJ, Vitória – ES, Juazeiro – BA etc.). 

2) DUAS VARIÁVEIS QUALITATIVAS  

Exemplo 1: Os dados da tabela 1 fornecem resultados de uma pesquisa social de 

renda e satisfação no trabalho nos Estados Unidos (Agresti, 1990, p. 21) e foram 

retirados do livro: Lindsey, J. K. (1994) Introductory Statistics: A Modelling Approach. 

Oxford Science Publications. 

Tabela 1: Resultados da pesquisa social de renda e satisfação no trabalho 

Satisfação 

Renda ($)  

Muito 
insatisfeito 

Pouco 
insatisfeito 

Moderadamente 
satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 Total 

Menos de 6.000 20 24 80 82 206 

De 6.000 a 14.999 22 38 104 125 289 

De 15.000 a 24.999 13 28 81 113 235 

Maior ou igual a 25.000 7  18 54 92 171 

Total  62 108 319 412 801 

Fonte: Agresti, 1990, p. 21 

Na tabela 1 são apresentadas as respostas de 801 pessoas que participaram 

da pesquisa sobre a sua satisfação em relação ao seu trabalho (muito insatisfeito, 

pouco insatisfeito, moderadamente satisfeito, muito satisfeito) e renda.  

A variável satisfação em relação ao trabalho é uma variável qualitativa, pois 

suas respostas são não numéricas, mas ordinal, pois existe uma ordenação natural 

das respostas. Já a variável renda é quantitativa, no entanto, as respostas sobre renda 

na pesquisa foram consideradas em faixas de renda, a saber, menos 6 mil, de 6 mil a 

14.999, de 15 mil a 24.999 e maior ou igual a 25 mil. Ou seja, na pesquisa a variável 

renda foi transformada em uma variável qualitativa ordinal (faixas de renda).  
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Quando dispomos de duas variáveis qualitativas é comum resumir as respostas 

em uma tabela de dupla-entrada, também conhecida como tabela de contingência, 

como ilustrado na tabela 1.     

Uma questão comum para esse tipo de representação é “as variáveis 

estudadas são independentes ou apresentam algum tipo de associação?” 

O primeiro passo para responder a essa questão é estudar as distribuições 

condicionais de uma variável fixada a resposta da outra variável. Em uma linguagem 

mais simples essas distribuições condicionais podem ser chamadas de perfis-linha ou 

perfis-coluna da tabela, dependendo de que variável terá as respostas fixadas. 

Se fixarmos as respostas da variável faixas de renda teremos os perfis-linha da 

tabela 1, ilustrados na tabela 2. 

Tabela 2: Perfis-linha da tabela 1 (distribuições condicionais – frequência relativa - de 

satisfação, segundo a faixa de renda) 

Satisfação 

Renda ($)  

Muito 
insatisfeito 

Pouco 
insatisfeito 

Moderadamente 
satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 Total 

Menos de 6.000 0,097 0,117 0,388 0,398 1,000 
De 6.000 a 14.999 0,076 0,131 0,360 0,433 1,000 
De 15.000 a 24.999 0,055 0,119 0,345 0,481 1,000 
Maior ou igual a 25.000 0,041 0,105 0,316 0,538 1,000 
Total  0,069 0,120 0,354 0,457 1,000 

Observação: Valores arredondados para duas casas decimais. 

Para cada linha da tabela 2, calcula-se a frequência relativa condicionada à faixa de 

renda. Por exemplo, na linha correspondente à faixa menos de 6 mil as frequências 

relativas serão 20/206, 24/206, 80/206 e 82/206, cuja soma será 1. 

Se fixarmos as respostas da variável satisfação teremos os perfis-coluna da 

tabela 1, ilustrados na tabela 3. 

Tabela 3: Perfis-coluna da tabela 1 (distribuições condicionais – frequência relativa - de faixa 

de renda, segundo a satisfação no trabalho) 

Satisfação 

Renda ($)  

Muito 
insatisfeito 

Pouco 
insatisfeito 

Moderadamente 
satisfeito 

Muito 
satisfeito 

 Total 

Menos de 6.000 0,323 0,222 0,251 0,199 0,229 
De 6.000 a 14.999 0,355 0,352 0,326 0,303 0,321 
De 15.000 a 24.999 0,210 0,259 0,254 0,274 0,261 
Maior ou igual a 25.000 0,113 0,167 0,169 0,223 0,190 
Total  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Observação: Valores arredondados para duas casas decimais. 

Para cada coluna da tabela 2, calcula-se a frequência relativa condicionada à 

satisfação no trabalho. Por exemplo, na coluna correspondente à resposta “muito 

insatisfeito” as frequências relativas serão 20/62, 22/62, 13/62 e 7/62, cuja soma será 

1. 
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O próximo passo será construir uma representação gráfica desses dados. 

Considerando os perfis-linha há dois tipos de representação adequados: o gráfico de 

barras múltiplas e o gráfico de retângulos. Veja a seguir, nas figuras 1 e 2, 

respectivamente as representações adequadas para os perfis-linha.  

 
Figura 1: Gráfico de barras múltiplas dos perfis-linha da tabela 1. 

 

 
Figura 2: Gráficos de retângulos dos perfis-linha da tabela 1. 

 

 Comparando cada perfil com a distribuição de frequências considerando 

o grupo pesquisado como um todo, percebem-se apenas pequenas diferenças. 

Isso nos leva a pensar que o nível de satisfação no trabalho não parece 

depender da renda. Se as diferenças parecem marcantes,  temos indícios de 

que deve haver algum tipo de associação entre as duas variáveis.        
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 A parte exploratória para a análise de duas variáveis qualitativas se 

resume à organização dos dados em tabelas de contingência e à construção 

de gráficos. Os próximos passos envolverão o cálculo de medidas de 

associação entre duas variáveis qualitativas e a realização de um teste de 

hipóteses. A medida de distância de qui-quadrado para esse tipo de dado 

envolve comparar as frequências absolutas observadas com as frequências 

absolutas esperadas sob a hipótese de independência, que são calculadas, 

sob a condição de que todos os perfis-linha sejam exatamente iguais à 

distribuição de satisfação, agregando todas as faixas de renda. Para maiores 

detalhes, recomenda-se o texto de Bussab e Morettin (2017). 

 

3) DUAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS 

 

Exemplo 2: A tabela 4 informa a temperatura em graus Fahrenheit e o 

consumo de energia (em dólares) de uma residência no hemisfério norte entre 

os meses de abril de 1991 e julho de 1993.  

 

                      Tabela 4: Temperatura e consumo de energia 

Data 
Temperatura 
(°F) 

Consumo de 
energia ($) 

abr/91 51 41,69 

mai/91 61 42,64 

jun/91 74 36,62 

jul/91 77 40,70 

ago/91 78 38,49 

set/91 74 37,88 

out/91 59 35,94 

nov/91 48 39,34 

dez/91 44 49,66 

jan/92 34 55,49 

fev/92 32 47,81 

mar/92 41 44,43 

abr/92 43 48.87 

mai/92 57 39,48 

jun/92 66 40,89 

jul/92 72 40,89 

ago/92 72 42,39 

set/92 70 38,31 

nov/92 45 43,82 

dez/92 39 44,41 

jan/93 35 46,24 

mar/93 30 50,80 

abr/93 49 47,64 

jun/93 68 38,70 

jul/93 78 47,47 
Fonte: Rossman & Chance (1998). Workshop Statistics: Discovery with data and  

Minitab. Springer. (Capítulo 9, pg. 159). 
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 Nesse exemplo estão sendo consideradas três variáveis: data (mês/ 

ano), temperatura (em °F) e consumo de energia (em $).  

 

 Um gráfico que pode ser construído nesse caso é o gráfico de linha das 

séries temporais de temperatura e de consumo de energia como ilustrados nas 

figuras 1 e 2 a seguir. 

 
Figura 1: temperatura ao longo dos meses de abril de 1991 a julho de 1993 

 

 
Figura 2: consumo de energia em dólares ao dos meses de abril de 1991 a 

julho de 1993 

 

Comparando os gráficos da figura 1 pode-se perceber o efeito sazonal 

das estações do ano: temperaturas mais altas no verão e mais baixas no 
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inverno e o consumo de energia maior no inverno e menor no verão. Lembre-

se que estamos falando de uma residência no hemisfério norte. 

 

As variáveis temperatura e consumo de energia são quantitativas e uma 

pergunta natural aqui é “será que podemos explicar o consumo de energia em 

função da temperatura?”. A ordem dessa pergunta é importante, pois em 

problemas desse tipo, tem-se uma variável independente (variável explicativa) 

que é mais fácil de controlar/medir/observar e uma variável dependente 

(variável resposta). Não faz sentido quere explicar a temperatura em função do 

consumo de energia. Nesse caso, a temperatura é considerada a variável 

independente (variável explicativa) e o consumo de energia é considerado a 

variável dependentes (resposta). 

 

            3.1 Diagrama de dispersão 

O primeiro passo para responder à pergunta é a representação gráfica 

desse tipo de dado, a saber, duas variáveis quantitativas. O diagrama de 

dispersão é a ferramenta usual para visualização de dados desse tipo e nada 

mais é do que a representação dos pares ordenados observados (temperatura, 

consumo) no sistema de coordenadas Cartesianas. Veja na figura 3 o 

diagrama de dispersão desses dados. 

 
Figura 3: Diagrama de dispersão de temperatura versus consumo de    

energia. 

 

Analisando o diagrama de dispersão da figura 3 podemos 

perceber uma tendência de quanto maior a temperatura, menor é o 

consumo de energia.   
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                       3.2 Correlação 

 

A correlação é uma medida que avalia o grau de linearidade do 

diagrama de dispersão de duas variáveis quantitativas. Ela assume 

valores no intervalo fechado [-1,1] e quando assume os valores 

extremos, -1 ou 1, isso significa que os dados são colineares e a reta é 

decrescente se for -1 e crescente se for igual a 1. Deve-se ter bastante 

cuidado na análise da correlação:  

 uma correlação alta (próxima de 1 ou -1) pode indicar forte 

dependência linear entre as variáveis; caso em que a nuvem de 

pontos no diagrama de dispersão parece concentrar-se em torno 

de uma reta; 

 pode haver pares de variáveis cuja correlação é próxima de 1 

(ou -1), mas,  na verdade, não são diretamente relacionadas 

(correlação espúria), pode existir uma outra variável que 

explica o comportamento das duas; 

 uma correlação zero ou próxima de zero indica ausência de 

linearidade, podendo significar ausência de relação entre as 

variáveis ou algum outro tipo de dependência entre elas. 

A correlação (r) entre duas variáveis quantitativas (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), ⋯ , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) é 

definida pelo quociente entre a covariância amostral, média dos produtos dos desvios 

da média, a saber, 
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1 ∙ (𝑦𝑖 − �̅�) e o produto dos desvios padrões das duas 

variáveis, considerando denominador n, a saber, 
𝟏

𝒏
√(𝒙𝒊 − �̅�)𝟐  ∙ (𝒚𝒊 − �̅�)𝟐.   

𝑟 =

1
𝑛

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1 ∙ (𝑦𝑖 − �̅�)

𝟏
𝒏 √(𝒙𝒊 − �̅�)𝟐  ∙ (𝒚𝒊 − �̅�)𝟐

=
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥 . 𝑆𝑦𝑦

 

 

em que 𝑆𝑥𝑦 = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1 . (𝑦𝑖 − �̅�), 𝑆𝑥𝑥 = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1  e 𝑆𝑦𝑦 = ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1  . 

Não é simples calcular a correlação a mão ou mesmo usando uma calculadora. 

Usaremos um aplicativo para isso. No Excel a função =correl(série1;série2) retorna o 

valor da correlação: =CORREL(D2:D26;E2:E26), resultando em -0,68831. O valor 

negativo indica a relação decrescente: maior é a temperatura, menor é o consumo de 

energia. 

Como a correlação é razoável, faz sentido propor um modelo linear que 

explique o consumo em função da temperatura. O modelo linear de mínimos 

quadrados, determina os valores do intercepto e do coeficiente angular da reta de tal 

modo que a soma de todos os erros ao quadrado (considerando a diferença entre 

valor observado de consumo e valor ajustado pelo modelo) seja um mínimo. 
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Para obter a reta de mínimos quadrados vamos usar o GeoGebra, inserindo o 

diagrama de dispersão dos pontos, veja a figura 4. 

 

Figura 4: Diagrama de dispersão e destaques circulados para o menu para obtenção 

da reta de mínimos quadrados e a reta de mínimos quadrados obtida 

A reta obtida é Consumo=-0,21. Temperatura+55,17. Com esse modelo 

podemos fazer previsões do consumo em função da temperatura, evitando 

extrapolações, isto é, prever o consumo usando valores de temperatura fora do 

intervalo considerado no cálculo do modelo, ou seja, fora do intervalo [30, 78]. 

Por exemplo, para uma temperatura de 54°F o valor estimado do consumo por 

esse modelo é -0,21.54+55,17=66,51 dólares. 

 

A parte exploratória da análise de duas variáveis quantitativas pode ser 

resumida na construção do diagrama de dispersão, no cálculo da correlação e, 

quando for o caso, na proposição de um modelo que relaciona a variável 

dependente à variável independente. Os próximos passos envolverão a 

realização de testes de hipóteses para a avaliar a qualidade do modelo 

ajustado, a construção de intervalos de confiança para os parâmetros 

ajustados do modelo e de intervalos de previsão. Para maiores detalhes, 

recomenda-se o texto de Bussab e Morettin (2017). 

 

4) UMA VARIÁVEL QUALITATIVA E UMA VARIÁVEL QUANTITATIVA 

Trabalhamos com as situações que envolvem (a) duas variáveis 

qualitativas e (b) duas variáveis quantitativas. Há situações que envolvem uma 

variável qualitativa e uma variável quantitativa e, do mesmo modo, que nas 

outras, deseja-se estudar se as variáveis são dependentes ou não. 

Exemplo 3: Um professor deseja comparar diferentes metodologias de ensino. 

Para isso, planejou um experimento para ser realizado em três turmas similares 

de 30 alunos. Para cada uma das turmas usou uma metodologia diferente (A, B 
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ou C) e, ao final, aplicou um mesmo teste às três turmas.  Veja na tabela 5, um 

resumo dos resultados obtidos nos testes para as três turmas. Você diria que 

as três metodologias são igualmente eficientes? Por quê? 

Tabela 5: Medidas resumo das notas 

Metodologia Média Desvio 
padrão 

Mínimo Primeiro 
quartil 

Segundo 
quartil 

Terceiro 
quartil 

Máximo 

A (30) 6,316 0,993 3,666 5,876 6,262 6,952 8,132 

B (30) 6,625 1,534 4,012 5,679 6,744 8,002 8,955 

C (30) 3,829 2,374 0,311 1,983 3,537 5,004 8,658 

A, B e C (90) 5,590 2,123 0,311 4,207 6,068 6,978 8,955 

 

Apenas observando as medidas resumo, pode-se perceber que a metodologia 

C parece inferior às demais: apresenta menor média e maior desvio padrão e 

também a menor mediana (segundo quartil) e a maior distância entre quartis 

(diferença entre o terceiro e primeiro quartis). 

Nesse exemplo temos duas variáveis: metodologia (A, B ou C) que é uma 

variável qualitativa e notas no teste (que é uma variável quantitativa). Para 

representar graficamente esse tipo de dado bivariado costuma-se usar boxplots da 

variável quantitativa para cada resposta da variável qualitativa. É útil também 

construir um boxplot considerando todas as notas como um único conjunto de 

dados. Veja na figura 5 os boxplots das notas por metodologia e de todo o 

conjunto de notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5: Boxplots das notas, segundo a metodologia 
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Analisando a figura 5, é possível perceber a inferioridade da metodologia C que 

apresenta menor mediana e maior distância entre quartis.  

 

A parte exploratória da análise de uma variável qualitativa e uma 

variável quantitativa pode ser resumida na construção dos boxplots da variável 

quantitativa para cada resposta da variável qualitativa e na apresentação das 

medidas resumo. Os próximos passos, em caso de indicação de associação 

entre as variáveis envolverão a realização de testes de hipóteses para 

comparar as médias, usando uma técnica conhecida como análise de 

variância. Para maiores detalhes, recomenda-se o texto de Bussab e Morettin 

(2017). 
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