
Amostragem 
César Ticona Benavente 
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População 

(950) 

Amostra 

Queremos saber a altura 

dos alunos da UFT 

Suponha que tomamos  

100 aunos 

Como escolher 

esses? 
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o Se pegamos os que jogam basquete? 

o Se pegar duas salas da disciplina de 

Cálculo? 

o Se pegar apenas a pós-graduação? 

 
Os mélhores métodos são: 

Aqueles que envolvem amostragem 

aleatoria 

Amostragem aleatória simples 



Amostragem 

Probabilística 

Aleatoria simples 

Estratificada 

Proporcionais 

Não 
proporcionais 

Sistematica 

Conglomerados 

Múltiplos 
estagios 

Não 
probabilística 

Bola de neve 

Conveniência 

Julgamento 

Quotas 
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Amostra aleatoria simples 
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O sorteio da loteria.  

Tem com e sem reposição 

Como escolher os ganhadores ? 



Estratificada: 

• Definir os estratos 

• Selecionar os elementos dentro de cada estrato mediante um 
processo aleatório simples (há uma lista) 

• Conjugar os elementos selecionados em cada estrato 

Sistemática 

• Se usa quando os elementos da população estão organizados de 
forma sequencial.  

• Ex. De uma sequencia de 1 ao 1000 escolher 100 números, 
então se escolhe todos os números que tenham 8; estes seriam 
8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98...,988, 998. 
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Conglomerados 

• A unidade de amostragem são grupos representativos, facilmente 
encontrados e identificados. Dentro deles se pode fazer amostragem 
probabilistica. 

• Um critério bastante habitual para definir os conglomerados são 
os clusters geográficos. 

 

Múltiplos estagios 

• Se usa quando os elementos da população estão organizados de forma 
sequencial.  

• Ex. De uma sequencia de 1 ao 1000 escolher 100 números, então se 
escolhe todos os números que tenham 8; estes seriam 8, 18, 28, 38, 
48, 58, 68, 78, 88, 98...,988, 998. 
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Bola de neve 

• Um elementos da amostra indica outros elementos a 
serem amostrados 

• Ex. Amostrar pacientes com daltonismo 

 

Conveniência 

• São elementos selecionados por que são facilmente 
accessíveis.  

• Ex. Avaliar a diversidade de abóboras apenas visitando as 
feiras. 
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Julgamento 

• Os elementos da população são selecionados 
deliberadamente com base no julgamento do pesquisador.  

• Ex. Testes preliminares com os funcionários 

 

Quotas 

• Semelhante ao estratificado 

• Não há uma lista de indivíduos a serem amostrados 

• Ex. 100 mulheres, se busca até chegar ao número desejado 
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População 

Amostra 

Amostra aleatoria simples 
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• 10 000 arvores como amostrar? 

• Deseja-se selecionar 200 árvores  

• Numerar as arvores  

• Sorteio no computador  

• Este método é semelhante à loteria 
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CASO 1 



• Outra forma de amostrar  

• Vou caminhar ate o meio da população 

• Amostrar  os 200 árvores  

• É uma amostra aleatoria simples? 
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CASO 2 



Amostra de conveniência 

• É utilizada quando não pode ser obtida por método 

aleatoria bem definida. 

• Só utilizar quando não é viavel extrair Am. Aleatoria 

• Tem que se ter mais cuidado 

• Não existe diferença importante com a Am. Aleatoria                                                                          
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• A amostra aleatoria simples não reflete exatamente à 
população 

• Se são tiradas varias amostras elas variarão 

• Variação amostral 

• A teoria estatistica funciona para amostras aleatorias 

• Se não for aleatoria NÃO há teoria disponível 

• Essas amostras são dificil de analizar e são não 
confiaveis                                                     



População tangivel 

• São objetos físicos, são finitas 

15 

População conceitual 

• Valores obtidos a partir de um processo 



Como saber se amostra é 

aleatoria? 

• Fazendo um scatterplot 

• Independência dos dados  

• Sem repocisão 

• Com repocisão 

• Ex. 0 ; 0 ; 1 ; 1         pego amostra de tamanho 2 

• Ex. milhao de 0 

           milhao de 1        pego amostra de tamanho 2   
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Em amostras grandes a amostragem sem repocisao não afeta a 

probabilidade dos indivíduos. 



Tamanho 
de Amostra 
Tamanho 

de Amostra 

Senso 
Comum 
Senso 

Comum 
Criterio 

Empírico 
Criterio 

Empírico 
Critério 

estatístico 
Critério 

estatístico 
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1. Senso comum 

Quanto maior melhor 

Mínimo 6 sujeitos 

Razoavel: 30 a 110  

Bom: Acima de 110 
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2. Criterio empírico 

Teste t (2 amotras): 30 ind 

Correlação de Pearson: 40 ind 

Análise fatorial: 50 ind 

ANOVA simples: 80 a 115 ind 
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Cozby, 2003 

Tamanho da Pop 
Precisão de estimativa 

3% 5% 10% 

2000 696 322 92 

5000 979 357 94 

10000 964 370 95 

50000 1045 381 96 

100000 1056 383 96 

>100000 1067 384 96 
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3. Criterio estatístico 

A partir de erros de 
estimação de uma 
estatística. 
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