Curso: CST Gestão Ambiental
Disciplina: Estatística
Aplicada às Ciências Sociais e
Ambientais

 Organização da Disciplina:
 Conceitos fundamentais
 Variáveis
 Representação Gráfica e Tabular
 Medidas de Tendência
Central e de Dispersão

Prof. Daniel de Christo

Teoria das Probabilidades
 Testes de Hipóteses
 Medidas Populacionais

“A estatística não prova se um

 Nível de Significância ()

resultado é verdadeiro ou falso”

 usualmente =1%,

 Nível de Significância ()

 indica a Probabilidade de
cometer um erro ao acaso
 representa a Probabilidade
de se obter, ao acaso,
valor ≥ teste estatístico
 minimizar a chance de
aceitar uma hipótese errada

Artigo:

=5%, =10%

 Exemplo:  = 0,05
5% de chance da diferença observada no

experimento ser ao acaso
e não devida ao tratamento.

 Testes estatísticos de hipóteses
nas Ciências Biológicas
 o uso aumentou dramaticamente

“ A Insignificância dos

nos últimos anos

Testes de significância

 ênfase na análise de

Estatística ”

poder associado com o
teste de hipóteses
(The Wildlife Society, 1995)
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 Associação Americana
de Psicologia
 debate sobre proibição dos testes
 rejeitada a proibição = censura

The Wildlife Society
 unânimes: ferramenta
mal utilizada, e muitas
vezes inadequadas !

 Objetivos deste artigo:
 descrever hipóteses estatísticas.
 discutir interpretações comuns,
mas incorretas.
 resultado de valores de P.
 algumas deficiências dos
testes de hipóteses.
 indicar porque o teste
de hipóteses é realizado.
 delinear alternativas.

 4 passos básicos para uma teste
estatístico de hipótese
 O QUE É O TESTE ESTATÍSTICO
DE HIPÓTESES ?

1) Formular uma hipótese nula (H0)
 sobre algum fenômeno ou parâmetro
 geralmente Ho é o
oposto da hipótese de
pesquisa (o que o
Investigador realmente
acredita e quer demonstrar)

Exemplo: Convencional x Transgênico
H0 = não há diferença de produtividade
entre um cultivar transgênico e o
convencional
H1 = há diferença;
transgênico produz mais
que o convencional

 Hipótese pode ser gerada por:
 indução, a partir de observações
já feitas
 dedução, decorrente de uma teoria
2) Coleta dos dados que se
relacionam com a
pesquisa
 tipicamente por um
experimento ou por
amostragem
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3) Realizar um teste estatístico da H0
 o que gera um Valor-P
4) Interpretação
 Finalmente, considerar o que esse valor
significa em relação à
hipótese nula.
 muitas vezes são
feitas várias
interpretações de P

 interpretação do Valor - P
 Às vezes é visto como a
probabilidade de que os resultados
obtidos foram fruto do acaso
(Valores pequenos são utilizados para
indicar que os resultados
não eram apenas
um acaso)
Exemplo: P = 0,01
(1% de probabilidade do
resultado ser ao acaso)

 interpretação do Valor - P
 Outras vezes, 1 – P é considerado a
confiabilidade do resultado,
ou seja, a probabilidade de obter o
mesmo resultado se o experimento for
repetido
(Diferenças significativas
são muitas vezes
chamadas de
"confiáveis”)

 interpretação do Valor - P
 Alternativamente,
o valor P, pode ser tratado como a
probabilidade de que a hipótese nula
é verdadeira. Esta interpretação
é a mais direta,
uma vez que aborda
de frente a questão
que interessa
ao pesquisador.

 Carver (1978): estas três
interpretações são fantasias sobre
significância estatística.
 tratadas como verdade em alguns
livros didáticos e trabalhos estatísticos
“Pequenos valores de P
são usados para
representar uma forte
evidência de que a
hipótese nula é falsa “

 Vários autores demonstraram que não é
esse o caso: a probabilidade da H0
aumenta à medida que as amostras se
tornam maiores.
 Na realidade
P é a probabilidade de
observar dados mais
extremos, uma vez que a
hipótese nula
é verdadeira.
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 P é arbitrário

Exemplo: comparar a média de um
parâmetro entre duas populações

 P é obtido em função:

 Produtividade

 diferença entre a realidade
e a hipótese nula
 tamanho da amostra

 Good (1982): tamanho elevado da
amostras pode influenciar em um
grande valor de t

 convencional e transgênico
 Teste t de Student
(H0 = não há diferença)

 P é arbitrário
 uso de um nível fixo, P = 0,05:
 resulta uma distinção absurda:

 Existe uma forte dependência
entre o valor de P
com o tamanho
da amostra

um achado significativo se P = 0,049,
não significativo
se encontrar
P = 0,051

 P é arbitrário

 P é arbitrário

hipóteses nulas não podem ser provadas,
eles só podem ser refutada (rejeitada).
 Não rejeitar a hipótese nula
não significa que ela é
verdadeira.

 Especialmente com pequenas
amostras, o pesquisador deve ser
cuidadoso para não aceitar
a hipótese nula (H0).
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SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA
versus
SIGNIFICÂNCIA BIOLÓGICA

 as diferenças importantes que
não são detectadas pela estatística:
são verdadeiramente deprimente
(se uma importante diferença não foi
significativa, o investigador
conclui que a amostra
foi insuficiente = fazer
outra pesquisa)

“o teste estatístico não nos diz o que
queremos saber, mas por desespero,
acreditamos que ele diz!”
Argumento das críticas: mau uso e
problemas de interpretação

 Muitos autores fazem a distinção
entre significância estatística e
significado biológico.
 diferenças significativa: são excelentes,
pois eles facilitam a publicação
diferenças sem importância
mas estatisticamente
significativas: “irritantes”
(amostra obtida
foi grande demais)

“ Esta natureza esquizofrênica
da interpretação do significado
do valor – P reduz o seu valor
Quantidade enorme de críticas:
– Vários autores

PORQUE UTILIZAR OS TESTES
ESTATÍSTICOS ???
Lindley (1997): "As pessoas gostam de
testes de hipóteses porque é fácil obter
resultados significativos a
partir deles."
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 Motivos:
1) são objetivos e exatos.
2) estão prontamente disponíveis e fácil
acesso (softwares de estatísticas).
3) toda a comunidade parece usá-los.
4) alunos, estatísticos e
cientistas são ensinados
a usá-los.
5) alguns editores de
revistas e supervisores
solicitam estes testes.

“ A INVEJA DA FÍSICA”

 Ciências EXATAS: uma teoria é
postulada e gera várias previsões
(hipóteses científicas)
 Experimentos são realizados para
tentar “destruir” cada hipótese
 Resultados: implicam que
a teoria está incorreta
ou que pode ganhar
apoio.

 Ciências BIOLÓGICAS: hipóteses
estatísticas geram teorias gerais sobre
como o mundo real funciona.

Ditado em ecologia:
"tudo se relaciona com tudo"
Todas as variáveis em um sistema
ecológico estão relacionadas entre si

 Ecologistas: procurar situações onde
as variáveis que influenciam podem ser
controladas e os resultados monitorados

 Sistemas biológicos são mais complexos
do que os enfrentados
pelos físicos
(Ciências Exatas).

 hipóteses científicas são globais
(envolvem a toda a natureza)
 hipóteses estatísticas
são locais, aplicando-se
a sistemas particulares.

 Muitas vezes, a experimentação em
ambientes naturais
é muito difícil,
em alguns casos
impossível.
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Estimativas e intervalos
de confiança (valor verdadeiro)
QUAIS AS ALTERNATIVAS AOS
TESTES ESTATÍSTICOS DE
HIPÓTESES ???

Teoria da Decisão
(ganhos e perdas esperados)
Abordagens Bayesianas
(Teorema de Bayes:
probabilidade da H0
é calculada antes)

 Editores de revistas científicas:
são os árbitros da prática científica.

CONCLUSÕES

 Não é suficiente insistir em que os
autores utilizam métodos estatísticos
 Os métodos devem
ser adequados
para cada aplicação.

 Abuso mais comum e flagrante:
interpretação e aplicação incorreta dos
teste de hipóteses.
 Centenas de artigos já publicados
condenam o uso
dos testes
de hipóteses.

 Devemos utilizar as melhores
ferramentas que temos disponíveis.
“ No entanto,
raramente a melhor ferramenta
é o teste de hipótese

estatística ”.
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