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1. Introdução 
Este guia rápido MINITAB estatística univariada e multivariada, volume 2, é uma continuidade do guia 

rápido Minitab estatística univariada e multivariada elaborado por Rosane Santos Araújo e Wagner de 

Sousa Pereira publicado pela editora Pod, cidade do Rio de Janeiro, ano 2017, disponível em https://po-

deditora.com.br/produto/guia-rapido-minitab/ (acesso em julho de 2020) (ARAÚJO E PEREIRA, 2017). O 

segundo volume pretende apontar as novas atualizações do MINITAB 19 e apresentar para os pesquisa-

dores o passo a passo na avaliação do comportamento de poluentes em eventos excepcionais.  

Ferreira (2008) destacou a necessidade para que os programas estatísticos estejam à disposição dos 

cientistas de qualquer área de conhecimento. Nesta obra, encontra-se uma didática da estatística multi-

variada bem elaborada. Durante a greve de caminhoneiros em maio de 2018, foi realizada uma investi-

gação científica para avaliar a qualidade do ar nas periferias da cidade de Rio de Janeiro, na qual  esta 

ferramenta estatística permitiu fazer uma comparação das concentrações dos poluentes durante os perí-

odos da greve e próximo a ela (CHARLES-PIERRE, 2020). Neste guia será usado como exemplo a base 

dos dados recolhidos nas estações de monitoramento da qualidade do ar na região metropolitana do Rio 

de Janeiro para entender o impacto da greve. 

Caracterizam-se como eventos excepcionais do comportamento de poluentes, os momentos de para-

lização das atividades antrópicas como exemplo, a greve dos caminhoneiros, o lockdown decretado em 
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certas cidades do mundo durante a pandemia do novo-corona vírus, a greve dos petroleiros, etc. Esse 

guia é voltado para os pesquisadores e interessados que desejam observar o impacto dos poluentes 

sobre a qualidade do ar realizando a estatística univariada com o software MINITAB.  

Para adquirir este software, a licença acadêmica semestral é de US$ 29,99 e anual é de US$49,99, 

https://www.minitab.com/pt-br/academic/ (acesso em, julho de 2020). Ressalta-se que o software MINI-

TAB 19 permite uso experimental por 30 dias por computador. 

A estatística univariada usa o teste t como teste de significância para obter as diferenças entre dois 

grupos de um conjunto de amostras. Esta diferença é pontuada entre as médias de cada grupo ponderada 

por um desvio padrão do espelhamento das amostras (GRANNER, 1966). Enquanto a estatística multi-

variada é utilizada para fazer a projeção das amostras em um espaço descrito pelos autovetores que 

descrevem as direções do maior espelhamento destas amostras (FUKUNAGA, 1990). 

Não é necessário saber estatística para manusear o MINITAB 19. Este último permite identificar facil-

mente as distribuições, correlações, outliers e valores faltantes. O software MINITAB 19 permite a reali-

zação de análise avançada e mais profunda de dados. Há inúmeras opções neste software como o teste-

t pareado, teste de uma ou duas proporções, teste de normalidade, teste de qui-quadrado testes não 

paramétricos. 
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Este guia se limitará à estatística descritiva univariada para descrever as tendências observadas con-

sideradas eventos excepcionais. O usuário desse guia precisará de um conhecimento preliminar do pri-

meiro volume escrito por Rosane Santos Araújo e Wagner Souza Pereira. Ressalta-se aos usuários que 

o MINITAB é um software de estatística desenvolvido para quem não é estatístico. O usuário vai poder 

gerar suas análises de dados com apenas dois e três cliques.  
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2. MINITAB Produtos 
 

Eis os 4 produtos oferecidos polo software MINITAB 

Figura 1 – Produtos oferecidos pelo MINITAB 

 
Fonte: Software MINITAB19 
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3. Apontamento das melhorias do MINITAB 19 
 
O software de estatística do MINITAB 19 aprimora as versões anteriores, MINITAB 17 e 18, com novos 

recursos na sua nova configuração publicada no dia 5 de junho de 2019. Esses recursos podem ser vistos 

nesses itens: 

Tabela 1 

Melhorias de visualização 

 Gráfico de Matriz de Correlação 

 Regressão 

 Pareto de efeitos 

 Adições Estatísticas 

 Critérios de seleção de modelos 

 Resposta Binária para DOE (Experimentos fatoriais) 

 Intervalos de confiança de análise de capacidade 
 

  



 
 
 

 

 

 

 

 


