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Independência 

 

Se a ocorrência de um evento B não é, de maneira alguma, afetada pela ocorrência de um evento A, 

dizemos que os dois eventos são independentes. Simbolicamente: 

 

Se P(B/A) = P(B), então A e B são independentes. 

 

Podemos exemplificar o conceito de independência da seguinte maneira: Suponhamos que vamos 

estudar a ocorrência de dois tipos de doenças, D1 e D2, em uma população. Sabemos que D1 é muito 

mais freqüente em mulheres do que em homens e que D2 ocorre com igual freqüência nos dois 

sexos. Por exemplo, D1 pode ser câncer de mama (existe uma pequena fração dos casos de câncer 

de mama que ocorre em homens) e D2 pode ser malária. Se perguntarmos qual a probabilidade de 

que uma pessoa selecionada ao acaso da população tenha a doença D1 dado que a pessoa é do sexo 

feminino, teríamos que calcular esta probabilidade usando a fórmula da probabilidade condicional: 

 

)Mulher(
)Mulher e D(Mulher)/D( 1

1 P
PP = . 

Agora, se perguntarmos qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população 

tenha a doença D2 dado que ela é um mulher, sabemos que o fato de ela ser do sexo feminino não 

afeta em nada a probabilidade de ela ter essa doença. Logo: 

)D()Mulher/D( 22 PP = . 

Pode ser que a doença D2 seja muito mais freqüente entre pessoas que moram em uma região 

específica, por exemplo, a malária é muito mais freqüente entre pessoas que moram na Região 

Norte do país do que nas demais regiões. Então, se perguntarmos qual a probabilidade de que uma 

pessoa selecionada ao acaso tenha a doença D2 dado que ela more na região específica, 

independentemente do seu sexo, teríamos que usar a fórmula da probabilidade condicional: 

)Específica Região(
)Específica Região e D()Específica Região/D( 2

2 P
PP = . 

 

Pode-se mostrar para dois eventos independentes e com probabilidades não nulas que: 

)A()A/B(       )B()B/A( PPPP =⇒= , 

ou seja, B ser independente de A implica que A também é independente de B. Para o exemplo 

acima: 
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)Mulher()D/Mulher( 2 PP = , 

mas 

)Mulher()D/Mulher( 1 PP ≠ . 

 

Quando dois eventos são independentes, o cálculo da sua probabilidade conjunta fica muito 

simples. Sejam A e B dois eventos independentes. Então: 

 

)B().A()B().A/B()B eA ( PPPPP == . 

 

A probabilidade de que dois eventos independentes ocorram conjuntamente é dada pelo produto das 

suas probabilidades individuais. Por exemplo, se no exemplo anterior soubéssemos que P(Mulher) 

= 0,50 e que P(D2) = 0,015, a probabilidade conjunta de que uma pessoa selecionada aleatoriamente 

da população seja mulher e tenha a doença D2 seria: 

 

0075,0015,05,0)D()Mulher()D eMulher ( 22 =⋅=⋅= PPP  

 

Ainda sobre probabilidade condicional, pode-se considerar o caso em que existem três eventos, A, 

B e C. Neste caso escreve-se: 

 

)C e A/B()B/C()C()C e B eA ( PPPP =  

 

Como um exemplo de aplicação da fórmula acima, suponhamos que uma doença D seja mais 

freqüente em mulheres e em pessoas que tenham ou já tenham tido alguém na família com a mesma 

doença. Suponhamos que as seguintes probabilidades nos tenham sido dadas: 

 

 

P(D na Família) = 0,01 (1% das pessoas da população têm ou tiveram alguém na família com a 

doença D); 

 

P(D/Mulher e D na Família) = 0,61 (61% das mulheres que têm ou já tiveram alguém na família 

com a doença D têm a doença D); 

 

Então: 
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.61.0P(M/DF)01,0                                                
)DF e D/M()M/DF()DF()Família na D eMulher  e D(

⋅⋅=

=××= PPPP
 

Resta saber o valor de P(M/DF), Ora, o sexo de uma pessoa não depende do fato de a doença D 

ocorrer ou já ter ocorrido na sua família.  Pense, por exemplo, num caso em que se fale de uma 

pessoa cuja avó paterna e duas tias morreram de câncer de mama. Qual é o sexo da pessoa? 

Obviamente, não depende das tias e da avó que tiveram câncer de mama. Logo, 

P(M)P(M/DF) = . 
 
A probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população seja mulher é, 

*
o

o

5078,0
Homens + Mulheres de 
População na  Mulheres de )M( ==

N
NP . 

Portanto, 

%)31,0(   0031,061,05078.001,0)DF e M e D( =⋅⋅=P . 

 

Quando os três eventos, A, B e C, forem independentes temos: 

)C()B()A()C e B eA ( PPPP ⋅⋅= . 

Em geral, para N eventos temos a fórmula: 

).1-N e ... D e  C e B eN/A ( ...
 ... )C e B eD/A ()B eC/A ()B/A()A()N e ... e D e C e B eA (

P
PPPPP

⋅

⋅⋅⋅⋅=
 

e quando eles forem independentes: 

 

).N()1-N( ... )D()C(B)()A()N e ... e D e C e B eA ( PPPPPPP ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ________

____________________________________________ 
*Fonte: IBGE, 2000 (http://www.ibge.gov.br/) 

 

 

 

 

 

Exemplo: A Fome no Brasil 
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Em maio de 2006 o IBGE divulgou os resultados de uma pesquisa feita sobre a segurança e a 

insegurança alimentar no Brasil. O conceito de segurança alimentar utilizado pelo IBGE, inspirado 

em metodologia internacional adotada em outros países, contempla pessoas ou famílias que não 

sofrem restrições na quantidade ou na qualidade dos alimentos e não temem qualquer mudança 

deste cenário. Já a insegurança alimentar é medida em níveis que variam desde a preocupação de 

que o alimento acabe antes que haja dinheiro para a reposição até chegar ao ponto mais grave, em 

que a família passa a sofrer restrição na disponibilidade de comida. São pessoas que deixam de 

comer "um ou dois dias", "alguns dias" ou "quase todos os dias", por absoluta falta de dinheiro para 

a compra de alimentos, e que, ademais, sofrem psicologicamente pela falta de garantia de que não 

passarão mais fome.  

 

Desta forma, o IBGE classificou a população brasileira em duas grandes classes: (1) pessoas sem 

insegurança alimentar; e (2) pessoas com insegurança alimentar. As pessoas da segunda classe, por 

sua vez, foram classificadas em três subgrupos: (a) pessoas com insegurança alimentar leve; (b) 

pessoas com insegurança alimentar moderada; e (c) pessoas com insegurança alimentar grave.  

 

O resultado da pesquisa saiu publicado em vários jornais. A figura a seguir mostra o infográfico que 

foi publicado na edição de 18 de maio de 2006 do jornal O Estado de S. Paulo: 
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Baseado nas informações fornecidas no infográfico, responda às seguintes questões: 

 

a) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

segurança alimentar? 

b) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar? 

c) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar leve dado que ela tem insegurança alimentar? 

d) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar moderada dado que ela tem insegurança alimentar? 

e) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela tem insegurança alimentar? 

f) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave? 

g) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela tem idade entre 0 e 4 anos? 

h) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela tem idade entre 5 e 17 anos? 

i) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela tem idade entre 18 e 49 anos? 

j) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela tem idade entre 50 e 64 anos? 

k) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela tem mais de 65 anos? 

l) O infográfico diz que a população brasileira é de 182 milhões de pessoas. Este é um valor 

arredondado. Porém, as informações estatísticas do infográfico permitem que se calcule o 

valor exato do tamanho da população. Qual é esse valor? 

m)  Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira seja 

negra ou parda dado que ela tem insegurança alimentar grave? 

n) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira seja 

branca dado que ela tem insegurança alimentar grave? 

o) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira seja 

negra ou parda e tenha insegurança alimentar grave? 
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p) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela é negra ou parda? 

q) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira seja 

branca e tenha insegurança alimentar grave? 

r) Qual a probabilidade de que uma pessoa selecionada ao acaso da população brasileira tenha 

insegurança alimentar grave dado que ela é branca? 

 

Respostas:  

Considerando:  

- SA = ter segurança alimentar; 

- IA = ter insegurança alimentar; 

- IAL = ter insegurança alimentar leve; 

- IAM = ter insegurança alimentar moderada; 

- IAG = ter insegurança alimentar grave; 

- 0-4 = ter idade entre 0 e 4 anos; 

- 5-17 = ter idade entre 5 e 17 anos; 

- 18-49 = ter idade entre 18 e 49 anos; 

- 50-64 = ter idade entre 50 e 64 anos; 

- 65+= ter idade igual a 65 anos ou mais; 

- NP = ser negro ou pardo; 

- B = ser branco. 

 

a) P(SA) = 0,602; 

b) P(IA) = 0,398; 

c) P(IAL|IA) = 0,453; 

d) P(IAM|IA) = 0,354; 

e) P(IAG|IA) = 0,193; 

f) P(IAG) = P(IAG e IA) = P(IAG|IA)P(IA) = 0,193.0,398 = 0,0768; 

g) P(IAG|0-4) = 0,103; 

h) P(IAG|5-17) = 0,103; 

i) P(IAG|18-49) = 0,066; 

j) P(IAG|50-64) = 0,062; 

k) P(IAG|65+) = 0,046 

l) O infográfico diz que o total de pessoas com IAG é de 13.929.331. Isso corresponde a 

0,0768 da população brasileira. Logo, 
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13.929.331 – 0,0768 

        x        –        1 

 

 

          ⇒ 

 

490.371.181
0768,0
331.929.13

==x  

m) P(NP|IAG) = 0,724; 

n) P(B|IAG) = 0,273; 

o) P(NP e IAG) = P(NP|IAG).P(IAG) = 0,724.0,0768 = 0,0556; 

p) 
)(

0556,0
)(

)()|(
NPPNPP

NPeIAGPNPIAGP == . Estimando a proporção de negros e pardos na 

população brasileira como ~ 0,7, ;0794,0
7,0
0556,0)|( ==NPIAGP  

q) P(B e IAG) = P(B|IAG).P(IAG) = 0,273.0,0768 = 0,0209; 

r) .0697,0
3,0
0209,0

)(
0209,0

)(
)()|( ====

BPBP
BeIAGPBIAGP  


