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Relações entre Variáveis Nominais: O Teste do Qui-Quadrado (χ2) 

 

Quando queremos medir a relação entre duas variáveis nominais, por exemplo, o sexo de 

uma pessoa (masculino/feminino) e a sua preferência por uma marca de carro (VW, Fiat, 

GM, Ford, etc), não podemos usar o coeficiente de correlação r porque não há como 

quantificar as duas variáveis de uma maneira que faça sentido. Ao invés disso, o que se faz 

é contar o número de sujeitos ou dados em cada categoria e aplicar o chamado teste do χ2. 

 
O teste do χ2 verifica se as proporções de sujeitos ou dados em cada categoria são iguais 

ou diferentes das que seriam esperadas pelo acaso ou pelo conhecimento prévio a respeito 

do problema (ou seja, se há alguma relação entre as duas variáveis capaz de desviar essas 

proporções de maneira significativa dos valores que elas deveriam ter caso não houvesse 

qualquer relação). Por exemplo, se não houver relação entre sexo e preferência por marca 

de carro, as proporções de homens e mulheres que preferem uma ou outra marca devem 

ser iguais às proporções que a população como um todo, independentemente do sexo, tem 

por essas marcas. 

 

Segundo a estratégia usada em um teste do χ2, a hipótese nula é a de que as proporções de 

sujeitos ou dados em cada categoria devem ser iguais àquelas que seriam obtidas pelo 

acaso, ou, caso se conheça as proporções na população como um todo, por estas 

proporções. A hipótese alternativa é a de que existe alguma relação entre as duas variáveis 

de modo que as proporções em cada categoria são diferentes das esperadas. O que o teste 

do χ2 faz é, essencialmente, calcular se as diferenças entre as freqüências observadas e 

esperadas dos dados em cada categoria poderiam ter ocorrido por mero acaso ou por 

algum efeito real relacionando as variáveis em estudo. 

 

Há dois tipos de teste do χ2: quando há apenas uma variável nominal (subdividida em 

várias sub-categorias), o teste é chamado de teste do χ2 de uma via; Já quando há duas 

variáveis nominais, como no exemplo da relação entre sexo e preferência por marca de 

carro, o teste é chamado de teste do χ2 de duas vias.   
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Exemplos de testes do χ2 de uma via. 

 

Vamos supor que estamos interessados em fazer um estudo sobre as preferências dos 

consumidores por três marcas de sabão em pó: A, B e C (vamos imaginar, por hipótese, 

que existem apenas essas três marcas de sabão em pó no mercado).  

 

Vamos supor que se sabe, devido a diversos estudos feitos nos anos anteriores, que as 

proporções de consumidores que preferem o sabão A, o sabão B e o sabão C são, 

respectivamente: 

pA = 0,40; pB = 0,40; e pC = 0,20. 

 

Vamos considerar que a empresa responsável pelo sabão em pó C desenvolveu um novo 

produto, com algumas diferenças em relação ao atual, para substituí-lo no mercado. A 

questão agora é saber se o lançamento do novo sabão em pó C no mercado provocará 

alguma modificação nas proporções de consumidores que preferem os produtos A, B e C.  

 

Para tal, será escolhida uma amostra de n consumidores voluntários que usarão as três 

marcas de sabão em pó durante um tempo e, ao final dele, terão que dizer qual delas 

preferem.  

 

Neste caso, a hipótese nula é a de que o novo produto C não altera as proporções de 

consumidores que preferem cada um dos três produtos. E a hipótese alternativa é a de que 

o novo produto C altera as proporções: 

 

H0: pA = 0,40; pB = 0,40; e pC = 0,20; 

Ha: pA ≠ 0,40; pB ≠ 0,40; e pC ≠ 0,20. 

 

Nota: Como as proporções da população de consumidores que preferem as marcas A, B e 

C são conhecidas antes do início do estudo, elas foram consideradas como a hipótese nula 

aqui. Caso nada fosse sabido, de antemão, sobre as preferências dos consumidores pelas 
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marcas de sabão em pó, então a hipótese nula seria a de que as proporções de 

consumidores que preferem as marcas A, B e C seriam iguais a, respectivamente, pA = 1/3; 

pB = 1/3; e pC = 1/3). 

 

Se os resultados obtidos com a amostra de n indivíduos levarem à rejeição de H0, então 

deve-se concluir que o lançamento do novo sabão em pó C provoca uma alteração nas 

proporções de consumidores que preferem os sabões em pó A, B e C. 

 

Vamos supor que a amostra escolhida contém n = 500 pessoas. Destas, após um período 

de testes, as quantidades de pessoas que responderam dizendo que preferem os sabões em 

pó A, B e C são, respectivamente: 
 

175 preferem o sabão A; 180 preferem o sabão B; e 145 preferem o sabão C. 
 

Os valores dados acima são chamados de freqüências observadas, pois são os valores 

observados no experimento feito. O teste a ser feito vai tentar verificar se essas 

freqüências observadas são compatíveis com as freqüências que deveriam ser obtidas caso 

a hipótese nula H0 fosse correta.  

 

As freqüências que deveriam ser obtidas caso a hipótese nula fosse correta são chamadas 

de freqüências esperadas. Elas são calculadas multiplicando-se n por cada uma das 

proporções ditadas pela hipótese nula:  
 

Freqüências esperadas 

A : 0,40 x 500 = 200; B: 0,40 x 500 = 200; C: 0,20 x 500 = 100. 
 

Se as freqüências esperadas segundo a hipótese nula forem suficientemente próximas das 

freqüências observadas, então a hipótese nula é aceita; caso contrário, ela é recusada. A 

medida de proximidade entre as freqüências observadas e as esperadas é dada pela 

seguinte variável: 

( )
.

1

2
2 ∑

=

−
=

k

i i

ii

F

Ffχ
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Nesta fórmula, k é o número de categorias dentre as quais se pode escolher (3 no caso), fi é 

a freqüência observada para a categoria i e Fi é a freqüência esperada para a categoria i 

(baseada na suposição de que a hipótese nula é verdadeira). 

 

A variável foi denotada de χ2 porque pode-se mostrar que ela satisfaz a uma distribuição 

do qui-quadrado (veja o Apêndice) com k – 1 graus de liberdade sempre que as 

freqüências esperadas Fi forem maiores ou iguais a 5 para todas as categorias. 

 

Um valor grande de χ2 indica que as freqüências observadas fis não estão suficientemente 

próximas das freqüências esperadas Fis para que H0 seja aceita. Um valor pequeno de χ2 

indica que elas estão suficientemente próximas para que H0 não possa ser descartada. 

 

Para calcular χ2, montamos a seguinte tabela: 

 

Categoria fi Fi fi − Fi ( )2
ii Ff −  ( )

i

ii

F

Ff 2
−

 

Sabão em 

pó A 

175 200 −25 625 3,125 

Sabão em 

pó B 

180 200 −20 400 2,0 

Sabão em 

pó C 

145 100 45 2025 20,25 

Total 500 500   25,375 

  

Para decidir se o valor χ2 = 25,375 é grande ou pequeno, devemos calcular o valor p 

associado a ele. Este valor dá a probabilidade de se obter um valor de χ2 maior ou igual ao 

valor calculado. Se p for maior do que um certo nível de significância α, aceita-se a 

hipótese nula. Porém, se p for menor que α rejeita-se a hipótese nula. Os valores de α mais 

comuns são 0,05 e 0,01.  
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Para se calcular o valor p deve-se consultar a tabela da distribuição do qui-quadrado para k 

– 1 graus de liberdade. 

 

Olhando para a tabela da distribuição do qui-quadrado dada no Apêndice podemos, para gl 

= 3 – 1 = 2, obter o valor de p: 

 

 

Portanto, o valor p é menor que 0,005. Se adotarmos um valor de α = 0,05, temos que p < 

α. Logo, devemos rejeitar H0 neste caso. 

 

Como o teste feito nos levou a rejeitar H0, devemos concluir que o lançamento do novo 

sabão em pó da marca C no mercado irá provocar uma alteração nas preferências dos 

consumidores pelos três tipos de sabão em pó concorrentes. 

 

Um comentário deve ser feito sobre o tipo de teste feito. Conforme dito anteriormente, ele 

só é válido quando todas as freqüências esperadas Fi são maiores do que 5. Isto, em geral, 

é garantido quando se trabalha com amostras grandes, pois mesmo que a proporção 

esperada para uma dada categoria seja pequena a sua multiplicação por um n grande deve 

dar um valor maior do que 5. Portanto, a regra prática para se fazer este tipo de teste é 

procurar sempre trabalhar com amostras grandes. Porém, se por acaso alguma freqüência 

esperada acabar sendo menor do que 5, o que se deve fazer é combinar duas ou mais 

categorias para se obter uma freqüência acima de 5.  
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Por exemplo, se no caso dado a freqüência esperada para um dos tipos de sabão em pó 

fosse menor do que 5, deveríamos juntar a sua categoria respectiva com a de um dos 

outros dois sabões em pó. Desta forma, teríamos apenas duas categorias, por exemplo, 

sabões em pó A e C e sabão em pó B.  

 

Outro exemplo: Uma pesquisa foi feita durante os primeiros três meses do ano para 

verificar a audiência de redes de televisão no horário entre 21 hs e 21:40 hs. Os resultados 

indicam as seguintes proporções de lares assistindo a canais de tevê (dados fictícios): 

 

Globo: 32%; SBT: 18%; Record: 15%; Band: 7%; Outras: 28%. 

 

No último mês o SBT começou e exibir uma nova novela com um apelo popular muito 

forte e seria interessante avaliar se o seu lançamento provocou alguma alteração nas 

audiências. 

 

Uma amostra de 600 lares foi selecionada e se obteve as seguintes freqüências observadas: 
 

fGlobo = 156; fSBT = 126; fRecord = 84; fBand = 30; fOutras = 204. 

 

Faça um teste para determinar se as proporções foram alteradas. Considere α = 0,05. 

 

As freqüências esperadas segundo a hipótese nula (não há mudança) são: 
 

FGlobo = 192; FSBT = 108; FRecord = 90; FBand = 42; FOutras = 168. 

 

Como todas elas são maiores do que 5, podemos fazer o teste conforme visto. Montando a 

tabela para o cálculo de χ2, temos: 
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Categoria fi Fi fi − Fi ( )2
ii Ff −  ( )

i

ii

F

Ff 2
−  

Globo 156 192 −36 1296 6,75 

SBT 126 108 18 324 3,0 

Record 84 90 −6 36 0,40 

Band 30 42 −12 144 3,43 

Outras 205 168 37 1369 8,15 

Total 600 600   21,73 

 

Olhando na tabela da distribuição do qui-quadrado para gl = 5 – 1 = 4, temos: 

 

 

 

O valor P é menor do que 0,05. Portanto, devemos rejeitar a hipótese nula e concluir que o 

lançamento da nova novela do SBT provocou uma alteração na audiência de televisão no 

horário entre 21 hs e 21:40 hs. 

 

Uso do Excel 

 

Para realizar os testes do χ2 dos exemplos acima no Excel, siga os seguintes passos: 

 

1. Digite as porcentagens observadas e esperadas em linhas diferentes (veja a tabela a 

seguir); 

2. Em uma outra célula, digite “=TESTE.QUI(faixa de valores observados; faixa de 

valores esperados)”. No caso da tabela abaixo, o comando seria 
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“=TESTE.QUI(B2:D2;B3:D3)”. O valor que aparece nessa célula depois que se aperta 

“enter” é o valor de p para o teste do χ2.   

3. Se o valor de p for menor que 0,05, rejeita-se a hipótese nula. Caso contrário, ela não 

pode ser rejeitada. 

 

 Sabão em  Pó A Sabão em Pó B Sabão em Pó C  
Procentagem Observada 175 180 145  
Porcentagem Esperada 200 200 100  
     
Qui-Quadrado (Valor p) 0,000003 Menor que 0,05  Rejeita-se a hipótese nula 

 

Exemplos de testes do χ2 de duas vias. 

 

Quando aplicamos o teste do χ2 para estudar a relação entre duas variáveis categóricas, 

essas variáveis podem ser divididas em várias sub-categorias. Por exemplo, num estudo 

sobre a relação entre sexo (gênero) e preferência por marca de carro, a variável sexo é 

dividida em duas sub-categorias e a variável marca de carro pode ser dividida em muitas 

sub-categorias (tantas quantas marcas de carro houver no mercado).  

 

As porcentagens de pessoas nos cruzamentos entre essas sub-categorias são colocadas em 

uma tabela de l linhas por c colunas (l é o número de sub-categorias da primeira variável e 

c é o número de sub-categorias da segunda variável). Essa tabela é denominada tabela de 

contingência lxc. No caso do exemplo acima, da relação entre sexo e preferência por 

marca de carro (e considerando apenas oito marcas, a saber, VW, Fiat, GM, Ford, Renault, 

Peugeot, Honda, Toyota), a tabela de contingência seria 2x8. 

 

Exemplo 1: 

 

Uma editora publica três revistas de circulação nacional, uma sobre cinema e vídeo, outra 

sobre jardinagem e paisagismo e outra sobre informática e computadores. A editora está 

interessada em saber se a preferência por um tipo de revista depende da região do país, por 

exemplo, entre o Norte-Nordeste e o Sul-Sudeste.  
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Caso se constate que a preferência depende da região, ela vai orientar o seu departamento 

de publicidade a fazer propagandas diferentes das revistas para cada região do país. 

 

As hipóteses a serem testadas neste caso são: 

 

H0: a preferência por uma revista é independente da região do país; 

HA: a preferência por uma revista depende da região do país. 

 

Suponha que a editora fez uma pesquisa em que se perguntou a uma amostra de 500 

pessoas residentes, ou no Norte-Nordeste, ou no Sul-Sudeste, qual das suas três revistas 

ela prefere. A tabela a seguir dá os resultados (fictícios): 

 

 Revista preferida  

Cinema/Vídeo Jardinagem/Paisagismo Informática/Computadores Total 

Região 

do 

País 

N/Ne 90 56 102 248 

S/Se 84 67 101 252 

 Total 154 143 203 500 

 

Os dados colocados nessa tabela são as freqüências observadas durante o estudo feito. 

Precisamos agora obter as freqüências esperadas segundo a hipótese nula para depois 

calcular o valor de χ2, conforme feito no teste sobre proporções da aula anterior. 

 

Para calcular as freqüências esperadas, nosso raciocínio será o seguinte. Vamos adotar a 

hipótese nula e considerar que a preferência por um dado tipo de revista não depende da 

região onde uma pessoa mora. Então, da tabela temos que 154 das 500 pessoas preferem a 

revista sobre cinema e vídeo, 143 das 500 preferem a revista sobre jardinagem e 

paisagismo e 203 preferem a revista sobre informática e computadores. Note que esses 

números são as freqüências das preferências pelas revistas sem levar em conta a região 

onde a pessoa mora. Estas proporções globais podem ser resumidas como: 
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pcv = 154/500 = 0,308; pjp = 143/500 = 0,286; pic = 203/500 = 0,406 

 

Supondo que a hipótese de independência é válida, essas proporções deveriam ser as 

mesmas para cada uma das duas regiões do país. Então, se temos um total de 248 pessoas 

da região N/Ne, esperaríamos obter as seguintes freqüências de pessoas que preferem as 

três revistas: 

 

Freqüências Esperadas para as 248 pessoas da Região N/Ne: 

Cinema/Vídeo Jardinagem/Paisagismo Informática/Computador Total 

0,308x248 = 

76,384 

0,286x248 =  

70,928 

0,406x248 =  

100,688 

248 

 

 Da mesma forma, para as 252 pessoas da Região S/Se deveríamos ter: 

Freqüências Esperadas para as 252 pessoas da Região S/Se: 

Cinema/Vídeo Jardinagem/Paisagismo Informática/Computador Total 

0,308x252 = 

77,616 

0,286x252 =  

72,072 

0,406x252 =  

102,312 

252 

 

Para facilitar as contas, podemos colocar esses dados em uma tabela junto com as 

freqüências observadas. Isto está feito na tabela abaixo, onde as freqüências esperadas 

estão colocadas entre parênteses ao lado de cada valor observado. Observe que, 

desprezando-se as linhas e colunas com rótulos, a tabela abaixo tem duas linhas e três 

colunas. 

 

 Revista preferida 

Cinema/Vídeo Jardinagem/Paisagismo Informática/Computadores 

Região 

do 

País 

N/Ne 90 (76,384) 56 (70,928) 102 (100,688) 

S/Se 84 (77,616) 67 (72,072) 101 (102,312) 
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O valor de χ2 para este caso é calculado usando a mesma fórmula apresentada na aula 

anterior: 

( )∑ −
=

F

Ff 2
2χ , 

 

onde a soma se estende pelas seis subcategorias do problema (morar no N/Ne e gostar de 

revista de cinema e vídeo, morar no N/Ne e gostar de revista de jardinagem e paisagismo, 

..., morar no S/Se e gostar de revista de informática e computadores). 

 

O resultado para este caso é: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

.48,6
312,102

312,102101

072,72

072,7267

616,77

616,7784
        

688,100

688,100102

928,70

928,7056

384,76

384,7690

222

222
2

=
−

+
−

+
−

+

+
−

+
−

+
−

=χ

 

 

Para calcular o valor P, devemos usar a tabela da distribuição do qui-quadrado para um 

número de graus de liberdade dado por 
 

( )( ),11 −−= clgl  

 

onde l é o número de linhas da tabela de dados e c é o número de colunas. No nosso caso, l 

= 2 e c = 3, de maneira que gl = (2 − 1)(3 − 1) = 1x2 = 2. 

 

Olhando na tabela da distribuição do qui-quadrado para gl = 2 vemos que o valor 6,48 está 

entre os valores 5,99 e 7,38 (veja a figura a seguir). O primeiro daria um valor P = 0,05 e o 

segundo daria um valor P = 0,025. Portanto, o valor P para o nosso caso está entre esses 

dois valores: 

 

0,025 < P < 0,05. 
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Adotando um nível de significância α = 0,05, temos que P < α. Isto implica que devemos 

rejeitar a hipótese nula. Concluímos, portanto, que a preferência de uma pessoa por um 

tipo de revista depende da região onde ela mora, se no Norte/Nordeste ou se no 

Sul/Sudeste. Sendo assim, a editora deverá fazer campanhas publicitárias diferenciadas 

para as duas regiões.  

 

 

Uso do Excel 

 

1. Digite as porcentagens observadas e esperadas em tabelas diferentes (veja abaixo); 

2. Em uma outra célula, digite “=TESTE.QUI(faixa de valores observados; faixa de 

valores esperados)”. O valor que aparece na célula é o valor de p para o teste do χ2.   

3. Note que o valor de p (0,039) está entre 0,025 e 0,05. Como ele é menor que 0,05, 

rejeita-se a hipótese nula. 

  C/V J/P I/C Total 
Observado N/Ne 90 56 102 248 
 S/Se 84 67 101 252 
 Total 154 143 203 500 
      
  C/V J/P I/C Total 
Esperado N/Ne 76,384 70,928 100,688 248 
 S/Se 77,616 72,072 102,312 252 
 Total 154 143 203 500 
      
Valor p (quiquadrado) 0,039067093     
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Exemplo 2:  

 

O tipo de tabela de contingência mais comum é o 2x2, que se aplica ao estudo da relação 

entre duas variáveis nominais dicotômicas, isto é, que podem ser divididas em duas sub-

categorias. O exemplo a seguir ilustra um caso assim. 

 

Um psicólogo está interessado em saber se existe uma diferença de gênero com relação à 

seguinte situação de “camaradagem no trânsito”: um carro está tentando entrar em uma 

avenida com tráfego lento e congestionado vindo de uma rua lateral e espera até que um 

dos carros na avenida lhe dê passagem para que ele entre à sua frente. É igualmente 

provável que o carro que lhe dê passagem seja dirigido por um homem ou uma mulher, ou 

os homens são “mais camaradas” do que as mulheres numa situação como essa?  

 

Vamos supor que para testar a sua hipótese o próprio psicólogo e alguns alunos e alunas 

repetiram várias vezes o experimento de tentar entrar com os seus carros, vindos de uma 

rua lateral, em uma avenida congestionada no horário do rush em uma grande cidade do 

país. Vamos supor também que os carros usados pelo psicólogo e seus alunos tinham seus 

vidros revestidos com insulfim para que suas identidades não pudessem ser determinadas 

de fora, de maneira que quando um carro os deixasse passar isso não ocorresse em função 

dos seus sexos, mas apenas da camaradagem do(a) motorista do carro. 

 

Os dados obtidos no experimento (fictício) estão mostrados na tabela 2x2 abaixo. 

 

 Sexo do motorista  

Feminino Masculino Total 

Atitude  Deixa passar 58 60 118 

Não deixa passar 59 46 105 

 Total 117 106 223 
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A partir desta tabela, podemos montar a tabela com os dados esperados caso a hipótese 

nula de que não há relação entre o tipo de atitude e o sexo do motorista seja válida. 

 

 Sexo do motorista  

Feminino Masculino Total 

Atitude  Deixa passar 117.(118/223) = 

61,91 

106.(118/223) = 

56,09 

118 

Não deixa passar 117.(105/223) = 

55,09 

106.(105/223) = 

49,91 

105 

 Total 117 106 223 

 

 

O valor de χ2 para este caso é  

( ) ( ) ( ) ( )
.1035,1

01,49

01,4946

09,56

09,5660

09,55

09,5559

91,61

91,6158 2222
2 =

−
+

−
+

−
+

−
=χ  

 

Para calcular o valor P, devemos usar a tabela da distribuição do qui-quadrado para um 

número de graus de liberdade dado por 
 

( )( ) .1)12)(12(11 =−−=−−= clgl  

 

Olhando na tabela da distribuição do qui-quadrado para gl = 1 vemos que 1,1035 é menor 

que o valor de χ2 para o qual P = 0,05. Desta forma, o valor P no caso em questão é maior 

que 0,05 e, portanto, não se pode rejeitar a hipótese nula.  Não se pode concluir, com base 

no experimento realizado, que existe diferença de gênero com relação à atitude de 

camaradagem no trânsito estudada.   

 

A tabela gerada no Excel para o cálculo do valor P para este caso é dada abaixo. Observe 

que P = 0,29 > 0,05. 
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  F M Total 
Observado Deixa passar 58 60 118 
 Não deixa passar 59 46 105 
 Total 117 106 223 
     
  F M Total 
Esperado Deixa passar 61,9103139 56,0896861 118 
 Não deixa passar 55,0896861 49,9103139 105 
 Total 117 106 223 
     
Valor p (quiquadrado) 0,293498151    

 

 

Apêndice: A Distribuição do Qui-Quadrado (χ2) 

 

A distribuição do χ2 com (n – 1) graus de liberdade é a distribuição satisfeita pela variável 
22)1( σsn− . 

 

Propriedades da distribuição do χ2: 

 

1. A distribuição do qui-quadrado não é simétrica, porém, à medida em que o número de 

graus de liberdade aumenta ele vai se tornando cada vez menos assimétrica; 

2. Existe uma distribuição do qui-quadrado diferente para cada valor do parâmetro ν (ou 

gl = graus de liberdade) = n – 1 (veja o gráfico acima). À medida em que o número de 

graus de liberdade aumenta, a distribuição do qui-quadrado tende para uma distribuição 

normal. 
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Uma tabela dando os valores da área sob a curva da distribuição do qui-quadrado à 

esquerda de um dado valor de χ2 está dada a seguir. 

 

 
 

Portanto, para um dado valor de gl (ou ν), se quisermos achar o valor de χ2 que deixa 

97,5% da área sob a curva à sua esquerda devemos cruzar a linha do valor de ν  

corresponde com a coluna de .975. Por exemplo, para ν = 20 o valor de χ2 é 34,17. 

 

 


