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Intervalo de Confiança para uma Média Populacional 

 

Um dos objetivos mais importantes da estatística é obter informação sobre a 

média de uma dada população. A média de uma amostra da população, x , é 

como se fosse uma estimativa para µ, a média verdadeira da população. 

 

Informação adicional é dada pelo desvio padrão da distribuição amostral de 

x , n
x

σσ = . O desvio padrão da distribuição de x , xσ , é um tipo de 

medida da dispersão das médias x  de cada amostra de tamanho n retirada da 

população em torno da média verdadeira da população µ. 
 

Usando a estimativa de µ dada pela média de uma amostra, x , o desvio 

padrão da distribuição amostral, xσ , e as propriedades da distribuição normal, 

um intervalo de valores dentro do qual a média µ pode estar com um certo 

grau de confiança pode ser construído. Esse intervalo é chamado de intervalo 

de confiança para µ. O intervalo de confiança é construído de tal maneira que 

a probabilidade de que µ esteja dentro dele pode ser tão alta quanto se queira, 

ou seja, com 90% de certeza, 95% de certeza, 99% de certeza, 99,9% de 

certeza etc.  

 

O poder do Teorema Central do Limite reside no fato de que os valores 

médios para amostras retiradas de uma população com qualquer distribuição 

estarão aproximadamente normalmente distribuídos se o tamanho das 

amostras for grande. Então, basta usar a distribuição normal (veja o Apêndice 

desta aula) para se calcular as probabilidades necessárias. 
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Na figura acima, temos uma distribuição amostral de médias x para amostras 

com n grande retiradas de uma população cuja média vale µ (desconhecida) e 

cujo desvio padrão vale σ. A distribuição amostral é normal com média 

µµ =x e desvio padrão 
n

x
σσ = . 

 

Como a distribuição amostral é normal, sabemos (pelas propriedades da 

distribuição normal) que 95% dos valores de x  estão dentro de um intervalo 

centrado na média µ  indo de 
n

σµ 96,1−  até 
n

σµ 96,1+ . Isto quer 

dizer que: 

95,096,196,1 =







+≤≤−

n
x

n
P

σ
µ

σ
µ

. 

Vamos manipular a expressão dentro dos parênteses acima da seguinte 

maneira:  
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1) Some −µ a ela: 

95,096,196,1 =







+≤−≤−

n
x

n
P

σ
µ

σ
; 

2) Some x−  a ela: 

95,096,196,1 =







+−≤−≤−−

n
x

n
xP

σ
µ

σ
; 

3) Multiplique-a por −1: 

95,096,196,1 =







−≥≥+

n
x

n
xP

σ
µ

σ
; 

4) Re-arranje os termos: 

95,096,196,1 =







+≤≤−

n
x

n
xP

σ
µ

σ
. 

 

Em outras palavras, isto quer dizer que há 95% de chances de que o valor 

médio da população, µ, esteja dentro do intervalo 

( )nxnx /96,1  ,/96,1 σσ +− . 

 

Este intervalo é chamado de intervalo de confiança de 95% para o valor 

verdadeiro de µ . 

nxIC / 96,195 σµ ±=  ( )%95  

Poder-se-ia desejar uma segurança maior, por exemplo um intervalo de 

confiança de 99%. Das propriedades da distribuição normal, o intervalo de 

confiança de 99% para o valor verdadeiro de µ é: 

nxIC / 58,299 σµ ±=  ( )%99  
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Para ilustrar o que vimos até agora, vamos considerar a população de 100 

números aleatórios dada abaixo. Eles são números entre 200 e 2000 que 

podem, por exemplo, representar os salários de uma população de 

trabalhadores. 

703,22 1931,18 1547,16 992,81 1740,25 1978,52 202,40 793,10 587,85 851,21 

1644,89 1458,20 354,30 408,23 829,05 915,98 1441,51 210,32 1139,95 1473,51 

1273,13 814,49 1911,30 666,54 1463,08 1467,15 1865,15 998,03 795,01 1382,61 

1349,89 473,28 645,82 1390,15 1669,28 1572,25 832,67 471,01 1726,28 1584,84 

325,44 1373,17 466,38 1325,76 1084,59 1301,94 1105,50 1505,17 873,07 1162,17 

1831,80 1073,17 790,60 1231,75 1151,82 964,98 240,09 1899,60 934,00 218,21 

1247,01 1671,71 287,29 1028,61 541,02 1775,96 1713,35 620,41 240,66 349,24 

1111,04 1882,14 462,09 600,23 1884,28 1735,44 1564,05 1304,95 1847,25 1622,90 

1474,14 349,71 293,44 274,31 1405,43 472,52 425,43 572,01 1894,92 1789,54 

1840,86 1890,58 566,75 664,73 1654,45 1715,62 1259,56 763,73 200,45 1436,37 
 

A média dos 100 valores acima é µ = 1108,49 e o desvio padrão é σ = 543,35. 

Vamos selecionar aleatoriamente uma amostra de 30 valores desta população. 

Por exemplo:  

814,49 1304,95 1911,30 1247,01 1304,95 

1231,75 1273,13 1847,25 408,23 1547,16 

1231,75 425,43 354,30 1572,25 1373,17 

1584,84 992,81 1789,54 1865,15 1882,14 

1151,82 793,10 763,73 210,32 1865,15 

1715,62 934,00 473,28 873,07 1505,17 
 

A média dos valores da amostra é x = 1208,23 e o desvio padrão é s = 512,78 

(notem que o desvio padrão para a amostra foi calculado usando-se a fórmula 

do desvio padrão de uma amostra, dividindo-se por n−1). 
 

A partir dos valores calculados para a amostra, podemos estimar um intervalo 

de confiança de 95% para a média µ da população como: 

30

35,543
.96,123,1208

30

35,543
.96,123,1208 +≤≤− µ , 

o que nos dá: 1013,79 ≤ µ ≤ 1402,66 com 95% de certeza. De fato, o valor 

verdadeiro da média (1108,49) está dentro deste intervalo. 
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Na discussão feita até agora, assumiu-se que o tamanho da amostra é grande 

(n > 30) e que se conhece o desvio padrão σ  da população de onde as 

amostras são retiradas. Na prática, entretanto, o valor de σ  é, em geral, 

desconhecido. Já o tamanho da amostra pode, às vezes, não ser maior do que 

30 (por motivos de custo ou tempo). A solução mais lógica para o problema 

de se desconhecer σ  é usar o valor de s, o desvio padrão calculado para a 

amostra, como uma estimativa de σ . Como vamos ver, isto pode ser feito 

no caso em que se pode assumir que a distribuição populacional é normal. 

 

A Distribuição t de Student 

 

No caso em que a população tem uma distribuição normal com um desvio 

padrão σ  desconhecido e usa-se s como estimativa para ele, a análise da 

distribuição amostral é similar à feita anteriormente, mas agora utiliza-se a 

chamada distribuição t de Student, ou simplesmente distribuição t, no lugar da 

distribuição normal. Isto ocorre porque, além da variação da média, de 

amostra para amostra, tem-se também agora a variação do desvio padrão s, de 

amostra para amostra. Deve-se agora levar em conta não somente a 

confiabilidade de x  como estimativa de µ, mas também a confiabilidade de s 

como estimativa deσ . 

 

Quando o tamanho da amostra n aumenta, s passa a ser uma estimativa cada 

vez mais confiável de σ. Para n grande, s é suficientemente confiável de modo 

que a substituição de σ por s é, para todos os fins práticos, válida. Considera-

se que s é suficientemente confiável como estimativa de σ para n a partir de 

30.  
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Portanto, para n ≥ 30, mesmo que se desconheça σ usa-se s para representar o 

desvio padrão da população e trata-se a distribuição amostral de x  como 

uma distribuição normal, com variável reduzida dada por 
ns

x
z

/

µ−
=  e intervalo 

de confiança de 95% dado por nsxIC / 96,1±=µ . Isto é válido mesmo 

que a população de onde são tiradas as amostras não obedeça a uma 

distribuição normal. 

 

Para amostras de tamanho menor que 30, mas retiradas de uma população que 

tenha uma distribuição normal, deve-se estimar os intervalos de confiança 

usando-se a distribuição t de Student. 

 

No começo do Século XX, W. S. Gosset, que escrevia seus artigos sob o 

pseudônimo de “Student”, estudou a variável 

ns

x
t

/

µ−
= , 

que é a equivalente à variável z da distribuição normal padrão quando se 

substitui σ por s. Quando a população de onde se retiram as amostras obedece 

a uma distribuição normal, a variável t obedece a uma distribuição que é 

chamada de distribuição t de Student.  

 

A distribuição t de Student é uma distribuição teórica de probabilidades e é 

definida por uma função matemática, que não será indicada aqui, mas que está 

tabulada na tabela a seguir. A distribuição é simétrica, tem forma de sino, e é 

similar à curva normal, porém, mais “espalhada” e com o pico mais baixo. 

Desta forma, ela tem um desvio padrão maior que a normal.  



Estatística II – Antonio Roque – Aula 5 

7 
 

A distribuição t envolve um fator adicional, o número de graus de liberdade 

(gl), e há uma curva t diferente para cada número de graus de liberdade. Para 

um gl muito grande (a partir de 29), a distribuição t não se distingue da 

normal. À medida que gl diminui, entretanto, a distribuição t torna-se cada vez 

mais espalhada em comparação com a normal. 

 

 

 

Para uma amostra de tamanho n, gl = n − 1 e a variável reduzida para a 

distribuição t padrão é 
ns

x
tn

/
1

µ−
=−

. 

 

O intervalo de confiança de 95% para µ  será dado por  

n

s
txIC n

05,0
1−±=µ , 

onde o valor de 
05,0
1−nt é retirado da tabela a seguir (de maneira que há 95% de 

probabilidade de que µ esteja dentro da área não pintada no gráfico da tabela). 
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Tabela. Distribuição t de Student 

A primeira coluna indica o número de graus de liberdade (gl). 

Os cabeçalhos das outras colunas dão a probabilidade (p) de que t 

exceda numericamente o valor da casa (o valor da área pintada). 

p 

g.l. 
0,50 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 1,00000 2,4142 6,3138 12,706 25,542 63,657 127,32 

2 0,81650 1,6036 2,9200 4,3027 6,2053 9,9248 14,089 

3 0,76489 1,4226 2,3534 3,1825 4,1765 5,8409 7,4533 

4 0,74070 1,3444 2,1318 2,7764 3,4954 4,6041 5,5976 

5 0,72669 1,3009 2,0150 2,5706 3,1634 4,0321 4,7733 

6 0,71756 1,2733 1,9432 2,4469 2,9687 3,7074 4,3168 

7 0,71114 1,2543 1,8946 2,3646 2,8412 3,4995 4,0293 

8 0,70639 1,2403 1,8595 2,3060 2,7515 3,3554 3,8325 

9 0,70272 1,2297 1,8331 2,2622 2,6850 3,2498 3,6897 

10 0,69981 1,2213 1,8125 2,2281 2,6338 3,1693 3,5814 

11 0,69745 1,2145 1,7959 2,2010 2,5931 3,1058 3,4966 

12 0,69548 1,2089 1,7823 2,1788 2,5600 3,0545 3,4284 

13 0,69384 1,2041 1,7709 2,1604 2,5326 3,0123 3,3725 

14 0,69242 1,2001 1,7613 2,1448 2,5096 2,9768 3,3257 

15 0,69120 1,1967 1,7530 2,1315 2,4899 2,9467 3,2860 

16 0,69013 1,1937 1,7459 2,1199 2,4729 2,9208 3,2520 

17 0,68919 1,1910 1,7396 2,1098 2,4581 2,8982 3,2225 

18 0,68837 1,1887 1,7341 2,1009 2,4450 2,8784 3,1966 

19 0,68763 1,1866 1,7291 2,0930 2,4334 2,8609 3,1737 

20 0,68696 1,1848 1,7247 2,0860 2,4231 2,8453 3,1534 

21 0,68635 1,1831 1,7207 2,0796 2,4138 2,8314 3,1352 

22 0,68580 1,1816 1,7171 2,0739 2,4055 2,8188 3,1188 

23 0,68531 1,1802 1,7139 2,0687 2,3979 2,8073 3,1040 

24 0,68485 1,1789 1,7109 2,0639 2,3910 2,7969 3,0905 

25 0,68443 1,1777 1,7081 2,0595 2,3846 2,7874 3,0782 

26 0,68405 1,1766 1,7056 2,0555 2,3788 2,7787 3,0669 

27 0,68370 1,1757 1,7033 2,0518 2,3734 2,7707 3,0565 

28 0,68335 1,1748 1,7011 2,0484 2,3685 2,7633 3,0469 

29 0,68304 1,1739 1,6991 2,0452 2,3638 2,7564 3,0380 

30 0,68276 1,1731 1,6973 2,0423 2,3596 2,7500 3,0298 

40 0,68066 1,1673 1,6839 2,0211 2,3289 2,7045 2,9712 

60 0,67862 1,1616 1,6707 2,0003 2,2991 2,6603 2,9146 

120 0,67656 1,1559 1,6577 1,9799 2,2699 2,6174 2,8599 

∞  0,67449 1,1503 1,6449 1,9600 2,2414 2,5758 2,8070 
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Resumo: Passos para a Construção de um Intervalo de Confiança para µµµµ 

 

Os passos para a construção de um intervalo de confiança de 95% ou 99% 

para a média de uma população, µ, são os seguintes: 
 

1. Decidir o nível de confiança a ser adotado (95% ou 99%). 

2. Determinar x  e s (se σ for desconhecido) para a amostra e calcular o erro 

padrão da média, 
n

s
x

=σ  (ou n/σ  se σ  for conhecido). 

3. Se o tamanho da amostra for maior do que 30 (n > 30), use a fórmula da 

distribuição normal (se σ não for conhecido, use s no lugar): 

( )

( )





±

±
=±=

%99   /58,2

%95   /96,1
/ 

01,0

05,0 nx

nx
nxIC z

ou
σ

σ
σµ  

4.  Se o tamanho da amostra for menor do que 30 (n < 30), mas a distribuição 

populacional é normal, use a fórmula da distribuição normal acima quando 

σ for conhecido, ou a fórmula da distribuição t de Student abaixo quando σ 

for desconhecido (com s no lugar de σ): 

nstxIC
ou

n / 

01,0

05,0
1−±=µ  

5. Se n < 30 e a população não tiver distribuição normal, deve-se usar 

métodos da estatística não-paramétrica para estimar µ. 
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Exemplo: Medidas do batimento cardíaco de uma amostra de 10 estudantes 

do sexo masculino indicaram média 7,68=x  e desvio padrão 67,8=s  

batidas por minuto. Queremos estimar um intervalo de 95% de confiança para 

a média populacional (população de onde se retirou a amostra). Note que o 

tamanho da amostra é pequeno (10), mas sabe-se que os batimentos cardíacos 

das pessoas são distribuídos conforme uma distribuição normal. Não sabemos 

o desvio padrão σ da população, portanto devemos usar a distribuição t: 

( ) ( )( ) =±=±=±= − 74,22622,27,68
10

67,8
7,68/%95 

05,005,0
91 tnstxIC nµ  

.min/ bat9,74 a   5,6220,67,68 =±=  

 

O fluxograma abaixo sintetiza os procedimentos a serem utilizados para se 

determinar o intervalo de confiança para a média populacional (adaptado de 

Daniel, W.W., Biostatistics: a foundation for analysis in the health sciences, 

5th ed., Wiley, New York, 1991). 
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Apêndice: Revisão da distribuição normal 

 

A figura abaixo mostra a fórmula e o gráfico da distribuição normal: 

 

 

O significado quantitativo do desvio padrão de uma distribuição normal pode 

ser entendido olhando-se para a figura abaixo: 

 

 

As probabilidades de se encontrar um valor dentro de intervalos simétricos 

centrados na média e com larguras dadas por alguns múltiplos do desvio 

padrão são indicadas na figura (50%, 68% etc). Essas probabilidades são 

obtidas calculando-se a área sob a curva gaussiana entre dois pontos dados, 

por exemplo, para a probabilidade de 50%: 

∫
+

−

=

σµ

σµ

67,0

67,0

),(5,0 dxtxp . 


