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OBJETIVOS 
 

Introduzir os conceitos de estatística básica e avançada aplicados ao R em quimi-
ometria, apresentar técnicas de tratamento e interpretação de dados, introduzir pa-
cotes estatísticos para exposição de dados científicos e aquisição de dados, ofere-
cer os conceitos básicos e avançados de estatística com sua respectiva aplicação 
em quimiometria utilizando software gratuito R-Cran. 

EMENTA I) Revisão dos conceitos estatísticos básicos (descritores de posição e dispersão), 
comparando variâncias, testes t-Student, Análise de variância (ANOVA), testes cor-
respondentes não-paramétricos; II) Introdução à programação R e suas aplicações 
em estatística univariada; III) Conceitos básicos de álgebra linear, análise de dados 
multivariados com programação R, pré-tratamento de dados,  análise de componen-
tes principais, análise de cluster, regressão pelo métodos dos quadrados mínimos 
clássico, inverso e parciais, validação de modelos de regressão multivariada. 

PROGRAMA Parte 1. Introdução Descritores de localização e dispersão, revisão da estatística de 
inferência com critériso de escolha para uso de teste t-Student, teste t-Student para 
dados pareados, análise de variância (ANOVA) univariada, de dois fatores e de clas-
sificação hierárquica; testes não paramétricos (Kruskal-Walis, Wilcoxon, Mann-
Whitney), Cálculo dos efeitos principais e interações. 
 
Parte 2. Introdução à programação R: a) Histórico do programa R , b) Pacotes do 
R; c). Comados básicos no R; d). Entrada de dados; e). Representação gráfica; Es-
tatística Básica no R: análise de dados univariados: a) Medidas de localização e 
dispersão; b). Distribuições de probabilidades; c) Homocedasticidade; d) Teste de 
hipóteses. e) Análise de variância; f) Teste de Kruskal-Wallis; g) Teste de Friedman; 
h) Transformação Box-Cox; i) Coeficientes de correlação e covariância. 
 
Parte 3. Análise de dados multivariados e estatística avançada com programação 
R: Álgebra linear básica no R: a) nomenclatura, b) espaços vetoriais, c) operações 
com matrizes, d) autovalores, autovetores e diagonalização; Análise de dados mul-
tivariados: a) Preparação de dados para análise; b) Organização e visualização de 
dados multivariados; c) Pré-tratamento de dados multivariados: técnicas de alisa-
mento, correção de linha de base e outras informações importantes que devem ser 
estudadas antes da criação dos modelos quimiométricos; d) Análise exploratória dos 
dados: análise de componentes principais, análise de cluster; e) Análise de regres-
são multivariada: regressão pelo métodos dos quadrados mínimos clássico, inverso 
e parciais, f) Validação de modelos de regressão multivariada: detecção de amos-
tras anômalas, escolha do número de fatores do modelo, seleção de variáveis 
 
 

  



 

 

AVALIAÇÃO A avaliação ocorrerá através de exercícios/tarefas diárias em sala de aula. Além 
disso, os alunos terão que fazer uma apresentação utilizando os conceitos aprendi-
dos na disciplina para solução de um problema da área de química.  
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