
 

 

Disciplina: Estatística Multivariada 

Professor: Dr. Leandro Juen e Dr. Luciano Fogaça de Assis Montag 

Período: Segundo semestre do ano. 

 

Carga Horária: 75 h / 5 créditos 

 

Ementa: A disciplina pretende dar ao aluno conhecimento de técnicas estatísticas 

multivariadas para a coleta, a disposição e o processamento de dados (informação), bem 

como da forma de integração destas técnicas aos métodos de solução de problemas. 

Trabalhando o conceito e diferenças entre os métodos multivariados, quando aplicá-los, como 

ler e interpretar os resultados, exemplos práticos de aplicação e exercícios seguindo passo a 

passo todas as etapas necessárias para executar cada teste. 

 

Objetivos: Este curso tem como objetivo proporcionar aos participantes noções básicas de 

um conjunto de análises multivariadas, capacitando-os a escolherem a melhor análise em 

relação ao tipo de dado e hipótese ecológica. Este curso não enfatizará a parte algébrica das 

análises multivariadas, mas sim suas aplicações ecológicas. Deste modo, no final do curso o 

participante será capaz de (i) diferenciar as análises multivariadas em relação a suas 

aplicações ecológicas, (ii) executar cada análise em um ou dois programas computacionais e 

(iii) interpretar e discutir os resultados obtidos. O principal programa computacional utilizado 

será o Programa R (R program http://www.r-project.org/) e, para um bom acompanhamento 

do curso, será necessário que os participantes tenham conhecimentos prévios sobre Excel. 

Conteúdos: Análise de Agrupamentos (SAHN); Árvore de Regressão; Análise de Espécies 

Indicadoras (IndVal); Análise de Componentes Principais (PCA); Análise de Coordenadas 

Principais (PCoA); Análise de Correspondência Destendenciada (DCA); Escalonamento 

Multidimensional Não Métrico (NMDS); Análise de Correspondência Canônica (CCA); 

Teste de Mantel; Teste de Mantel Parcial; Análise de Similaridade (ANOSIM); Bioenv; 

Análise de Procrustes e Análise de Redundância Parcial (RDA parcial).  

Porcentagem de aulas: Teóricas (40%) e Práticas (60%) 

Forma de avaliação: Prova prática, onde o aluno deverá saber detectar qual tipo de teste 

deverá ser aplicado, rodar a análise, interpretar e escrever os resultados. Buscando simular 

situações do cotidiano onde o estudante se vê obrigado a analisar seu conjunto de dados. 

Número de vagas: 25 alunos. Como pré-requisito é obrigatório o aluno ter cursado a 

disciplina de Estatística Univariada. 
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