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Tabelas e Gráficos

TABELAS
– Cabeçalho ou título
– Título: o quê, onde e 

quando
– Corpo: linhas e colunas
– Fonte dos Dados: rodapé 

(esclarece algo 
especificamente relativo 
aos dados da tabela)
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Tabelas e Gráficos

Gráficos:

– Comunicar, mostrar, ilustrar e permitir observar a evolução e/ou
relacionamento dos valores mostrados; permite relacionar os 
dados por inspeção visual dos elementos que o compõem

– Título
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O USO DE GRÁFICOS 
E MAPAS

Leitura: de que trata o gráfico ou o mapa?

Título: “o que”, “onde” e “quando”. Legenda 
(significado dos signos)

Eficaz – resposta fácil e rápida às questões

Questões: gráficos e mapas – nível de 
detalhe e de conjunto

Fonte: Martinelli, p. 15, 1998



GRÁFICOS-SISTEMA CARTESIANO

SISTEMA CARTESIANO – Descartes (eixos ortogonais): 
ponto (correspondência), determinado por duas distâncias, 
uma horizontal (X) e outra vertical (Y), a partir de uma origem 
fixa (O), a interseção dos dois eixos.
Gráficos de barras ou colunas simples
– Variável visual – tamanho (proporção entre quantidades)

P (X, Y)
Y

XO

Fonte: Ferreira, p. 181, 2010



GRÁFICOS DE BARRAS OU COLUNAS SIMPLES

Fonte: Ferreira, p. 181, 2010



Colunas 
englobam partes 
proporcionais às 
respectivas 
parcelas 
porcentuais

Legenda

GRÁFICOS DE BARRAS COMPOSTAS

Fonte: Martinelli, 1998)



HISTOGRAMAS

Karl Pearson

Representação gráfica específica para mostrar a distribuição de freqüência numa série de dados. Desse 
modo, permitem uma análise visual do comportamento dessas distribuições.

Fonte: Martinelli, 1998



PIRÂMIDE DE IDADES

Aplicação do histograma

Representação da estrutura 
por sexo e por idade de uma 
população. Possibilita avaliar 
o número de pessoas para 
cada faixa etária e sexo, e seu 
tamanho depende do total dos 
nascimentos produzidos pela 
geração correspondente, da 
mortalidade e das migrações.

Fonte: Ferreira, p.33, 2010



Fonte: Ferreira, p.33, 2010



GRÁFICOS DE LINHAS

As correspondências determinam pontos, 
devendo-se uni-los por uma linha contínua
Representação de séries cronológicas – gráficos 
evolutivos
Escala aritmética: (papel milimetrado) – visualiza 
as variações absolutas, destacando as 
quantidades que se adicionam ou se subtraem. 
É válida para a comparação de evoluções 
expressas por unidades de mesma grandeza. 
No gráfico aritmético fica claro o quanto 
aumentou ou o quanto diminuiu.
Escala logarítmica (papel monolog) – visualiza 
as variações relativas, enfatizando as diferenças 
relativas. Possibilita destacar a comparação 
entre evoluções muito discrepantes. No gráfico 
monolog apenas a inclinação é significativa, 
denota progressão (taxa de variação maior ou 
menor, positiva ou negativa

Fonte: Martinelli, 1998



GRÁFICOS 
DE LINHAS

Fonte: Ferreira, p. 79, 2002



Fonte: Ferreira, p.135, 2010

GRÁFICOS 
DE LINHAS



Fonte: Ferreira, p. 11, 2002

GRÁFICOS DE LINHAS



Fonte: Ferreira, p.43, 2010



Bernoulli
Raio vetor (distância), o eixo 
polar: pólo (origem fixa) e o 
ângulo polar
Fenômenos cíclicos (se 
repetem depois de certo ciclo) e 
direcionais (direções das rosas-
dos-ventos)
Setogramas: divisão do círculo 
em partes proporcionais às 
parcelas do total

GRÁFICO POLAR CÍCLICO
precipitação e temperatura
Mostra que as mudanças 
sazonais podem ser 
visualizadas de forma contínua

GRÁFICOS-SISTEMA POLAR

Fonte: Martinelli, 1998



GRÁFICOS POLARES: 
CÍCLICO e DIRECIONAL

CÍCLICO - Calendário 
do ciclo vegetativo das 
culturas - denota de 
forma clara o aspecto 
periódico e cíclico das 
épocas de plantio, o 
desenvolvimento das 
plantas e a colheita, 
permitindo 
comparações e 
interpretações
DIRECIONAL – rosa-
dos-ventos: simples 
(frequência dos ventos) 
e composta (freqüência 
e registro da velocidade 
dos ventos), 
anemogramas

Fonte: Martinelli, 1998

Exemplo de Rosa-dos-ventos composta



SETOGRAMA

Playfair (1805)
Ideal para comparar parcelas com o total
Se baseia num círculo de raio qualquer, 
representativo do total (360o), o qual será 
dividido (transferidor), sentido horário, em 
setores proporcionais às parcelas
Quando em porcentagens: 1o = 3,6%
Transferidor – círculo das porcentagens 
(dividido em 100 partes)
Identificação das parcelas: legenda
Denota grandes contrastes, oposições e 
complementariedades evidenciando as 
participações relativas do total

Fonte: Martinelli, 1998



Fonte: IBGE, P. 128, 2004

SETOGRAMA



GRÁFICOS-SISTEMA TRIANGULAR

Indicados para denotar estruturas com três componentes cuja soma é constante
Três distâncias sobre os lados de um triângulo eqüilátero, a partir de três origens, os vértices
As distâncias marcam medidas, de onde saem paralelas aos lados adjacentes aos vértices, 
considerados como respectivas origens
As três paralelas se cruzam num ponto (P) no interior do triângulo – correspondência entre as três 
componentes de uma estrutura
Exemplos: estrutura etária de uma população (jovens, adultos e velhos), a estrutura socioprofissional
(primário, secundário e terciário), a estrutura fundiária (propriedades pequenas, médias e grandes) a 
estrutura do solo (areia, silte e argila)

Fonte: Ferreira, p. 79, 2002



Construção: triângulo eqüilátero com os lados divididos em 100 partes, módulos 
iguais de 0 a 100% e linhas paralelas no seu interior, traçadas nas medidas dos 
módulos (ex.: de 10 em 10%). Tais marcações devem ser feitas no sentido horário, a 
fim de facilitar a leitura dos três componentes da estrutura
As várias combinações dos três componentes da variável considerada são 
sintetizadas através da posição de pontos no interior do triângulo. Cada ponto é uma 
estrutura, a qual deve ser identificada por um número ou letra, reconhecida através 
de uma legenda na forma de tabela
Se traçarmos as três medianas (segmentos de reta que ligam cada vértice ao meio 
do lado oposto – 50%), elas vão se encontrar num ponto no centro do triângulo, 
definindo uma estrutura eqüitativa e delimitando três zonas de predominância

GRÁFICOS - SISTEMA TRIANGULAR



Leitura e interpretação
Título, três componentes e escalas 
percentuais
Distribuição dos pontos – agrupamentos, ou 
seja, as categorias dos objetos (espécie, 
lugares, datas) definidas pela posição que 
ocupam no triângulo
Exemplo:
Sul e Nordeste – setor primário acima e os 
demais abaixo da média do Brasil;
Sudeste – setores secundário e terciário 
acima e o primário abaixo da média;
Norte e Centro-Oeste – setor terciário 
acima e os outros abaixo da média nacional

Fonte: MARTINELLI, p.64, 1998

GRÁFICOS - SISTEMA TRIANGULAR
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