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População é uma coleção de unidades observacionais, que podem ser pessoas, aniEDITOR

mais, objetos ou resultados experimentais, com uma ou mais características em co-
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mum que se pretendem analisar.
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O conceito de população pode, por vezes, ser um conceito um pouco abstrato e mal definiRECEBIDO EM

do, como por exemplo o conjunto de acidentes, num determinado dia e num determinado
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cruzamento. Transcrevemos PESTANA e VELOSA (2010), página 53 ”Chamamos popula-
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ção ao conjunto de todos os valores que descrevem um fenómeno que interessa ao investigador. De um modo geral, a população é conceptualizada por um modelo”.
O objetivo da Estatística é o estudo de populações. A uma característica comum, à qual
se possa atribuir um número ou uma categoria, podendo assumir valores diferentes de unidade observacional para unidade observacional, chamamos variável. Sendo então o nosso
objetivo o estudo de uma (ou mais) característica(s) da população, costuma-se identificar
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população com a variável que se está a estudar, dizendo que a população é constituída por
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todos os valores que a variável pode assumir. Por exemplo, relativamente à população por-
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tuguesa, se o objetivo do nosso estudo for a característica altura, diremos que a população

distribuído sob licença Creative

é constituída por todos os valores possíveis para a variável altura.
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