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Compreender os seus 

dados

Sobre esta aula

O que irá aprender

Compreender os seus dados: Formato e 

licenças

● O que é o formato legível por máquina e 

porque é importante que os dados 

estejam neste formato;

● O que são metadados e qual é a 

importância dos mesmos;

● Conteúdo licenciado: Que dados pode 

reutilizar e sob que condições.

Compreender a visualização de dados

● A anatomia da visualização de dados;

● A utilização de gráficos para apresentar 

dados;

● Como os gráficos mentem: Gráficos que 

induzem em erro e como os evitar.
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Competências

● Compreender dados

○ Analisar dados digitais;

○ Avaliar dados digitais.

● Utilizar dados

○ Navegar através de dados 

digitais;

○ Interpretar dados digitais;

○ Apresentar dados digitais.

Resultados de aprendizagem

● Armazenar, gerir e organizar dados

digitais;

● Gerar, selecionar, analisar criticamente 

e interpretar evidências digitais; 

● Aceder, interpretar, agir sobre e 

comunicar vários tipos de dados de 

forma continua, eficaz e ética. 



Digital Data Literacy
For Education

Compreender os seus 

dados

Sobre esta aula

Introdução

Antes de começar a trabalhar com os seus 

dados, é muito importante compreender 

alguns conceitos preliminares, tais como:

● Qual é o formato de dados correto?

● Em que condições posso utilizar os 

dados que tenho?

● Como posso apresentar e comunicar 

os dados?

Nesta aula, iremos aprofundar o nosso 

conhecimento sobre estes tópicos.
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2.1 Compreender os seus dados: Formato e 
licenças



Digital Data Literacy
For Education

Dados… Que dados?

Formatos legíveis por 

máquina

Neste curso, quando falamos de dados, 

referimo-nos a dados que se encontram num 

formato legível por máquina.

Este termo refere-se a dados que possam ser 

lidos e processados corretamente por uma 

máquina, como um computador. 

Uma folha de cálculo (.xls), um documento de 

texto de valores separados por vírgulas (.csv), 

um conjunto de pares atributo-valor (.json)… 

Todos estes são exemplos de formatos de 

dados legíveis por máquina.

Se os dados seguirem estas normas, o 

computador que lê o ficheiro irá conseguir 

detetar as colunas e as linhas e os valores 

contidos em cada célula. Apenas se os dados 

estiverem neste formato será possível analisá-

los e adicioná-los ao software de visualização 

de dados.
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Dados… Que dados?

Formatos legíveis por 

máquina

Tenha em atenção que o formato dos dados 

poderá não estar necessariamente relacionado 

com o «aspeto» dos mesmos. 

Por exemplo, um ficheiro .csv e um ficheiro .xls 

são muito diferentes; no entanto, terão 

geralmente o mesmo aspeto quando abertos 

com um software de processamento de folhas 

de cálculo, tal como o Microsoft Excel. 

Adicionalmente, uma captura de ecrã dessa 

folha de cálculo, apesar de ser idêntica ao 

original em termos de aspeto, será diferente de 

um ficheiro .csv ou .xls.

Se os dados não estiverem num formato legível 

por máquina, estarão «presos»: provavelmente 

não poderá reutilizá-los diretamente, a menos 

que os converta para um formato legível por 

máquina.
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Dados… Que dados?

Formatos legíveis por 

máquina

Um computador pode ler uma tabela no 

formato .xls e mostrar-lhe uma folha de cálculo 

na qual pode realizar operações de estatística.  

Se fizer uma captura de ecrã dessa mesma 

folha de cálculo, irá obter uma imagem que não 

poderá analisar a menos que a converta de 

algum modo para uma folha de cálculo.

(Aqui estamos a simplificar o processo, uma vez 

que tudo depende do tipo de dados com o qual 

está a trabalhar. Por exemplo, se o objetivo da 

sua análise é estudar imagens, então, as 

imagens também podem estar num formato 

legível por máquina.)
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Metadados

ou dados sobre os dados

Embora não seja o foco principal deste curso, um 
conceito cuja compreensão é fundamental no 
trabalho com dados é o conceito de metadados.

Metadados são dados sobre os dados. O autor ou a 
autora de uma folha de cálculo, a organização que 
a publicou, a data da publicação e a data de todas 
as modificações realizadas posteriormente ao 
conjunto de dados — estes são exemplos de 
informações que se podem enquadrar no termo 
«metadados». 

Os metadados bem escritos também irão incluir 
informação sobre a metodologia utilizada na 
recolha de dados, o dicionário de dados (nomes 
das variáveis/colunas e o respetivo significado e 
tipo de dados), possíveis lacunas, limitações e 
valores nulos, a razão da recolha de dados, fontes 
de dados externas utilizadas (se for o caso), 
normas e convenções utilizadas, etc.
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Metadados

ou dados sobre os dados

Os metadados são muito importantes a dois níveis 
diferentes.

Em primeiro lugar, é necessário compreender o 
contexto no qual os dados foram produzidos — deve 
realizar este passo sempre que tratar um conjunto 
de dados para avaliar se a fonte é fidedigna e se os 
dados estão atualizados e foram verificados, para 
contactar o autor ou a autora de modo a obter 
eventuais esclarecimentos, para refletir sobre 
potenciais situações de falta de imparcialidade, etc.

Em segundo lugar, é frequentemente essencial se 
precisar de reutilizar os dados na sua análise. Este é 
o caso dos dados geoespaciais, nos quais precisa 
de conhecer o sistema de coordenadas.

Por fim, deve incluir metadados nos dados que 
modificou e com os quais trabalhou tanto para 
permitir que outras pessoas procedam a 
verificações e avaliações de fiabilidade quanto para 
que possa documentar e manter um registo do seu 
trabalho.
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DADOS

METADADOS

Exemplo de um 
conjunto de 
dados do Portal 
de Dados 
Europeu

Metadados

ou dados sobre os dados

https://www.europeandataportal.eu/data/en/dataset/famiglie-che-si-lamentano-dellinquinamento-dellaria01
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DADOS

METADADOS

Exemplo de um conjunto de dados
da Provincia di Benevento

Metadados

ou dados sobre os dados

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=45&ved=2ahUKEwigu4CfuezcAhXIGewKHVBEC54QFjAsegQIORAC&url=http%3A%2F%2Fwww.provincia.benevento.it%2FDOCUMENTAZIONE%2FTitoli_di_studio_08022008.xls&usg=AOvVaw3CpG147HrUyfLPefDZlw5-
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DADOS

DICIONÁRIO
DE DADOS

Exemplo de um conjunto de dados do portal de 
dados da cidade de Chicago

Metadados

ou dados sobre os dados

https://data.cityofchicago.org/Public-Safety/Crimes-2001-to-present/ijzp-q8t2
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sempre certificar-se de que os utiliza apenas 

em conformidade com a respetiva licença. Uma 

licença é uma ferramenta que os autores e as 

autoras têm para proteger o seu trabalho (e 

decidir o nível de proteção do mesmo). Tal 

como os livros, músicas ou fotografias, os 

conjuntos de dados e bases de dados, 

juntamente com os respetivos direitos de 

utilização, pertencem a alguém que os publicou 

(um investigador ou uma investigadora, uma 

instituição, uma empresa). 

Por vezes, esta pessoa pretende, ou tem de, 

proteger os seus dados com direitos de autor 

para que outras pessoas não os possam 

reutilizar: isto significa que existem muitas 

limitações em termos do que pode fazer com 

esses dados.

Questões éticas e legais

Licenças
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Por outro lado, noutros casos, os dados serão 

partilhados em «domínio público» ou 

divulgados com uma «licença aberta». 

Estes termos estabelecem que existe uma 

maior liberdade para misturar, combinar, 

visualizar e publicar o seu próprio trabalho 

derivado do conjunto de dados original. 

O diapositivo seguinte apresenta uma 

descrição geral das principais licenças e do 

que cada uma delas lhe permitirá fazer com o 

trabalho que (não) protegem. De qualquer 

forma, verifique ou pergunte sempre qual é a 

licença que protege o conjunto de dados em 

questão antes de começar a trabalhar com o 

mesmo. Seria uma pena passar vários dias a 

trabalhar em algo que, legalmente, não pode 

ser publicado por derivar de material protegido 

por direitos de autor.

Questões éticas e legais

Licenças
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Domínio público
Não sendo bem uma licença, a indicação «domínio público» informa de 
modo explícito que pode utilizar o trabalho livremente. (Saiba mais 
aqui.)

Creative Commons
As licenças Creative Commons oferecem várias opções aos autores e 
às autoras que decidirem partilhar o seu trabalho de formas que sejam 
mais permissivas do que a os direitos de autor tradicionais. Existem 
várias especificações que podem ser aplicadas a uma licença Creative 
Commons, as quais determinam o nível de liberdade concedido às 
pessoas que pretenderem reutilizar os dados:

● CC0: O autor ou a autora renuncia aos direitos do trabalho, 
disponibilizando-o para que seja utilizado da mesma forma que 
um trabalho de domínio público;

● -BY: Pode partilhar e adaptar o trabalho desde que refira 
devidamente o autor ou a autora. (Consulte esta ligação para 
garantir que sabe o que isto significa.);

● -SA: Pode partilhar e adaptar o trabalho desde que partilhe o 
trabalho derivado com a mesma licença;

● -ND: Pode partilhar o trabalho em qualquer meio e para qualquer 
finalidade, mas não pode criar trabalhos derivados a partir do 
mesmo;

● -NC: Pode partilhar e adaptar o trabalho desde que não o faça 
para fins comerciais;

Nota: As especificações aplicadas a uma licença Creative Commons 
podem ser combinadas e, normalmente, é assim que as encontrará. 
Nesse sentido, poderá ver algo como CC-BY-SA, o que indica que pode 
reutilizar o trabalho livremente, desde que refira os autores e as autoras 
e partilhe o trabalho derivado com a mesma licença.

Questões éticas e legais

Licenças

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Digital Data Literacy
For Education

Creative Commons «Six regularly used licences», Wikipédia

Questões éticas e legais

Licenças

https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Seven_regularly_used_licenses
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Embora a Creative Commons seja um tipo de 

mecanismo de licença popular para conjuntos 

de dados, também existem outros mecanismos 

com funcionalidades semelhantes, tais como a 

Open Data Commons Licences, o Community 

Data Licence Agreement ou licenças 

específicas de cada país para divulgar dados 

abertos (como a IODL, Italian Open Data 

License).

Independentemente da licença, antes de 

realizar uma visualização, certifique-se de que 

a licença lhe permite realizar trabalho derivado 

(porque a sua visualização é exatamente isso). 

Questões éticas e legais

Licenças

https://opendatacommons.org/licenses/
https://cdla.io/
https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20
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Adicionalmente, mesmo quando não 

estritamente exigido pela licença, é sempre 

uma boa-prática citar as suas fontes de dados. 

Assim, transmitirá uma imagem mais 

transparente, responsável e fidedigna.

Se precisar mesmo de utilizar dados protegidos 

por uma licença que não lhe permita utilizá-los 

como pretende, não desespere e tente 

contactar o autor ou a autora. Se explicar o seu 

trabalho, poderá receber permissão para 

utilizar os dados que pretende. Certifique-se de 

que o seu pedido é claro, não ambíguo e 

enviado por escrito.

Questões éticas e legais

Licenças
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● Reflita sempre se está a expor dados 

sensíveis ou privados ao realizar uma 

visualização e publicar os dados relevantes. 

Fazê-lo nem sempre é fácil, uma vez que até 

os dados anónimos poderão ser tornados 

públicos. Poderá encontrar um tópico 

interessante e mais técnico sobre este 

assunto aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e 

especialmente aqui;

● Certifique-se de que obtém o consentimento 

necessário se for a pessoa que recolhe 

dados de outras pessoas pela primeira vez;

● É uma boa-prática ser transparente e voltar a 

partilhar os dados que utilizou no seu 

trabalho.

Questões éticas e legais

Outras preocupações

https://arstechnica.com/tech-policy/2014/06/poorly-anonymized-logs-reveal-nyc-cab-drivers-detailed-whereabouts/
https://www.schneier.com/blog/archives/2014/06/risks_of_not_un.html
https://security.stackexchange.com/questions/61875/how-to-properly-anonymize-data-if-hashing-isnt-enough
https://www.theregister.co.uk/2009/05/21/geo_location_data/
https://www.theregister.co.uk/2006/08/16/aol_suffers_ftc_complaint/
https://www.oreilly.com/ideas/anonymize-data-limits
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2.2 Compreender a visualização de dados
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Agora que aprofundámos o mundo dos dados, 
chegou o momento de dar uma rápida vista de 
olhos às várias formas através das quais os 
dados podem ser visualizados e, nesse sentido, 
comunicados.

Nos diapositivos seguintes, iremos aprender 
sobre:

● os elementos-chave da visualização de dados,

● a forma como os gráficos são apresentados 
para apresentar dados,

● a forma como os gráficos podem mentir e 
como evitar criar gráficos que induzam em 
erro.

A anatomia da 

visualização de dados

Compreender a 

visualização de dados
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A visualização de dados é a representação 

gráfica de informação e dados. O termo é 

intencionalmente genérico e inclui qualquer 

produto que utilize codificações visuais para 

comunicar dados.

É importante aprender terminologia básica que 

nos ajude a identificar os elementos 

constituintes dos gráficos: vamos descobrir a 

anatomia da visualização de dados!

A anatomia da 

visualização de dados

Compreender a 

visualização de dados
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Eixo Y

Eixo X

Título do eixo Y

Título do eixo X

Nascimentos e Mortes em Itália
1861-2017
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● Eixo X. A linha horizontal que, em conjunto com o eixo Y, forma o sistema de referência do

posicionamento dos pontos de dados individuais no plano cartesiano. Cada observação (que

corresponde a uma linha num conjunto de dados em forma de tabela) será colocada na área

interna do gráfico de acordo com o respetivo valor para o eixo X (neste caso, o ano) e para o

eixo Y (neste caso, a população);

● Eixo Y. A linha vertical que, em conjunto com o eixo X, forma o sistema de referência do 

posicionamento dos pontos de dados individuais no plano cartesiano;

● Título do eixo X. O nome da variável (coluna no conjunto de dados em forma de tabela) 

associada ao eixo X, neste caso, «Ano»;

● Título do eixo Y. O nome da variável (coluna no conjunto de dados em forma de tabela) 

associada ao eixo Y, neste caso, «População».

Elementos relativos ao eixo:
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Etiqueta da 
(marca de) 
verificação

(Marca de) verificação 
principal

Etiqueta da 
(marca de) 
verificação

(Marca de) verificação secundária

Nascimentos e Mortes em Itália
1861-2017
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● Marcas de verificação principal e secundária. Marcas — hífenes no nosso exemplo — que

oferecem um ponto de referência que permite localizar facilmente unidades ou categorias

associadas a vários pontos no eixo X ou Y. As marcas de verificação podem ser principais

(grandes, normalmente acompanhadas de uma etiqueta) ou secundárias (mais pequenas,

normalmente sem etiqueta). O espaço entre as duas marcas de verificação é chamado de

intervalo. Neste gráfico, o intervalo entre as marcas de verificação principais no eixo X é de

10 aos e o intervalo entre as marcas de verificação secundárias é de 5 anos. Também

podemos escolher intervalos menores ou maiores, desde que o intervalo escolhido seja

consistente ao longo de todo o eixo;

● Etiquetas do eixo X. O nome associado às marcas de verificação individuais do eixo X;

● Etiquetas do eixo Y. O nome associado às marcas de verificação individuais do eixo Y.

Elementos relativos ao eixo:
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Série de dados com codificação 
visual n.º 1

Série de dados com codificação 
visual n.º 2

Linhas de grelha 

horizontais e 

verticais

Nascimentos e Mortes em Itália
1861-2017
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● Linhas de grelha horizontais e verticais. As linhas que começam no eixo X (as linhas verticais) e o 

eixo Y (as linhas horizontais) e percorrem toda a área interior do gráfico. São linhas não essenciais e 

servem principalmente como referência para ajudar a compreender a que valores do eixo X ou Y 

correspondem os vários pontos no plano;

● Codificação visual. Os elementos visuais utilizados para representar dados. Para serem visualizados, 

os dados têm de ser codificados, ou seja, traduzidos em algo visível. Ao observarmos o gráfico no 

exemplo, vemos que extraímos e codificamos dados ao refletir sobre elementos como: 

○ a posição de cada ponto da linha no eixo X e no eixo Y, que nos diz o valor de nascimentos ou 

de óbitos num ano específico, 

○ a inclinação da curva entre dois pontos de uma linha, que nos diz a intensidade da mudança de 

valores entre os anos,

○ a cor das duas linhas, que nos diz se estamos a falar dos valores de nascimentos ou óbitos.

Elementos referidos na área interna:
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Título e legenda

Anotações

nascimentos

óbitos

Uma legenda mais 
tradicional poderia 
ser:

Nascimentos e Mortes em Itália
1861-2017
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● Título. O texto que explica brevemente o tópico do gráfico e/ou a mensagem principal 

do mesmo. Todos os gráficos têm de ter um título para serem compreensíveis, 

independentemente do texto à volta dos mesmos;

● Legenda. A chave que explica as codificações visuais utilizadas (aqui, por exemplo, 

utilizamos a cor) para que o gráfico e a informação possa ser descodificada pelo leitor 

ou pela leitora;

● Anotações. As setas, o texto e os sublinhados adicionados diretamente no gráfico. 

Podem facilitar a compreensão e a contextualização da informação apresentada.

Elementos de texto e anotações:
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Licença

Fonte e notas

Nascimentos e Mortes em Itália
1861-2017



DIGITAL DATA LITERACY FOR EDUCATION

● Fonte e notas. O texto que indica de onde foram retirados os dados e que oferece 

eventuais explicações adicionais. É recomendável indicar sempre as fonte dos dados, 

possivelmente com uma ligação para a página onde é possível transferi-los, para 

permitir que os leitores e as leitoras possam avaliar a validade da informação 

apresentada e, eventualmente, verificar a exatidão dos dados. Para além da fonte, é 

importante comunicar outras notas. Por exemplo, se os dados forem constantemente 

atualizados na fonte, é bom indicar o dia em que os mesmos foram transferidos;

● Licença. A indicação de como (e se) a visualização produzida pode ser partilhada e 

reutilizada. Também é útil incluir o autor ou a autora para que o leitor ou a leitura tenha 

uma referência para contactar no caso de ter dúvidas ou pretender comunicar algo. 

Elementos de texto e anotações:
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A forma através da qual visualizamos dados tem 

um impacto na forma como leitores/as e 

visualizadores/as percebem os dados que 

comunicamos. 

Por este motivo, é da maior importância 

conhecer os tipos de gráficos disponíveis e que 

tipo de visualização é mais ou menos eficaz para 

comunicar várias perspetivas dos dados, tais 

como uma comparação entre elementos ou uma 

alteração ao longo do tempo.

A utilização de gráficos 

para apresentar dados

Compreender a 

visualização de dados
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Os dados podem ser ordenados para 

realizar comparações. Um gráfico de 

barras é uma excelente opção para 

este objetivo.

ID do gráfico

● Nome: Gráfico de barras

● Utilização: Mostrar 

comparações

https://www.instagram.com/monachalabi/?hl=en
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É possível organizar os dados 

para observar a forma como o 

fenómeno mudou ao longo do 

tempo.

ID do gráfico

● Nome: Gráfico de linhas

● Utilização: Mostrar uma 

tendência ao longo de um 

período

https://datavizproject.com/data-type/line-chart/
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Outro exemplo: Consumo de açúcar 

desde os anos 1700 até hoje.

Este é um gráfico de área, o qual é, 

basicamente, um gráfico de linhas com a 

área abaixo da linha preenchida com 

cores ou texturas. 

ID do gráfico

● Nome: Gráfico de área

● Utilização: Mostrar uma tendência ao 

longo de um período

https://www.instagram.com/p/BIkmoO0AuW1/
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Os dados podem ser organizados para 

observar a distribuição de certos 

fenómenos. Por exemplo, a frequência 

das expressões para indicar risos num 

fórum online. 

ID do gráfico

● Nome: Gráfico treemap

● Utilização: Mostrar a distribuição de 

um fenómeno

https://pudding.cool/2019/10/laugh/


Digital Data Literacy
For Education

Se inserirmos dados num mapa, 

podemos observar a forma como certos 

fenómenos se distribuem no espaço.

ID do gráfico

● Nome: Mapa (existem imensos!)

● Utilização: Mostrar a distribuição 

espacial de um fenómeno
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Com os dados, podemos fazer 

comparações para compreender a forma 

como um todo está dividido entre si ou 

como uma parte (ou mais) se relaciona 

com o todo. 

ID do gráfico

● Nome: Gráfico circular

● Utilização: Mostra a proporção entre 

um todo e as respetivas partes
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Abaixo pode encontrar uma lista de recursos 
úteis que oferecerão orientações sobre o 
processo de escolher um bom tipo de gráfico.

● Chart Suggestions — A Thought Starter de 
A. Abela;

● Data Viz Project de Ferdio;
● The Data Visualization Catalogue.

A utilização de gráficos 

para apresentar dados

Compreender a 

visualização de dados

http://extremepresentation.typepad.com/blog/2006/09/choosing_a_good.html
http://datavizproject.com/
https://datavizcatalogue.com/index.html
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muito fielmente, o que significa que a representação 

gráfica dos dados deve ser consistente com os 

números que representam (Edward Tufte).

Por exemplo, se tivermos um gráfico de barras, a 

barra que representar o valor 2 deve ter metade do 

comprimento da barra que representar o valor 4.

Por vezes, os gráficos não aderem a estes princípios 

de integridade e, de propósito ou não, induzem a 

audiência em erro.

Já que tocámos no assunto: pode consultar WTF 

Visualizations e JunkCharts para ver «excelentes» 

exemplos de visualizações de dados enganadoras 

ou simplesmente feias, juntamente com 

comentários sobre os erros identificados.

Como os gráficos 

mentem: Gráficos que 

induzem em erro e como 

os evitar

Compreender a 

visualização de dados

https://en.wikipedia.org/wiki/Misleading_graph
http://viz.wtf/
http://junkcharts.typepad.com/
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É importante que um gráfico tenha todos os 
elementos que lhe permitam ser totalmente 
compreendido, tais como:

● Fonte dos dados;

● Título;

● Etiquetas dos eixos;

● Anotações.

Se os gráficos induzirem em erro, é 
importante ter ainda mais cuidado.
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O eixo Y dos gráficos de barras deve começar 
em 0. 

Caso contrário, as proporções e os 
comprimentos entre as várias barras não são 
interpretados corretamente.

(Nos gráficos de linhas, o problema é discutível, mas é, 
geralmente, aceite truncar o eixo Y dependendo das 
circunstâncias.)

Real Chart 
Rules to Follow
de Nathan Yau

Como os gráficos mentem 

Gráficos que induzem em 

erro: Eixo Y truncado em 

gráficos de barras

https://qz.com/418083/its-ok-not-to-start-your-y-axis-at-zero/
http://flowingdata.com/2015/08/11/real-chart-rules-to-follow/
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As marcas no eixo X e no eixo Y devem ter uma 
escala consistente ao longo de todo o eixo e 
devem estar distribuídas de forma a que o 
mesmo intervalo de espaço no eixo corresponda 
ao mesmo intervalo nos valores. Isto é o que 
acontece quando não se aplica esta regra:

Misleading axes on graphs de Carl Bergstrom e Jevin West, 
Calling Bullshit

Como os gráficos mentem

Gráficos que induzem em 

erro: Intervalos irregulares 

entre marcas de 

verificação

https://callingbullshit.org/tools/tools_misleading_axes.html
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Por isso, a utilização de muitas cores aleatórias 
dificulta a compreensão do significado de cada 
cor sem olhar constantemente para a legenda, 
sendo difícil compreender rapidamente os 
padrões.

De «Fundamentals of Data Visualization» de Claus O. Wilke

Como os gráficos mentem

Gráficos que induzem em 

erro: Má utilização de 

cores

As cores devem ser utilizadas com cuidado 
uma vez que a cor é uma codificação 
percetual poderosa, rica em metáforas.

https://serialmentor.com/dataviz/
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Os gráficos circulares são um comum alvo de 
críticas na comunidade do Data Viz. Não há 
qualquer problema em utilizar gráficos 
circulares corretamente; quando utilizados 
devidamente podem ser muito eficazes. 

No entanto, tente evitar ao máximo estes erros 
comuns nos gráficos circulares:

● A soma das várias partes não totaliza 
100% — A finalidade das várias partes é 
mostrar um todo significativo; (100%) se 
divide nos vários componentes.

● A função do gráfico é permitir uma 
comparação exata das várias partes. 
Simplesmente, não funciona; os seres 
humanos não são bons com esta tarefa. 
Em alternativa, experimente utilizar um 
gráfico de barras;

● Tem mais do que 3 partes;
● É um gráfico circular 3D (porque não?).

Como os gráficos mentem

Gráficos que induzem em 

erro: Gráficos circulares 

incompreensíveis

https://eagereyes.org/pie-charts
http://www.randalolson.com/2016/03/24/the-correct-way-to-use-pie-charts/
http://www.perceptualedge.com/articles/visual_business_intelligence/save_the_pies_for_dessert.pdf
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Via John Johnson no Twitter

Como os gráficos mentem

Gráficos que induzem em 

erro: Gráficos circulares 

incompreensíveis

https://twitter.com/everydata/status/747133896547000321
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As correlações mostram a relação entre 

dois tipos de dados. Por exemplo, entre 

as idades e as alturas das crianças: à 

medida que uma criança cresce, em 

média, outra criança também cresce. 

Mas uma correlação não implica 

necessariamente uma relação causa-

efeito e pode também ser totalmente 

aleatória.

Como os gráficos mentem

Gráficos que induzem em 

erro: Correlações 

indevidas
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Por exemplo, é difícil imaginar que existe 
uma correlação entre as pessoas que se 
afogam numa piscina e o número de filmes 
que Nicolas Cage fez num determinado ano.

No entanto, olhando para este gráfico, 
parece que sim…

Como os gráficos mentem

Gráficos que induzem em 

erro: Correlações 

indevidas

https://www.tylervigen.com/spurious-correlations
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