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Capítulo 7

Gráfico de dispersão



O que é um gráfico de 
dispersão?

Um gráfico de dispersão é um diagrama no qual as

características e fatores, ou os dados que

emparelham características, são plotados em dois

eixos.

“Distribuição de notas de matemática e ciências dos examinados”
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Se você fizer um 
gráfico de 

dispersão, verá 
que as pessoas 

que são boas em 
matemática 
também são 

boas em ciências

Pontuação matemática

Pontuação científica



O que você pode ver no gráfico de dispersão

Ao escrever um gráfico de dispersão, a análise a seguir se torna

possível. Pode-se considerar o seguinte, plotando as características de

qualidade no eixo vertical e os fatores no eixo horizontal.

①Entenda quais são os fatores que podem alterar as características 

da qualidade.

② Identifique os fatores que afetam a variação nas características da

qualidade.

③Entenda a relação entre características e fatores de qualidade e

investigue os valores dos fatores para incorporar características de

qualidade nos valores-alvo.

Como visualizar o gráfico de dispersão (correlação)

A relação entre dois dados é chamada "correlação".

A correlação tem as seguintes expressões:

Correlação forte (pequena variação) ou fraca (grande variação)?

É positivo (para cima) ou negativo (para baixo)?

①Existe uma forte correlação positiva

②Correlação positiva fraca



④xiste uma fraca correlação negativa

⑤Nenhuma correlação

③Existe uma forte correlação negativa



Efeitos da criação de gráficos de dispersão

amos expressar a relação entre características e fatores de qualidade

com um gráfico de dispersão.

Você saberá qual é o fator que faz com que as características da

qualidade variem e qual é o fator que pode alterar o valor das

características da qualidade.

Efeitos da criação de gráficos de dispersão

Por exemplo, se houver uma forte correlação positiva entre x e y, você

poderá ver que é possível gerenciar o valor de y gerenciando o valor

de x.

Existe uma forte correlação positiva
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