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Biometria = “bios” + “metron”     � (radicais gregos)

“Aplicação de métodos estatísticos para a solução de 
problemas biológicos” 

… originalmente o significado de biometria esteve
vinculado estritamente aos estudos da variação
biológica em evolução e seleção natural

… hoje, porém, concebe um sentido muito mais ampliado. 

“Biometria = Estatística biológica ou Bioestatística”    

(Sokal & Rohlf, 2000: Biometry)

O QUE É BIOMETRIA?O QUE É BIOMETRIA?
Conceito:
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- séc. XVI - Estatística: ciência de descrição dos “negócios do Estado” 
(latin: status)

- séc. XVII -XVIII: teoria matemática de probabilidade / distribuições 
(Pascal, Fermat, Bernoulli, Moivre, Laplace, Gauss, Bayes,outros) 

- Lambert A. Quetelet (1796-1874): 1a figura importante da biometria: teoria 
+ prática  (ex. aplicações à biologia, medicina e sociologia) 
→→→→ “casamento” entre  sociologia + matemática

- Francis Galton (1822-1911): “pai da biometria” (análise de variação 
biológica – hereditariedade e seleção natural) →→→→ regressão e 
correlação

- Florence Nightingale (1820-1910): 1a biometrista de destaque
(área - saúde pública)

- Karl Pearson (1857-1936): aplicação da estatística à biologia 
(demonstração da seleção natural) / consolidou o trabalho de Galton

- Walter F. Raphael Weldon (1860-1906): colega de K. Pearson →→→→ termo  
“biometry”;  com Galton e Pearson fundaram, em 1901, a revista
“Biometrika”

Dados históricos:

BIOMETRIABIOMETRIA

- Ronald A. Fisher (1890-1962): princípios básicos e 
delineamentos experimentais, ML, ANOVA etc.

- > 1930: inferência estatística (testes); análise multivariada etc. 
(emprego crescente)

- 1940: 1o computador eletrônico ... →→→→ ... popularização (só após 
os anos 1980)  

- > 1980: viabilidade de análises antes só teorizadas ou para 
poucos dados (ex. técnicas multivariadas; componentes de 
variância; modelos mistos etc.) 

- > 1990: computação intensiva (reamostragem bootstrap; 
jackknife; permutações; validação cruzada; simulação M. 
Carlo, cadeias de Markov; redes neurais etc.)

Dados históricos:

BIOMETRIABIOMETRIA
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(Importância histórica relativa)

SOKAL, R.R.; ROHLF, F.J. 2000. Biometry: The principles 

of statistics in biological research. 3.ed. New York: Freeman. 

BIOMETRIABIOMETRIA

Biometria e  Estatística Biometria e  Estatística 
(Importância (Importância na na pesquisa científicapesquisa científica))
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EstatísticaEstatística
((Conceituação , Conceituação , finalidades finalidades e e divisãodivisão))

EstatísticaEstatística
((Conceituação , Conceituação , finalidades finalidades e e divisãodivisão))
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EstatísticaEstatística
(Finalidades (Finalidades e e divisão, classificação)divisão, classificação)

EstatísticaEstatística
(Ainda sobre suas finalidades, objetivos)(Ainda sobre suas finalidades, objetivos)
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� Pesquisas de observação natural (levantamentos)
- amostragem (dimensionamento e técnicas)
- estatística descritiva: uni, bi ou multivariada
- estimação de parâmetros
- testes de hipóteses

� Pesquisas experimentais
- delineam. experimentais = f(estr.fatores + estr.unidades)
- ajuste de modelos (fixos … mistos): Anova, Manova; Amova
- estimação / predição de parâmetros (médias, co-variâncias)
- testes de hipóteses; contrastes (ex. Tukey, Duncan … Scheffé)

- distrib. clássicas (Z, t, χ2, F etc.)

- transf. / estat. não-paramétrica

- distrib. empíricas (boostrap;          

- permutação/randomização etc. )

Decisões técnico-científicas

EstatísticaEstatística
(Finalidades por tipo de pesquisa(Finalidades por tipo de pesquisa

� Pesquisas de observação natural (levantamentos)
- amostragem (dimensionamento e técnicas)
- estatística descritiva: uni, bi ou multivariada
- estimação de parâmetros
- testes de hipóteses

� Pesquisas experimentais
- delineamentos experimentais=f(estr.fatores + estr.unidades)
- ajuste de modelos (fixos … mistos): Anova, Manova; Amova
- estimação / predição de parâmetros (médias, co-variâncias)
- testes de hipóteses (ex. TCM)

BIOMETRIA EM GENÉTICA E BIOMETRIA EM GENÉTICA E 
MELHORAMENTO DE PLANTASMELHORAMENTO DE PLANTAS

- distrib. clássicas (Z, t, χ2, F etc.)

- transf. / estat. não-paramétrica

- distrib. empíricas (boostrap;          

- permutação/randomização etc. )

� Médias e covariâncias = f (estrutura de tratamentos)                  
���� análises em genética quantitativa: tomada de decisão 

Ex. herdabilidade; ∆∆∆∆g, RC; correlação genética; repetibilidade;
coeficientes de endogamia; predição BLUP; CGC/CEC; predição 
de médias de híbridos; herança de caracteres; MAS; QTL; GWS; 
índices de seleção; diversidade e estrutura genética; descritores 
mínimos; adaptabilidade/estabilidade; estratificação ambiental etc.
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Estatística e BiometriaEstatística e Biometria
(Limitações)(Limitações)

� Biometria: “tem se beneficiado dos recentes avanços da ciência”               
→→→→ “abordagem atualizada das técnicas e processos empregados”             

(Cruz & Carneiro, 2003)

� Procedimentos de inferência estatística (estimação de parâmetros e testes 
de hipóteses) têm experimentado uma verdadeira revolução nos últimos 
anos →→→→ técnicas computacionalmente intensivas (ex. boostrap; jackknife; 
permutação ou randomização; validação cruzada; MCMC; etc.)

Até quando sobreviverão os procedimentos de estimação e testes 
de significâncias apoiados em distribuições probabilísticas 
teoricamente conhecidas? 

Mas, as novas técnicas e os procedimentos de ajuste de modelos 
cada vez mais parametrizados são suficientes para libertarem o 
biometrista do paradigma tradicional? 

Estatística e BiometriaEstatística e Biometria
(Perspectivas)(Perspectivas)


