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Introdução: A estatística é uma ciência que consiste na coleta de dados, análise e
interpretação dos mesmos, tornando-a assim uma ferramenta de suma importância na
tomada de decisões ou para tirar conclusões sobre determinado experimento. Tal
análise e estudo de dados pode desde, nos possibilitar melhor visualização de dados,
tais como a frequência que determinado evento ocorre, até a analisar a aleatoriedade do
experimento, podendo assim prever fenômenos futuros. Objetivo: Tendo em vista a
importância da Estatística foi feito o estudo bibliográfico, com o objetivo de trabalhar,
utilizando-se o software Excel, com análises estatísticas, tais como média, variância,
desvio padrão e regressão, na análises das propriedades físicas e mecânicas de
materiais de construção civil produzidas com resíduos sólidos. Metodologia: O estudo
de revisão bibliográfica iniciou-se buscando conhecimento teóricos sobre estatística,
através de livros e vídeos. Logo após foi feito o estudo do software Excel e Minitab,
com o intuito de aplicar o estudo teórico, voltado a área da construção civil.
Resultados: No estudo bibliográfico foi abordado até o momento a estatística
descritiva, o estudo de probabilidade, o estudo de gráficos, interpretação e sua
construção, o estudo de média, variância e desvio padrão, e o estudo da regressão
linear simples. Quanto ao Software Excel, foi feito o estudo de como utiliza-lo, o
estudo dos pacotes estatísticos presentes no programa, e das funções estatísticas.
Quanto ao Minitab, até o momento, foi feito o estudo de algumas das funções
presentes no programa e sua utilização. Após o estudo dos softwares, foi posto em
pratica o conhecimento teórico utilizando problemas de estatística contidos nos livros
do estudo bibliográfico. Também foi dado início as práticas em laboratório.
Conclusão: Concluiu-se até o momento que a estatística é extremamente necessária e
importante, tanto na tomada de decisões quanto no estudo e análise de um determinado
experimento. Também concluiu-se que o software estatístico é de fundamental
importância pata facilitar a obtenção dos dados e melhor visualização dos mesmos.
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