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EstE livro é dEstinado a alunos, pEsquisadorEs E profissionais 

que tenham interesse em compreender e produzir visualiza-
ções de dados para análise e exploração, ou comunicação de 
resultados. Foi elaborado como material de apoio para dis-
ciplinas que tratam de Análise de Dados (Ciência de Dados, 
Introdução à Estatística, entre outras) e para ser empregado 
em cursos de diferentes áreas, das ciências exatas e enge-
nharias às ciências humanas e biológicas. Ao longo do texto, 
empregamos a linguagem Python para compreender e criar 
visualizações de dados. No entanto, se o leitor utiliza outras 
ferramentas ou se está interessado apenas em compreen-
der conceitos e boas práticas de visualização, este livro tam-
bém lhe será útil, pois foi construído de modo a permitir a 
compreensão dos principais conceitos de visualização e suas 
técnicas, sem detalhar excessivamente as formas para sua 
implementação.
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Apresentação

A QUEM SE DESTINA ESTE LIVRO

Este livro é destinado a você que está interessado em produzir e compreen-
der visualizações de dados para análise e exploração, ou comunicação de 
resultados. Ele foi elaborado como um material de apoio para disciplinas 
de análise de dados (como Ciência de Dados, Introdução à Estatística etc.) 
e para ser empregado em cursos de diferentes áreas, das ciências exatas e 
engenharias às ciências humanas e biológicas. Sendo o principal objetivo o 
didático, adotamos uma forma dialógica no texto e, muitas vezes, nos refe-
rimos diretamente ao leitor.

Empregaremos o Python e suas principais bibliotecas para produzir 
visualizações de dados e, embora conhecimentos básicos de programação 
sejam bastante úteis aqui, você poderá apreciar e compreender vários aspec-
tos da visualização de dados mesmo que o seu objetivo seja adotar outras 
ferramentas ou linguagens.

AS FORMAS DE LER ESTE LIVRO

A partir do conteúdo desta obra, você terá a oportunidade de aprender a criar 
corretamente visualizações de dados com Python. Se você já tem familiaridade 
com linguagens de programação e Python, poderá executar e explorar direta-
mente os códigos deste livro fazendo uma Trilha de Programação ao longo de 
sua leitura. Todos os códigos, mesmo aqueles que não são exibidos aqui, estão 
disponíveis no GitHub. 

Se você emprega outras linguagens ou ferramentas, ou mesmo se está 
interessado apenas nos conceitos de visualização de dados, poderá ler este 
livro sem se ater aos detalhes de codificação e dar atenção apenas às carac-
terísticas das visualizações produzidas. Assim, poderá seguir uma Trilha de 
Visualização ao longo de sua leitura, concentrando-se apenas nos conceitos 
e princípios apresentados, sem dar muita atenção ao código. A visualização 
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Visualização de dados com Python 12

de dados envolve princípios muito além da linguagem ou da ferramenta em-
pregada, e definir corretamente o tipo de visualização e suas características, 
bem como compreender seus resultados talvez sejam ações até mais impor-
tantes do que a codificação e a construção dos gráficos.

Entretanto, se você está de fato interessado em produzir visualizações 
de dados com Python, ou outra linguagem, esta introdução certamente será 
bastante útil. Nesse caso, como outros livros de programação, o código é 
parte integrante do texto, e é importante que você acompanhe a leitura dos 
códigos fornecidos com execuções, experimentações e consultas à documen-
tação das API's e aos pacotes empregados. O texto discute o que é essencial 
nos códigos, mas não discorre sobre cada comando e detalhe da codificação. 
Isso pode ser lido diretamente no código dos programas, e opções menos 
importantes podem ser exploradas pelo leitor na documentação dos pacotes.

COMO ESTE LIVRO ESTÁ ORGANIZADO

A Introdução deste livro mostra por que precisamos produzir visualizações 
de dados. O primeiro capítulo, “Noções básicas: Google Colab, Python, 
NumPy e Pandas”, traz um resumo dos principais recursos que você precisa 
conhecer para iniciar a criação de visualizações de dados com Python. Caso 
você já programe em Python e conheça os principais recursos de bibliotecas 
como NumPy e Pandas, pode saltar esse capítulo ou apenas fazer uma lei-
tura diagonal dele. O mesmo vale se você estiver fazendo apenas a Trilha 
de Visualização de leitura deste livro. O segundo capítulo, “Gráficos com 
Matplotlib”, introduz o uso da biblioteca Matplotlib. Já os quatro capí-
tulos seguintes apresentam a visualização de dados distribuída por quatro 
eixos principais de análise dos dados: evolução, distribuição, quantidades e 
proporções e relações. Esses capítulos são a parte central do texto. Ao final, 
o capítulo “Boas práticas de visualização” traz algumas práticas para a pro-
dução correta de visualizações dos dados.
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Apresentação 13

CÓDIGOS-FONTE E DADOS

Todos os códigos deste livro foram desenvolvidos e executados em Python 
no ambiente Google Colab e podem ser obtidos em:

https://github.com/Rogerio-mack/Visualizacao-de-Dados-em-Python

Lá você também poderá encontrar atualizações do código, do texto e de 
materiais complementares, bem como as bases de dados empregadas. Além 
disso, poderá acessar os gráficos e códigos nas versões originais (com cor), 
uma vez que todas as imagens coloridas, por motivos editoriais, encontram-se 
em tons de cinza nesta versão impressa do livro.
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