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Mede a associacão entre 
duas variáveis quando os 
valores de uma variável 
estão associados com a 
outra variável. 





Objetivo 
Determinar se há 
correlação linear 
entre duas variáveis  



𝜌: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑟: Coeficiente de Correlação amostral 

NOTAÇÃO 



A amostra é aleatoria simples de dados 
quantitativos 

O scatterplot confirma a tendencia dos dados a uma 
reta 

Verificar se os outliers são erros 

Requerimentos 



o  



Propriedades de r 

Varia de -1 ate 1 

Se mudar a escala das variaveis r nao muda 

r não é afetado pela escolha de x ou y 

r mede a força da relação linear 

r é sensitivo a outliers 



EXEMPLO. Calcular r 

Método 1 





Método 2 



Interpretação 

Método do P-valor 
Método Tradicional 

Com significância de 5%, há evidencia suficiente 
para afirmar que há correlação entre o preço de um 
pedaço de pizza e o custo do metrô 

6 pares de dados 
Alfa=0.05 
(Tabela A-6) 

H0: ρ=0         H1: ρ≠0 



Coeficiente de determinação 

Após verificar a 
correlação 

Ver o nível de 
influência de x 

sobre y 

r2  indica quanto 
da variação em y 
é explicada por x  

Interpretação 

98% da variação da tarifa do metro é explicada pelo 
preço do pedaço de pizza. Implicando que 2% da tarifa 
não é explicada pelo preço da pizza 



Erros comuns ao utilizar correlação linear 

A correlação significativa não significa causalidade 

Os dados não devem se basear em médias, senão 
em observações individuais 

Se não há correlação linear não significa que não 
há correlação não linear 



Teste de Hipótese para correlação 

Rejeita H0 

Não Rejeita H0 

1.Tabela 6-4 
 
2.Tabela de t 
 
3. P-valor 
 

T > valor critico 
T ≤ valor critico 

Rejeita H0 
Não Rejeita H0 



(Tabela A-6) 

Cai na região de correlação 
Rejeita H0 

1. Utilizando a Tabela t para Correlação 



2. Utilizando a tabela de t 

H0: ρ=0   H1:ρ ≠0 

𝑡 =
𝑟 𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

Bilateral 

Teste 

=12.83 

t (4gl, α/2=0.025)= 2.776 

t cai na região de 
rejeição de H0 



3. Utilizando o P-valor 

Utilizando um  software o P-valor é 
0.00022 



Encontra uma equação 
linear que explique a 
associação entre duas 
variáveis. 



• Linha de regressão ou 
• Linha de melhor ajuste ou 
• Linha de quadrados mínimos 
• 𝑥 é a variável independente ou explanatória ou 

preditora 
• 𝑦  é a variável dependente ou reposta 
• b0= constante (intercepto) 
• b1= constante (tangente de alfa) 



Achando b1 e b0 

 



Outra forma para estimar b0 e b1 

sy= DP de y 

sx= DP de x 

𝑥 = média de x 

𝑦 = média de y 

 

 

  



Notação  

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

Intercepto 
Tangente 
(Grau de inclinação) 



Pressuposições  

• Os dados são uma amostra aleatória de 
dados quantitativos 

• Ao fazer scatterplot exista tendência a 
linearidade 

• Prestar atenção aos outliers, verificar se não 
e um dado errado. A regressão é sensível.  



Exemplo 

Interpretação: 
A equação da regressão é uma estimativa da verdadeira equação 
de regressão para os dados observados. 
 



 



Quando utilizar a equação da 
regressão para predizer? 

• Utilizar quando o scatterplot revela relação 
linear 

• Quando r é significativo 

• A extrapolação deve ser feita não longe do 
intervalo das observações da amostra 

• Caso contrario o melhor preditor sera 𝑦  

 



Exemplo predição 

 

Deseja-se predizer com o custo da 
pizza a tarifa de metro 

Deseja-se predizer com os pontos a 
tarifa de metro 

P-valor=0.00022 P-valor=0.520 

Para x=2.25 corresponde y=2.16 
Para 33 pontos a predição será 
𝑦 =1.06 



Mudança marginal 

• Com a equação da regressão pode-se ver o 
efeito de uma variável sobre a outra 

• É a quantidade que muda uma variável 
quando a outra variável muda uma unidade 

• b1 representa esta mudança marginal 

Quando x (o preço da pizza) aumenta 1 dólar, a 
tarifa aumenta 0.945 dólares 



Efeito dos outliers 

• Utilizar o scatterplot  para detectar 



Propriedades dos resíduos e quadrados mínimos  

Residuo= y Observado  – y Predito 

e = y-𝑦  



Portanto 

• A soma quadrática dos resíduos deve ser a 
mínima 

• A linha da equação de regressão consegue 
produzir a menor soma de quadrados. 

• O que satisfaz a propriedade dos quadrados 
mínimos 

• Seguindo esse critério foram propostos os 
estimadores de b0 e b1 



Plotando os resíduos 

• É outra ferramenta para ver correlação e 
regressão e verificar se os pressupostos estão 
satisfeitos 

Os pontos a serem plotados são 



A regressão é um bom modelo 

• Os resíduos são aleatórios 



A regressão não é um bom modelo 

• Os resíduos seguem um padrão 



A regressão não é um bom modelo 

• Os resíduos tendem a ser maiores a maiores 
valores de x 



Análise de regressão completo 

1. Construir um scatterplot observando a 
relação linear das variáveis 

2.  Construir um gráfico de resíduos para 
verificar a existência de padrões 

3. Fazer um histograma ou qq plot para 
verificar a normalidade dos resíduos 

4. Mostra a equação da regressão e R2 



Variação explicada e não explicada 

Desvio Total 19-9=10 

Desvio Explicado 13-9=4 

Desvio NÃO explicado 19-13=6 

Resíduo 

Desvio Total= Desvio Explicado + 
Desvio NÃO explicado 

Coeficiente de determinação 

A observação 

Média 



Método 1. Cálculo de r2 

r2=  2.44/2.50= 0.976  

Método 2. Cálculo de r2 

Obs Pizza (x) Subway (y) predito (ŷ) desvio total desvio total^2 desvio explicado desvio explicado^2

1 0.15 0.15 0.18 -0.91 0.8251 -0.8820 0.7779

2 0.35 0.35 0.37 -0.71 0.5017 -0.6930 0.4802

3 1.00 1.00 0.98 -0.06 0.0034 -0.0788 0.0062

4 1.25 1.35 1.22 0.29 0.0851 0.1575 0.0248

5 1.75 1.50 1.69 0.44 0.1951 0.6300 0.3969

6 2.00 2.00 1.92 0.94 0.8867 0.8663 0.7504

media 1.08 1.06 1.06 0.00 0.42 0.00 0.41

soma 6.50 6.35 6.35 0.00 2.50 0.00 2.44



Predições Intervalares 

• Queremos fazer estimação de um intervalo de 
confiança para um valor predito de y 

• Precisa-se do erro padrão da estimativa 
• Calcular o erro da estimativa 
• Estimar os intervalos de confiança 



Exemplo. Calculando o Erro padrão da 

estimativa do exemplo do preço da pizza e metrô 



IC da predição 

Exemplo. Quando x=2.25   y=2.16  

Se o custo da pizza é 2.25R estamos 95% confiantes  de que a tarifa esteja entre 1.72 e 2.60R 

t (α/2,n-2 gl) 



Regressão Múltipla 

• É a relação linear entre a variável resposta e 2 ou 
mais variáveis preditoras 

• Deseja-se encontrar uma equação que sirva para 
predizer valores de y 

Pressuposições 
Os erros tenham distr normal, com média zero e DP 
Os erros devem ser aleatórios 
Os erros são independentes 



Exemplo 

Quanto mais variáveis, o R2 é  maior, portanto 
não precisa ser ajustado  



Como escolher a melhor equação 

Exemplo:  
Predizer o tamanho do lixeiro (peso total) 
Variáveis preditoras: Peso de metais, papel, 
plástico, vidro, alimento, material têxtil, quintal 

Escolhe-se o modelo mais parcimonioso 



Regressão logística 

Deve ser utilizada quando a variável resposta 
deve ser 0 ou 1 (sexo) 

Exemplo. Predizer o sexo 
Variáveis preditoras: Altura, Peso, Pulso e 
Circunferência da Cintura,  

P = probabilidade 
P=0  mulher 
P=1 homem 
P=0.2  Probablidade de ser homem é 0.2 e de ser mulher 0.8 



Altura= 72 in  (1,83 m) 

Peso=200 lb  (90,7 Kg) 

Pulso= 85/min 

Circunferência de peito= 90 cm 



Modelamento 

Utilizar MODELO e BOM SENSO 





Exemplo de modelamento 

1. Fazer um gráfico 

2. Comparar R2  de diferentes modelos 



3. Utilizar o senso comum 

Ano 2020:  haverá 337 milhões  

Este valor parece ser razoável 

A equação quadrática é capaz de explicar  
99.92% da variação do tamanho populacional  



TRABALHO 7.  

www.cesarticona.com.br 
Aba disciplinas 

http://www.cesarticona.com.br/

