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Introdução 

Regressão linear tem como objetivo analisar a relação entre uma variável numérica (também chamada 
de variável dependente) vs uma ou mais variáveis numéricas ou categóricas (também chamadas de 
variáveis independentes). 

A regressão linear pode ser usada em modelos preditivos, ou seja, dado o valor das variáveis 
independentes queremos prever o valor da variável dependente. Porém, análise de regressão linear 
também é usada para fazer inferência estatística, ou seja, deseja-se entender se as variáveis dependente 
e independentes estão correlacionadas e como podemos interpretar esta correlação. 

Classificamos como regressão linear simples os problemas em que temos uma variável dependente e 
apenas uma variável independente. Dizemos que o problema é de regressão linear múltipla quando 
temos uma variável dependente e duas ou mais variáveis indenpendentes. 

A variável dependente sempre será uma variável numérica, por exemplo, peso, valor em real, etc. Já as 
variáveis independentes podem ser numéricas ou categóricas. Se forem categóricas, elas serão 
representadas por números. Por exemplo, poderíamos representar a variável sexo como os valores de 0 
(feminimo) e 1 (masculino). 

Note ainda que existem várias classificações para modelos de regressão (por exemplo, regressão 
logística). Neste artigo estamos falando apenas sobre modelos de regressão linear, ou seja, espera-se uma 
relação linear entre a variável dependente e independentes para que seja possível traçar uma reta para 
representar sua relação. 

No exemplo a seguir vemos que claramente este é o caso: quanto maior a variável Y, maior a variável X. 

 

 

  



Como traçamos a reta na regressão linear? 
Na introdução do artigo falamos sobre as principais características de um modelo de regressão linear e 
paramos no gráfico que mostrou a reta que queremos traçar. É justamente aquela reta que será definida  
no modelo de regressão linear. 

Para traçar a melhor reta possível, ou seja, aquela que passe pelo centro dos dados, podemos levar em 
consideração as seguintes abordagens: 

 Minimizar a soma da magnitude (valores absolutos) dos resíduos 
 Minimizar a soma do quandrado dos resíduos (least squares) 

Mais a frente definiremos formalmente o que é um resíduo. Por enquanto, basta saber que resíduo é a 
diferença do valor real da sua variável independente vs o valor previsto deste mesma variável pelo seu 
modelo, ou seja, resíduo é o erro associado ao modelo. 

As duas abordagens citadas acima basicamente dizem que desejamos traçar uma reta pela qual seja 
possível minimizar os erros do modelo. Dentre as duas comentadas, least squares é a abordagem mais 
usada e é dada por: 

 

Onde: 

 Predicted response = variável dependente 
 Explanatory = variavel independente 

Portanto, se y é a variável que queremos prever via modelo e x é a variável independente que temos que 
fornecer ao modelo para prever y, tudo que precisamos fazer agora é encontrar os valores do slope e 
intercept. Isto feito, podemos trocar os valores dos coeficientes na fórmula e teremos nossa reta. 

  



Slope ou inclunação da reta 
O slope é calculado com a seguinte fórmula: 

 

Interpretamos o slope da seguinte forma: 

Para cada unidade adicional na variável independente, é esperada uma mudança média no valor do 
slope na variável dependente. Em outras palavras, como esperamos que a variável dependente mude 
quando incrementamos a variável independente em uma unidade. 

Por exemplo, quando as variáveis estão repersentadas em percetuais, então uma unidade é igual a 1 
ponto percentual. 

 

Intercept ou ponto em que a reta cruza o eixo y 
O intercept é calculado com a seguinte fórmula: 

 

As médias das variáveis dependente e independente foram usadas aqui porque a linha de regressão 
sempre passa pelo centro dos dados. Esta fórmula foi extraída na própria equação da reta, quando 
inserimos os valores das médias da seguinte forma: 

 

Interpretamos o intercept da seguinte forma: 

Intercept é o valor médio esperado para a variável dependente quando a variável independente é igual 
a 0. 

Muitas vezes o valor do intercept não faz sentido do ponto de vista de negócio, isso porque muitas vezes 
o contexto do problema em análise não possui o cenário em que a variável independente é igual a 0. 

 

  



Resíduos e coeficiente de correlação R 
Os conceitos de resíduos e coeficiente de correlação (r) foram mostrados em algum momento na teoria 
abordada até aqui, porém não falamos muito sobre seus detalhes. Vamos focar nos pontos que interesam, 
assim podemos encerrar esta primeira parte de teorias. 

O coeficiente de correlação (r) mede a correlação linear entre duas variáveis. Este corficiente é bastante 
usado em regressão linear já que é exatamente esta relação que queremos estudar. A seguir vamos ver 
algumas propriedades deste coeficiente: 

 O coeficiente de correlação mede a correlação entre duas variáveis numéricas 
 Direção (positiva ou negativa). 
 Range (entre -1 e 1), onde -1 indica perfeita correlação negativa, 1 indica perfeita correlação 

positiva e 0 indica nenhuma correlação 
 O coeficiente de correlação não é sensivel à unidades (unitless), ou seja, transformações nas 

variáveis (como conversões entre unidades) não deveria mudar o resultado da correlação. 
 A correlação entre X e Y deve ser a mesma que Y e X. 
 O coeficiente de correlação é sensível a outliers 

O segundo conceito que eu gostaria de abordar aqui são os resíduos. Consideramos resíduo a diferença 
entre o valor real (yi) e o valor previsto (^yi). A seguinte fórmula é usada para calcular os resíduos de cada 
ponto i. 

 

Esperamos que os resíduos sejam: 

 Devem ser aleatórios, ou seja, não deve haver nenhum padrão nos resíduos. Podemos checar 
esta propriedade com scatter plot dos resíduos. 

  Devem ser distribuídos próximo de zero seguindo uma distribuição normal (ou próxima). 
Podemos checar esta propriedade com q-q plot e histogram. 

 Devem possuir variabilidade constante, ou seja, conforme o valor de X (variável independente) 
muda, o valor dos resíduos não deveriam representar nenhum padrão diferente à aleatoriedade 
e distribuição já citadas 

  



Extrapolation 

O termo extrapolation é usado em modelos preditivos e refere-se aos casos em que queremos fazer uma 
predição de um valor que não fazia parte do range de conjunto de dados em que o modelo foi treinado. 

Por exemplo, suponha que criamos um modelo para prever a nota do aluno de acordo com as horas de 
estudo, e o conjunto de dados para treinar este modelo possui apenas alunos que estudaram entre 5 e 
20 horas na semana. Se quisermos prever a nota de um aluno que estudou 40 horas na semana estamos 
fazendo uma extrapolação do modelo, pois não sabemos se a relação linear observada anteriormente 
ainda é válida para alunos que estudaram mais de 20 horas na semana.   

Outliers 
Podem ser classificados em dois tipos: 

 Leverage points: são aqueles que não ncluenciam o slope da reta 
 Influential points: são aqueles que influenciam  o slope da reta. 

Podemos analisar os outliers para definir se precisamos de um modelo diferente para cada padrão 
encontrado nos dadosm, ou seja, não necessariamente queremos sempre ignorar os outliers. 

Condições para regressão linear simples 

Existem algumas condições para validarmos uma análise de regressão linear: 

 Linearidade 
 Resíduos seguem uma distribuição normal (ou muito próximo) 
 Variabilidade constante (não importa o valor de x). Esta condição também é conhecida como 

homoscedascity 

Verificando a qualidade do modelo com R quadrado 

Representa o percentual de variabilidade da variável dependente é explicado pelo modelo. O restante da 
variabilidade é explicada pela variabilidade não incluída no modelo. 

R quadrado será sempre um número entre 0 e 1. 

R quadrado pode ser calculado das seguintes formas: 

 Simplesmente calcular o valor de r elevado ao quandrado ou; 
 Usando uma análise de variância ANOVA 

Podemos voltar do R quadrado para o valor de R simplesmente calculando a raiz quadrada de R quadrado 
(que seria a operação inversa da potência). No entanto, devido ao fato de termos perdido o sinal do R 
quando o elevamos ao quadrado, não teremos o sinal de R no final da operação. Para descobrir o valor 
de R temos que olhar a direção da correlação em um scatter plot.  



Interpretação de variáveis independentes categóricas 

Suponhamos que temos um modelo que prevê taxa de pobreza no país de acordo com as regiões (apenas 
leste e oeste). Poderíamos ter um modelo da seguinte forma: 

taxa_probreza = 11.17 + 0.38*região:oeste 

O intercept deste modelo é 11.17 e o slope é 0.38. Porém, neste caso dizemos que o slope pertence ao 
nível de referência que foi usado para a variável região (neste exemplo, este é o valor do slope para a 
regiçao oeste). 

Substituindo os valores na fórmula, temos os seguintes cenários para cada região: 

 Região oeste -> taxa_probreza = 11.17 + 0.38*1 = 11.55% 
 Região leste -> taxa_probreza = 11.17 + 0.38*0 = 11.17% 

Ou seja, veja que para os casos da região leste, o valor do slope será anulado. 

Agora vamos interpretar os coeficientes do modelo. No caso do intercept, nada muda: é o valor médio 
esperado para a variável dependente quando a variável independente é igual a 0. Ou seja, temos uma 
taxa de pobreza de 11.17% para a região leste (pois é quando teremos a variável independente igual a 0). 

O slope como ser interpretado da seguinte forma: O modelo prevê que em média a taxa de probreza na 
região oeste é 0,38% maior do que na região leste. 

Veja o que acontece quando a variável independente possui mais de dois níveis: 

 

Agora nossa variável região possui 4 níveis (sendo um deles o nível de referência). Nossa fórmula seria a 
seguinte: 

taxa_pobreza = 9.50 + 0.03*reg:midwest + 1.79*reg:west + 4.16*reg:south 

A interpretação dos coeficientes continua sendo feita da mesma forma, por exemplo: o modelo prevê que 
em média a taxa de probreza na região west é 1,79% maior do que na região leste (que é o nível de 
referência). 

  



Inferência em regressão linear simples 
A tabela abaixo possui o resultado de um modelo de regressão linear simples: 

 

Este modelo analisa a relação entre o quoeficiente de intelligência (QI) de 27 gêmeos idênticos, um criado 
pelos pais adotivos (fosterIQ) e o outro pelos pais biológicos (bioIQ). A idéia é prever o QI do gêmeo criado 
pelos pais adotivos dado o QI do outro gêmeo (criado pelos pais biológicos). 

De acordo com a tabela acima teríamos a seguinte equação: fosterIQ = 9.20 + 0.90*bioIQ 

O R quadrado deste podemos é 0.78, ou seja, 78% da variabilidade existente em fosterIQ pode ser 
explicada pela variável bioIQ. 

Iremos tentar responder a seguinte pergunta: a variável independente (bioIQ) pode ser considerada uma 
informação importante para prever a variável dependente (fosterIQ)? Este é um teste de hopóteses do 
slope. Como sempre temos duas hipóteses: 

 h0 = a variável independente não é relevante (slope é igual a 0) 
 h1 = a variável independente é relevante (slope é diferente de 0) 

Em regressão linear nós utilizamos t-statistics para realizar inferência, dado pela seguinte fórmula: 

 

Podemos assumir então que a fórmula será dada por: 

 

Note que usamos 0 para o parâmetro null value porque geralmente (e este é o caso) testamos a existência 
de qualquer relacionamento entre as variável independente e dependente. Veremos que o output do R 
já utiliza este mesmo conceito. 

Sempre que trabalhamos com t-statistics temos que definir degree of freedom (df). Neste caso temos um 
df de n-2, onde n é o número de observações existentes e 2 é o número de parâmetros que precisamos 
entimar na regressão linear (intercept e slope). Sabendo disso, finalmente podemos calcular o valor de t 
da seguinte forma: 



 

Assim como fizemos o teste de hipóteses, também podemos calcular o intervalo de confiança do slope, 
que será dado por slope +- margem de erro, represetando pela seguinte equação: 

, onde t é o critical t score. 

Critical t score pode ser encontrado por meio da função qt do R. Considerando que queremos calcular o 
intervalo de confiança de 95% para o slope do nosso modelo,  temos: qt(0.025, df=25). Esta função 
detornará o resultado -2.06, porém o critical t score deve ser um número positivo, portando usaremos 
2.06. A seguir o racional completo para calcular o intervalo de confiança proposto. 

 

Podemos interpretar o intervalo de confiança da seguinte forma: estamos 95% confiantes de que cada 
ponto adicional no QI dos gêmeos biológicos (bioIQ), teremos em média em um aumento no QI dos 
gêmeos adotivos entre 0.7 e 1.1 pontos. 

Geralmente não fazemos testes de hipóteses com o intercept, pois geralmente queremos entender a 
relação entre as variáveis dependente e independente; e o parâmetro que nos dá esta relação é o slope 
e não o intercept. 

Atenção: é importante saber se os seus dados representam uma amostra ou a população. Se for uma 
amostra é bom saber se é aleatótia ou não aleatória, pois: 

 Os testes de hipóteses não fazem sentido se você estiver trabalhando com a população inteira.  
 Se sua amostra não é aleatória (ou seja, possui bias) os resutados não serão confiáveis. 



Utilizando ANOVA para fazer inferência 
O output abaixo exibe o resultado de uma análise de variância ANOVA para o nosso modelo. 

Em R, podemos usar o seguinte comando: anova(nome_do_modelo). 

 

A seguir os cálculos para chegar aos resultados apresentados. 

 

 

 

Agora note que temos um p valor < 0.05. Isto significa que podemos rejeitar nossa hipótese nula e concluir 
que a variável independente é significante, ou seja, ajuda a explicar a variável dependente. 

Por meio do output da ANOVA também podemos calcular o R quadrado da seguinte forma: 

 

  



Regressão linear múltipla 
Quando usamos mais de uma variável independente para prever a variável dependente dizemos que 
temos um problema de regressão linear múltipla. 

No exemplo a seguir faremos a previsão do peso (g) de um livro dado seu volume (cm3) e seu tipo (cover) 
de capa (dura ou hardcover; e paperback ou brochura). 

 

Note que o nível de referência da variável cover é hardcover, já que é o nível que não aparece no 
resultado. 

Este é o scatter plot com os dados e com as linhas de regressão traçadas para cada tipo de capa. 

 

Note que na prática, o modelo permitiu que criássemos uma reta para cada tipo de capa. Este é um bom 
exemplo de como podemos criar um scatter plot para verificar a relação entre estas três variáveis (peso, 
volume e tipo de capa). 

Interpretamos os corficientes da seguinte forma: 

• Slope do volume (0.72) 
Mantendo constante as demais variáveis, para cada cm3 de aumento no volume, é esperado 
um aumento médio de 0.72 g no peso do livro. 

• Slope do tipo de capa (paperback) 
Mantendo constante as demais variáveis, é esperado que livros de capa brochura (paperback), 
em média, pesem 184.05 g a menos do que livros de capa dura. 

• Intercept (197.96) 
Estima-se que livros de capa dura, sem nenhum volme, pesem em média 197.96 g. 
Lembrando: o intercept representa o valor da variável dependente quando a variável 
independente é igual a 0 (neste caso temos duas variáveis independentes). 

Note que neste caso o slope utilizado no modelo é o mesmo tanto para livros de cada dura quanto para 
capa brochura. Em certos cenários pode ser que este não sea o caso e que faça mais sentido definir um 
slope para cada tipo de livro (seguindo este exemplo). Se este for o caso, deveríamos incluir no modelo o 
que chamamos de interaction variables.  



R quadrado ajustado 
Quando estamos criando um modelo de regressão linear, quanto mais variáveis independentes 
adicionamos ao modelo, maior será o valor de R quadrado. 

Podemos entender facilmente este comportamento observando os resultados do modelo abaixo. 
Primeiramente iremos prever a taxa de pobreza (poverty) basedo na variável female_house. 

 

Note que temos R quadrado próximo a 0.28. E podemos encontrar o mesmo valor por meio da análise de 
variância anova. 

 

Podemos ver que na anova temos uma linha referente a variável independente female_house e outra 
linha referente aos resíduos do modelo. A variabilidade total observada é de 480.25. 

Agora veja o que acontece quando adicionamos mais uma variável independente ao modelo. 

 



A variabilidade total nunca vai mudar, porém, a cada nova variável adicionada, mais um pouco da 
variabilidade será explicada pelo modelo (neste caso, acrescentamos 8.21 ao numerador). Note também 
que a variável white não é significante neste modelo, mas mesmo assim ela ajuda a explicar parte da 
variabilidade e, conseguentemente, aumenta o R quadrado. 

Se quisermos uma métrica de avaliação mais justa, podemos usar o R quadrado ajustado. Esta métrica 
penaliza o modelo de acordo com a quantidade de variáveis independentes existentes (quanto mais 
variáveis, mais penalidade). 

, onde n é a quantidade de observações. 

Desta forma, ao adicionar uma nova variável independente ao modelo, o R quadrado ajustado somente 
será maior se a variabilidade explicada pela nova variável superar a penalidade da adição de uma nova 
variável. 

A seguir valos calcular o R quadrado ajustado do modelo anterior: 

 

Por fim, vale ressaltar algumas propriedades desta métrica: 

 Já que o valor de k não pode ser negativo, R quadrado ajustado será sempre menor do que R 
quadrado 

 R quadrado ajustado aplica uma penalidade pela adição de variáveis independentes 
 Quando maior o R quadrado ajustado, melhor o modelo 

 

  



Colinearidade e parsimônia 
Duas variáveis independentes são consideradas colineares quando estão correlacionadas entre si. Espera-
se que as variáveis independentes usadas no modelo sejam independentes entre si, sendo assim, a 
inclusão no modelo de variáveis correlacionadas (também conhecido como multicolinearidade) complica 
a estimativa que se deseja fazer, em outras palavras, os coeficientes estimados pelo modelo não podem 
mais ser considerados confiáveis. 

Também podemos dizer que não queremos incluir variáveis correlacionadas no modelo, porque as duas 
variáveis possuem basicamente a mesma informação e assim não precisamos das duas para explicar a 
variabilidade da variável dependente. 

Isso nos remete a outro termo conhecido como parsimônia, o qual refere-se ao fato de que preferimos o 
melhor modelo mais simples possível, ou seja, o modelo que possui a maior poder de predição com o 
menor número de variáveis (essa idéia de parsimônia vem de Occam’s Razor). 

  



Inferência em modelos de regressão linear múltipla 
Faremos inferência estatística no seguinte modelo: 

 

Este modelo prevê um score de uma criança (kid_score) de acordo com algumas informaçoes na mãe 
(mom). Vamos analisar nossas duas hipóteses: 

 H0 (hipótese nula) = cada um dos coeficientes do slope é igual a 0, ou seja, nenhuma variável 
independente é significante 

 H1 (hipótese alternativa) = pelo menos dos coeficientes do slope é diferente de 0, ou seja, 
alguma variável independente é significante. 

Temos 434 observações - 4 variáveis independentes - menos 1 = 429 DF (n-k-1). 

Já que o p-valor do t test é menor do que 0.05, rejeitamos h0 e dizemos que o modelo como um todo é 
significante, mas cuidado: 

 Memso sendo significante, isso não significa que o modelo é adequado. Apenas significa que 
pelo menos um coeficiente do slope é significante 

 Por outro lado, se o teste for não significante, não significa que cada variável (indivisualmente) 
não são bons preditores. Apenas significa que a combinação de todas as variáveis não resulta 
em um bom modelo. 

Agora que sabemos que o modelo em geral é significante, podemos fazer testes em cada uma das 
variáveis independentes. Para os testes individuais temos as seguintes hipóteses: 

 H0 = O slope da variável em questão é igual a 0, quando todas as demais variáveis forem 
incluídas no modelo 

 H1 = O slope da variável em questão é diferente de 0, quando todas as demais variáveis forem 
incluídas no modelo 

Sabendo das hipóteses, basta verificar o p-valor de cada variável no próprio resultado da regressão. 



 

Vamos verificar como os testes poderiam ser feitos manualmente...como de costume, vamos usar o 
teste t para fazer inferência em modelos de regressão. 

 

Apenas para referência, -1 que estamos perdendo na fórmula do degree of freedom representa o 
intercept. No modelo de regressão simples havíamos dito que df = n-2 (1 referente à única variável 
independente e 1 para o intercept). 

 

Para calcular o intervalo de confiança, usamos a mesma lógica que usamos em regressão linear simples: 

 



 

Podemos interpretar o intervalo de confiança da seguinte forma: estamos 95% confiantes de que, com 
todas as demais variáveis iguais, o modelo prevê que as crianças cujo a mãe trabalhou durante os 
primeiros três anos da criança, pontua 2.09 pontos a menos a 7.17 pontos a mais do que aquelas mães 
que não trabalharam durante os três primeiros anos da criança. 

  



Stepwise model selection 
Utilizamos model selection para escolher as melhores variáveis para um modelo. 

 Backwards elimination 
Começamos com o modelo completo (todas as variáveis) e retiramos uma variável por vez até 
alcançarmos o melhor modelo. 

 Forward selection 
Começamos com um modelo vazio (sem variáveis) e adicionamos uma variável por vez até 
alcarçarmos o melhor modelo 

Podemos usar vários critérios para selecionar o melhor modelo, vamos falar aqui sobre p-valor e R 
quadrado ajustado. No entanto, existem muitos outros critérios que poderiam ser utilizados. 

Vamos ver um exemplo usando backwards elimination com R quadrado ajustado. Nesta simulação 
iremos selecionar o modelo com o maior R quadrado ajustado. 

 

Veja que começamos com o modelo completo; depois conseguimos eliminar uma variável do modelo na 
etapa 1; e não conseguimos nenhuma melhoria na etapa 2. Portanto, o modelo final escolhido foi o 
modelo em destaque na etapa 1. 

Podemos simular o mesmo processo desta vez usando p-valor como critério para seleção do melhor 
modelo. Nesta simulação começaremos com o modelo completo e, a cada etapa, eliminaremos uma 
variável cujo p-valor é menor do que 0.05 (ou seja, não é estatisticamente significante para o modelo). 

 



Note que paramos na etapa 2 porque naquele momento todas as variáveis do modelo são significantes. 

Existe uma detalhe importante quando utilizamos backwards elimination baseado em p-valor, que está 
associado à existência de variáveis categóricas com vários níveis. O modelo abaixo possui uma variável 
categórica chamada “race” que possui 4 níveis (contando com o nível de referência que foi omitido). 
Note que um nos níveis não é significante para o modelo, porém, apenas eliminaremos a variável “race” 
quanto nenhum nível for relevante para o modelo. No exemplo abaixo, nenhuma variável seria 
eliminada: 

 

Portanto, falamos de duas métricas para selecinar o melhor modelo: R quadrado ajustado e p-valor: 

 Usamos p-valor quando queremos um modelo com variáveis estatisticamente significantes 
 Usamos R quadrado ajustado quando queremos predições mais confiáveis 

Agora faremos uma simulação do forward selection com  R quadrado ajustado. A ideia é começar com 
um modelo vazio e adicionar variáveis, uma de cada vez. Enquanto existir algum ganho no R quadrado 
ajustado, temos que continuar adicionando variáveis: 

 

Vale ressaltar que ainda podemos considerar a opinião de especialistas de negócio para excluir ou incluir 
uma variavel ao modelo, independentemente do seu p-valor ou R quadrado ajustado. 

  



Condições para regressão linear múltipla 
Existem algumas condições para que o modelo de regressão linear múltipla seja validado: 

 Correlação linear entre x e y 
 Resíduos devem seguir uma distribuição normal (ou próxima) 
 Constante variabilidade dos resíduos 
 Independência dos resíduos 

Correlação linear entre x e y 

Cada variável (numérica) independente deve possuir uma relação linear com o variável dependente. 
Devemos verificar esta condição usando o gráfico de resíduos (e vs x), e esperamos resíduos aleatórios 
próximos de 0. 

Note: Note que estamos criando um scatter plot dos resíduos vs variável independente, ao invés de um 
scatter plot entre as variáveis independente e dependente. Fazemos isso porque os resíduos nos 
permitem considerar outras variáveis que também estão incluídas no modelo e não apenas a análise 
bivariada entre x e y. Exemplo: 

 

Resíduos devem seguir uma distribuição normal (ou próxima) 

 



Constante variabilidade dos resíduos 

Para checar esta condição analisamos os resíduos do modelo vs valor previsto. Os resíduos devem variar 
igualmente, independente se o valor previsto pelo modelo seja baixo ou alto. 

 

Independência dos resíduos 

Nesta condição queremos verificar se os resíduos seguem algum padrão, dada a ordem em que os dados 
foram coletados. Espera-se que os resídus sejam totalmente aleatórios. 

 

 

 


