
Definições:  

A correlação quantifica o grau no qual duas variáveis estão relacionadas. Você 
simplesmente está computando um coeficiente de correlação (r) que lhe diz o quanto uma 
variável tende a mudar quando a outro faz, sem estabelecer relação de causa-efeito (não 
importa qual das duas variáveis você chama de "X" e que você chama de "Y"). A correlação 
é quase sempre usada quando você medir as duas variáveis, e não quando uma variável é 
algo que você experimentalmente manipula. 

 A regressão linear encontra a melhor linha que prevê o valor de uma variável dependente 
(Y) a partir do valor de uma variável independente (X). A regressão linear é normalmente 
usada quando X é uma variável que você manipule (tempo, concentração, etc.). Neste 
caso, é importante saber qual variável é X e Y. 

Importante: a existência de uma correlação entre duas variáveis não implique 

necessariamente que haja relação causa-efeito, o que, infelizmente, é frequentemente 

esquecido e gera interpretações errôneas. 

Exemplo (para nunca mais duvidar desta dicotomia entre correlação e relação causal): 

Numa provocação bem humorada, um pesquisador alemão enviou uma pequena 

“correspondência científica” para a revista Nature (vol.332: 495, 1988) onde mostrava 

uma correlação entre a diminuição da taxa de natalidade numa região da Alemanha e a 

diminuição do número de ninhos de cegonhas naquela região, ao longo dos anos 1965-

1980. Apesar das crianças poderem achar que a explicação é óbvia, não podemos mais 

acreditar numa relação causal e possivelmente, como é de praxe, uma correlação pode 

simplesmente existir porque duas variáveis são influenciadas por uma mesma terceira. No 

caso do exemplo citado, é bem provável que a industrialização da região levou ao êxodo 

das cegonhas para regiões com ar mais puro ao mesmo tempo em que o desenvolvimento 

econômico e social da região fez com que haja maior controle da natalidade entre a 

população.  

 


