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Funções lineares por trechos

● Algumas funções não são lineares ao longo de 
todo o domínio, mas são formadas por 
segmentos lineares;

● Elas são chamadas de funções lineares por 
trechos.

● Vejamos um exemplo:
– f(x) = 3 + x para x<=1

– f(x) = 3 para x > 1



  

Exemplo

● Considere a quantidade de gasolina em seu 
carro durante uma viagem em uma estrada. 
Você começa com 20 galões e dirige por 3 
horas, restando 14 galões no tanque. Você faz 
uma parada para almoçar por uma hora e 
depois dirige por mais 4 horas, ficando com 6 
galões.
– Construa uma função linear por trechos para a 

quantidade de gasolina no tanque como uma 
função do tempo em horas

– Faça um gráfico dos resultados.



  

Exemplo



  

Funções degrau

● Algumas funções lineares por trechos são 
chamadas de funções degrau porque seus 
gráficos se parecem com os degraus de uma 
escada;

● Cada “degrau” é parte de uma reta horizontal.
● Vejamos um exemplo:

– Um salário mínimo norte-americano foi 
estabelecido pela primeira vez em 1938, como uma 
reação à Grande Depressão. A tabela a seguir 
mostra o salário mínimo recente, de 1997 a 2009.

● Vamos construir a função degrau e o gráfico para essa 
tabela.



  

Exemplo
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Construindo modelos lineares de 
dados

● “Ajustar retas a relações é uma das principais ferramentas 
de uma análise de dados”;

● Quando trabalhamos com dados reais buscando uma 
relação linear subjacente, os pontos de dados raramente 
cairão exatamente em uma linha reta;

● No entanto, podemos modelar as tendências nos dados 
com uma equação linear;

● Relações lineares são de particular importância, não 
porque a maior parte das relações é linear, mas porque 
linhas retas são facilmente desenhadas e analisadas.

– Retas são frequentemente usadas como primeiras 
aproximações para padrões em dados.



  

Ajustando uma reta aos dados: o 
estudo de Kalama

● Alturas médias de crianças foram medidas de 
161 crianças em Kalama no Egito:



  

Esboçando uma reta passando por 
uma nuvem de dados

● Embora os pontos dos dados não estejam 
localizados exatamente sobre uma linha reta, o 
padrão geral parece claramente linear no 
gráfico anterior;

● Começamos a esboçar uma reta achando a 
declividade:
– Estimamos as coordenadas de dois pontos sobre a 

reta → vejamos!



  

Esboçando uma reta passando por 
uma nuvem de dados



  

Esboçando uma reta passando por 
uma nuvem de dados

● Construimos a equação uma vez encontrada a 
declividade:
– H = b + 0,67 * A

– Pegamos um ponto que passa na reta, por 
exemplo, (20,77,5) e substituímos na equação.

– Qual o domínio do nosso modelo de dados?



  

Esboçando uma reta passando por 
uma nuvem de dados

● A intersecção da reta com o eixo vertical pode 
não estar no domínio.

● Vejamos a figura abaixo:



  

Reinicializando a variável 
independente

● Quando modelamos dados reais, muitas vezes 
faz sentido reinicializar a variável independente 
a fim de ter uma intersecção com o eixo vertical 
razoável.

● Isto é especialmente verdadeiro para séries 
temporais, como mostrado no exemplo a 
seguir, em que a variável independente é o 
ano.

● Vejamos no próximo exemplo como tratar isso 
para séries temporais.



  

Reinicializando a variável 
independente

● Os dados a seguir mostram a tendência de 
tabagismo nos EUA de 1965 a 2007



  

Reinicializando a variável 
independente

● Vejamos como os valores ficariam se 
reinicializarmos a variável independente para 
que ela comece em zero.



  

Reinicializando a variável 
independente

● Daí podemos estimar a reta de melhor ajuste, 
considerando que a variável independente será 
o número de anos N desde 1965;
– Estimar a declividade a partir de dois pontos (0,42) 

e (25,27)

– Achamos a intersecção com a reta vertical = 42



  

Interpolação e extrapolação: 
fazendo prognósticos

● Podemos usar esse modelo linear sobre fumantes 
para fazer prognósticos;

● Podemos interpolar ou estimar novos valores entre 
valores conhecidos. Por exemplo, não temos dados 
para 1970, mas podemos usar o modelo anterior para 
estimar considerando N=5;

● Podemos também usar o modelo para extrapolar ou 
fazer previsões para além dos valores conhecidos. O 
modelo vai até 2007, mas podemos usar para prever 
o valor em 2010.

– CUIDADO: extrapolar muito além dos valores 
conhecidos é arriscado. Por exemplo, pelo modelo, 
em 2035 teríamos 0% de fumantes. Será?



  

Interpolação e extrapolação: 
fazendo prognósticos
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Estudo de caso e retas de regressão:
procurando ligações entre educação e rendimentos

● Como rendimentos e educação estão 
relacionados? Ter estudado mais tempo dá 
acesso a empregos com salários mais altos?

● Nesta tópico vamos explorar como um cientista 
social poderia começar a responder estas 
questões usando retas de regressão e dados 
do censo dos EUA.



  

Resumindo os dados: retas de 
regressão

● Nas ciências sociais e nas ciências da vida, 
normalmente é difícil dizer se uma variável realmente 
depende de outra;

● Por exemplo, é plausível que os rendimentos de uma 
pessoa dependam em parte de quantos anos de 
estudo forma ele ou ela teve, já que podemos 
suspeitar que ter mais anos de estudo dá acesso a 
trabalhos com salários mais altos, mas vários outros 
fatores também entram em jogo. 

● Apesar desta complexidade, tentamos determinar 
tanto quanto podemos olhando primeiro apenas para 
a relação entre rendimentos e educação.



  

Existe uma relação entre educação 
e redimentos?

● Se partirmos da hipótese de que rendimentos 
dependem de educação, então a convenção é 
representar no gráfico a educação no eixo 
horizontal. 

● Cada par ordenado de valores dos dados nos 
fornece um ponto com coordenadas na forma:
– (educação, rendimentos pessoais)



  

Existe uma relação entre educação e redimentos?



  

Existe uma relação entre educação e redimentos?

● Como podemos imaginar a relação entre essas 
duas variáveis?
– Claramente, rendimentos pessoais não são uma 

função da escolaridade no sentido matemático, já 
que pessoas que têm o mesmo número de anos de 
educação formal recebem quantias muito diversas;

– O gráfico de dispersão, obviamente, não passa no 
teste da reta vertical – lembram-se?

– Mas, para formar uma descrição simples desses 
dados, tivéssemos que achar uma descrição 
funcional simples. Suponham ainda que 
insistíssemos que esta relação simples fosse uma 
função linear.



  

Análise de regressão

● Um procedimento matemático formal chamado 
de “análise de regressão” nos permite 
determinar qual função linear é a “melhor” 
aproximação dos dados;

● A reta de melhor ajuste resultante é assim 
chamada de reta de regressão e é análoga à 
ideia de mencionar apenas a média de um 
conjunto de dados de uma única variável, em 
vez de se referir a todo o conjunto de dados.

● Este é um método muito útil e poderoso de 
resumir um conjunto de dados!!!



  

Análise de regressão

● O gráfico anterior que mostramos pode derivar uma 
análise de regressão que nos aponte a seguinte equação 
da reta:

– Rendimentos pessoais = -30 + 6840 * anos de 
escolaridade (além do ensino fundamental)

● Vale ressaltar:

– Os pontos de dados estão muito dispersos em torno da 
reta por questões que claramente não são capturadas 
pelo modelo linear. 

– Podemos ordenar a “desordem” agrupando todas as 
pessoas com o mesmo ano de escolaridade e 
marcando no gráfico a mediana dos rendimentos 
pessoais de cada grupo. Vejamos!



  

Análise de regressão

O padrão está agora BEM mais claro. 
Uma tendência de crescimento para a direita é mais nesse gráfico.



  

Como avaliar se um ajuste ficou bom?
● Para ajudar a responder esta pergunta, estatísticos calculam uma 

grandeza conhecida como coeficiente de correlação;

● O coeficiente de correlação está sempre entre -1 (os pontos se 
ajustam perfeitamente com declividade negativa) e  1 (os pontos se 
ajustam perfeitamente com declividade positiva)

● Quanto mais perto o valor absoluto da correlação estiver de 1, 
melhor será o ajuste e mais forte a associação linear entre as 
variáveis;

● Um pequeno coeficiente de correlação (com valor absoluto de zero) 
indica que as variáveis não dependem linearmente uma da outra. 

– Isto pode ser porque não há nenhuma relação entre elas ou 
porque existe uma relação que é mais complicada do que uma 
relação linear;

● Em geral um ajuste para o gráfico de medianas (ou médias) 
geralmente fornece um coeficiente de correlação mais alto do que 
um ajuste ao conjunto de dados original pois a dispersão é atenuada.



  

Como avaliar se um ajuste ficou bom?



  

Interpretando retas de regressão:correlação 
versus causalidade

● Somos tentados a concluir que maior escolaridade causa 
aumento de rendimentos. 

● Isto até pode ser verdade, mas o modelo que utilizamos não 
oferece prova conclusiva;

– Esse modelo não responde a pergunta: Por que as variáveis 
estão relacionadas?

● FUNDAMENTAL: retas de regressão mostram correlação e não 
causalidade!!!

● Uma terceira variável, como por exemplo, o status econômico 
dos pais poderia ter maior contribuição para o nível de 
escolaridade quanto para os rendimentos pessoais.

– É isso que chamamos em análise de dados de variável 
oculta!

● Estatísticas nunca podem provar que um evento causa outro!



  

Interpretando retas de regressão:correlação 
versus causalidade

Podemos inferir uma relação causal aqui?



  

Levantando mais questões: se 
aprofundando

● Quando se encontra uma forte ligação entre variáveis, muitas 
vezes o passo seguinte é levantar dúvidas cujas respostas 
possam fornecer uma melhor compreensão da natureza da 
relação:

– Existem outras variáveis que afetam a relação?
● Rendimentos dependem de idade?
● Rendimentos dependem do sexo da pessoa?

– A relação ainda será válida se usarmos outras medidas de 
redimentos?

– Que fatores poderiam estar ocultos ou não estarem sendo 
levados em consideração?

– O que os valores atípicos nos dizem?
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