
REVISTA DE CIÊNCIA ELEMENTAR

1Revista de Ciência Elementar | doi: 10.24927/rce2014.043 | junho de 2014
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de correlação 
populacional
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Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

A Correlação entre duas variáveis aleatórias descreve a associação entre essas va-

riáveis. O Coeficiente de correlação populacional de Pearson, ρ, entre duas variáveis 

aleatórias X e Y, com desvio padrão diferente de zero, mede a direção e o grau com 

que as variáveis se associam linearmente. 

Dadas as variáveis aleatórias X e Y com valores médios μx e μy e desvios padrões σx e σy, 

superiores a zero, o coeficiente de correlação de Pearson ρ, entre X e Y, calcula-se a partir 

da seguinte fórmula:

ρ =
E [(X − µx) (Y − µy)]

σxσy

ou seja, o coeficiente de correlação ρ para o par de variáveis aleatórias (X,Y) é o quociente 

entre a covariância populacional das variáveis aleatórias X e Y e o produto dos desvios 

padrões respetivos:

ρ =
Cov(X,Y )

σxσy

Tal como o coeficiente de correlação amostral, também se pode provar que o coeficiente 

de correlação populacional assume valores no intervalo [-1,1].

Se as variáveis aleatórias X e Y são independentes, então o coeficiente de correlação ρ 

vem igual a 0. No entanto, o inverso não é necessariamente verdadeiro, pois pode o coe-

ficiente de correlação ser nulo, sem que as variáveis aleatórias sejam independentes, já 

que ρ só mede a associação linear. Existe, contudo, uma situação de exceção em que coe-

ficiente de correlação ρ nulo e independência são equivalentes, que é o caso do par (X, Y) 

ser binormal (para saber mais consultar, por exemplo, Murteira et al. (2002), página 259 e 

Pestana e Velosa (2010), página 935).

O coeficiente de correlação populacional ρ pode ser estimado pelo coeficiente de corre-

lação amostral r.
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