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1 Variáveis Aleatórias, Estat́ısticas e Distribuições

Dados de uma população/amostra representam caracteŕısticas, ou grandezas,
dessa população/amostra e é importante possuir ferramentas para estudá-los.
Essas caracteŕısticas podem ser qualitativas ou quantitativas. Em nosso curso de
F́ısica Computacional, trataremos de dados quantitativos que são classificados
da seguinte maneira:

• Discretos: a caracteŕıstica assume um valor enumerável de possibilidades.
No lançamento de um dado, por exemplo, a caracteŕıstica observada é o
número marcado na face do dado, que pode variar de 1 a 6;

• Cont́ınuos: a caracteŕıstica assume, em teoria, qualquer valor posśıvel em
um dado intervalo. Por exemplo, a altura de um pessoa pode assumir, a
priori, qualquer valor entre 60 cent́ımetros e 3 metros.

Uma variável, qualitativa ou quantitativa, que representa uma dada carac-
teŕıstica da população/amostra é comummente conhecida como variável aleatória
[1], pois ela pode assumir valores que não podem ser preditos com exatidão. Por
exemplo, no lançamento de uma moeda não viciada não podemos afirmar com
100% de certeza se o resultado observado será cara ou coroa. O mesmo vale para
o lançamento de um dado, onde os números de 1 a 6 têm igual chance de acon-
tecer, mas não podemos afirmar a priori qual deles será obtido. A descrição e
representação de variáveis aleatórias requer a utilização da estat́ıstica descritiva
e modelos de distribuição, tais como funções de probabilidade e funções densi-
dade de probabilidade [2], as quais serão apresentadas a seguir (sem qualquer
presunção de rigor matemático).

1.1 Métricas

Se a variável aleatória assume os valores enumeráveis x1, x2, · · · , xN no conjunto
dos números inteiros ela é dita variável aleatória discreta. A probabilidade de
um evento ocorrer é dada pela função probabilidade P(X = xi) = P (xi), com

o v́ınculo
∑N
i=1 P (xi) = 1. Os r primeiros momentos da variável aleatória são

definidos como,

µr =

N∑
i=0

P (xi)x
r
i . (1)
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O momento de ordem r = 0 é igual a 1 e serve para definir a constante de
normalização da distribuição. O momento de ordem r = 1 coincide com a
média µ.

A média é uma medida de tendência central, ou seja, não há informação de
quão dispersos os dados estão em relação a essa posição. Uma posśıvel medida
de dispersão é o desvio padrão, que é definido como a raiz quadrada da variância,

Var(X) =

N∑
i=0

(xi − µ)2P (xi) = E(X2)− E2(X), (2)

onde µ = E(X) é a média da distribuição, ou conjunto de dados em questão.
Uma variável aleatória cont́ınua, X, deve obedecer às seguintes relações:

f(x) ≥ 0, P (a < y < b) =

∫ b

a

dxf(x) e

∫ ∞
−∞

dx f(x) = 1, (3)

onde f(x) é denominada função densidade de probabilidade (pdf, da sigla em
inglês probability density function). Convém observar que para variáveis cont́ınuas
não faz mais sentido falar na probabilidade de um dado evento ocorrer, mas na
de ele pertencer a um determinado intervalo. A probabilidade é dada pela área
abaixo da curva da função f(x) entre os limites de integração.

O valor esperado de uma variável aleatória cont́ınua é definido como,

E(Y ) =

∫ ∞
−∞

dxxf(x). (4)

O seu significado é análogo ao do valor esperado de uma variável aleatória dis-
creta, isto é, ele dá o valor médio da variável aleatória cont́ınua. A variância de
uma variável aleatória cont́ınua é calculada de maneira análoga ao caso discreto,

Var(X) = E[(X − E(X))2] =

∫ ∞
−∞

dx [X − E(X)]2f(x). (5)

A propriedade Var(Y ) = E(Y 2) − [E(Y )]2 continua válida para as variáveis
aleatórias cont́ınuas. O momento de ordem r centrado na média é definido
como,

µr =

∫ ∞
−∞

dx (x− µ)rf(x). (6)

1.2 Distribuições

A distribuição uniforme discreta é o tipo mais simples de distribuição para
uma variável aleatória discreta. Neste caso, cada posśıvel valor da variável
ocorre com a mesma probabilidade. Um conjunto de valores x1, ..., xk segue
uma distribuição uniforme discreta se,

P(X = xi) =
1

k
, (7)

para i = 1, 2, 3, ..., k. O valor esperado e a variância para a distribuição da Eq. 7
valem, respectivamente:

E(X) =
1

k

k∑
i=1

xi =
k + 1

2
, (8)
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Var(X) =
k2 − 1

12
. (9)

A distribuição uniforme cont́ınua é representada pela função densidade de
probabilidade,

f(x) =

{
1/(b− a) se a ≤ x ≤ b
0, caso contrário

E(X) =
a+ b

2
, (10)

Var(X) =
(b− a)2

12
. (11)

A distribuição exponencial descreve processos sem memória, tais como o
decaimento radioativo. A pdf da distribuição exponencial é dada por,

f(x) =
1

`
exp

[
−x
`

]
, (12)

onde x ≥ 0 e ` > 0. O valor esperado e a variância da distribuição exponencial
são, µ = ` e σ2 = `2, respectivamente. A função de distribuição acumulada vale
F (x) = 1− e`x.

A distribuição gama é representada pela pdf:

Gama(x) =
xα−1

Γ(α)`α
exp

[
−x
`

]
(13)

onde x > 0, ` > 0 e α > 0. Γ(α) é a função gama. A média e a variância
da distribuição gama são dadas por: µ = α` e σ2 = α`2, respectivamente. A
função de distribuição acumulada vale,

F (x) =
γ(α, x/`)

Γ(α)
= P [α, z], (14)

onde P (a, b) é a função gama incompleta normalizada. Note que para o caso
α = 1 recuperamos a distribuição exponencial.

A distribuição normal, ou gaussiana, é caso limite de outras distribuições
e pode ser utilizada para descrever uma série de fenômenos naturais, além de
possuir aplicações em inferência estat́ıstica. A pdf da distribuição normal é,

Normal(x) =
1√
2πσ

exp

[
−(x− µ)2

2σ2

]
, (15)

onde −∞ < x <∞ e σ > 0; µ é a média e σ é o desvio padrão.
A distribuição normal padrão é o caso particular em que µ = 0 e σ2 = 1.

Existe uma mudança de variável que transforma qualquer distribuição normal
em uma normal padrão. Essa transformação leva da variável aleatória X para
a variável aleatória Z via Z = (X−µ)/σ, que substitúıda na Eq. 15 resulta em:

f(z) =
1√
2π

exp

[
−z2

2

]
. (16)
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2 Teste do Chi-Quadrado

O teste do χ2 (qui-quadrado) é um teste de hipótese que pertence à classe dos
testes de aderência. Nesse teste assume-se (hipótese nula) que a distribuição
de probabilidade, ou função densidade de probabilidade (pdf), é representada
por alguma distribuição conhecida. Partindo-se desse ponto, desejamos ava-
liar se o conjunto de dados que compõem a amostra é bem representado pela
distribuição esperada (em outras palavras, desejamos avaliar a aderência dos
dados ao modelo). Caso a aderência seja satisfatória e a amostra razoavelmente
grande, é aceitável assumir que a função de probabilidade ou pdf representa
com boa acuidade a distribuição populacional.

Como em todo o teste de hipótese, deve-se definir um ńıvel de significância
e, caso a hipótese nula seja rejeitada, temos um indicativo de que a distribuição
esperada não é adequada para descrever os dados da amostra em questão.

O teste do χ2 foi desenvolvido pelo matemático inglês Karl Pearson (1857-
1936) e baseia-se na seguinte estat́ıstica,

χ2
ν =

k∑
i=1

(Oi − Ei)2

Ei
(17)

onde,

• χ2
ν é a estat́ıstica de teste;

• Oi é a frequência observada de uma determinada classe;

• Ei é a frequência esperada, obtida de acordo com o modelo testado, dessa
classe;

• k é o número de classes.

Há alguns detalhes adicionais quanto ao uso desse teste para um modelo
onde Ei ≤ 5 ou quando devemos estimar parâmetros a partir da amostra. No
entanto, essas duas caracteŕısticas não ocorrerão no uso do teste para avaliar
um gerador de números aleatórios (para aqueles que estiverem interessados em
maiores detalhes a respeito do teste do χ2, sugerimos a Ref. [3]).

O teste do χ2 pode ser utilizado para avaliar se números aleatórios gerados
por um gerador de números aleatórios têm boa aderência ao que se espera de
números aleatórios. O teste do χ2

ν para um gerador de números aleatórios
consiste nos seguintes passos:

1. Gere uma sequência de N números aleatórios no intervalo (0,1] com um
gerador que forneça números pseudo-aleatórios no intervalo [0,1);

2. Faça um histograma de frequências e considere n o número de classes.
Note que a i-ésima entrada do histograma de frequências fornece a i-ésima
frequência observada, ou Oi;

3. Espera-se que os dados sejam uniformemente distribúıdos, de forma que
a contagem esperada em cada classe é dada por N/n. Por exemplo, se
N = 10000 e n = 100, é esperado que haja Ei = 100 números em cada
classe;
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4. Calcule a razão (Oi − Ei)2/Ei para cada classe e some todas as k parcelas
de modo a obter a estat́ıstica χ2

ν (Eq. 17).

O processo descrito acima permite obter χ2
ν e agora surge a pergunta: como

avaliar se a hipótese nula está correta? Esta é uma pergunta que não envolve
cálculos complicados para ser respondida.

O primeiro passo é identificar o número ν de graus de liberdade, dado por
ν = n−1 onde n é o número de classes. A razão pela qual a variável definida pela
Eq. 17 foi chamada de χ2 é que pode-se mostrar que ela satisfaz a distribuição
do qui-quadrado com ν graus de liberdade sempre que as frequências esperadas
Ei forem maiores ou iguais a 5 para todas as classes.

O teste prossegue comparando-se o valor obtido acima para χ2
ν com o valor

tabelado da distribuição de χ2
ν para ν graus de liberdade para um dado ńıvel

de significância α (deve-se consultar uma tabela de valores para a distribuição
do χ2

ν para tal). Os valores tabelados dão os valores de corte χ2
ν,α tais que a

probabilidade de se obter um valor de χ2
ν maior que o valor de corte é menor ou

igual a α. Os valores de α mais comumente adotados são α = 0, 01 e α = 0, 05.
Visualmente, podemos interpretar de acordo com a Fig. 1.

Figura 1: Distribuição do χ2 com ν = 25 graus de liberdade. Ao realizar o teste
estat́ıstico definimos um limiar da estat́ıstica de interesse a partir do qual não
aceitamos valores maiores. O valor desse limiar é encontrado definindo-se um
ńıvel de significância α pequeno, que dá a probabilidade de que o valor de χ2

seja maior que o limiar.

O teste é unilateral, sendo a hipótese nula rejeitada se χ2
ν > χ2

ν,α. Note
que χ2

ν > χ2
ν,α é razoável, pois se a distribuição esperada não representa bem a

amostra a diferença entre a frequência obtida com o modelo e aquela oriunda
dos dados é grande.
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3 Autocorrelação

É uma medida da dependência linear de uma variável com ela mesma separada
por um intervalo de tempo, por exemplo algum sinal biológico ou o valor de uma
ação na bolsa de valores em diferentes instantes de tempo. Para um processo
estacionário, a autocorrelação entre duas variáveis depende apenas da separação
k de tempo entre elas. Matematicamente, a autocorrelação pode ser definida
como:

C(k) = Corr(xt, xt+k) =
x′k
x′0
, (18)

onde x′k é a covariância da variável com ela mesma em dois instantes de tempo
com separação h, enquanto x′0 é com separação nula, ou seja, a própria variância.

Para ficar mais claro o significado de autocorrelação, vamos reescrever a
Eq. 18 para um conjunto de dados x1, x2, x3, · · · , xN da seguinte maneira

C(k) =
〈xixi+k〉 − 〈xi〉〈xi+k〉
〈xixi〉 − 〈xi〉〈xi〉

(19)

note que o denominador da equação anterior é a variância de sequência de
N dados. A quantidade 〈xixi+k〉 é encontrada para um valor arbitrário de k
por meio da formação de todos os posśıveis produtos xixi+k (note que há um
número de N − k produtos nesse caso). Se xi e xi+k são descorrelacionados
então 〈xixi+k〉 = 〈xi〉〈xi+k〉 e o numerador da Eq. 19 torna-se nulo. O teste da
autocorrelação é um teste simples para avaliar nosso conjunto de dados obtidos
com um gerador de números pseudo-aleatórios.

4 Números aleatórios - Geração e testes

Nessa seção apresentamos o “oscilador harmônico”1 dos geradores de números
pseudo-aleatórios: o gerador linear congruencial (GLC). Este gerador é utilizado
para gerar números distribúıdos aleatoriamente segundo a distribuição uniforme.
Na sequência, exploramos maneiras de gerar números aleatórios seguindo outras
funções densidade de probabilidade, tais como a exponencial ou a gaussiana.

4.1 Números Pseudo-Aleatórios e GLC

Até o momento, o curso de F́ısica Computacional tratou de sistemas determi-
nistas, ou seja, sistemas cujas regras de evolução, em conjunto com as condições
de contorno ou valores iniciais, levam sempre a um comportamento que pode
ser predito exatamente, tal como a trajetória de um projétil ou o cálculo do po-
tencial segundo a equação de Laplace. Deste ponto do curso em diante, vamos
estudar sistemas cujo comportamento não pode ser predito de maneira exata,
mesmo partindo das mesmas condições iniciais; em tais sistemas descrevemos
o comportamento médio da grandeza observada, assim como a variância asso-
ciada. Um exemplo que vamos estudar é o da caminhada aleatória, onde a
grandeza de interesse é o deslocamento médio de um caminhante. Essa nova
classe de sistemas que vamos estudar está associada aos chamados Métodos

1Utilizamos esse termo, pois o oscilador harmônico é o paradigma mais fundamental de
fenômenos oscilatórios, assim como o gerador linear congruencial o é para a geração de números
aleatórios
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de Monte Carlo, cujo ingrediente básico é justamente um bom gerador de
números aleatórios. Idealmente, uma sequência de números aleatórios deve sa-
tisfazer duas condições:

• Não ser posśıvel prever qual será o próximo número xi+1, ou seja, números
gerados sucessivamente devem ser independentes e descorrelacionados;

• a obtenção de cada número do conjunto deve ser igualmente provável.

Exemplos de geradores que satisfazem tal condição são: (i) a jogada de uma
moeda permite gerar valores 0 e 1 (cara e coroa por exemplo); (ii) a orientação
de uma agulha que é jogada ao chão permite gerar ângulos entre 0 e 2π, em
relação a uma linha reta previamente desenhada; (iii) uma sequência de números
aleatórios de 0 até N − 1 obtida ao preparar uma amostra de N núcleos radioa-
tivos sendo cada átomo numerado de 0 até N−1. Todos esses geradores não são
práticos para aplicação em simulação computacional, por questões experimen-
tais e por ser dif́ıcil de gerar longas sequências numéricas. Para atingir nosso
objetivo faz-se necessário o uso de um programa computacional para gerar o
que vamos chamar agora de números pseudo-aleatórios.

A questão central a ser entendida é que dado o computador, uma máquina
determinista, como é posśıvel gerar uma sequência de números onde a impre-
visibilidade tome lugar? A resposta é que o que importa na verdade são as
caracteŕısticas estat́ısticas da sequência de números gerados, a questão da previ-
sibilidade não é tão determinante nas aplicações que vamos tratar. É necessário
destacar que não há gerador de números pseudo-aleatórios perfeito; um tipo, ou
modelo, pode gerar bons resultados em algumas aplicações, mas pode funcionar
de forma inadequada em outras. A classe de geradores mais simples é baseada
no gerador linear congruencial, cuja função matemática é dada por

xn+1 = (axn + c)modm, (20)

onde mod é definido como o operador resto da divisão, a é conhecido como
multiplicador, m é o módulo e c é o incremento. O gerador deve ser iniciali-
zado com um valor x0 e, a partir da Eq. 20, são gerados os sucessivos valores
x1, x2, · · ·xN , e os valores dos parâmetros a, c e m são definidos pelo usuário.
Um exemplo simples é obtido ao considerar a = 3, c = 4, m = 32 e x0 = 1, que
gera a sequência 1, 7, 25, 15, 17, 23, 9, 31, 1, 7, 25, · · · (a sequência se repete inde-
finidamente). A razão pela qual os números gerados a partir da Eq. 20 parecem
pertencer a uma sequência aleatória é que o sistema representado pela Eq. 20
é caótico. Não existe um teste único para determinar se o gerador é adequado,
no entanto uma composição de 3 testes simples pode ajudar a determinar se um
gerador GLC está gerando uma sequência que pode ser considerada aleatória.

1. Determinar o peŕıodo do gerador;

2. Utilizar o teste do χ2;

3. Avaliar a autocorrelação para vários valores de k.

O teste do χ2 e o cálculo da autocorrelação já foram abordados na seção ante-
rior. O peŕıodo do gerador refere-se ao tamanho máximo da sequência (não repe-
tida) de números gerados. No caso GLC definido pela Eq. 20 a máxima sequência
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é de tamanho m, no entanto, uma escolha não adequada dos parâmetros a, c
pode gerar uma sequência com peŕıodo de repetição muito menores que m. Por
exemplo, escolhendo-de a = 1 obtemos uma sequência de inteiros igualmente
espaçados de c. Em nossa lista de exerćıcios vamos explorar um pouco mais os
detalhes referentes à escolha dos parâmetros e notar que os dados podem ser
aprovados em alguns testes e reprovados em outros.

4.2 Método da Função Acumulada

O gerador linear congruencial nos fornece uma distribuição uniforme dos dados,
no intervalo entre [0,10), contudo há aplicações que necessitam de números
aleatórios oriundos de outras distribuições. Um método que permite gerar
números aleatórios, com outras funções densidade de probabilidade, é baseado
no uso da função acumulada. Lembre-se, a PDF f(x) deve respeitar os critérios:

f(x) > 0; (21)∫ ∞
−∞

dxf(x); (22)∫ b

a

dxf(x) = Prob(a < x < b). (23)

A função de distribuição acumulada informa a probabilidade de se obter um
valor da variável aleatória menor ou igual a x. Em termos de f(x) ela pode ser
escrita como,

F (x) =

∫ x

−∞
dxf(x). (24)

A interpretação geométrica de F (x) é que ela representa a fração da área abaixo
da curva definida por f(x) à esquerda de x (Veja a Fig. 2). Note que é posśıvel
estabelecer uma relação uńıvoca entre os números gerados pela função densidade
de probabilidade uniforme no intervalo [0,1), que vamos denominar r, e os de
F (x) por meio da relação

F (x) = r (25)

que leva à seguinte relação
x = F−1(r), (26)

onde F−1(.) é a função inversa de F (x).
Para entender melhor as equações anteriores note que, dado r uniforme no

intervalo [0,1) implica em F (x) distribúıdo de maneira uniforme. A probabili-
dade de que F (x) esteja no intervalo [F (x), F (x)+dF (x)] é dF (x), que de acordo
com a Eq. 25 é igual à dr. A relação entre dF (x) e dx pode ser encontrada por
meio da equação dF (x)/dx = f(x), e como a função densidade uniforme vale 1
no intervalo 0 < r < 1, ou seja, f ′(u) = 1 chegamos à seguinte relação,

dF (x) = f(x)dx = f ′(r)dr (27)

que é a relação fundamental da lei de transformação de probabilidades, o que
mostra que nossos cálculos estão corretos.

Ademais do rigor estat́ıstico, o que realmente interessa é descrever a receita
de bolo para gerar os números aleatórios. Para gerá-los de acordo com a função
densidade de probabilidade f(x), a ideia é:
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Figura 2: Função acumulada da distribuição gaussiana. Note que o plot da CDF
para o valor x = 0 equivale à área abaixo da curva da PDF até este ponto (plot
a).

• Gerar números uniforme- e aleatoriamente distribúıdos no intervalo [0,1);

• Calcular a função acumulada de f(x) e invertê-la, obtendo então F−1(x);

• Utilizar os números aleatórios uniformemente distribúıdos como argu-
mento de F−1(x).

Como exemplo considere a geração de números aleatórios que seguem a distri-
buição exponencial. A PDF da distribuição exponencial é definida como

f(x) =

{
0 se x < 0
exp(−x/`) se x ≥ 0,

cuja função acumulada vale F (x) = 1− exp(x/`) com r = 1 − exp(x/`) e após
o cálculo da função inversa obtemos a variável aleatória x, que está distribúıda
de acordo com a distribuição exponencial:

x = −` ln(r). (28)

O problema com o método da rejeição é que nem sempre é posśıvel, ou tarefa
simples, calcular a inversa da função acumulada. Um desses casos ocorre com a
distribuição normal, uma das distribuições mais encontradas em diversas áreas
do conhecimento. Para gerar essa distribuição há uma estratégia conveniente
conhecida como método de Box-Muller.

4.3 O Método de Box-Muller para Geração da Distri-
buição Gaussiana

O método de Box-Muller foi descrito no final da década de 1960. O ponto de
partida é considerar a distribuição conjunta de normais padrão, com média zero
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e variância unitária, cuja probabilidade de encontrar uma variável aleatória no
intervalo x+ dx, y + dy é dada por

f(x, y)dxdy =
1

2π
exp(−(x2 + y2)/2)dxdy. (29)

A estratégia do método consiste em fazer uma mudança de variáveis ade-
quada, com r = (x2 + y2)1/2 e θ = arctan(y/x). Considere ainda ρ = r2/2 para
obter a probabilidade em coordenadas polares:

f(ρ, θ)dρdθ =
1

2π
exp(−ρ)dρdθ. (30)

Uma rápida inspeção na Eq. 30 mostra que se gerarmos ρ de acordo com a
distribuição exponencial e θ uniformemente no intervalo de [0, 2π] vamos obter as
variáveis aleatórias x e y que estão distribúıdas de acordo com a PDF Gaussiana:

x =
√

2 ln(U1) cos(U2) (31)

x =
√

2 ln(U1) sin(U2) (32)

onde U1 segue a distribuição uniforme entre 0 e 1, enquanto U2 é distribúıdo
uniformemente entre 0 e 2π.
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