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1 Definição do Método de Monte Carlo e Esti-
mativa da Acurácia

Um experimento computacional requer a execução de um programa de com-
putador que, em geral, é baseado no sistema f́ısico que se deseja representar.
Neste contexto, de maneira bem geral, o método de Monte Carlo (MC) é base-
ado em uma abordagem estat́ıstica que busca obter estimativas de observáveis,
tais como médias temporais ou configuracionais, por meio de algum processo de
amostragem de configurações (escolhidas de maneira aleatória) do sistema em
estudo [1].

O método de Monte Carlo é particularmente útil quando se deseja estudar
comportamentos de sistemas com grande número de estados acesśıveis. Siste-
mas assim são estudados em áreas como a F́ısica Estat́ıstica, a F́ısica Biológica
e a F́ısica de Sistemas Complexos. Em muitos desses sistemas pode não haver
solução anaĺıtica posśıvel ou o cálculo numérico pode falhar, tornando a amos-
tragem aleatória dos estados do sistema uma estratégia muito interessante para
encontrar estimativas de observáveis (tais como a média e o desvio padrão).

Uma das chaves do sucesso para um método de Monte Carlo é o uso de um
bom gerador de números aleatórios, o tema da aula passada. Trataremos aqui
do método de MC no contexto da f́ısica, mas é necessário deixar claro que ele
tem um papel relevante em outras áreas, tais como engenharia e matemática [2].
O método de Monte Carlo pode ser dividido em dois grandes subconjuntos. O
primeiro, em que vamos nos ater durante a aula, é o método da amostragem
direta, que permite obter amostras com probabilidade proporcional à função de
probabilidade (PDF) que descreve o sistema. Neste método a análise de erro
nas estimativas é trivial quando comparada a métodos de amostragem baseados
em cadeias de Markov (a segunda grande técnica utilizadas nos algoritmos de
MC).

1.1 O Cálculo do Valor de π

Vamos iniciar o nosso aprendizado do método de Monte Carlo com um exemplo
simples. Queremos estimar o número π por meio da razão entre a área de um
ćırculo inscrito em um quadrado e a área do quadrado, como ilustrado na Fig. 1.
Vamos chamar o raio do ćırculo de L. Suponha que conhecemos a equação para
a área do ćırculo, πL2, mas não conhecemos o valor de π e queremos determiná-
lo. Como visto em aulas anteriores, podemos calcular a integral por meio de
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algum método numérico, contudo queremos ilustrar como esse problema pode
ser resolvido utilizando-se o método de Monte Carlo.

Figura 1: Desejamos estimar o valor de π baseado na razão da área do ćırculo
pela área do quadrado. O lado do quadrado é 2L e o raio do ćırculo inscrito é
L. No caso da figura, L = 1.

A estratégia do método MC é estimar o valor de π utilizando um método
aleatório. Para dar um exemplo, imagine uma criança jogando pedras no chão
onde há uma desenho análogo ao da Fig. 1. Considere que cada jogada é
aleatória e uniformemente distribúıda. É fácil perceber que a estimativa de
π depende da razão entre o número de pedras que caem no interior do ćırculo
e o número total de pedras que foram jogadas (estamos assumindo que todas
as pedras jogadas caem dentro do quadrado). Ao invés de crianças e pedras,
podemos utilizar computadores e um bom gerador de números aleatórios uni-
formemente distribúıdos para estimar o valor de π. O procedimento dá-se da
seguinte forma:

• Gere dois números aleatórios uniformemente distribúıdos no intervalo−L <
x, y < L;

• Se x2 + y2 < L, então o ponto gerado está interior do ćırculo;

• Repita o processo N vezes e conte o número n de pontos que cáıram no
interior do ćırculo.

A probabilidade de um ponto cair no interior do ćırculo é proporcional à razão
de sua área pela área do quadrado, π/4, o que resulta na seguinte estimativa
para π:

π̂ = 4
n

N
, (1)

onde N é o número de pontos gerados e n é a quantidade dentro do ćırculo.
Graficamente, este comportamento pode ser observado na Fig. 2.

Note que ao aumentarmos o valor de N nos aproximamos cada vez mais do
valor exato de π. A velocidade com que essa aproximação ocorre está associ-
ada ao erro inerente ao método de Monte Carlo. Vamos explorar esse erro na
próxima subseção.
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Figura 2: Estimativa do valor de π para (a) N = 102, (b) N = 104 e (c)
N = 106. Note que ao aumentar o número de pontos nos aproximamos cada
vez mais do valor exato de π.

1.2 Estimativa de Erro nos Métodos de Monte Carlo

A estimativa de erro para o método de Monte Carlo envolve alguns conceitos
básicos de estat́ıstica descritiva: (i) multiplicação de média e variância por uma
constante, e (ii) soma de variáveis aleatórias. A média aritmética para um

conjunto de N variáveis aleatórias é escrita como 〈x〉 = [1/N ]
∑N

i=1 xi, onde xi
é o i-ésimo valor da variável aleatória. Ao multiplicar o valor de cada uma das
variáveis aleatórias por uma consante a e adicionar uma constante b temos:

〈ax+ b〉 = a〈x〉+ b. (2)

A variância de um conjunto de dados é escrita da seguinte maneira

Var(x) =
1

n− 1

N∑
i=1

(xi − 〈x〉)2 =
1

n− 1

N∑
i=1

(x2i − 2xi〈x〉+ 〈x〉2). (3)

Ao multiplicar as variáveis aleatórias por uma constante a e somar b obtemos a
seguinte relação para a variância

(n− 1)Var(ax+ b) =

N∑
i=1

a2x2i + 2abxi + b2 − 2a2〈x〉xi − 2abxi − 2ab〈x〉

− 2b2 + a2〈x〉2 + 2ab〈x〉+ b2 =

a2x2i − 2a2〈x〉+ a2〈x〉2. (4)

A Eq. 4 é igual à Eq. 3 exceto pelo fator a2. Dessa maneira, escrevemos a
segunda relação importante:

Var(ax+ b) = a2Var(x). (5)

A média da soma de variáveis aleatórias é igual à soma das médias, ou seja,
para as variáveis aleatórias θ1, θ2, · · · θN temos:

〈θ1 + θ2 + · · ·+ θN 〉 = 〈θ1〉+ 〈θ2〉+ · · ·+ 〈θN 〉. (6)
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Essa relação vale para variáveis aleatórias independentes, ou seja, 〈θiθj〉 =
〈θi〉〈θj〉, e também para variáveis aleatórias dependentes. A variância da soma
de variáveis aleatórias independentes é escrita da seguinte maneira:

Var(θ1 + · · ·+ θN ) = 〈(θ1 + · · ·+ θN )2〉 − 〈θ1 + · · ·+ θN 〉〈θ1 + · · ·+ θN 〉. (7)

Lembrando de duas propriedades importantes: 〈θiθj〉 = 〈θi〉〈θj〉 e utilizando um
pouco de álgebra podemos escrever:

Var(θ1 + · · ·+ θN ) = 〈(θ1 + · · ·+ θN )2〉 − 〈θ1 + · · ·+ θN 〉〈θ1 + · · ·+ θN 〉 =

〈(
N∑
i=1

θi)(

N∑
j=1

θj)〉 −
N∑
i=1

N∑
i=1

〈θi〉〈θj〉 =

N∑
i=1

〈θ2i 〉+

N∑
i 6=j

〈θi〉〈θj〉 −
N∑
i=1

〈θi〉2−

N∑
i 6=j

〈θi〉〈θj〉 =

N∑
i=1

〈θ2i 〉 −
N∑
i=1

〈θi〉2 = NVar(θ), (8)

ou seja, para variáveis aleatórias independentes a variância da soma é igual à
soma das variâncias, o que em conjunto com a Eq. 5 nos leva à seguinte relação:

Var

(
θ1 + · · ·+ θN

N

)
=

Var(x)

N
(9)

Agora que obtivemos os resultados para as estat́ısticas, devemos interpretá-
los. A média obtida pela Eq. 6 é um estimador para a média verdadeira, en-
quanto o desvio padrão dessa estimativa SEx̂ = s/

√
N (conhecido como erro

padrão da média onde s2 = Var(x)) fornece o intervalo de confiança, ou chance,
de encontrar o verdadeiro valor do grandeza que está sendo estimada.1 Isso
significa que o valor exato encontra-se:

• No intervalo x̂− SEx̂ < µ < x̂+ SEx̂ com 68% de chance;

• No intervalo x̂− 2SEx̂ < µ < x̂+ 2SEx̂ com 95% de chance;

• No intervalo x̂− 3SEx̂ < µ < x̂+ 3SEx̂ com 99% de chance.

Retornando ao nosso exemplo do cálculo de π, observe que cada ponto ge-
rado pode ou não cair dentro do ćırculo. Cada ponto equivale a um ensaio
de Bernoulli, com probabilidade de cair no ćırculo p = π/4 = 0.785 e fora
(1− p) = 0.215. A média vale 〈x〉 ≈ p = 0.785 e a variância p(1− p) = 0.168.

2 O Cálculo de Integrais

Nesssa seção abordamos o cálculo de integrais por meio do método de Monte
Carlo. Iniciamos com um exemplo de cálculo numérico dessas integrais. Em
seguida apresentamos dois métodos tradicionais para avaliar essas integrais, as-
sim como um técnica importante em métodos de Monte Carlo, conhecida como
redução de variância, que permite obter estimativas mais precisas com menos
computação.

1Aqui a distribuição é gaussiana, o que é um resultado geral para os métodos de Monte
Carlo apresentados nessa aula.
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(a) (b)

Figura 3: (a) Valor estimado de π para diversos valores de N . (b) Decaimento
do erro em função de N .

3 Cálculo Numérico de uma Integral

Nessa subseção, estamos interessados em realizar o calculo de integrais, o qual
será utilizado para comparação com os métodos de Monte Carlo. Considere a
seguinte integral unidimensional:

F =

∫ b

a

dx f(x). (10)

Numericamente, podemos aproximar o cálculo da integral dada pela Eq. 10 por
meio da aproximação retangular. Esta aproximação consiste em discretizar o
cálculo da intergral dividindo o intervalo de integração em N retângulos com
espaçamento ∆x = (b− a)/n. A integral da Eq. 10 pode ser reescrita como

Fn =

N∑
i=1

f(xi)∆x =
b− a
N

n−1∑
i=0

f(xi), (11)

onde xi = x0 + (i − 1)∆x, em nosso cálculo vamos assumir x0 = a, ou seja,
aproximamos o valor de xi no intervalo xi − xi + ∆x por xi, ou seja, o limite
inferior do intervalo. Outras aproximações melhores podem ser feitas para o
cálculo da integral, tal como o uso da regra do trapézio.

3.1 O Cálculo da Integral por Meio do Método de Monte
Carlo

O resultado do cálculo da integral de uma curva f(x) é equivalente à área
delimitada por esta curva. Podemos estimar a integral assim como procedemos
com a estimativa de π, ou seja, gerando as coordenadas xi e yi do i-ésimo ponto.
A maneira mais simples é verificar se yi < f(xi) para o ponto xi e, caso seja,
adicionar um ao contador acertos ou “pontos abaixo da curva”, e, caso contrário,
descarta-se o ponto e gera-se o próximo. Assim como na estimativa de π, a razão
de acertos pelo total de pares de coordenadas geradas é a estimativa para a área
da curva.
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Um método mais simples para o cálculo da integral é se basear no teorema
do valor médio. Segundo este teorema, a área abaixo de uma curva pode ser
escrita como:

Fn = (b− a)
1

N

N∑
i=1

f(xi), (12)

onde xi são números aleatórios distribúıdos uniformemente no intervalo a <
xi < b e N o número de pontos amostrado. Note que a formulação matemática
para essa estimativa é exatamente a mesma utilizada no cálculo da integral pelo
método da aproximação retangular, a não ser pelo fato que os pontos xi não
estão igualmente espaçados.

3.2 Amostragem por Importância

Para avaliar a integral da função exp(−x2) no intervalo [0,1) utilizamos um
conjunto x1, · · · , xN de números aleatórios uniformemente distribúıdos, assim
como implementado pela Eq. 6. Contudo, à primeira vista, parece mais eficiente
amostrar a função f(x) mais frequentemente em regiões do domı́nio x onde
f(x) é mais relevante ou apresenta o comportamento desejado. A técnica de
amostragem por importância em métodos de Monte Carlo serve justamente a
este propósito.

Em nossa análise prévia determinamos que o erro padrão da média é propor-
cional à variância SEx̂ = s/

√
N . Com a amostragem por importância espera-

mos diminuir a variância s2 para um mesmo número N de realizações. Valores
da integral de f(x) podem ser obtidos (amostrados) seguindo qualquer função
densidade de probabilidade:

F =

∫ b

a

dx f(x) =

∫ b

a

dx
f(x)

p(x)
p(x), (13)

onde a PDF p(x) deve satisfazer o critério
∫ b

a
dx f(x) = 1 no intervalo a < x < b.

Note que chamando x′ = f(x)/p(x) temos F =
∫ b

a
dxx′p(x), ou seja, obtemos o

cálculo do valor médio da variável aleatória x′ avaliada de acordo com a função
densidade de probabilidade p(x). Discretizando a Eq. 13, obtemos a estimativa
para a integral de f(x):

FN =
1

N

N∑
i=1

f(xi)

p(xi)
(14)

Como teste, considere que desejamos obter os xi de acordo a distribuição
uniforme. Neste caso, deve-se utilizar p(x) = 1/(b− a) na Eq. 14, o que resulta
em:

FN =
(b− a)

N

N∑
i=1

f(xi), (15)

que é exatamente o resultado obtido com o teorema do valor médio para in-
tegrais. A pergunta natural que deve surgir neste ponto é: Qual deve ser a
forma de p(x) para minimizar a variação do integrando f(x)/p(x) ? A maneira
usual é escolher uma p(x) que tente imitar o comportamento de f(x) [3] (veja
os gráficos na Fig. 4). Como exemplo, considere a integral:

F =

∫ 1

0

e−x
2

. (16)
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Uma escolha apropriada é utilizar a distribuição p(x) = Ae−x, onde A é cons-
tante de normalização que depende dos intervalos de integração a e b:∫ b

a

Ae−x = −Ae−x
∣∣b
a

= A[e−a − e−b] = 1→ A =
1

e−a − e−b
, (17)

que leva então à distribuição de probabilidade, aqui considerando a = 0, utili-
zada para realizar a amostragem por importância:

p(x) =
e−x

1− e−b
(18)

(a) (b)

Figura 4: (a) Função f(x) = exp(−x2). (b) Função densidade de probabilidade
p(x) = A exp−x que fornece os valores de xi para o cálculo da integral.

Determinada a PDF, é necessário determinar a CDF para a obtenção dos
números aleatórios que seguem a Eq. 18. Levando em consideração que os limites
de integração são a = 0 e b = 1 temos:

F (x) =

∫ x

0

dx
e−x

1− e−b
=

1− e−x

1− e−b
, (19)

invertemos essa função para obter a equação utilizada para geração dos xi
aleatórios,

r = F (x) =
1− e−x

1− e−b
→ x = − ln[1− r(1− e−b)], (20)

onde r é um numero uniformemente distribúıdo no intervalo [0,1). A integral
da Eq. 14 é reescrita como:

FN =
(1− e−b)

N

N∑
i=1

e−x
2+x (21)

O resultado do cálculo da integral de FN por meio de amostragem simples
e amostragem por importância encontra-se na Tab. 1.

Há dois fatos relevantes a serem observados na Tab. 1. O primeiro é que a
técnica de amostragem por importância diminui sensivelmente o erro da esti-
mativa, ele cai de 0.2 para 0.05. Em segundo lugar, deve-se observar que o erro
padrão da média comporta-se da mesma maneira, ou seja, SEx̂ = s/

√
x.
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Tabela 1: Cálculo da integral (Eq. 16) avaliada segundo as funções densidade
de probabilidade p(x) = 1/(b− a) e p(x) = Ae−x. Note que no segundo caso, a
amostragem por importância permite obter uma estimativa melhor da integral,
dado que a variância, s, é menor.

p(x) 1/(b− a) Ae−x

N 10000 10000
Fn 0.7441 0.7460
s 0.2003 0.0556

s/
√
N 0.0020 0.0006
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