
EST029 EST029 –– Cálculo de Probabilidade ICálculo de Probabilidade I

Cap. 7. Principais Variáveis Cap. 7. Principais Variáveis 
Aleatórias DiscretasAleatórias Discretas

Prof. Prof. ClécioClécio da Silva Ferreirada Silva Ferreira
Depto Estatística Depto Estatística -- UFJFUFJF



2

Variável Aleatória Poisson

Caraterização:

Usa-se quando o experimento consiste em
observar a ocorrência de eventos discretos em
um intervalo contínuo (Unidade de medida).

Exemplos:

 Número de átomos de uma substância
radioativa que se desintegram em uma
unidade de tempo.

 Número de chamadas que chegam a uma
central telefônica em uma unidade de tempo.

 Número de erros de impressão em uma
página de livro.
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Variável Aleatória Poisson

Função de Probabilidade:

Dizemos que X é uma variável aleatória Poisson
se seus possíveis valores representam o número
de ocorrências de um evento dentro de um
intervalo contínuo. Sua Função de Probabilidade
(f.p.) é dada por

onde λ>0 é denominada taxa de ocorrência.
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Variável Aleatória Poisson

Notação:

X ~ P () ou Poisson()

Valor Esperado e Variância:
Suponha que X seja uma variável aleatória
Poisson com parâmetro , temos:

Obs: Já foi provado no Cap. 6.

Gráficos de fdp:
http://tube.geogebra.org/student/mVkX3eDdX

http://tube.geogebra.org/student/mVkX3eDdX
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Exemplo

Suponha que o controle aéreo de uma certa
área atenda à decolagens, em média, 3 aviões a
cada 4 minutos.

X: Número de decolagens em 2 minutos.

X ~ P(1.5) (Por regra de três simples: λ= (2 x 3)/4)

Qual é a probabilidade que o controle aéreo atenda duas 
ou menos decolagens num intervalo de 2 minutos?
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Exemplo - continuação

Calcule:

(a)Probabilidade que se atenda mais de 
25 decolagens em 10 minutos. 

(b)Probabilidade que se atenda mais de 
2 decolagens em 1 minuto. 

(c)Probabilidade que se atenda menos de 
3 decolagens em 4 minutos. 
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Aproximação da Binomial pela Poisson

Exemplo: Suponha que em um período de 3 horas
(180min.), 270 chamadas chegaram a uma central
telefônica. Ou seja, uma média de 1,5 chamadas/minuto.
Com base nesta evidência, gostaríamos de calcular a
probabilidade de serem recebidas 0,1,2,... Chamadas
durante os próximos 3 minutos.

Suposição: a qualquer instante, uma chamada é tão
provável de ocorrer como em qualquer outro instante.

1º: Divida o tempo em 9 subintervalos de 20seg e use a
Binomial (Bernoullis em cada subintervalo).
np=9*0,5=4,5.

Problema: poderia ocorrer mais de uma chamada em
algum subintervalo.

2º: Divida em 180 subintervalos de 1seg =>
p=1,5/60=0,025. Mas np=180*0,025=4,5.

3º: Fazendo n ->∞, np=4,5 (constante). X ~Binomial(n,p).
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Aproximação da Binomial pela Poisson (2)

Teorema: Seja X ~ Binomial(n,p). Isto é,

Admita-se que quando , fique
constante, ou equivalentemente, , de
modo que . Nessas condições, teremos

Obs.: Quando n for grande, o valor de p deve ser
pequeno suficiente para que λ seja constante.

Provar!

Obs.: Aplicando os limites na E(X)=np e
Var(X)=np(1-p), temos E(X) ->λ e Var(X)->λ.
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Exemplo

Meyer, p. 191: Em um cruzamento de tráfego
intenso, a probabilidade p de um carro sofrer
um acidente é muito pequena, digamos
p=0.0001. Contudo, no horário de rush,
digamos de 16 às 18hs, passam muitos carros
(digamos 1000 carros). Nessa condições, qual é
a probabilidade de que dois ou mais carros
sofram acidentes neste período?

Fazer pela Binomial e pela Poisson.
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Exemplo (II)

Um sistema de decodificação de sinais erra na
conversão 0,1% das vezes. Se foram
transmitidas 4000 sinais, qual é a probabilidade
de decodificar erradamente não mais de 6
sinais?

Considerando as ocorrências independentes,

Ou fazendo λ=4000 x 0,001 = 4 (n grande, p
pequeno)
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O processo de Poisson

Veremos que a distribuição de Poisson pode ser
empregada em um grande nº de fenômenos
observáveis.

Exemplo: Considere uma fonte de material
radioativo, que emita partículas α. Seja Xt
definido como o nº de partículas emitidas
durante um intervalo de tempo [0,t).

Xt: Nº de “ocorrências” no intervalo 0,t).

RX: {0,1,2,3,…}.

A probabilidade de n ocorrências em um tempo t
é:

P(Xt=n)=pn(t), n=0,1,2,3…
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O processo de Poisson - Suposições

1. O nº de partículas emitidas durante intervalos de
tempo não sobrepostos constituem var. aleatórias
independentes.

2. O nº de ocorrências no intervalo [a,a+t) tem a mesma
distribuição de probabilidade, a qualquer. Ou seja, a
distribuição do nº de partículas emitidas durante
qualquer intervalo de tempo depende apenas do
comprimento do seu intervalo, e não de seus
extremos.

3. Em intervalos de amplitude pequena t, a
probabilidade de ocorrer um êxito é diretamente
proporcional a t, isto é, p1(t)= t .

4. Em intervalos de t suficientemente pequenos, a
probabilidade de obter dois ou mais êxitos é
desprezível.

5. A probabilidade de obter 0 êxitos num intervalo de
amplitude 0 é p0(0)=1.
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O processo de Poisson

Observadas as hipóteses anteriores, temos que

Ou seja, o nº de partículas emitidas por uma fonte
radioativa durante o intervalo [0,t) é uma var. aleatória
de Poisson com parâmetro λt.

Exemplo Meyer, p. 199: Seja Xt o nº de partículas
emitidas por uma fonte radioativa durante um intervalo
de tempo de duração t. Admita-se que Xt possua
distribuição de Poisson com parâmetro αt. Um dispositivo
contador é colocado para registrar o nº de partículas
emitidas. Suponha-se que exista uma probabilidade
constante p de que qualquer partícula emitida não seja
contada. Se Rt for o nº de partículas contadas durante o
intervalo especificado, qual será a distribuição de
probabilidade de Rt?
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Variável Aleatória Geométrica

Caraterização:

Se origina da repetição de um experimento
Bernoulli até obter um sucesso (S).

Se mantém as caraterísticas definidas no caso
da variável aleatória Binomial: (i) Experimentos
independentes, (ii) Tentativas com dois
resultados possíveis: Sucesso (S) ou Fracasso
(F), (iii) probabilidade “p” constante em todas
as tentativas.

Exemplos:

 Transmissão de um sinal digital até um erro
acontecer.

 Retirar peças até obter uma defeituosa.
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Variável Aleatória Geométrica

Mais formal: Seja ε um experimento, A um
evento qualquer, P(A) = p. Repita o
experimento, de forma independente, até
observar a 1ª ocorrência de A.

Seja X a var. aleatória: Nº de repetições do
experimento até a 1ª ocorrência do evento A.

Notação: X ~ Geométrica(p).

Função de Probabilidade:

Exercício: Mostre que P(X=x) é uma f.p. e que
F(n)=P(X≤n)⇾1 se n⇾∞.
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Variável Aleatória Geométrica

Valor Esperado e Variância:

Provar!

Exemplo:

Na produção de embalagens para material
radioativo, sabe-se que 0,5% das embalagens
produzidas apresentam defeito. Qual é a chance
de produzir 100 embalagens até encontrar uma
defeituosa. Qual é o número médio de
embalagens até achar uma defeituosa. Qual é a
variância?
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Falta de Memória

Teorema: Se X ~ Geométrica(p), então para
quaisquer dois nºs inteiros positivos s e t,

Interpretação: Suponha que o evento A não
tenha ocorrido durante as primeiras s
realizações realizações do experimento ε. Então,
a probabilidade de que ele não ocorra durante
as próximas t realizações (X>s+t) será a
mesma probabilidade de que ele não tenha
ocorrido durante as t primeiras realizações
(X>t).
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Variável Aleatória Binomial Negativa

Caraterização:
Se origina da repetição experimento Bernoulli
até obter “r” sucessos (S).
Se mantém as caraterísticas definidas no caso
da variável aleatória Binomial: (i) Experimentos
independentes, (ii) Tentativas com dois
resultados possíveis: Sucesso (S) e Fracasso
(F), (iii) probabilidade “p” constante em todas
as tentativas.
É uma extensão da distribuição Geométrica.
Exemplos:
 Transmissão de um sinal digital até 5 erros

acontecer.
 Retirar peças até obter 3 defeituosas.
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Função de Probabilidade

Mais formal: Seja ε um experimento, A um
evento qualquer, P(A) = p. Repita o
experimento, de forma independente, até
observar a r ocorrências de A.

Seja X a var. aleatória: Nº de repetições do
experimento até obter r ocorrências do evento
A.

Notação: X ~ BN(r,p) ou Binomial Negativa(r,p)

Função de Probabilidade:
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Valor Esperado e Variância

Valor Esperado e Variância:

Observação: , onde Zi ~ Geométrica(p)

Exemplo:

Na produção de embalagens para material
radioativo, sabe-se que 0,5% das embalagens
produzidas apresentam defeito. Qual é a chance
de produzir 100 embalagens até encontrar 20
defeituosas. Qual é o número médio de
embalagens até achar 20 defeituosas. Qual a
variância?
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Relação entre a Binomial e a Binomial Negativa

Sejam:

X ~ Binomial(n,p) e Y ~ BN(r,p).

X: nº de sucessos em n tentativas
independentes de Bernoulli com probabilidade p

Y: nº de tentativas até a obtenção do r-ésimo
sucesso.

Relações:

a) P(Y≤n)=P(X≥r)

b) P(Y>n)=P(X<r)
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Variável Aleatória Hipergeométrica

Caraterização:

Dada uma população finita de “N” elementos,
divididos em dois grupos ou subpopulações de
tamanhos m (m<N) e N-m elementos.

Seleciona-se uma amostra de n elementos sem
reposição (n<N) e contamos quantos elementos
de cada subpopulação são sorteados.

Exemplos:

 Seleção de 5 peças de um lote de 100
unidades onde se sabe que 90 são perfeitas.

 3 posições de emprego disputadas entre 8
homens e 7 mulheres.
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Função de Probabilidade

Suponha uma população com N elementos
dividida em dois subgrupos, sendo m elementos
de um subgrupo (de nosso interesse) e N-m de
outro subgrupo. Considere uma amostra (sem
reposição) de tamanho n dessa população e seja
X o número de elementos sorteados
pertencentes ao subgrupo de interesse. X então
é uma variável aleatória Hipergeométrica, com
função de probabilidade (f.p.) dada por:
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Valor Esperado e Variância

Notação:

X ~ HG (N,m,n) ou Hipergeométrica(N,m,n)

Valor Esperado e Variância:
Considere p=m/N. Então temos que:

a)

b)

c)

Ou seja, para N grande, a Hipergeométrica pode ser aproximada
pela Binomial. A Binomial é feita COM reposição. Mas quando N é
grande, não faz muita diferença retornar o elemento sorteado
para a “urna”.
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Exemplo

1. A cada lote de 100 componentes elétricos, após uma
seleção e verificação de 10 componentes do lote, uma
compra é autorizada quando a inspeção mostra no
máximo 1 componente defeituoso. Qual é a
probabilidade que um determinado lote seja comprado
se ele tem 20% dos componentes defeituosos? Calcule
o valor esperado e a variância. Faça a relação entre o
valor esperado e a probabilidade de compra.

2. Mostrar no R a aproximação da Hipergeométrica pela
Binomial

3. Exerc. 4.35 (Ross). Em uma urna, existem 5 bolas de
gude vermelhas e 5 azuis. Duas bolas são sorteadas,
ao acaso, e sem reposição. Se as duas bolas são da
mesma cor, o jogador ganha R$1,10; se forem de
cores diferentes, o jogador perde R$1,00. Calcule o
valor esperado e a variância do lucro.


