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Esta obra, dirigida a estudantes e pro�ssionais de todas as áreas 
da Engenharia e também útil para as Ciências Naturais, aborda os 
fundamentos das Probabilidades e Estatística. Começa por justi-
�car o interesse do estudo destas teorias no curso e na vida 
pro�ssional, apresentando depois, no âmbito das Probabilidades, 
a Teoria Elementar e as Variáveis Aleatórias, e no âmbito da Esta-
tística, a Estimação Paramétrica, os Testes Paramétricos, o Teste 
Não-Paramétrico do Qui-Quadrado e a Regressão Estatística. Este 
livro expõe a teoria de forma motivante, colocando a tónica do 
rigor matemático onde este é mais relevante em Engenharia, em 
particular na aplicação da teoria à resolução de problemas.
 
Contém cerca de 150 exemplos (resolvidos) e 250 problemas 
(propostos, com soluções) de vários graus de di�culdade, abran-
gendo uma vasta gama de aplicações, como, por exemplo, a 
Análise e Controlo de Erros, Eletrotecnia e Informática, Gestão 
de Tráfego, Planeamento da Produção, Gestão de Stocks, Con-
trolo da Qualidade, Fiabilidade e Manutenção, Análise de Riscos, 
e tópicos variados das áreas de Física e Química, Meteorologia 
e Geofísica, Ciências da Vida, Ciências Humanas e Sociais.
 
Nesta 2.ª edição revista �zeram-se ainda alguns acrescentos e 
melhorias no texto, de forma a bene�ciar a sua compreensão por 
parte dos leitores.
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O Prefácio está dividido em três partes, a saber: a primeira, geral, dirigida a todos os lei-
tores; a segunda, específica, dirigida aos professores; e, a terceira, também específica, 
dirigida aos estudantes. 
 
 

Parte Geral 

Públicos-alvo 

Este livro foi concebido, primariamente, como texto de apoio à tradicional disciplina 
semestral de introdução às Probabilidades e Estatística existente em quase todos os cursos 
de Engenharia. A abordagem do tema é introdutória, pelos conhecimentos pressupostos e 
pelas matérias cobertas, mas é profunda dos pontos de vista que se tornam mais 
relevantes para um (futuro) Engenheiro, tanto conceptual como da metodologia de abor-
dagem das aplicações. 
Os estudantes de Engenharia são, pois, o primeiro público-alvo do livro. Porém, como se 
está consciente de que o ensino/aprendizagem destas matérias num curso de Engenharia 
enfrenta inúmeras dificuldades que impedem muitos estudantes de as assimilar de forma 
conveniente para o seu bom uso no futuro exercício profissional, os próprios Engenheiros 
já licenciados constituem um segundo público-alvo. Finalmente, admite-se que o livro 
possa ainda ser útil a um terceiro público-alvo constituído por estudantes e profissionais 
de outras áreas científico-experimentais. 
 

Objectivos Formativos 

Visam-se neste livro dois objectivos formativos principais, a saber: 

a) Explicar o que é uma previsão “probabilística/estatística” de um fenómeno, dis-
tinguindo-a de uma previsão “determinística”, com a qual o leitor está certamente 
mais familiarizado, e assinalando em que casos há interesse, ou mesmo neces-
sidade, de recorrer àquela em substituição desta última. 

b) Ensinar a fazer análises probabilísticas e estatísticas de fenómenos, empregando 
as teorias matemáticas das Probabilidades e da Estatística Descritiva e Indutiva. 
A panóplia de recursos teóricos que se cobre é básica mas útil e ilustrativa. Não 
prima pelo número nem pela sofisticação das técnicas tratadas. Daí o carácter 
reconhecidamente introdutório do livro. Contudo, o que mais custa é entrar no 
mundo das Probabilidades e da Estatística, pois, uma vez lá dentro, é mais fácil 
continuar a progredir por conta própria. 
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Plano de Matérias 

Esclarecido o propósito, passa a explicar-se a organização das matérias tratadas. 

No Capítulo 1, de introdução geral, explica-se e ilustra-se o Objectivo a) acima enuncia-
do (Subcapítulos 1.1-4). No Subcapítulo 1.5 complementam-se os conselhos para o estu-
do dados no “Prefácio – Parte para os Estudantes”, propondo uma metodologia geral de 
resolução de problemas. 

Na Parte I, que abarca os Capítulos 2 e 3, expõe-se a Teoria das Probabilidades. Esta 
desempenha o papel básico e primordial no projecto formativo, na medida em que: 
introduz o vocabulário-base das probabilidades; proporciona úteis modelos e ferramentas 
de cálculo de probabilidades; e estabelece as bases teóricas da Estatística Indutiva. Na 
Figura 1 mostra-se o organigrama do plano de exposição da Parte I. 

No Capítulo 2, o vocabulário-base e o núcleo duro da teoria é apresentado nos Subcapítu-
los 2.1-3. O Subcapítulo 2.4, sobre ferramentas auxiliares de contagem dos elementos de 
conjuntos, constitui um anexo do Subcapítulo 2.3, dedicado ao conceito clássico ou teóri-
co de probabilidade. No Subcapítulo 2.5, tomando como apoio a Teoria dos Conjuntos, 
faz-se uma primeira extensão deste núcleo duro, deduzindo algumas relações úteis a que 
chamamos “leis das probabilidades”. O Capítulo 2 encerra-se com o Subcapítulo 2.6, em 
que se explica a motivação e o interesse da moderna abordagem axiomática da Teoria das 
Probabilidades. 

No Capítulo 3, faz-se uma segunda extensão do núcleo duro da teoria, desta vez tirando 
partido da poderosa teoria da Análise Real, para introduzir o conceito de variável 
aleatória. Quatro dos seus cinco Subcapítulos (3.1-4) são dedicados às variáveis aleatórias 
unidimensionais, sendo as variáveis aleatórias multidimensionais unicamente alvo de uma 
breve introdução no Subcapítulo 3.5. No Subcapítulo 3.1 introduzem-se: o próprio con-
ceito de variável aleatória (Secção 3.1.1), as ferramentas que se utilizam para caracterizar 
a sua distribuição (Secção 3.1.2) e, por último, o importante conceito de modelo de 
probabilidade, visto como uma família de variáveis aleatórias (Secção 3.1.3). Nos dois 
Subcapítulos seguintes expõe-se um grupo de modelos de probabilidade que, apesar de 
reduzido, é suficientemente ilustrativo e contém os modelos mais utilizados de variáveis 
aleatórias, respectivamente, discretas (Subcapítulo 3.2) e contínuas (Subcapítulo 3.3). No 
Subcapítulo 3.4 apresentam-se alguns resultados teóricos úteis, tanto analíticos (Secções 
3.4.2-3) como numéricos (Secção 3.4.4), que permitem caracterizar de forma expedita a 
distribuição de variáveis aleatórias que podem ser expressas como funções 
determinísticas de outras variáveis aleatórias cujas distribuições foram previamente 
caracterizadas. 
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Fig. 1 – Organigrama da Parte I do livro, dedicada à Teoria das Probabilidades. Para realçar a 
unidade e a estrutura da teoria, o organigrama é apresentado como um edifício lógico com vários 
pisos, desenvolvendo-se em sentido ascendente, com grau de abstracção crescente. 
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Neste livro não se trata sistematicamente a Estatística Descritiva, por se lhe atribuir um 
papel essencialmente subsidiário, quer da Teoria das Probabilidades, na medida em que 
motiva alguns dos seus conceitos e desenvolvimentos, quer sobretudo da Estatística 
Indutiva, na medida em que proporciona procedimentos-base de filtragem de dados 
empíricos em bruto, resultantes da observação do comportamento de um fenómeno 
aleatório (dados que, por princípio, são muito irregulares), para pôr em evidência as 
regularidades profundas ou leis (físico-químicas, biológicas, psíquicas, ou outras) que 
caracterizam ou regem o fenómeno. 

Na Parte II do livro, contendo os Capítulos 4-7, trata-se a Estatística Indutiva. Esta pode 
ser vista como uma aplicação da Teoria das Probabilidades, na medida em que o seu 
objectivo geral é a indução de “inferências estatísticas” sobre um fenómeno aleatório, 
baseadas num conjunto reduzido, ou “amostra”, de observações experimentais sobre o seu 
comportamento. As inferências estatísticas podem consistir num modelo estatístico 
(empírico) completo do fenómeno, ou apenas em partes empíricas de um modelo probabi-
lístico (teórico) já dado. A vocação eminentemente aplicada da Estatística Indutiva é aqui 
posta em evidência organizando a sua exposição por aplicações, tal como se mostra no 
organigrama da Figura 2. 

Neste sentido, o Capítulo 4 tem o carácter de uma introdução geral na qual se apresenta o 
vocabulário básico da Estatística Indutiva (Subcapítulo 4.1), o que permite depois 
explicar de forma tecnicamente rigorosa o seu próprio objectivo (Subcapítulo 4.2), e se 
introduzem as ferramentas gerais de inferência conhecidas como “estatísticas da amostra” 
(Subcapítulo 4.3). 

No Capítulo 5, aborda-se o problema da estimação de um parâmetro desconhecido do 
modelo de probabilidade de uma variável aleatória, modelo que pode, aliás, ser 
previamente conhecido ou não. Começa-se por enunciar o problema (Subcapítulo 5.1), 
passa depois a tratar-se a classe de estatísticas da amostra utilizadas para o resolver, 
designadas por “estimadores amostrais” (Subcapítulo 5.2), e termina-se com a proposta 
de um método geral de estimação do parâmetro, seja dando uma “estimativa pontual” 
(Subcapítulo 5.3), seja dando um “intervalo de confiança” (Subcapítulo 5.4), num e 
noutro caso, com base na amostra de dados disponível. 

No Capítulo 6, trata-se o problema da construção de “testes de hipóteses”, também 
designados por “testes de significância”. Este problema diz respeito à decisão de aceitar 
ou rejeitar uma hipótese, com a forma de uma conjectura, sobre informação desconhecida 
relativa ao modelo de probabilidade de uma variável aleatória. Se a informação 
desconhecida especificada na hipótese consistir apenas no valor de um parâmetro, 
independentemente de outras informações sobre o modelo da variável serem ou não 
previamente conhecidas, temos um “teste de hipótese paramétrica”, cujo método de 
construção é tratado no Subcapítulo 6.1. Se a informação desconhecida mencionada na 
hipótese não tiver carácter paramétrico, mas for, por exemplo, o próprio modelo de 
probabilidade da variável, passamos a ter um “teste de hipótese não-paramétrica”, 
abordado no Subcapítulo 6.2. Este segundo caso, mais complexo que o primeiro, é apenas 
ilustrado por meio de um exemplo com grande interesse prático: o Teste de Ajustamento 
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de Pearson ou Teste do Qui-Quadrado (Secção 6.2.2). 
 

INTRODUÇÃO (4) 
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PARAMÉTRICA (5) 

TESTES DE HIPÓTESES (6) REGRESSÃO ESTATÍSTICA (7) 
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Estatísticas amostrais (4.3) 

Formulação (5.1) 

Estimadores 
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Estimação 
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Estimação por 
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Testes 
Paramétricos 

(6.1) 

Testes Não-  
-Paramétricos 

(6.2) 

Formulação 
(6.1.1) 

Formulação 
(6.2.1) 

Método 
geral (6.1.2) 

Exemplo: 
Método de 

Pearson 
(6.2.2) 

Formulação (7.1) 

Regressão linear 
unidimensional 

(7.2) 

Regressão não-    
-linear multi-

dimensional (7.3) 
[Introdução] 

 
Fig. 2 – Organigrama da Parte II do livro, dedicada à Estatística Indutiva. 
 

No Capítulo 7, trata-se um terceiro e último problema de Estatística Indutiva: a regressão 
estatística entre variáveis aleatórias. Este problema pode ser visto como uma 
generalização do problema mais simples, tratado no Subcapítulo 3.4, da caracterização da 
distribuição de uma variável aleatória (dita “variável dependente”) que é função 
determinística de outras variáveis aleatórias (ditas “variáveis independentes da função”), 
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na medida em que, no problema da regressão estatística, a própria função que liga a 
variável dependente às variáveis independentes tem carácter probabilístico, isto é, 
incorpora parâmetros que são, eles mesmos, variáveis aleatórias. A formulação geral do 
problema é feita no Subcapítulo 7.1. No Subcapítulo 7.2 resolve-se o caso particular, com 
grande interesse prático, em que a função de ligação é linear em ordem à única variável 
independente existente (regressão linear unidimensional). No Subcapítulo 7.3 introduz-se 
o problema geral da regressão não-linear e múltipla. 
 

Notação e Organização do Texto 

As numerações das equações, figuras, quadros, exemplos, problemas e discussões 
teóricas são relativas ao capítulo, tendo a forma: (n.º do capítulo).#. Para uma localização 
avulsa fácil destes itens no texto, exceptuando as equações e os problemas (estes estão 
assinalados no Índice Geral), que não o necessitam, consulte-se o respectivo Índice 
Remissivo no final do livro. 
O texto dos exemplos está indentado e o seu final é assinalado pelo símbolo ■. 
As definições de termos técnicos importantes da linguagem das Teorias das 
Probabilidades e da Estatística são anunciadas pelo símbolo ♦ e emolduradas. As leis e 
teoremas dignos de nota são também emoldurados. 
Discussões de carácter mais lateral, teórico ou avançado aparecem em texto indentado e 
letra reduzida. 

No final de algumas secções propõem-se uns poucos problemas de exercitação imediata, 
reservando-se para o final do capítulo uma selecção mais numerosa e diversificada de 
problemas. No final do livro dão-se as soluções de todos os problemas propostos. 
Sempre que conhecida, salvo algum lapso, indica-se a fonte próxima em que um exemplo 
ou problema se inspira, embora, normalmente, o seu enunciado tenha sido adaptado e 
enriquecido para melhor servir os propósitos do livro, e a resolução proposta seja sempre 
própria, pelo mesmo motivo. 
Cada exemplo ou problema é classificado com um Grau de Dificuldade (GD) indicativo, 
crescente de 1 (aferição básica) para 3 (aferição de excelência), por vezes complementado 
com o super-índice – ou +. Esta classificação refere-se ao enunciado do problema e à via 
de resolução mais simples que nos ocorreu. Assim, a descoberta pelo leitor de uma outra 
via de resolução mais simples ou, pelo contrário, mais complexa, faria, respectivamente, 
descer ou subir o GD subjectivo do problema. 
Cada exemplo ou problema é integrado numa ou mais áreas de aplicação. No final do 
livro disponibiliza-se um índice remissivo dos exemplos e problemas por área de 
aplicação. 

No final de cada capítulo oferece-se um resumo teórico para melhor captar a sua unidade 
e servir de auxiliar na resolução de problemas, nomeadamente, em provas de avaliação 
com consulta. 
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O conceito de “variável aleatória”, que se introduz no presente capítulo, 
representa uma extensão notável da Teoria das Probabilidades já apresentada 
(Capítulo 2). 
Neste capítulo privilegia-se o tratamento das “variáveis aleatórias unidimensio-
nais” (Subcapítulos 3.1-4). Começa-se por uma introdução teórica do tema 
(Subcapítulo 3.1), explicando como se define e constrói uma variável aleatória 
a partir de uma experiência aleatória previamente dada (Secção 3.1.1), e 
apresentando três formas de caracterizar a sua distribuição eficientemente 
(Secção 3.1.2), de modo a permitir depois o cálculo expedito de probabilidades. 
Dado que a caracterização de raiz da distribuição de uma variável aleatória é 
geralmente trabalhosa, introduz-se a seguir o conceito de “modelo de probabili-
dade” (Secção 3.1.3) como uma família numerosa de variáveis aleatórias cuja 
distribuição pode ser caracterizada conjuntamente. Este conceito abre caminho 
ao programa de construção de uma “biblioteca de modelos de probabilidade” 
que é levado a cabo nos Subcapítulos 3.2 (modelos de “variáveis aleatórias 
discretas”) e 3.3 (modelos de “variáveis aleatórias contínuas”). Muitas variáveis 
aleatórias com interesse prático em Engenharia “pertencem” a modelos desta 
“biblioteca”. A caracterização da distribuição de uma destas variáveis é 
geralmente muito simples de fazer, bastando identificar o “modelo a que 
pertence” e os valores dos “parâmetros do modelo” que lhe correspondem. 
Existem ainda outras variáveis que, embora não caindo no caso anterior, são 
“função determinística” de outras variáveis que, estas sim, nele se enquadram. 
Para caracterizar a sua distribuição facilmente, apresentam-se no Subcapítulo 
3.4 alguns resultados analíticos úteis mas particulares, e uma técnica numérica 
mais geral. 
Por último, no Subcapítulo 3.5 esboça-se a extensão do conceito de variável 
aleatória “unidimensional” ao caso “multidimensional”. 

3.1 Introdução 

3.1.1 Conceito de Variável Aleatória (Unidimensional) 

Supõe-se que o leitor tem conhecimentos básicos de Teoria das Funções Reais de Variá-
vel Real, estando nomeadamente familiarizado com os conceitos de “variável com domí-
nio discreto” e “variável com domínio contínuo”, aplicáveis, por exemplo e respectiva-
mente, aos casos de uma “variável natural”, com domínio , e de uma “variável real”, 

com domínio  (cf. Discussão 2.1). 
 

Motivação Preliminar 

EXEMPLO 3.1  Considere-se uma linha de montagem da qual vão saindo ao longo do 
tempo automóveis acabados de uma certa marca e modelo (Exemplo 1.6). Em 
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princípio, se todas as condições e variáveis de controlo da linha forem mantidas 
constantes, espera-se que todos estes automóveis tenham as mesmas características 
físicas. Para concretizar, fixemo-nos numa delas, o peso X[kg] do automóvel, que 
podemos representar por uma variável real positiva. Designemos uma possível 
sucessão de pesos de automóveis saídos desta linha de montagem por (x1, x2, ...), com 
o seguinte significado: x1≡(Valor de X para o primeiro automóvel da sucessão)≡X(1), 
x2≡(Valor de X para o segundo automóvel da sucessão)≡X(2), ... Se a balança 
utilizada para medir o peso dos automóveis tiver uma resolução muito grosseira, 
digamos, de 100 kg, esta sucessão será completamente previsível e, neste caso, 
constante. A variável X será então classificada como uma “variável determinística”. 
Pelo contrário, se a balança tiver uma resolução mais fina, por exemplo, de 1 kg, a 
sucessão flutuará certamente de forma muito irregular e imprevisível, e X passará a ser 
classificada como uma “variável aleatória”. Neste caso, recordando a definição de 
“experiência aleatória” dada no Subcapítulo 2.1, facilmente se reconhece que qualquer 
sucessão (x1, x2, ...) particular associada à variável X se pode obter replicando 
sucessivamente a seguinte experiência aleatória E: 

P: “Pesar um automóvel saído da linha de montagem.” 

O: “Registar o peso X[kg] medido.” 
Se nos cingirmos estritamente ao carácter finito da resolução da balança de pesagem 
dos automóveis, desde que esta resolução seja suficientemente fina para que o carácter 
aleatório da variável X se manifeste, então, o espaço de resultados R de E, e, portanto, 
o domínio efectivo da variável X serão conjuntos discretos. Neste caso, X será uma 
“variável aleatória discreta”. Se, pelo contrário, considerarmos o caso-limite de uma 
balança com resolução infinitesimal, então X passará a ser uma “variável aleatória 
contínua”. ■ 

Outros exemplos de variáveis aleatórias naturalmente associadas a processos discretos ou 
contínuos de medida de fenómenos físicos ou biológicos são: (i) a distância L[km] 
percorrida por um automóvel em estrada, ao fim da qual se produz um desgaste pré-esta-
belecido de um dos pneus (Exemplo 1.12); (ii) o tempo T[h] de vida de uma lâmpada 
(Exemplo 2.2); (iii) uma componente U(P)[m/s] da velocidade do ar no ponto P da 
câmara de ensaio de um túnel aerodinâmico trabalhando em condições estacionárias 
(Exemplo 2.9, Figura 2.5); (iv) a altura H[m] máxima anual das ondas num ponto da 
costa portuguesa (Exemplo 2.5); (v) o número I diário de incêndios florestais eclodidos 
numa região durante um período de tempo homogéneo (Exemplo 2.8); (vi) o número S  
de um modelo de sapato de desporto calçado por um indivíduo de uma população 
(Exemplo 1.7); (vii) o número N de microorganismos de uma população descendente de 
um único progenitor, passado um certo período de tempo desde o nascimento deste, num 
meio biológico controlado (Exemplo 2.37). Em todos estes exemplos, é importante 
reparar que cada grandeza física assimilada a uma “variável aleatória” é medida numa 
experiência aleatória que, por definição, se supõe ser replicável. Nestas condições, repete-
-se, um comportamento “determinístico” implicaria, necessariamente, que a grandeza 
tomasse um valor completamente previsível e constante. Por outras palavras, qualquer 
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variação ou flutuação do valor da grandeza, observada em sucessivas repetições da 
experiência, só pode ter carácter “aleatório”. 
Além de casos como os anteriores, existem também outros, de experiências aleatórias 
cuja observação não tem a priori carácter numérico mas à qual interessa associar a 
posteriori um valor numérico. São, por exemplo, os casos das experiências definidas no 
Exemplo 2.14, em que se associa previamente um número de ordem a cada artigo do lote 
(i=1, ..., 16), atribuindo os números mais baixos (i=1, ..., 10) aos artigos em bom estado; 
números intermédios (i=11, 12, 13, 14) aos artigos com pequenos defeitos; e os números 
mais altos (i= 15, 16) aos artigos com grandes defeitos. São também os casos das 
experiências empregues para resolver o Exemplo 2.15, em que se numeram previamente 
os copos (i=1, 2, 3), de acordo com a sua posição na fila. Deste modo, estas experiências 
aleatórias dão lugar à definição de variáveis aleatórias por uma via que poderíamos 
chamar “convencional” ou “a posteriori”, para a distinguir da via “natural” ou “a priori” 
apresentada em primeiro lugar. 
 

Definição 

Estamos agora em condições de definir o termo “variável aleatória”. 

♦ “Variável aleatória (unidimensional)”: É uma variável real X, com domínio 
R′⊂ , em que, em princípio, cada valor numérico x∈R′ está associado a um (ou 
mais) resultado(s) r do espaço de resultados R de uma experiência aleatória E, 
isto é, x=X(r) (Figura 3.1). Por outras palavras, numa realização qualquer da 
experiência E em que se observa o resultado r, a variável X toma o valor x. 

 

 

R 

r1 

A=X–1(A′) 

R′⊂  

x12=X(r1)=X(r2) 

A′

r2 

r3 

r 
x=X(r) 

x3

x4

 

Fig. 3.1 – Função X(r):R→R′ que “constrói” a variável aleatória X com domínio R′⊂ , ligando-a a 

uma experiência aleatória E com espaço de resultados R. Assim como o resultado r de E tem 
como “imagem” o valor x=X(r) de X, assim também o conjunto A′ de valores de X tem como “ima-
gem inversa”o acontecimento A=X–1(A′) em R. De resto, pode haver valores de X (em R′) que 
estejam associados (em R) a: i) um único resultado (casos de x e x3); ii) vários resultados (caso de 
x12); ou iii) nenhum resultado (caso de x4). 

 (cont.)  
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(cont.)  

Na verdade, para a variável X estar bem definida, basta que cada resultado r∈R esteja 
associado a um, e um só, valor x∈R′, mas nada impede que dois resultados r1 e r2 
distintos estejam associados ao mesmo valor x12, ou que um valor x4 não esteja 
associado a nenhum resultado, como se mostra na Figura 3.1. Assim, faz sentido 
calcular a probabilidade P(X∈A′), da variável X tomar valores numa parte 
qualquer A′⊂R′ do seu domínio, do seguinte modo (Figura 3.1): 

 P(X∈A′)=P(A)  sendo  A=X-1(A′)={r∈R: x=X(r)∈A′} (3.1) 

  O acontecimento A=X-1(A′), formado por todos os resultados r de R cuja imagem 
x=X(r) pertence a A′, diz-se “a imagem inversa do conjunto A′” (Discussão 3.1). 

• Em primeira aproximação, a variável aleatória X diz-se “discreta” ou “contínua” 
consoante o seu domínio R′ seja um conjunto, respectivamente, discreto ou 
contínuo (Discussão 3.1). 

 

Discussão 3.1 (Murteira, 1990a): Por motivos cuja explicação transcende este texto, para 
tornar a definição de “variável aleatória” dada acima, matematicamente tão geral e 
rigorosa quanto desejável, é preciso impor à função X(r):R→R′ uma condição como a 
seguinte: “Qualquer que seja x∈R′, a parte de R definida por A={r∈R: X(r)≤x} deve ser um 
acontecimento legítimo, isto é, deve obedecer à restrição que se expõe na Discussão 2.14 
(Subcapítulo 2.6)”. O critério de classificação de uma variável aleatória como “discreta” ou 
“contínua”, que é proposto em primeira aproximação, também não é o mais rigoroso e 
geral possível, embora seja suficiente para boa parte das aplicações de Engenharia. Na 
Discussão 3.3 faz-se uma discriminação mais fina das classes de variáveis aleatórias. Por 
fim, tenha-se em conta que a expressão empregue acima, de que “A=X–1(A′) é a imagem 
inversa de A′”, não implica que a correspondência X–1(x):R′→R seja uma “função”, no 
sentido em que pode haver elementos de R′ com mais de uma imagem inversa em R (é o 
caso de x12 na Figura 3.1, que tem como imagens inversas, r1 e r2) ou sem nenhuma imagem 
inversa (é o caso de x4 na Figura 3.1). 

A relação (3.1) induz uma verdadeira “medida de probabilidade” em  (cf. Subcapítulo 
2.6), viabilizando a imediata tradução para a linguagem das variáveis aleatórias, das “leis 
das probabilidades” expressas no Subcapítulo 2.5 na linguagem dos acontecimentos 
(conjuntos). Assim, por exemplo, supondo que B′=B1′∪B2′,   B1=X–1(B1′) e B2=X–1(B2′), 
e, portanto, B1∪B2=X–1(B1′∪B2′) e B1∩B2=X–1(B1′∩B2′), a Lei L2 (eq. 2.11a) traduz-se 
assim: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

P X B ' B ' P B B P B P B P B B

                                                 P X B ' P X B ' P X B ' B '

∈ ∪ = ∪ = + − ∩ =

= ∈ + ∈ − ∈ ∩
 

Por outro lado, à luz desta definição, vê-se que “construir uma variável aleatória X com 
domínio R′” significa “dar uma função X(r):R→R′ que associe a variável X a uma 
experiência aleatória E com espaço de resultados R”. 
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Alguns Exemplos Simples 

Ilustremos o processo com alguns exemplos. 

EXEMPLO 3.1 (CONT. I)  A experiência E associada à variável aleatória X[kg]=(Peso de 
um automóvel à saída da linha de montagem, medido com uma balança com resolução 
de 1 kg) já é definida na primeira parte do exemplo. Posto isto, designando por r≡“O 
automóvel seleccionado pesar x” um resultado arbitrário em R, sendo x∈ , a função 
X(r):R→R′ que “constrói” a variável X[kg] é, simplesmente, a função: X(r)=x. ■ 

Este processo de construção, tão simples e objectivo, é característico de qualquer variável 
aleatória cujos valores x estejam em relação natural “de um para um” com os resultados r 
da experiência E que lhe está associada, pelo facto do resultado r genérico de E ter, já de 
si, carácter numérico. É este o caso do primeiro grupo de exemplos de variáveis aleatórias 
dado anteriormente à definição. Vejamos agora como se constroem variáveis aleatórias de 
forma “indirecta” (Exemplo 3.2) ou mesmo puramente “convencional” (Exemplo 3.3). 

EXEMPLO 3.2  Tome-se a experiência aleatória E assim definida: 

P: “Lançar dois dados (equilibrados), um vermelho e outro verde.” 

O: “Observar o par ordenado de números que saíram, pela ordem: (dado 
vermelho, dado verde).” 

O espaço de resultados de E é R={r: (i,j) para i,j=1,2,...,6}. Designemos o resultado 
genérico por ri,j≡“(i,j)”. A esta experiência podemos associar indirectamente as 
variáveis aleatórias X=(Número que saiu no dado vermelho) e Y=(Soma dos números 
que sairam nos dois dados), que são definidas, respectivamente, pelas seguintes 
funções: 

• X(r):R→R′X tal que X(ri,j)=i para i,j=1,2,...,6 

• Y(r):R→R′Y tal que Y(ri,j)=i+j para i,j=1,2,...,6 
Os domínios destas variáveis são R′X={1,2,...,6} e R′Y={2,3,...,12}. ■ 

EXEMPLO 3.3  Considere-se uma experiência aleatória E e um acontecimento B definido 
no seu espaço de resultados R. Para assinalar a ocorrência de B numa qualquer 
realização de E, pode construir-se uma variável aleatória X, de forma puramente 
“convencional”, dando a seguinte função: X(r):R→R′ tal que, se r∈B então X(r)=1, 
caso contrário, X(r)=0. Note-se que o facto de {B, B } formar uma “partição” de R 
assegura que a definição anterior da função X(r) é consistente e completa. Com efeito, 
qualquer que seja o resultado r∈R que ocorra, o valor de x=X(r) pode sempre ser 
determinado sem ambiguidade, uma vez que, ou r∈B, caso em que x=X(r)=1, ou 
r∈ B , caso em que x=X(r)=0. Assim, o domínio de X é R′={0,1}. ■ 
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Variáveis Aleatórias Independentes 

O Exemplo 3.2 dado acima, em que as variáveis aleatórias X e Y aparecem ambas as-
sociadas à mesma experiência E, proporciona uma oportunidade para definir um novo 
conceito, o qual guarda, aliás, uma estreita analogia com o conceito de “acontecimentos 
independentes” (eq. 2.12, Lei L3, Subcapítulo 2.5): 
 

 

♦ “Variáveis aleatórias mutuamente independentes”, X e Y: Considerem-se 
duas variáveis aleatórias X e Y, com domínios R′X e R′Y, associadas a uma 
mesma experiência aleatória E ou a experiências Ex e Ey conjugadas. As variáveis 
X e Y dizem-se mutuamente independentes (em sentido probabilístico) se, e só 
se, para qualquer par de conjuntos A′⊂R′X e B′⊂R′Y (obedecendo à prescrição 
estabelecida na Discussão 3.1), se verifica 

 ( ) ( ) ( )P X A' e Y B' P X A' P Y B'∈ ∈ = ∈ ⋅ ∈  (3.2) 

 

 

Adiante, surgem abundantes exemplos de aplicação deste conceito ou da sua extensão a 
grupos de mais de duas variáveis aleatórias (a definição formal do conceito estendido re-
quer alguns cuidados especiais). Porém, pode já aproveitar-se o Exemplo 3.2, que motiva 
a sua introdução, para referir que as variáveis X e Y que nele se definem não são “inde-
pendentes” em sentido probabilístico, dado que o valor saído no dado vermelho (variável 
X) afecta o valor da soma dos números saídos nos dois dados (variável Y). Assim, por 
exemplo, tem-se P(X∈{3,4})>0 e P(Y∈{2})>0 mas, contrariando a relação (3.2), 
P(X∈{3,4} e Y∈{2})=0, pois se X∈{3,4} é certo que Y≥3+1. No entanto, a variável 
Z=(Número que saíu no dado verde), associada à mesma experiência E, é “independente” 
da variável X embora, obviamente, continue a não ser “independente” da variável Y. 
Chama-se a atenção do leitor para o facto de que não deve confundir a noção probabilísti-
ca de “(in)dependência” entre variáveis, que se define acima, com a noção homónima da 
Análise Real. Assim, por exemplo, em Análise, a frase “A variável Y é dependente da va-
riável X” significa que “A variável Y está ligada à variável X através de uma função f”, 
isto é, que “Y=f(X)”, dizendo-se também que “X é a variável independente da função f” e 
“Y a variável dependente da função f”. 
 

Enquadramento e Justificação do Próximo Passo de Desenvolvimento da 
Teoria das Probabilidades 

Nas duas primeiras etapas de desenvolvimento da Teoria das Probabilidades (vocabulário 
e definições básicas de probabilidade, e “leis” das probabilidades), emprega-se a Teoria 
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Introduz-se de seguida a família de variáveis: 

• Yt=(n.º de veículos para passar no semáforo no instante t) 
O pedido traduz-se então, tecnicamente, por ( )2 0t t 0P Y 0 Y n= = , para n0=0, 1, .... 

Atendendo a que a capacidade máxima de escoamento do subperíodo verde/amarelo 
[t1,t2] é de cinco veículos, temos: 

 ( )
0

2

0 0

t T

t
t T t T

0  se  Y X 5
Y

Y X 5  se  Y X 5

+ ≤= 
+ − + >

 (3.61a,b) 

Para interpretar a eq. (3.61) tenha-se em conta que ( )0t TY X+ =(n.º de veículos que já 

estavam parados no semáforo em t0, mais os que chegaram ao semáforo entre t0 e t2) é 
o número total de veículos a escoar no subperíodo verde/amarelo [t1,t2]. É agora fácil 
calcular o pedido, visto que: 

( ) ( )2 0 0 0t t 0 t T t 0P Y 0 Y n P Y X 5 Y n= = = + ≤ = =   ;  (cf. eq. 3.61a) 

 ( ) ( )
0 0

T

x5 n 5 n x
4T

0 T T 0
x 0 x 0

4P n X 5 P X 5 n e e
x! x!

− −
−µ −

= =

µ= + ≤ = ≤ − = ⋅ = ⋅∑ ∑   ;  (µT=4) 

Na Figura 3.33b mostra-se, graficamente, como decresce a probabilidade de não ficar 
nenhum veículo por passar em t2, para n0 crescente. Concretamente, para n0=0 e 1 esta 
probabilidade é, respectiva e aproximadamente, igual a 0.785 e 0.629. Obviamente, a 
probabilidade torna-se nula para n0>5. ■ 

 
 

PROBLEMAS POR RESOLVER DA SECÇÃO 3.2.3 (3.16-3.23) 
 

3.16 Uma empresa de aluguer de automóveis possui dois veículos de diferentes 
categorias, designemo-los por veículos I e II, que aluga por períodos de um dia, 
todos os dias da semana. Nos últimos seis meses (181 dias) a empresa recebeu 200 
pedidos de aluguer do veículo I e 250 do veículo II. Calcule as probabilidades de, 
num dia qualquer, a empresa: 

a) (GD 1+) Não receber nenhum pedido de aluguer. 

b) (GD 2) Não conseguir satisfazer todos os pedidos. 

c) (GD 1) Ficar com o veículo I parado. 

3.17 (Bajpai et al., 1979; GD 2) Este problema versa sobre o regime de caudal 
Q[m3/s]=(Volume de água que passa por unidade de tempo) de um rio durante o 
Inverno, sendo retomado mais adiante. Para começar, sabe-se que a variável 
X=(n.º de vezes, durante o inverno, em que o caudal ultrapassa o valor crítico 
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Q0=1400 m3/s) é, aproximadamente, do Modelo de Poisson. Se o risco de X 
exceder dois for 0.9, qual o valor médio de X? 

3.18 Releia-se o enunciado e resolução do Exemplo 3.25, sobre a experiência de 
Física Nuclear de Rutherford e Geiger. 

a) (GD 1+) Para quantificar o acordo entre as funções de probabilidade pt(x) 
teórica e pe(x) empírica da variável X=(n.º de partículas-alfa emitidas pela 
fonte radioactiva numa realização da experiência), que se representam 
graficamente na Figura 3.32, calcule o seguinte parâmetro de erro E: 

 
( ) ( )

( )
e t

x 0 t

p x p x
E

p x

∞

=

−
=∑  

b) (GD 2) Adoptando a distribuição teórica já conhecida para a variável X, 
qual a probabilidade do intervalo de tempo entre duas emissões 
consecutivas de partículas-alfa pela fonte ter uma duração superior a 5 s? 

3.19 Uma empresa produz chapas metálicas com uma média de 2 defeitos/m2. 
(Pode assumir que os defeitos são “pontuais” e se distribuem ao acaso e 
independentemente por toda a superfície de uma chapa.) Considerem-se, em 
particular, chapas com área 1.5×0.5 m2. 

a) (GD 1) Qual a probabilidade de uma destas chapas não ser perfeita? 

b) (GD 2) O custo de produção de uma chapa é 1,20€. O preço de venda é de-
crescente com o número de defeitos da chapa, sendo: 2,30€ para 0 defeitos; 
2,00€ para um número de defeitos entre 1 e 5; e 1,20€ para um número de 
defeitos superior a 5. A fábrica produz 150 chapas/dia durante 320 dias/ano. 
Qual o lucro anual médio que a venda destas chapas gera à empresa? 

3.20 Este problema lida com a gestão de stocks do armazém e das prateleiras de 
uma livraria. (Especifique quaisquer hipóteses que achar necessárias e plausíveis.) 

a) (GD 1+) Em média, vendem-se 3 exemplares/mês do livro A. Quando exis-
tem apenas 4 exemplares do livro A em armazém, a livraria encomenda 
mais exemplares à editora, cujo prazo de entrega é de 2 meses. Qual a 
probabilidade do stock do armazém esgotar entretanto? 

b) (GD 2) Em média, vendem-se 5 exemplares/dia do livro B. Qual o número 
mínimo de exemplares do livro B que é necessário ter no stock da prateleira 
no início do dia, para que, em média, não haja mais de uma ruptura do stock 
em 25 dias úteis? 

3.21 (Montgomery e Runger, 1999; GD 2-) O número de erros tipográficos num 
livro costuma ser bem descrito pelo Modelo de Poisson. Para um valor médio de 
0.01 erros/página, qual a probabilidade de um livro com 100 páginas não ter mais 
de 3 gralhas tipográficas? 
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3.22 (GD 2) Os circuitos de travagem para automóveis de um fabricante têm uma 
taxa média de 1 falha/40 000 km. Para uma “vida útil” do veículo de 150 000 km, 
calcule a “fiabilidade” (ou “probabilidade de funcionamento sem falhas”) de 
sistemas de travagem equipados: 

a) Com um único circuito. 

b) Com dois circuitos montados em paralelo, para aumentar a fiabilidade. 

3.23 (GD 2) Verifique se a variável X=(n.º de incêndios ocorridos numa região 
num dia qualquer de uma época de fogos florestais), cuja distribuição se 
caracteriza empiricamente no Exemplo 3.9, pode ser bem aproximada por uma 
variável do Modelo de Poisson. Para isso, compare as respectivas funções de 
probabilidade empírica (Quadro 3.2, Figura 3.15) e teórica (Modelo de Poisson, 
por hipótese). 

 
 

3.3 Modelos de Probabilidade Contínuos 

3.3.1 Modelo Uniforme (Contínuo) 

Definição 

O modelo de probabilidade Uniforme (Contínuo) pode ser apresentado de imediato, dada 
a sua simplicidade. 
 

♦ “Modelo Uniforme (Contínuo), U(a,b)”: É a família de variáveis aleatórias X 
com a seguinte função de densidade de probabilidade (Figura 3.34): 

 ( ) 1f x
b a

=
−

  para  x∈R′=[a,b]⊂  (3.62) 

• A hipótese subjacente a este modelo é que a probabilidade da variável X cair num 
subintervalo Ix,∆x=[x−∆x/2,x+∆x/2]⊂R′ qualquer do seu domínio é proporcional à 
amplitude ∆x, de Ix,∆x, mas não depende de x. Concretamente, tem-se 
P(X∈Ix,∆x)=∆x/(b−a) (cf. eqs. 3.12b e 3.62). Os extremos (a,b) podem pertencer 
(caso aqui considerado) ou não a R′. 

 
 (cont.) 
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(cont.) 

• Função de distribuição (Figura 3.34): 

 ( ) ( ) ( )
0  se  x<a

F x x a / b a   se  a x b
1  se  x>b


= − − ≤ ≤



 (3.63) 

 

Xa b 

f

F

µ 
σ σ 

1

½ 

1/(b−a)

 

Fig. 3.34 – Gráficos (qualitativos) das funções de densidade de probabilidade f(x) e de 
distribuição F(x), da variável X~U(a,b). Assinalam-se também o valor médio µ e o desvio-padrão σ 
de X. 
 

• Momentos característicos mais relevantes: 

 a b
2
+µ =    e   ( )2

2 b a
12
−

σ =  (3.64a,b) 

A variável T[min]=(Tempo de espera por um comboio que passa pela estação de 10 em 
10 min.) do Exemplo 3.6 − utilizada para introduzir ou ilustrar os conceitos de função de 
densidade de probabilidade (cont. I, Figura 3.7a), função de distribuição (cont. II, Figura 
3.13a), valor médio (cont. III) e variância/desvio-padrão (cont. IV, Figura 3.19) − 
pertence ao presente modelo, tendo-se T[min]~U(a=0,b=10). Seguem-se mais dois 
exemplos de variáveis Uniformes (Contínuas). 
 

Exemplos de Aplicação 

EXEMPLO 3.28  Uma bateria de artilharia dispara tiros segundo um rumo (direcção e 
sentido) escolhido ao acaso na “Rosa dos Ventos”. Cada rumo é identificado por uma 
coordenada angular contínua Θ[º], considerada positiva quando medida no sentido 



Variáveis Aleatórias       

 Lidel- Edições Técnicas  
 

221

directo (ou anti-horário) a partir do rumo Este. 
(a) (GD 1) Qual a probabilidade do próximo tiro ser disparado num rumo compreendi-
do no arco com amplitude 10º centrado no rumo Este? 
R: O enunciado permite-nos imediatamente concluir que a coordenada angular do 
rumo de disparo é uma variável contínua do Modelo Uniforme, por exemplo, 
Θ[º]~U(a=−180º-,b=180º), com domínio R′=]−180º,180º]. Um valor negativo da 
coordenada Θ significa que esta é marcada no sentido retrógrado (ou horário). Pede-se 
para calcular a probabilidade P(Θ∈[−5º,5º]), que, empregando a função de densidade 
de probabilidade, é dada por (cf. eqs. 3.12b e 3.62): 

 [ ]( ) ( ) ( )
5º

5º

5º
5º

1 1 10ºP 5º ,5º d 0.028
180º 180º 360º 360º−

−

Θ∈ − = ⋅ θ = ⋅ θ = ≈
− −∫  

(b) (GD 2) Recalcule a probabilidade pedida na alínea (a), fazendo uso da informação 
prévia proporcionada pelo artilheiro, de que vai disparar o tiro para leste (isto é, com 
rumo dentro do arco de 180º de amplitude centrado em Este). 

R: Pede-se agora a probabilidade condicionada [ ] ] [( )P 5º ,5º 90º ,90ºΘ∈ − Θ∈ − , que 

é dada por [cf. eq. 2.13 e alínea (a)]: 

[ ] ] [( ) [ ] ] [( )
] [( )

P 5º ,5º 90º ,90º
P 5º ,5º 90º ,90º

P 90º ,90º
Θ∈ − ∩ −

Θ∈ − Θ∈ − = =
Θ∈ −

 

 
[ ]( )

] [( )
P 5º ,5º 0.028 0.056

0.5P 90º ,90º
Θ∈ −

= ≈ =
Θ∈ −

  ■ 

EXEMPLO 3.29  (GD 2) A linguagem de programação FORTRAN oferece ao programador 
a função predefinida RAND(·) que, independentemente do argumento com que é 
invocada, gera, segundo se lê no manual da linguagem, “um número aleatório 
compreendido entre 0 e 1” (Exemplo 1.11). Na linguagem da Teoria das Probabilida-
des isto traduz-se dizendo que X=RAND(·) é uma variável aleatória U(a=0,b=1). 
Considere então a seguinte linha de um programa escrito em FORTRAN (ciclo de 
instruções DO): 

DO i=1,100 Y(i)=RAND(1) 
Depois de uma execução deste ciclo, em média, quantas componentes do vector Y 
serão superiores a 0.85? 
R: Cada execução do ciclo DO corresponde a n=100 realizações da seguinte 
experiência aleatória E: 

P: “Executar uma vez a instrução «Y(i)=RAND(1)» (i=1,...,100).” 

O: “Guardar na variável aleatória X o valor de Y(i).” 
Defina-se o acontecimento A={“X>0.85”} em E. 
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das amostras, pode mostrar-se que (cf. Secção 3.4.2; GD 2): 

 
x y

22
yx

n ,n x y
x y

T ~ N ,
n n

 σσµ −µ +  
 

  ■ 

Na verdade, uma boa parte do “engenho e arte” da Estatística Indutiva consiste em desco-
brir as estatísticas mais adequadas para resolver o problema em causa. Uma vez feito isto, 
é ainda necessário caracterizar as suas distribuições, mas esta é já uma questão mais 
técnica. Neste sentido, uma classe muito relevante de estatísticas, designadas “estimado-
res amostrais” por serem utilizadas para estimar parâmetros desconhecidos da população, 
é estudada no Subcapítulo 5.2. 
 
 

RESUMO TEÓRICO DO CAPÍTULO 4 
 
1. “População” (de observações) da variável aleatória X: É qualquer sucessão S=(x1, x2, 
...) não anómala, de valores de X obtidos em replicações sucessivas da experiência aleató-
ria E subjacente. Nos casos em que seja impossível, na prática, replicar a experiência E 
mais de N vezes, a sucessão S é substituída pela sequência finita SN=(x1, x2, ..., xN). 
Usando de alguma liberdade de expressão (neste texto), por vezes, identifica-se a popula-
ção de X com o conjunto de “objectos físicos” de que X representa uma propriedade 
quantitativa, quando tais objectos se podem definir. 
1.1. Diz-se que uma sucessão S (sequência SN) particular é “estatisticamente represen-
tativa”, ou que “representa bem a população”, se resulta de verdadeiras replicações da 
experiência E e não é anómala, o que só pode ser conjecturado com base em procedimen-
tos empíricos a priori (na concepção e realização da experiência) ou a posteriori (na 
análise dos resultados). 

2. “Amostra (casual) simples com dimensão n (n∈ )” da variável aleatória X ou da sua 
população: É qualquer sequência An=(x1, x2, ..., xn) de valores de X gerada em n replica-
ções da experiência E subjacente. 
2.1. “Espaço amostral An com dimensão n” da variável aleatória X: É o conjunto n-        
-dimensional de todas as amostras An=(x1, x2, ..., xn) de X que se podem gerar, algumas 
das quais são pouco “representativas” da população de X (§1.1). 
2.2. “Vector aleatório amostral Xn≡(X1, X2, ..., Xn) n-dimensional” da variável X: É um 
vector aleatório com domínio no espaço amostral An, cujas variáveis aleatórias compo-
nente Xi (i=1, ..., n) – as “variáveis da amostra” ou “variáveis amostrais” – são mu-
tuamente independentes e têm distribuições idênticas à da variável X. A variável amostral 
Xi regista o i-ésimo valor de uma amostra genérica do espaço amostral An. 

3. “Amostra múltipla (Ax,Ay) com dimensão (nx,ny)” das variáveis aleatórias (X,Y): É 
um par de amostras simples, Ax=(x1, ..., xnx) e Ay=(y1, ..., yny), das variáveis X e Y que 
registam a observação comum de experiências aleatórias (Ex,Ey) cuja única diferença resi-
de no valor de um “factor primário” controlado pelo experimentador, que é distinto nos 
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respectivos procedimentos (Px,Py). O conceito de “amostra múltipla” estende-se analoga-
mente a mais de duas variáveis aleatórias. 
3.1. Consoante a estratégia adoptada pelo experimentador para lidar com os “factores 
perturbadores” em (Px,Py), factores que ele não controla inteiramente mas afectam as 
variáveis (X,Y), as amostras (Ax,Ay) dizem-se: (i) “independentes”, se o experimentador 
não exercer qualquer controlo sobre os factores perturbadores, podendo ter-se, neste caso, 
nx≠ny; ou (ii) “emparelhadas” relativamente a um ou mais factores perturbadores, se o 
experimentador gerar as amostras (Ax,Ay) mediante nx=ny pares de realizações conjugadas 
das experiências (Ex,Ey), em que os valores dos factores perturbadores emparelhados são 
mantidos constantes (dentro de cada par mas não de par para par). 

4. Objectivo da Estatística Indutiva ou Inferencial: Resolver problemas da seguinte 
classe geral: “Dada uma informação empírica sobre a variável aleatória X, sob a forma de 
uma amostra específica Ax com dimensão n; induzir ou inferir certa característica da va-
riável X (valor médio, distribuição completa, etc.), satisfazendo critérios probabilísticos 
de racionalidade relativos a uma amostra genérica de X com dimensão n.” Este enunciado 
pode generalizar-se a mais de uma variável aleatória, requerendo, neste caso, uma amos-
tra múltipla (independente ou emparelhada) de dados. 

5. “Estatística da amostra, Tn com dimensão n”, da variável aleatória X: É uma variável 
aleatória Tn que depende das variáveis amostrais (X1, X2, ..., Xn), mas de nenhum 
parâmetro desconhecido das suas distribuições, através de uma função g determinística, 
isto é,  n 1 2 nT g X ,X ,...,X . Num problema de Estatística Indutiva envolvendo a 
variável X, uma estatística Tn apropriada é utilizada para extrair a informação da amostra 
An=(x1, ..., xn) de dados, que é relevante para inferir a característica desejada de X. 
Analogamente se define uma “estatística das amostras, 

x yn ,n ,...T  com dimensões 
(nx,ny,...)”, das variáveis aleatórias (X,Y,...), como sendo uma variável aleatória 

 x y x yn ,n ,... 1 2 n 1 2 nT g X ,X ,...,X ;Y ,Y ,...,Y ;... , em que as variáveis amostrais Xi, Yj, ... estão 

associadas a amostras genéricas Ax, Ay, ... que podem ser independentes ou emparelhadas. 
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