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Distribuição de Probabilidades

Modelos Probabilísticos de v.a. continuas
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Distribuições de Probabilidades

Uma distribuição de probabilidade é um modelo matemático que relaciona um
certo valor da variável em estudo com a sua probabilidade de ocorrência.

Há dois tipos de distribuição de probabilidade:

Modelos Probabilísticos de v.a. continuas

Há dois tipos de distribuição de probabilidade:

� Distribuições Discretas: Quando a variável que está sendo medida só pode

assumir certos valores, como por exemplo os valores inteiros: 0, 1, 2, etc.

� Distribuição Binomial, Poisson

� Distribuições Contínuas : Quando a variável que está sendo medida é

expressa em uma escala contínua, como no caso de uma característica

dimensional.

� Distribuição Normal

Ariane FerreiraIPRJ UERJ Modelos Lineares
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Distribuição de probabilidade

Uma distribuição de probabilidade pode ser caracterizada por diversos
parâmetros.

Os principais são:

Modelos Probabilísticos de v.a. continuas

Os principais são:

Ariane FerreiraIPRJ UERJ Modelos Lineares
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Distribuição de probabilidade

Modelos Probabilísticos de v.a. continuas
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Distribuição de probabilidade

Da distribuição A para B muda a tendência central, mas a variabilidade é
constante

� ex: mesma máquina (variabilidade), produtos com cotas (médias)

Modelos Probabilísticos de v.a. continuas

� ex: mesma máquina (variabilidade), produtos com cotas (médias)
diferentes

Da distribuição A para C muda a variabilidade, mas a tendência central é
constante

� ex: mesma cota do produto (média) com máquinas diferentes

(variabilidade)

Da distribuição B para C muda a tendência central e a variabilidade

� ex:produto diferente, máquina diferente� ex:produto diferente, máquina diferente

Ariane FerreiraIPRJ UERJ Modelos Lineares
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Distribuição Normal

A distribuição normal ou Gaussiana trata-se de uma das distribuições mais
importantes e o Teorema Central do Limite (TCL), que veremos mais adiante, da
suporte a esta afirmação.

Modelos Probabilísticos de v.a. continuas

suporte a esta afirmação.

Esta distribuição ja estava presente nos trabalho De Moivre (1733) e foi
redescoberta ± 100 anos depois por Gauss.

Uma v.a. X é normal com média µ (-∝ <µ < +∝) e variância σ2 (0 < σ < +∝) se a
função densidade de probabilidade é:

Para

Ariane FerreiraIPRJ UERJ Modelos Lineares
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Distribuição Normal

Modelos Probabilísticos de v.a. continuas

Ariane FerreiraIPRJ UERJ

A distribuiçã normal: a) a função densidade de probabilidade;

b) a função distribuição acumulada.

Modelos Lineares
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Observações

• é a area abaixo da fdp entre a e b.

Distribuição Normal (Laplace-Gauss) 

•Devemos ter que:

A. Ferreira

•O ponto de maximo da fdp é em x = µ e o valor maximo é:

•se compararmos x = µ com qualquer outro ponto, x = µ é o ponto com 
maior chance relativa de ocorrência.

Modelos Lineares
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Distribuição Normal (Laplace-Gauss) 

A. Ferreira

A distribuiçã normal: a) a função densidade de probabilidade;

b) a função distribuição acumulada.

Modelos Lineares
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Observações

•Função distribuição de probabilidade (acumulada). A fda da normal tem forma 
de uma rampa suave indo de zero a ∝ entre -∝ a +∝.

• Essa rampa fica mais inclinada conforme σ vai diminuindo.

Distribuição Normal (Laplace-Gauss) 

• Essa rampa fica mais inclinada conforme σ vai diminuindo.

•Os parâmetros da normal são a média e a variância (ou, alternativamente, o 
desvio-padrão),

•A fdp da normal não tem uma primitiva em termos das funções elementares.

•Uma primitiva de uma função f é uma função F tal que sua derivada, gera a  
função de interesse, F’ = f.

•Por funções elementares entende-se as funções do tipo racionais (quociente 

A. Ferreira

•Por funções elementares entende-se as funções do tipo racionais (quociente 
de polinômios), trigonométricas, inversas dessas e composições dessas.
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Distribuição normal N( µ,σµ,σµ,σµ,σ)
•Uma v.a. X segue uma distribuição Normal N(µ,σµ,σµ,σµ,σ) se, para todo valor de x,

∫ σ
µ−−

=≤ x 2

)t(
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Distribuição Normal (Laplace-Gauss) 

∫ ∞−
σ

πσ
=≤ 2 dte

2

1
)xX(Prob

A. Ferreira

segue uma distribuição normal, lei gaussiana ou lei  de Laplace-Gauss.
Sua densidade de probabilidade é descrita  por uma curva em sino ou curva de Gauss

( )2,~ σσσσµµµµNX

A1
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Propriedades de Normal N( µ,σµ,σµ,σµ,σ)

•Ela é completamete definida por sua média µ e seu desvio-padrão σ e toda 
distribuição N(µ,σ) pode ser resumida em N(0,1).

•Sua média = sua médiana = sua moda

Distribuição Normal (Laplace-Gauss) 

•Sua média = sua médiana = sua moda

•Lei limite das leis : binomial, de Poisson e do χ²

•Lei muito fréquente nos fenômenos biologicos e médicais

•As observações são distribuidas simétricamente em torno da média :

•68 % das observações se encontram a uma distância ± σ de µ

•95 % das observações se encontram a uma distância ± 2σ de µ

•99,8 % das observações se encontram a uma distância ± 3σ de µ

A. Ferreira

•Uma transformação aritmética pode permitir que uma variavel seja normal

Modelos Lineares



A distribuição Normal é completamente caracterizada por sua média e 
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Lei normal padrão
Lei normal centrada e reduzida

Distribuição Normal (Laplace-Gauss) 

A distribuição Normal é completamente caracterizada por sua média e 

desvio-padrão... permitindo que a área sob a curva entre um ponto 

qualquer e a média seja função somente do número de  relativo a esta 

distância.

Como existem uma infinidade de distribuições normais (uma para cada 

média e desvio-padrão), transformamos a unidade estudada (peso, 

espessura, tempo, etc.) na unidade Z, que indica o número de  

desviospadrão a contar da média.desviospadrão a contar da média.

Dessa forma, o cálculo de probabilidades (área sob a curva) pode ser 

realizado através de uma distribuição Normal padronizada, onde o 

parâmetro é a variável reduzida Z.

IPRJ-UERJ Ariane FerreiraModelos Lineares
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Lei normal padrão
Lei normal centrada e reduzida

Distribuição Normal (Laplace-Gauss) 
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Lei  Normal 

Lei normal padrão
Lei normal centrada e reduzida

Z é chamada de variável padronizada, e a distribuição dosZ é chamada de variável padronizada, e a distribuição dos

valores de Z é chamada de distribuição Normal padronizada.

O cálculo da variável reduzida Z faz uma transformação dos

valores reais em valores codificados, descontando-se a média

para eliminar o efeito de localização (tendência central) e

dividindo-se pelo desvio-padrão para eliminar o efeito de

escala (variabilidade).

A. FerreiraModelos Lineares

escala (variabilidade).

Dessa forma, o cálculo de probabilidades (área sob a curva)

pode ser realizado através de uma distribuição Normal

padronizada, onde o parâmetro é a variável reduzida Z.
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Lei  Normal 

Lei normal padrão
Lei normal centrada e reduzida

Calculada a variável Z, consulta-se a tabela NormalCalculada a variável Z, consulta-se a tabela Normal

padronizada para identificar a probabilidade acumulada

à esquerda de Z, (probabilidade de ocorrerem valores

menores ou iguais ao Z consultado).

A. FerreiraModelos Lineares
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Lei  Normal 

Lei normal centrada e reduzida

A. FerreiraModelos Lineares



19

Lei  Normal 

Lei normal centrada e reduzida

A. FerreiraModelos Lineares
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Lei  Normal 

Tabela da Lei normal centrada e reduzida

A. FerreiraModelos Lineares
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Lei  Normal 

Grafico da Lei normal centrada e reduzida

A. FerreiraModelos Lineares



22

Lei  Normal 

Exemplo

A força de tensão de sacos plásticos de supermercado é

normalmente distribuída com média 40 lb/in2 com desvionormalmente distribuída com média 40 lb/in2 com desvio

padrão de 2 lb/in2.

O comprador exige que os sacos tenham resistência de pelo

menos 35 lb/in2.

Qual a probabilidade do produto atender a especificação?

A. FerreiraModelos Lineares
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Lei  Normal 

Exemplo

A. FerreiraModelos Lineares
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Lei  Normal 

Exemplo

O diâmetro de uma peça segue a distribuição Normal com

média 25,08 e desvio padrão 0,05.média 25,08 e desvio padrão 0,05.

Se as especificações para esse eixo são 25,00 ± 0,15,

determine o percentual de unidades produzidas em

conformidades com as especificações.

A. FerreiraModelos Lineares

Ou seja, 91,92% dentro das especificações e 8,08% fora das

especificações.
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Lei  Normal 

Exemplo

Ou seja, 91,92% dentro das especificações (área cinza) e

8,08% fora das especificações.8,08% fora das especificações.

A. FerreiraModelos Lineares
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Lei  Normal 

Exemplo

No exemplo anterior tem-se cerca de 8% de unidades

nãoconformes, e essas unidades são invariavelmente do tiponãoconformes, e essas unidades são invariavelmente do tipo

“eixo muito largo”.

Recalcule o percentual de unidades conformes se o processo

estivesse centrado em 25,00.

A. FerreiraModelos Lineares

ou seja, 99,73% dentro das especificações e 0,27% fora das

Especificações.
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Propriedades de Normal N( µ,σµ,σµ,σµ,σ)

•Se                            e se                           onde a e b são constantes com a≠≠≠≠0, 
então y também é normal :

Distribuição Normal (Laplace-Gauss) 

•Temos três afirmações: 

•Y é normalmente distribuída: 

•A v.a. y é obtida de um múltiplo de uma normal.

•Sua média é 

•Sua variância é 

A. FerreiraModelos Lineares



28

Propriedades de Normal N( µ,σµ,σµ,σµ,σ)

•Se as v.a. X1,X2,...., Xn são independentes e se Xi ∼ N(µi, σi
2), i=1,2,...,n então 

a soma também é normal :

Distribuição Normal (Laplace-Gauss) 

•Isto afirma que                                   tem distribuição normal

•Sua média é:

•Sua variância é: 

A. Ferreira

•onde a segunda igualdade é válida uma vez que Xi's são independentes.

Modelos Lineares
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Propriedades de Normal N( µ,σµ,σµ,σµ,σ)

•Sejam as v.a. X1,X2,...., Xn  uma amostra aleatória  de uma distribuição normal:

•São independentes com a mesma média µ e mesma variância σ2 :

Distribuição Normal (Laplace-Gauss) 

•Seja a média amostral:

•Então a média amostral também é normal

•Usando com a=1/n e b=0

A. Ferreira

•Usando com a=1/n e b=0

Modelos Lineares
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Teorema Central do Limite

Seja X1, X2,...,Xn uma sequência de variaveis aleatorias independentes e

identicamente distribuidas (iid) quaisquer, cada uma com média µ e variância

σ2 (finitas). 

Teorema Central do Limite

σ2 (finitas). 

�A soma (e sua média) de n variáveis xi independentes seguem o modelo da 
distribuição Normal, qual quer que seja a distribuição das variáveis individuais.

�Distribuições individuais não muito diferentes da Normal tem boa 
aproximação com n = 4 ou 5.

�Distribuições individuais muito diferentes da Normal, aproximam com n ≥ 30.

A. Ferreira
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Teorema Central do Limite

Teorema Central do Limite

A. Ferreira
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Teorema Central do Limite

Teorema Central do Limite

A. Ferreira
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Teorema Central do Limite

Teorema Central do Limite

A. Ferreira



34

Teorema Central do Limite

Teorema Central do Limite

A. Ferreira
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Teorema Central do Limite

Teorema Central do Limite

A. Ferreira
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Teorema Central do Limite

Seja X1, X2,...,Xn uma sequência de variaveis aleatorias independentes e

identicamente distribuidas (iid) quaisquer, cada uma com média µ e variância

σ2 (finitas). Note que

Teorema Central do Limite

σ2 (finitas). Note que

Tomando a soma:

Padronizando, com a subtração da média nµ e divisão pelo devio padrão nσ

A. Ferreira

Padronizando, com a subtração da média nµ e divisão pelo devio padrão

Obtemos a v.a.: 

Que tem média nula e desvio padrão 1, 

E(Y)=0 e Var(Y)=1
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Teorema Central do Limite

Observações:

3. O teorema é usado no calculo de probabilidades da seguinte forma:

Se n é grande dizemos que:

Teorema Central do Limite

Se n é grande dizemos que:

É aproximadamente distribuido como a normal padrão, isto é Y ∼N(0,1), e
assim usamos a tabela da normal para o calculo das probabilidades
envolvendo a soma dessas v.a.

A. Ferreira
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Teorema Central do Limite

Seja X1, X2,...,Xn uma sequência de variaveis aleatorias independentes e

identicamente distribuidas (iid) quaisquer, cada uma com média µ e variância

σ2 (finitas). Então a distribuição

Teorema Central do Limite

σ2 (finitas). Então a distribuição

Observações:

1. Xi podem ser v.a. discretas ou continuas;

2. Seguintes hipoteses do teorema:

A. Ferreira

2. Seguintes hipoteses do teorema:


