
  

Rosa  – 2019

Estatística e Modelos 
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V.a. ChiSquare, Uniforme, Lognormal, Pareto 

Princípio de Pareto
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Variável Aleatória Chi-Square

 É a distribuição da soma do quadrado de n variáveis 
aleatórias independentes com distribuição Normal (0,1)

 Usada em teste de hipótese, intervalo de confiança  
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Variável Aleatória Chi-square

 Graus de liberdade (degrees of fredom) : the number 
of degrees of freedom is the number of values in the 
final calculation of a statistic that are free to vary 

 Não existe somente uma distribuição Chi-square, 
existe uma família indexada pelo parâmetro n 

 A distribuição Chi-square com nn graus de liberdade é a 
distribuição da soma do quadrado de n v.a. Normal(0,1). 

 A soma de v.a. Chi-square independentes também é
 uma v.a. Chi-square 
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Variável Aleatória Uniforme
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Variável Aleatória Uniforme 
(função densidade)
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Variável Aleatória Uniforme 
(função distribuição)
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Variável Aleatória Uniforme 
(função distribuição)
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Variável Aleatória Lognormal
 Seja Y v.a. normal e Y = ln(X)

 X é v.a. lognormal com parâmetros m e s

 Exemplo: tempo de reparo, tempo de vida de 
componentes de um sistema

 O produto de n variáveis lognormais é uma variável 
lognormal:

 

 
X=X 1∗X 2∗⋯X n
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Zipf, Power-laws, and Pareto
 

 Many man made and naturally occurring 
phenomena, including city sizes, incomes, word 
frequencies, and earthquake magnitudes, are 
distributed according to a power-law distribution.

 A power-law implies that small occurrences are 
extremely common, whereas large instances are 
extremely rare.

Examples of power laws: Pareto and Zipf  
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Zipf's law
 

 Zipf's law usually refers to the frequency of an 
occurrence of an event y relative to it's rank r. 

George Kingsley Zipf, a Harvard linguistics 
professor, sought to determine the 'size' of the 3rd or 
8th or 100th most common word. 

Size here denotes the frequency of use of the word 
in English text, and not the length of the word itself.

 Zipf's law states that the 'size' of the r'th largest 
occurrence of the event is inversely proportional to 
it's rank:

                 with b close to unity. y=r−b
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Power Law Examples 
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Power Law Examples 

 1% da população detém 40% da riqueza 

 2% dos usuários do Twitter enviam 60% dos tweets
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Princípio de Pareto
 

 Para diversos eventos, aproximadamente 80% dos 
efeitos provém de 20% das causas

 Exemplo: 80% das vendas provém de 20% dos 
clientes  

 

80% das vendas

20% dos clientes
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Princípio de Pareto
 

 Não existe uma relação linear entre a causa e o 
efeito
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Princípio de Pareto: por que é 
importante ?

 
 É importante saber que a maioria dos resultados 
vêem de uma minoria:

20% dos trabalhadores contribuem para 80% dos 
resultados

20% dos bugs contribuem para 80% dos crashes

20% dos usuários contribuem para 80% das 
vendas 
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Variável Aleatória Pareto

 Tem sido usada para modelar:
 Tamanho de arquivo web armazenado em 
provedores
 Tempo em OFF de uma fonte web (tempo que o 
usuário está pensando) 
 Tamanho de uma rajada FTP
Tempo de CPU consumido por um processo
Tamanho de reservatórios de petróleo
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Variável Aleatória Pareto 
V.a. Pareto 

f X (x)=α kα x−α−1 , x≥k ;α ,k>0

F X (x)=1−(
k
x
)
α

E [ X ]=
∞ ,≤1
k 
−1

,1

∞ ,≤2
k 2


−12−2
,2Var [X ]=

V.a. Pareto possui cauda longa pois média e variância 
são infinitas para α <= 1.  

 K é o menor valor que v.a. pode assumir.
 α é o parâmetro shape 
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Variável Aleatória Pareto

 K = 1, é o menor valor que v.a. pode assumir
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Cauda longa (Long Tail)

Uma v.a. possui cauda longa com índice 0<p<=2 se 
existe uma constante k tal que para um valor grande 
de x, tem-se: 

1−F X  x≈
k

x p

onde f  x≈g  x significa f x =g  x1x 
com lim

x∞

 x=0

Uma v.a. de cauda longa possui variância infinita e 
média infinita para p<=1

Exemplos: Leis de Potência, Pareto, Zipf  
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Teste para cauda longa  

 Teste para a cauda longa: plotar a distribuição 
complementar em escala log-log e procurar por uma 
relação linear com coeficiente p

 Para a v.a. Pareto, temos:
 

1−F X  x=
k
x

p

 Para a v.a. Exponencial temos: 1−F X x=e− x

1−F X  x
k

x p
~
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Testando v.a. Pareto x v.a. 
Exponencial

1−FX (x)=(
k
x
)
α

Para v.a. Pareto temos:

Parak=1,α=1, temos log (1/x)
Parak=1,α=2, temos log(1/ x2

)

Para v.a. Exponencial, temos: 

1−FY  y=e− x , Para=1, temos log e−x



  

Rosa  – 2019

Testando v.a. Pareto x v.a. 
Exponencial

x

1 - F(x)
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