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Considerações sobre o caminhar de um caracol sob a influência do álcool 
 

Vamos supor que você é um adepto de caracois ( variante rastejante ) e que lhe colocam a hipótese de 
poder proceder a experiências com os mesmos. O problema é que você padece da síndrome do Dr. 
Jekyll e Mr. Hyde, ou seja, parte de si quer estudar o movimento do caracol numa grelha labiríntica, ao 
passo que a “outra” parte quer estudar o seu movimento após mergulhar o caracol numa substância 
com elevado nível de alcoolemia. Após a ingestão de meia dúzia de cervejas na Portugália, você tem a 
brilhante idea de combinar as duas coisas, ou seja, fazer a experiência do caracol bêbado, mas numa 
grelha labiríntica ! 
 
Depois de se começar a experiência, você nota dois factos : 
 
(1) O caminho que o caracol executa em cada intersecção da grelha é aleatório, ou seja, assim que o 

caracol ébrio atinge uma intersecção da grelha, a probabilidade do sujeito em questão escolher 
uma de quatro direcções possíveis é igual; 

 
(2) O caracol alcoolizado não é muito mais rápido do que um caracol não-alcoolizado, ou seja, ao fim 

de um certo tempo você começa a ficar farto de esperar que o caracol etilizado tome uma 
determinada direcção ! 

 
É após a agonia do facto dois que você se lembra de proceder à modelização do problema para depois 
passar à sua simulação num computador ( isto após já termos atingido o marco histórico da primeira 
grade de cerveja … ). 
 
Vamos usar um plano cartesiano ( vamos admitir que o caracol, mesmo embriagado não consegue 
saltar ) para simular a nossa grelha. Colocamos o sujeito da experiência na origem do referencial, onde 
ele vai escolhar o vértice para onde se vai mover; é óbvio que um caracol nestas condições tem igual 
probabilidade de escolher qualquer um dos quatro vértices, sendo essa probabilidade de ¼. Este 
procedimento é repetido n vezes, de modo a saber-se até onde é que chegou o caracol. 
 
Se a distância entre vértices da grelha for 1, então existe um caminho possível de comprimento zero, 
quatro caminhos possíveis de comprimento 1, doze caminhos possíveis de comprimento 2, etc, onde a 
probabilidade de escolha de qualquer um desses caminhos é equi-provável. 
 
Este problema é conhecido por Caminhar Aleatório ( “Random Walk”) e é estudado em Investigação 
Operacional recorrendo a modelos de programação linear. O que me proponho realizar neste artigo é o 
estudo deste problema, mas de um ponto de vista não-convencional, mais concretamente através do uso 
do conceito de Vector. Os vectores vão ser usados para representar o movimento do nosso amigo 
caracol, que é lento como a lesma. Como o nosso amigo caracol não pertence à variedade saltitante, 
então vamos usar vectores em R2. 
 
A natureza dos vectores ( representabilidade através de dois números, quer se considere coordenadas 
cartesianas ou polares ), torna-os candidatos óbvios a serem modelizados por uma Classe. A Classe é a 
entidade fundamental de um novo paradigma intitulado “Programação Orientada a Objectos “. Em 
termos básicos, a Classe funciona como um “blueprint” para a criação de objectos, que no nosso caso 
assumem a forma de vectores. Costuma-se dizer que o objecto vector é uma instanciação da classe 
Vector, ou seja, é uma região de memória com semântica associada. Esta semântica é dada por métodos 
apropriados característicos dos vectores, nomeadamente soma, subtracção, multiplicação por um 
escalar e inversão. O facto dos vectores terem uma representação dual ( coordenadas cartesianas e 
polares ) também os torna facilmente “tratáveis” em termos da entidade Classe. 
 
Escusado será dizer que o objectivo deste artigo não é fornecer um tutorial sobre Programação 
Orientada a Objectos. Direcciono os leitores interessados no aprofundamento desta temática para as 
referências bibliográficas. 
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Modelização do problema

y

A
E

C

B D

( Caracol embriagado na origem do sistema cartesiano, prestes a iniciar a sua viagem ziguezagueante) 
 
Na grelha representada acima o caracol começa por realizar um deslocamento representado pelo Vector 
A; depois efectua um deslocamento C;  a soma do deslocamento A e C é dada pelo Vector B. De 
seguida, o caracol concretiza o deslocamento D, o que implica que o deslocamento parcial seja dado 
pelo Vector E. Este processo vai continuar tantas vezes quantas as que eu definir por input. 
 
A nossa classe vector pode ser formalizada em C++ do seguinte modo : 
 
// vector2.h – Classe vector 
#ifndef _VECTOR2_H_ 
#define _VECTOR2_H_ 
class Vector 
{
private:    
 double x;          // coordenada x 
 double y;          // coordenada y 
 double mag;        // magnitude do vector 
 double ang;        // direcção do vector 
 char mode;         // 'r' = rectangular, 'p' = polar 
 void set_mag();    // Calcula a magnitude do Vector através de coordenadas  

//  cartesianas 
 void set_ang();    // Calcula o ângulo do Vector através de coordenadas  

// cartesianas 
 void set_x();     // Calcula a coordenada x através de coordenadas polares 
 void set_y();     // Calcula a coordenada y através de coordenadas polares 
 
public: 
 Vector(); 
 Vector(double n1, double n2, char form = 'r');   // Construtor de inicialização 
 void set(double n1, double n2, char form = 'r'); // Muda o modo de representação 
 ~Vector();       // Elimina o Vector da memória
 

double xval() const {return x;}          // retorna valor x 
 double yval() const {return y;}          // retorna valor y 
 double magval() const {return mag;}      // retorna magnitude 
 double angval() const {return ang;}      // retorna ângulo 
 void polar_mode(); // Estabelece o modo de representação    

// polar 
 void rect_mode(); // Estabelece o modo de representação    

// cartesiano 
// operator overloading 
 Vector operator+(const Vector & b) const;  // Soma de Vectores 
 Vector operator-(const Vector & b) const;  // Subtracção de Vectores 
 Vector operator-() const;                  // Inversão de Vectores 
 Vector operator*(double n) const;          // Multiplicação de um Vector por um    

 // escalar. Método da classe. 
 

x
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// Funções amigas. 
 

// O método friend Vector operator*(double n, const Vector & a) permite a multiplicação de 
um escalar por Vector. O método Vector operator*(double n) const só permite 
multiplicar Vectores por escalares, ou seja, a multiplicação de Vectores por 
escalares não é uma operação comutativa no que toca ao primeiro método, daí a 
necessidade de introduzir este segundo método. 

 
friend Vector operator*(double n, const Vector & a);  

 
friend ostream& operator<<(ostream& os, const Vector & v); 

}; 
#endif 
 

Esta classe vector vai ser usada para instanciar os Vectores-objecto que vou usar para simular o 
caminhar do caracol. Com se observa, esta classe permite contemplar ambas as representações de 
vectores, de modo que se alterarmos um Vector na representação em coordenadas cartesianas, 
automáticamente a classe actualiza a representação em coordenadas polares e vice-versa. 
 
A segunda parte do programa é a implementação dos métodos da classe, que se exibe de seguida. 
 
// vector2.cpp -- métodos da classe Vector 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
//using namespace std; 
#include "vector2.h" 
const double Rad_to_deg = 57.2957795130823; 
 
// métodos privados  
// calcula magnitude a partir de x e y 
void Vector::set_mag() 
{

mag = sqrt(x * x + y * y); 
}

void Vector::set_ang() 
{

if (x == 0.0 && y == 0.0) 
 ang = 0.0; 
 else 
 ang = atan2(y, x); 
}
// Estabelece x a partir de coordenadas polar 
void Vector::set_x() 
{

x = mag * cos(ang); 
}

// Estabelece y a partir de coordenadas polar 
void Vector::set_y() 
{

y = mag * sin(ang); 
}

// métodos public 
Vector::Vector()             // constructor por defeito 
{

x = y = mag = ang = 0.0; 
 mode = 'r'; 
}
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// Constroi Vector a partir de coordenadas cartesianas se form=r ou, então, a partir 
de coordenadas polares se form=p. 
 
Vector::Vector(double n1, double n2, char form) 
{

mode = form; 
 if (form == 'r') 
 {

x = n1; 
 y = n2; 
 set_mag(); 
 set_ang(); 
 }

else if (form == 'p') 
 {

mag = n1; 
 ang = n2 / Rad_to_deg; 
 set_x(); 
 set_y(); 
 }

else 
 {

cout << "3ºargumento do Vector() incorrecto -- "; 
 cout << "Vector inicializado a 0\n"; 
 x = y = mag = ang = 0.0; 
 mode = 'r'; 
 }
}

Estabelece Vector a partir de coordenadas cartesianas se form=r ou, então, a partir de 
coordenadas polares se form=p. 
 
void Vector:: set(double n1, double n2, char form) 
{

mode = form; 
 if (form == 'r') 
 {

x = n1; 
 y = n2; 
 set_mag(); 
 set_ang(); 
 }

else if (form == 'p') 
 {

mag = n1; 
 ang = n2 / Rad_to_deg; 
 set_x(); 
 set_y(); 
 }

else 
 {

cout << "3ºargumento do Vector() incorrecto -- "; 
 cout << " Vector inicializado a 0\n"; 
 x = y = mag = ang = 0.0; 
 mode = 'r'; 
 }
}

Vector::~Vector()    // destructor 
{
}

void Vector::polar_mode()    // // Muda para modo de coordenadas polares 
{

mode = 'p'; 
}

void Vector::rect_mode()        // Muda para modo de coordenadas cartesianas 
{

mode = 'r'; 
}
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// Sobrecarga de operadores 
// Soma de dois Vectors 
 
Vector Vector::operator+(const Vector & b) const 
{

return Vector(x + b.x, y + b.y); 
}

// Subtrair Vector b de a 
 
Vector Vector::operator-(const Vector & b) const 
{

return Vector(x - b.x, y - b.y); 
}

// Inverter signal do Vector 
 
Vector Vector::operator-() const 
{

return Vector(-x, -y); 
}

// Multiplicar Vector por n 
 
Vector Vector::operator*(double n) const 
{

return Vector(n * x, n * y);; 
}

//  Métodos não pertencentes à classe. 
 
// Multiplica n por Vector a 
Vector operator*(double n, const Vector & a) 
{

return a * n; 
}

// Exibe coordenadas rectangular se mode=r,  
// ou, então,  exibe coordenadas polares se mode=p 
 
ostream& operator<<(ostream & os, const Vector & v) 
{

if (v.mode == 'r') 
 os << "(x,y) = (" << v.x << ", " << v.y << ")"; 
 else if (v.mode == 'p') 
 {

os << "(m,a) = (" << v.mag << ", " 
 << v.ang * Rad_to_deg << ")"; 
 }

else 
 os << "O modo do Vector-objecto é inválido"; 
 return os; 
}

O programa principal que vai pôr o caracol embriagado a caminhar pode ter a seguinte forma : 
 
// CaracolBêbado.cpp – Programa principal 
// compilar com o ficheiro vector2.cpp  
 
// MODIFICAR SE NECESSÁRIO 
 
#include <iostream> 
#include <cstdlib>      // rand(), srand() protótipos 
#include <ctime>        // time() protótipo 
using namespace std; 
#include "vector2.h" 
int main() 
{

srand(time(0));     // semente para o gerador de números pseudo-aleatórios. 
 double direcção; 
 Vector passo; 
 Vector resultado(0.0, 0.0); 
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unsigned long passos = 0; 
 double destino; 
 double dpasso; 
 cout << "Introduza distância a percorrer (q para terminar): "; 
 while (cin >> destino) 
 {

cout << "Introduza comprimento do passo: "; 
 if (!(cin >> dpasso)) 
 break; 
 

while (resultado.magval() < destino) 
 {

direcção = rand() % 360; 
 passo.set(dpasso, direcção, 'p'); 
 resultado = resultado + passo; 
 passos++; 
 }

cout << "Depois de " << passos << " passos, o Caracol " 
 "tem a seguinte localização :\n"; 
 cout << resultado << "\n"; 
 resultado.polar_mode(); 
 cout << " ou\n" << resultado << "\n"; 
 cout << "Distância média percorrida por passo = " 
 << resultado.magval()/passos << "\n"; 
 passos = 0; 
 resultado.set(0.0, 0.0); 
 cout << " Introduza comprimento do passo (q para terminar):"; 
 }

cout << "Adeuzinho caracol ! Vai curar a bebedeira !\n"; 
 

return 0; 
}

Este programa vai gerar um conjunto de Vectores, que são depois adicionados sequencialmente  de 
modo a não ultrapassar determinado valor. Como inputs são considerados a distância a percorrer pelo 
caracol, assim como o comprimento do passo a efectuar ( generalizei de passo=1 para passo a definir 
pelo utilizador ). 
 
Após a execução do programa chega-se à brilhante conclusão de que o caracol tem um caminhar 
bastante ineficiente ( grande surpresa !). Por exemplo, uma jornada de 1000 passos, com cada passo a 
medir 2 unidades, pode conduzir o caracol só até 50 unidades da origem ! 
 
O programa divide igualmente a distância percorrida pelo número de passos, de modo a fornecer uma 
métrica relativamente à ineficiência do Caminhar do Caracol. 
 
As direcções a serem tomadas pelo caracol são geradas internamente pelo próprio programa, através de 
números pseudo-aleatórios. 
 
Como curiosidade, corri o programa para um milhão de passos e obtive a seguinte imagem : 

A origem do movimento 
do caracol está no centro ( 
não-visível ). 
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Se em vez de um caracol embriagado tivessemos 100 000, a curva que se obteria lembrar-nos-ia 
certamente qualquer coisa. O que iriamos observar seria uma maior concentração de pontos pretos em 
torno da origem, em detrimento de menos pontos na periferia. Isto iria sugerir-nos a nossa amiga Curva 
Normal, também conhecida por Curva Gaussiana ou Curva do sino e cuja equação é  
 

em que p(x) é a densidade populacional, σ é o desvio padrão e σ^2 é a variância. 
 
A sua representação em termos tridimensionais assume a seguinte forma : 
 

Esta é mais uma situação em que a Curva Normal revela a sua omnipresença. Até a família dos 
caracois bêbados segue esta “lei” em termos de movimento ! 
 
Demonstra-se que todos os fenómenos de dispersão ( dos quais o movimento do conjunto de milhentos 
caracois bêbados é apenas um exemplo ), tais como migração de espécies, disseminação de epidemias, 
movimento browniano, etc, se podem modelizar através do algoritmo do Caminhar Aleatório, que por 
sua vez tem sempre uma representação em termos de Curva Normal. 
 
No nosso modelo, os deslocamentos parciais do caracol são : 
 

onde N é o número total de passos. A distância percorrida a partir da origem é dada por ( teorema de 
pitágoras ) : 
 

Se em vez de um caracol bêbado, considerarmos vários milhares de caracois bêbados, então os termos 
cruzados cancelam-se mutuamente, pois como foi dito no início do artigo, a probabilidade dos caracois 
se movimentarem em qualquer uma das direcções é igual, logo há-de haver caracois a movimentarem-
se para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Então, em média e para um número elevado 
de passos tem-se que : 
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onde  

representa a raíz quadrada da média do comprimento dos passos elevada ao quadrado. Este resultado é 
facilmente generalizável para um espaço vectorial a N dimensões. 
 
O resultado mais notável desta expressão é o de que, apesar da distância total percorrida pelos 
milhentos caracois ser 
 

a distância a que se está da origem é menor e é dada por: 
 

Isto advém do facto dos caracois não percorrem uma geodésica entre os pontos origem e destino ( 
também grande surpresa !! ). 
 
Isto é que se chama andar e quase não sair do sítio !  
 
Conclusão 

Como foi referido, a aplicabilidade destas conclusões estende-se para além dos caracois etilizados. Do 
mesmo modo o caminhar dos caracois é facilmente extensível a espaços vectoriais de dimensão N ( 
infelizmente, acho muito complicado descrever o movimento de caracois embriagados em espaços 
vectoriais de dimensão 4 … ). 
 
Mesmo que aplicações potenciais do Caminhar Aleatório não existissem em Biologia, Química, Física, 
etc, o interesse, por si só, de sermos capazes de dar uma resposta relativamente ao movimento dos 
caracois seria suficiente para justificar o estudo desta problemática … 
 
O programa descrito no artigo foi executado em Borland C++ Builder 1.0 . Se executado noutro 
compilador, poderá haver necessidade de transformar as livrarias <cstdlib>, <ctime> e <cmath> para 
<stdlib.h>, <time.h> e <math.h>. 
 
Os leitores que desejarem o executável do programa, podem entrar em contacto comigo via email. 
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