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Abstract. This works aims at showing the results of the adoption of low cost
hardware to approximate π. The Raspberry Pi platform was considered as well
as 2 Monte Carlo methods and 6 iterative methods based on infinite series. By
using the Python programming language and a threshold of 15 hours of execution, the best result obtained was of 1997 decimal places of π. The results
obtained show the possibility of adequation of low cost hardware to the problem
under consideration. The estimation of π in low cost hardware can be used as
a comparison benchmark among different platforms and suggests their use in
Numerical Computation tasks.
Resumo. Este trabalho mostra os resultados da utilização de hardware de
baixo custo para obtenção de aproximações para a constante matemática π.
Para tanto, foi utilizada a plataforma Raspberry Pi e foram considerados 2
métodos de Monte Carlo e 6 métodos iterativos baseados em séries infinitas.
Utilizando a linguagem de programação Python e estabelecendo um limitante
de 15 horas de execução, o melhor resultado obtido foi de 1997 casas decimais
de π. Este resultado mostra possibilidade de adequação do hardware ao problema considerado. A utilização de aproximações de π em hardware de baixo
custo pode ser utilizado como benchmark para comparação entre plataformas
e sugere a adoção destes em tarefas da Computação Numérica.

1. Introdução
A busca pelo conhecimento das casas decimais da constante irracional π tem sido algo
comum ao longo da história da humanidade, com os primeiros registros datando de 1700
a.C. Com o advento da Computação, a partir de 1948 iniciou-se a utilização de métodos
e modelos computacionais para endereçar este problema. Como consequência, houve um
grande impulso na obtenção das casas decimais, em que os melhores resultados atuais
para esta tarefa registram cerca de 8 × 1015 casas decimais [Santos 2003].
O problema de calcular π é relevante sob duas perspectivas. Para a Matemática,
permite o desenvolvimento de métodos e teorias, bem como a descoberta de propriedades
desse número. Do ponto de vista da Computação, esta tarefa promove o desenvolvimento
de novos algoritmos, permite a verificação da corretude de implementações de hardware
e pode ser utilizada como comparativo entre hardwares. Para mostrar o poder computacional de alguns grupos de supercomputadores e para testar a integridade de hardware e

software, por exemplo, é uma prática comum que um grupo de cientistas executem nestes
supercomputadores um algoritmo para aproximar π [Vu 2011].
Enquanto uma perspectiva explorada pela Computação tem sido o cálculo de π
com supercomputadores, pois isso permite o conhecimento de novas casas decimais, uma
outra direção que pode ser considerada é o cálculo de π em hardware de baixo custo, com
baixo poder de processamento e pouca disponibilidade de memória. Algumas questões
emergem neste cenário, tais como: Quais seriam, então, as capacidades destes computadores de pequeno porte na obtenção de uma aproximação para π? Como adaptar algoritmos já existentes para rodar em uma arquitetura onde o poder computacional e a memória
disponível são limitados? Considerando esta perspectiva e as questões de pesquisa endereçadas, este trabalho visa apresentar algumas respostas nesta direção.
Este trabalho mostra os resultados da execução de diferentes métodos para obtenção de aproximações de π em um hardware de baixo custo. Para tanto, foram considerados
dois tipos de métodos, os métodos de Monte Carlo e os métodos iterativos, baseados em
séries infinitas. O hardware de baixo custo considerado foi a plataforma Raspberry Pi
versão B, que atualmente custa em torno de US $40. Embora haja limitações consideráveis no hardware, alguns resultados obtidos foram animadores, pois o método de melhor
eficiência resultou em 1997 casas decimais para uma execução de até 15 horas.
Os resultados deste trabalho proporcionam um melhor conhecimento sobre os métodos de Monte Carlo e técnicas da Computação Numérica, as quais são aplicados em
diversas áreas do conhecimento, tais como Matemática, Física, Engenharias, dentre outras. No tocante ao uso da plataforma Raspberry Pi, tem-se o seu favorecimento no uso
da Computação Numérica, que ainda é incipiente dado o pouco tempo de existência desta
plataforma. Identificar a sua adequação para o desenvolvimento de aplicações desta natureza pode ser uma contribuição, inclusive, para o ensino de disciplinas como Cálculo
Numérico, requerida para a formação de novos Engenheiros.
Para apresentar o trabalho desenvolvido, este artigo está organizado como segue.
Um breve histórico sobre a constante π e métodos para a sua obtenção são mostrados
na Seção 2. A apresentação do Raspberry Pi, suas características de hardware e software,
bem como algumas aplicações são apresentadas na Seção 3. A metodologia para conduzir
este trabalho é descrita na Seção 4. Os resultados e a discussão são apresentados na Seção
5. Por fim, as considerações finais encontram-se na Seção 6.

2. Cálculo de Pi
Esta seção apresenta um breve histórico sobre a descoberta da constante π e dois tipos de
métodos para sua obtenção, os métodos de Monte Carlo e os métodos iterativos.
2.1. Breve Histórico
A constante numérica π (lê-se ‘pi’) é um número irracional correspondente aproximadamente ao valor 3, 1415 . . .. As primeiras evidências da existência desta constante surgiram
há cerca de 4 mil anos na Babilônia e no Egito. O Papiro de Rhind, escrito aproximadamente em 1700 a.C., contém a afirmação de que “a área de um círculo é igual a área de
um quadrado cujo lado é o diâmetro do circulo diminuído de sua nona parte.”Acredita-se
que este seja o mais antigo vestígio escrito de uma estimativa do valor de π [Fraga 2006].

O método mais antigo desenvolvido para calcular π, conhecido como Método
Clássico, consistia em enrolar uma corda em torno de um objeto circular, marcando o
ponto em que se tinha uma volta completa. Em seguida, media-se quantas vezes esse
pedaço de corda era maior que o diâmetro da circunferência do objeto utilizado. Por meio
da utilização do Método Clássico com um polígono de 96 lados, Arquimedes de Siracusa
obteve a inequação
223
22
<π< ,
(1)
71
7
a qual resultou em uma aproximação de π igual a 3, 14. Muitos trabalhos posteriores, até
o ano de 1621, visaram melhorar esta aproximação utilizando o mesmo método. [Santos
2003].

Casas decimais

Apenas em meados do Séc. XV II surgiram métodos baseados em técnicas como
séries infinitas, relações trigonométricas, etc. Até o ano de 1948 conhecia-se apenas 808
casas decimais de π. A Figura 1 ilustra o crescimento do conhecimento da precisão de π,
em casas decimais, desde o primeiro relato histórico até advento da computação.
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Figura 1. Cronologia da aproximação do valor de π antes do advento da computação. Fonte: Elaborada pelos autores.

Após o advento da computação, a obtenção de maior precisão nas casas decimais
de π passou a progredir mais rapidamente. O primeiro registro do uso de um computador
para efetuar cálculos relacionados utilizou o ENIAC em 1949, resultando em 2037 casas
decimais [Blatner 1999]. A mais longa aproximação registrada atualmente foi obtida em
2013, alcançando 8 × 1015 casas decimais [Karrels 2014].
Obter aproximações para π com o uso do computador passou a contribuir para a
própria Computação em, pelo menos, três aspectos: (i) na concepção e implementação
de algoritmos para a obtenção de aproximações de π; (ii) como maneira de verificar a
corretude em implementações de hardware; e (iii) como benchmark para comparação
entre diferentes hardwares.
2.2. Métodos de Monte Carlo
Métodos de Monte Carlo são, em sua essência, um conjunto de técnicas para analisar
fenômenos por meio de algoritmos computacionais que demandam a geração de números

aleatórios [Shonkwiler and Mendivil 2009]. Estes métodos compõem um vasto conjunto
de procedimentos numéricos que permitem a obtenção de técnicas de solução simples e
flexíveis para uma grande variedade de problemas [Dunn and Shultis 2012]. Algumas
aplicações destes métodos incluem predições sobre processos estocásticos, movimento
de partículas microscópicas, jogos, dentre diversas outras.
Em relação à obtenção de aproximações de π, existem dois métodos de Monte
Carlo amplamente conhecidos para esta finalidade: o Método da Circunferência e o
Método das Agulhas de Buffon.
Método 2.2.1 (Método da Circunferência). Seja C uma circunferência de raio r igual
a 1. Seja Q um quadrado de lado igual a ` = 2 · r no qual a circunferência C está
inscrita, tangenciando os pontos médios dos lados de Q, conforme mostra a Figura 2(a).
Aleatoriamente, plotam-se n pontos no quadrado. Seja k o número de pontos que incidem
no circunferência. De acordo com este método, tem-se que o valor de π é dado por:
π=

4·k
n

(a) Método da Circunferência

(2)

(b) Agulhas de Buffon

Figura 2. Caracterização dos cenários considerados nos métodos da Circunferência e das Agulhas de Buffon para obtenção de π. Fonte: Elaborada pelos
autores.

A obtenção de π de acordo com este método é feita por meio da relação entre as
áreas do circunferência e do quadrado considerados.
Método 2.2.2 (Agulhas de Buffon). Suponha um plano que contenha retas paralelas
separadas uniformemente pela distância a, conforme ilustrado na Figura 2(b). Considere
que n agulhas de comprimento ` (` ≤ a) são lançadas aleatoriamente sobre o plano.
Seja k o número de agulhas que caíram sob o plano e em intersecção com as retas. Uma
aproximação para π com este método, para valores grandes de n, é dada por:
π=

2n
k

(3)

No método das Agulhas de Buffon, considera-se o ângulo θ em relação às retas
e a distância à reta mais próxima, denotada por d. É importante ressaltar que ambos os
métodos consideram a Lei dos Grandes Números, isto é, a aproximação de π é alcançada
à medida que o número de eventos n se aproxima do infinito.

2.3. Métodos Iterativos
A utilização de séries infinitas convergentes foi bastante utilizada por volta do Século
XVII para elaboração de aproximações de π, tais como nos métodos desenvolvidos por
Wallis, Leibniz e Euler. Com o uso do computador, a implementação de tais métodos
substitui a aproximação ao infinito por sucessivas iterações. Alguns destes métodos são
apresentados a seguir.
Método 2.3.1 (Método de Wallis).
Método 2.3.2 (Método de Leibniz).
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Método 2.3.3 (Primeiro Método de Euler). Método 2.3.4 (Segundo Método de Euler).
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Considerando avanços matemáticos posteriores e tomando como base a Teoria
Clássica das Funções Elípticas, Ramanujan desenvolveu um novo método para aproximação de π. Ainda em 1985, este método foi usado para obter 17.526.100 casas decimais,
um recorde na época [Baruah et al. 2009].
Método 2.3.5 (Método de Ramanujan).
√ ∞
2 2 X (4k)!(1103 + 26390k)
1
=
π
9801 k=0
(k!)4 3964k

(8)

Gregory e David Chudnovsky, estudaram a fundo a constante π e suas características matemáticas, como por exemplo, a estatística do primeiro bilhão de dígitos,
dentre outras. Além disso, propuseram um método para o cálculo de π e implementaram
o mesmo em um computador construído por eles próprios, alcançando um total de
2.260.321.336 dígitos [Baruah et al. 2009]. O método desenvolvido por eles é mostrado
a seguir.
Método 2.3.6 (Método dos Irmãos Chudnovsky).
∞
X
1
(−1)k (6k)!(13591409 + 545140134k)
= 12
π
(3k)!(k!)3 6403203k+3/2
k=0

(9)

3. Raspberry Pi
O Raspberry Pi é um computador de pequeno porte encapsulado em uma única placa
de circuito impresso. Em sua versão B, o Raspberry Pi baseia-se na arquitetura ARM11
e possui um processador com clock de 700 MHz. A memória principal é de 512 MB
do tipo SDRAM [14 2016]. Possui dimensões de 53, 98 mm de largura, 85, 6 mm de
comprimento e 17, 0 mm de altura e pode ser visualizado na Figura 3.

Figura 3. Raspberry Pi versão B. Fonte: Raspberry Pi Foundation.

A alimentação de energia é feita por meio de uma fonte microUSB com 5 V de
tensão e corrente entre 700 e 1200 mA. As conexões de entrada e saída disponíveis são:
•
•
•
•

Duas portas USB 2.0;
Duas saídas de vídeo e áudio, sendo uma HDMI e outra RCA de 3, 5 mm;
Interface serial para câmera MIPI (CSI-2);
Interface serial para display (DSI) com conector para cabo flat [Upton and Halfacree 2012].

O hardware em questão é compatível apenas com distribuições Linux, sendo a
distribuição Raspbian a mais indicada, a mesma é otimizada para este hardware e possui
mais de 35.000 pacotes de software, que são pré-compilados e de fácil instalação [Lima
et al. 2015].
A plataforma Raspberry Pi já foi utilizada em diversos cenários. Na Medicina,
por exemplo, possibilitou a visualização de imagens médicas oriundas de exames como
mamografia, tomografia computadorizada, dentre outros [Paiva and de Oliveira Moreira
2014]. Na Meteorologia, com o incremento de sensores de temperatura e pressão, foi
acoplado a um balão meteorológico, captando e enviando, via ondas de rádio, informações destes sensores em tempo real para um servidor [Akerman 2012]. Essas aplicações
ilustram a utilização satisfatória desta plataforma em diferentes domínios.

4. Materiais e Métodos
Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado um hardware de baixo custo do tipo
Raspberry Pi B com o sistema operacional Raspbian. A especificação deste hardware foi
apresentada anteriormente na Seção 3.
A linguagem de programação adotada para o desenvolvimento deste trabalho foi
Python, por ser uma linguagem de sintaxe moderna, orientada a objetos, interpretada via
bytecode, com tipagem forte e dinâmica, modular, multiplataforma, de fácil aprendizado
e de implementação livre [Menezes 2014]. Além destas vantagens, cita-se a existência
de múltiplas bibliotecas voltadas para a Computação Científica. No escopo deste projeto
destaca-se a utilização da biblioteca Numpy.
Numpy é um pacote que suporta operações com vetores e matrizes. Baseado em
implementações feitas na linguagem C, as funcionalidades providas por este pacote pos-

suem um desempenho melhor quando comparadas às operações implementadas nativamente no Python [Idris 2015].
Para cada método para obtenção de uma aproximação de π escolhido, o mesmo
deveria ser implementado em Python considerando a execução na plataforma Raspberry.
Considerando as limitações do hardware em termos de resfriamento, o que poderia causar
superaquecimento e perda do dispositivo, o que resultaria em um aumento de custos,
optou-se por limitar o tempo de execução. Alguns testes exaustivos realizados auxiliaram
a limitar o tempo de execução de cada método como sendo igual a 15 horas.
Após a execução de cada método, o resultado seria uma aproximação de π com
um determinado número de casas decimais. Uma questão decorrente foi determinar a
qualidade desta aproximação, ou seja, o quanto ela é precisa em relação à constante que
se deseja aproximar. Para realizar esta tarefa, investigou-se resultados de trabalhos já
consolidados [Karrels 2014] e construiu-se um gabarito, o qual possui 104 casas decimais
de π para comparação.
Desta maneira, sumariza-se a metodologia conduzida neste trabalho como se segue: cada método foi implementado na linguagem Python usando a biblioteca Numpy,
sendo executado por 15 horas na plataforma Raspberry Pi versão B e os resultados produzidos por este foram comparados com um gabarito. A quantidade de casas decimais
corretas até o primeiro erro foi então a métrica do desempenho de cada método considerado.

5. Resultados e Discussão
O resultado da execução dos métodos descritos nas Seções 2.2 e 2.3 conforme a metodologia apresentada na Seção 4 é mostrado a seguir.
Os métodos de Monte Carlo da circunferência e das agulhas de Buffon fizeram uso
do gerador de números pseudo-aleatório disponível na biblioteca padrão da linguagem
Python. No método da circunferência, foram gerados mais de 3 × 107 pontos, dos quais
aproximadamente 2.3 × 107 caíram dentro da circunferência. De acordo com a Eq. (2),
tem-se que:
4 · 23.724.814
≈ 3.1414 . . .
(10)
30.209.225
Comparando este resultado com o gabarito, observou-se que o método em questão forneceu no máximo 3 casas decimais corretas.
π=

No caso do método das agulhas de Buffon, no tempo de execução considerado
foram geradas mais de 3.4 × 107 agulhas, das quais em torno de 1.1 × 107 cruzaram as
retas existentes. De acordo com a Eq. (3), tem-se:
2 · 11.090.115
≈ 3.1418 . . .
(11)
34.843.851
Assim como no método anterior, a comparação com o gabarito resultou em no máximo 3
casas decimais corretas.
π=

A baixa precisão destes métodos de Monte Carlo na plataforma Raspberry Pi deuse em virtude da pouca quantidade de números pseudo-aleatórios gerados no intervalo

de tempo considerado, uma consequência do baixo número de operações por segundo do
processador, cujo clock é de 700 MHz. Essa característica impede os efeitos da Lei dos
Grandes Números nesta aproximação. Este resultado, entretanto, também foi observado
em computadores de maior porte, mesmo com uma maior quantidade de pontos [Rickert
2015].

Casas decimais corretas

Casas decimais corretas

Quanto aos métodos iterativos, os resultados podem ser vistos a seguir. O resultado dos métodos de Wallis, Leibniz e Euler podem ser vistos nos gráficos da Figura 4.
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Figura 4. Resultados obtidos com a execução dos Métodos Iterativos.

No método de Wallis, o aumento no número de iterações não implicou diretamente
em uma melhora na aproximação. O melhor resultado para este método resultou em 7
casas decimais corretas. O primeiro método de Euler e o método de Leibniz obtiveram
resultados aproximadamente iguais, com o mesmo número de casas decimais obtidas por
iteração.
O segundo método de Euler resultou na aproximação de 27 casas decimais corretas na 1010 iteração. Embora esse método tenha obtido o melhor resultado dentre os

considerados até este ponto, pode-se perceber que o número de iterações para alcançálo é elevado. Considerando os resultados disponíveis, cada nova casa decimal correta é
obtida, aproximadamente, por um fator multiplicativo de 10 iterações.
Os métodos de Ramanujan e Chudnovsky podem ser vistos na Figura 4(d) e mostraram resultados melhores na obtenção de aproximações de π quando comparados aos
demais métodos. O método de Ramanujan resultou em 1997 casas decimais corretas até a
104 iteração, executada sem que o limitante de tempo tenha sido ultrapassado. Já método
de Chudnovsky, aproximou 1418 casas decimais corretas com 103 iterações.
Quando comparados entre si, é possível perceber que o método de Chudnovsky
demanda mais cálculos por iteração que o método de Ramanujan, razão pela qual o limite
de tempo foi atingido mais rapidamente no primeiro que no último. Quando comparados
aos métodos iterativos anteriores também é possível constatar que estes dois culminam
em aproximações mais precisas. Uma das justificativa para isto é que eles são métodos
mais recentes, desenvolvidos em apartir de um melhor conhecimento matemático sobre
essa constante.
Em decorrência da execução destes resultados, é possível concluir que os métodos de Monte Carlo, quando executados neste hardware de baixo custo, não resultam em
boas aproximações para π, pois percebe-se que a limitação computacional não permite
que os efeitos da Lei dos Grandes Números aconteçam, implicando em uma baixa precisão. Nos métodos iterativos, por sua vez, percebeu-se uma boa adequação dos métodos
mais recentes, em que o conhecimento de propriedades e operações matemáticas mais
profundas sobre π, implicam na obtenção de uma quantidade de casas decimais maior por
iteração. O melhor resultado, considerando a metodologia estabelecida para a execução
destes métodos, foi verificado com o método de Ramanujan, com 1997 casas decimais.

6. Considerações Finais
Em decorrência da realização deste trabalho, foi possível verificar a adequação na utilização da plataforma Raspberry Pi para a obtenção de aproximações de π com métodos
iterativos. Os melhores resultados obtidos foram observados com a utilização do Método
de Ramanujan, o qual resultou em cerca de 1997 casas decimais de precisão. Também foi
possível verificar que os métodos de Monte Carlo para esta tarefa resultaram em aproximações incipientes.
Estes resultados indicam a possibilidade da utilização de computadores de pequeno porte para esta tarefa. As adaptações necessárias para implementação destes métodos matemáticos na plataforma foi permitida pela linguagem de programação Python,
cujas principais bibliotecas para cálculos científicos requeridas para o problema em questão estavam disponíveis para o Raspberry Pi.
Estes resultados podem contribuir em alguns aspectos: (i) considerando a utilização e a constante proposição de novos modelos de hardware de baixo custo, estes métodos
podem servir como benchmark comparativo entre estes hardwares diferentes, assim como
é feito para computadores com alto poder de processamento; (ii) mostram a possibilidade
de utilização de plataformas open-source de baixo custo para realização de cálculos científicos em determinados cenários; (iii) ampliam as possibilidades para o ensino de métodos numéricos para Engenharias, permitindo ao aluno implementar algoritmos e também
considerar aspectos do hardware no qual ele é executado.
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