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Revisão da distribuição binomial e discussões sobre seus conceitos. 

Neste artigo é feita uma revisão da distribuição binomial com a exposição de seus conceitos, o 

que para muitos leitores não há qualquer novidade, haja vista extensa literatura sobre o assunto 

e ser ele objeto de qualquer curso básico de estatística. O foco deste trabalho está nas 

discussões de natureza prática e na aplicação dos conceitos de acordo com a realidade estudada. 

Uma grande dificuldade observada em trabalhos de áreas distantes do universo matemático é 

harmonizar o objeto real estudado com a linguagem matemática. Não é raro se deparar com 

trabalhos e resultados que facilmente despertam questionamentos quanto a sua validade. Não 

pelo ponto de vista da aplicação do aparato matemático em si, que é mecânico, mas pelo ponto 

de vista da conformidade entre o sistema observado com a estrutura matemática empregada. 

Um rápido, clássico e comum exemplo: são observados dois processos, um chamado de A e 

outro chamado de B, onde se verifica matematicamente a existência de correlação entre um e 

outro. Apenas porque há correlação entre A e B – um fato matemático --, pode ser afirmado que 

um processo influencia o outro diretamente, i.e. há uma inequívoca relação causal entre eles? 

É fato que por vezes alguns autores assumem isso como uma verdade e atribuem uma relação 

causal entre um processo e o outro sem testar rigorosamente a existência desta relação, apenas 

porque a correlação calculada é significativa. Tais autores estão apenas transferindo de modo 

irrefletido uma ferramenta matemática ensinada em curso básico, sem raciocinar sobre seus 

conceitos e sua adequação à realidade estudada. Dois processos matematicamente 

correlacionados podem na realidade não guardarem relação relevante alguma: não é porque o 

galo cantou ao cair desta noite que o Sol nascerá amanhã, por exemplo; apenas porque assim 

tal relação na natureza vem se mantendo que algo relevante exista e liga um processo ao outro.  

É na busca deste tipo de reflexão e de discussão que esta revisão sobre distribuição binomial e 

seus conceitos gerais se pauta, procurando levar o leitor a refletir se está atento para o 

tratamento adequado do seu problema de estudo.  

 

Distribuição binomial 

Considere um elemento/indivíduo de estudo dentro de um conjunto/população de N réplicas 

idênticas, sabe-se sobre o elemento/indivíduo que a todo ensaio realizado sobre ele há sempre 
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a probabilidade p de ser obtido resultado a respeito de certa medida e, portanto, resultado 1-p 

= q de probabilidade de não ser obtido o resultado monitorado. 

A probabilidade de ser encontrado o conjunto/população numa específica conformação de 

indivíduos com n deles exibindo resultados positivos p é assim: 

𝑃†(𝑛) = 𝑝𝑛𝑞𝑁−𝑛. (1) 

Todavia, por não ser possível controlar o sistema estudado e qualquer conformação ser 

equivalente para o observável mensurado, é preciso relaxar a condição de específica 

conformação e admitir que qualquer distribuição de n elementos/indivíduos dentro do 

conjunto/população de N é igualmente válida e idêntica para a caracterização do fenômeno 

medido, i.e. o aparecimento de quaisquer n elementos/indivíduos dentro do total de N. Desse 

modo, a probabilidade de serem encontrados quaisquer n elementos/indivíduos dentro do 

conjunto/população N é, nesta situação, 

𝑃(𝑛) =
𝑁!

(𝑁 − 𝑛)! 𝑛!
𝑝𝑛𝑞𝑁−𝑛. (2) 

Até aqui há conforto em relação ao que usualmente se lê nos livros textos, pois é o padrão. O 

que talvez escape a alguns leitores seja a quantidade de suposições assumidas e a constituição 

do sistema estudado.  Certas pistas já foram destacadas no texto acima, mas outros destaques 

importantes ainda podem ser feitos; alguns deles: 

1- O primeiro destaque é que o sistema estudado aqui não é o elemento/indivíduo 

diante do observável procurado, mas sim o conjunto/a população formada pela 

réplica de N elementos/indivíduos perfeitamente idênticos. O comportamento do 

elemento/indivíduo já é de princípio colocado como conhecido: a probabilidade de se 

medir o observável procurado no elemento/indivíduo é, exatamente, p. Tal constituição 

do sistema estudado poderia ser facilmente outra; por exemplo, poder-se-ia tomar um 

único elétron para medir seu spin por N vezes – caso de constituição totalmente 

diferente – no lugar de considerar um condensado de N elétrons e se medir a 

probabilidade de certa distribuição de spins naquele conjunto – caso análogo ao tratado 

pela distribuição binomial. 

2- Os elementos/indivíduos são perfeitamente idênticos para o observável medido, eis 

outra suposição bastante importante. Nem sempre pode ser admitido a priori que os 

elementos/indivíduos de um conjunto/população sejam perfeitamente iguais diante do 
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observável medido; por exemplo, seres humanos podem exibir reações bastante 

distintas a uma mesma substância farmacológica em teste, em decorrência de 

interações distintas de cada organismo com o fármaco, quebrando a equivalência entre 

eles diante da substância testada. 

3- Por ser admitido que a probabilidade do observável procurado ser p para a medida feita 

sobre o elemento/indivíduo fica implícito não apenas o fato de equivalência entre todos 

eles, mas também que o observável estudado permanece constante ao longo de todo 

o experimento. Em certos sistemas esta condição pode ser violada, sofrendo alterações 

do observável individual por interação dele com o ambiente ou mesmo de alterações 

nos elementos/indivíduos; por exemplo, por escassez de nutrientes diante do consumo 

da população, a probabilidade de uma célula individual se dividir pode variar com o 

tamanho da população de células naquele ecossistema. 

4- Outra suposição importante é a imutabilidade dos elementos/indivíduos com o 

simples aumento do conjunto/população. Sistemas com características neurais, por 

exemplo, podem ter o comportamento dos elementos/indivíduos alterados apenas com 

o aumento de N, ou melhor, após certo número N o sistema macroscópico adquire a 

capacidade de influir nas partes. Um exemplo disso pode ser apreciado neste mesmo 

portal de divulgação em outro artigo a respeito do uso de Análise de Fourier no mercado 

de ações1, onde lá é flagrado o índice BOVESPA influindo diretamente na construção de 

valor de diversos ativos, quando é ele uma construção de um específico grupo de títulos 

– a criatura influindo na construção de seus criadores, uma característica comum em 

sistemas neurais.   

5- A equivalência dos resultados para qualquer combinação de n elementos dentro de N. 

Caso a combinação específica fosse relevante, a expressão correta da probabilidade 

seria 𝑃†(𝑛) na equação (1), ou algo na mesma linha. Em monitoramento 

epidemiológico, por exemplo, certas regiões da população ou condições socioculturais 

podem quebrar a equivalência de qualquer combinação dentro dela, sendo algumas 

combinações mais ou menos prováveis em função da região populacional; i.e. as 

                                                           
1 Na página http://valluga.com.br/2018/01/29/analise-de-fourier-aplicada-ao-mercado-de-acoes/ 
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condições ambientais ou culturais quebram a invariância das diversas combinações 

dentro da população2. 

6- E, por fim, o sistema estudado é imutável por quaisquer medidas efetuadas sobre ele, 

i.e. por informação adquirida sobre ele próprio. Ou seja, ao longo do processo de 

aquisição de dados experimentais, não há quaisquer alterações dos 

elementos/indivíduos em razão de estarem sendo medidos. Tal consideração pode ser 

violada na prática; numa pesquisa de opinião ou avaliação psicológica o entrevistado 

pode se ver impulsionado a manipular as respostas diante do que vai apreendendo 

tratar o questionário, seja por dolo em prejudicar o trabalho, seja por repressão imposta 

por sua cultura diante de certos temas ou mesmo para não se expor.   

Os itens apresentados acima são bons para ilustrar como os problemas reais são ricos em 

detalhes e especificidades em relação a alguns modelos matemáticos clássicos, algumas vezes 

bastante sutis outras vezes bastante evidentes. Desenvolver qualquer modelo matemático ou 

adotar algum que não se compatibilize com as características reais seguramente levará o 

trabalho a sofrer inúmeros questionamentos perfeitamente fundados e merecidos. 

A matemática empregada como linguagem em qualquer estudo jamais deve ser colocada acima 

dos dados experimentais e de todo o conhecimento daquela área; ao contrário, como toda 

linguagem, deve ela se dobrar a descrever todas as características determinantes que o sistema 

possa exibir. 

Feita esta primeira discussão a respeito do universo de suposições na distribuição binomial, 

deve-se agora falar um pouco de média e de variância válidos para tal distribuição.  

Tenha que o sistema analisado é caracterizado pelo estado definido pelas grandezas N, n e p. O 

cálculo do observável “média de elementos/indivíduos exibindo a propriedade p” é definido por: 

〈𝒪𝑛〉 = ∑  𝑛

𝑁

𝑛=0

𝑝𝑛𝑞𝑁−𝑛
𝑁!

(𝑁 − 𝑛)! 𝑛!
𝑒𝑛𝛼|

𝛼=0

 (3) 

                                                           
2 Apenas para não ficar muito abstrato, considere a epidemia de Ebola ocorrida anos anteriores. 
Populações que detinham o aspecto cultural de tocar em seus mortos ou possuir qualquer contato 
corporal mais próximo apresentavam maiores chances de contaminação do que populações de valores 
culturais que evitavam contatos físicos com os mortos. Trata de um comportamento cultural que 
diferencia determinado subconjunto populacional dos demais. 
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que pode ser reescrita como: 

〈𝒪𝑛〉 = ∑
𝑑(𝑝𝑒𝛼)𝑛

𝑑𝛼

𝑁

𝑛=0

𝑞𝑁−𝑛
𝑁!

(𝑁 − 𝑛)! 𝑛!
|

𝛼=0

=
𝑑

𝑑𝛼
∑(𝑝𝑒𝛼)𝑛
𝑁

𝑛=0

𝑞𝑁−𝑛
𝑁!

(𝑁 − 𝑛)! 𝑛!
|

𝛼=0

 (4) 

A parte da somatória da segunda igualdade na equação (4) nada mais é do que o binômio de 

Newton para a expressão (peα + q)N, o que resulta deste fato 

〈𝒪𝑛〉 =
𝑑

𝑑𝛼
(𝑝𝑒𝛼 + 𝑞)𝑁|

𝛼=0
= 𝑁𝑝𝑒𝛼(𝑝𝑒𝛼 + 𝑞)𝑁−1|𝛼 =0  =  𝑁𝑝 (5) 

Já a variância em relação ao valor médio é dada por: 

𝜎〈𝒪𝑛〉
2 = 〈(𝑛 − 〈𝒪𝑛〉)

2〉 = 〈𝑛2〉 − 〈𝒪𝑛〉
2 (6) 

O segundo elemento desta última equação é conhecido, restando efetuar o cálculo do primeiro 

elemento 

〈𝑛2〉 = 〈𝒪𝑛2〉 = ∑𝑛2
𝑁

𝑛=0

𝑝𝑛𝑞𝑁−𝑛
𝑁!

(𝑁 − 𝑛)! 𝑛!
𝑒𝑛𝛼|

𝛼=0

 (7) 

Que pode ser reescrita numa melhor forma 

〈𝒪𝑛2〉 = ∑
𝑑2(𝑝𝑒𝛼)𝑛

𝑑𝛼2

𝑁

𝑛=0

𝑞𝑁−𝑛
𝑁!

(𝑁 − 𝑛)! 𝑛!
|

𝛼=0

=
𝑑2

𝑑𝛼2
∑(𝑝𝑒𝛼)𝑛
𝑁

𝑛=0

𝑞𝑁−𝑛
𝑁!

(𝑁 − 𝑛)! 𝑛!
|

𝛼=0

 (8) 

E novamente pode ser utilizado o binômio de Newton para escrever a somatória na forma 

compacta de um polinômio de grau N 

〈𝒪𝑛2〉 =
𝑑2

𝑑𝛼2
(𝑝𝑒𝛼 + 𝑞)𝑁|

𝛼=0

= 𝑁𝑝𝑒𝛼(𝑝𝑒𝛼 + 𝑞)𝑁−1 +𝑁𝑝𝑒𝛼(𝑁 − 1)𝑝𝑒𝛼(𝑝𝑒𝛼 + 𝑞)𝑁−2|𝛼 =0

= 𝑁𝑝 + 𝑁(𝑁 − 1)𝑝2 

(9) 

Voltando para a expressão da variância e inserindo nela os resultados obtidos em (5) e (9), 

chega-se finalmente ao resultado procurado 

𝜎〈𝒪𝑛〉
2 = 〈𝒪𝑛2〉 − 〈𝒪𝑛〉

2 = 𝑁𝑝(1 − 𝑝) = 𝑁𝑝𝑞 (10) 

  

𝜎〈𝒪𝑛〉 = √𝑁𝑝𝑞 (11) 
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Note que 〈𝒪𝑛〉 muda com N, assim como σ〈𝒪𝑛〉; no entanto, em ritmos diferentes. Fato 

interessante é a proporção relativa entre a variância e sua média com o aumento de N, como 

explicitado a seguir: 

𝜎〈𝒪𝑛〉

〈𝒪𝑛〉
= √

𝑞

𝑁𝑝
 (12) 

Ou seja, a relação entre a variância e a média diminui com o crescimento de N, ao limite onde 

𝑙𝑖𝑚
𝑁→∞

𝜎〈𝒪𝑛〉

〈𝒪𝑛〉
= 0 (13) 

Este último fato desperta muito interesse para aplicações práticas, pois quanto maior o 

conjunto/população N em estudo, proporcionalmente menor será a variância encontrada para 

o valor médio do fenômeno observado, ou seja, melhor é a precisão do resultado e, por 

consequência, sua qualidade. 

Uma estratégia de linguagem para não se falar em resultados observacionais dependentes do 

tamanho do conjunto/população é normalizar a distribuição por N, o que resulta: 

〈𝒪𝑛̅̅̅̅ 〉 = 𝑝  e  𝜎〈𝒪𝑛̅̅ ̅̅ 〉 = √
𝑝𝑞

𝑁
 (14) 

Apesar na normalização, o efeito de N ainda é refletido na variância; tornado ela cada vez menor 

para conjuntos/populações cada vez maiores, como já apontado anteriormente. O interesse 

aqui é observar que o resultado médio mensurado no conjunto/população é justamente o 

resultado do elemento/indivíduo que provoca aquele fenômeno. 

 

FIGURA 01: Na imagem é apresentada uma sequência da mesma distribuição com o aumento de N e, consequentemente, redução 

da variância, tornando ela mais definida no entorno do valor médio. 

 

N1 

N2 

N3 

N3 > N2 > N1 
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Colocando em outras palavras, ao se estudar o fenômeno macroscópico, aquele observado no 

conjunto/população, tem-se como resultado médio para ele o mesmo resultado do 

elemento/indivíduo; e quanto maior o tamanho do conjunto/população maior também será a 

precisão sobre a informação do elemento/indivíduo que forma o macro fenômeno. 

Esta característica é muito importante para diversos trabalhos onde se busca informação sobre 

os elementos/indivíduos através da observação do fenômeno macroscópico em razão de não 

ser possível efetuar N medidas sobre um mesmo elemento/indivíduo sem que haja alterações 

de estado, risco à integridade ou tempo hábil que assegure a invariância dele, dentre outras 

razões. Parte-se do caminho contrário, desse modo, conhecendo-se o fenômeno macroscópico 

para, através dele, conhecer as propriedades dos elementos/indivíduos.  

Mas tal caminho percorrido ao contrário pode ser livremente feito na prática? A resposta é SIM, 

apenas se aquelas suposições iniciais forem respeitadas ou, ainda, se o sistema macroscópico 

esteja num estado de equilíbrio no qual aquelas suposições possam ser mantidas. Um exemplo 

para este último caso pode ser a medida de efetividade de determinado antibiótico sobre uma 

população, considerando que qualquer pessoa seja perfeitamente idêntica em termos de 

interação do fármaco com o organismo, dentro de certo lapso razoável de tempo a interação no 

organismo do fármaco com a bactéria pode ser considerada estável, mas sabe-se que com o 

passar dos anos a bactéria assume resistência maior ao medicamento e, consequentemente, 

altera a efetividade sobre cada indivíduo. Assim, em lapsos de tempo muito longos não haveria 

como justificar o tratamento matemático em sentido contrário; em lapsos relativamente curtos 

de tempo sim. 

E a resposta é NÃO, se quaisquer considerações feitas na construção do modelo de distribuição 

forem violadas. Inexistem quaisquer garantias de que os resultados populacionais possam ser 

empregados diretamente como reflexos dos resultados individuais. 

Trabalhos de pesquisa rigorosos têm como característica uma detalhada e minuciosa discussão 

a respeito da realidade estudada e as ferramentas matemáticas adotadas em sua descrição e 

análise. Isto porque a inadequação entre realidade e linguagem compromete os resultados e a 

validade do trabalho. 
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Distribuições de Poisson e de Gauss 

Apesar de existirem diversas aplicações práticas, elegantes e importantes para a distribuição 

binomial, costuma ser ela mais apresentada nos cursos de introdução à estatística básica com 

uma finalidade conceitual, sendo colocado maior peso nestes cursos nas distribuições de 

Poisson e de Gauss. 

Todavia, do ponto de vista conceitual, ambas distribuições guardam as mesmas suposições de 

construção de uma distribuição binomial; são, na verdade, limites próprios da distribuição 

binomial. E nesta seção serão apresentadas ambas distribuições como limites de aproximação 

para a distribuição binomial. 

A distribuição de Poisson trata do limite ainda discreto da distribuição binomial para N>>1 e 

p<<1, num domínio de aplicação onde n<<N, caso contrário os resultados da distribuição 

binomial são mais significativos. 

Para isso, considere a aproximação de Stirling: 

𝑙𝑛𝑁 ! ≅ 𝑁 𝑙𝑛𝑁 − 𝑁 +
1

2
𝑙𝑛 2𝜋𝑁  para N>>1 (15) 

e a expansão de Taylor para a função 𝑙𝑛(1 + 𝑥): 

𝑙𝑛(1 + 𝑥) ≅ 𝑥 −
𝑥2

2
+
𝑥3

3
  para |x|<<1 (16) 

Tome, então, o cálculo da função 𝑙𝑛 𝑃 (𝑛) , sendo P(n) a distribuição binomial em (2), ou seja, 

𝑙𝑛 𝑃 (𝑛) = 𝑙𝑛
1

𝑛!
+ 𝑙𝑛𝑁 ! − 𝑙𝑛(𝑁 − 𝑛) ! + 𝑛 𝑙𝑛 𝑝 + (𝑁 − 𝑛) 𝑙𝑛(1 − 𝑝) 

lembrando que 1-p=q 

(17) 

Usando as aproximações válidas dentro do limite aqui considerado, quais sejam, 

𝑙𝑛𝑁 ! ≅ 𝑁 𝑙𝑛𝑁 − 𝑁 +
1

2
𝑙𝑛𝑁 +

1

2
𝑙𝑛 2𝜋𝑁  (18) 

 

𝑙𝑛(𝑁 − 𝑛) ! ≅ 𝑁 𝑙𝑛𝑁 −𝑁 +
1

2
𝑙𝑛𝑁 +

1

2
𝑙𝑛 2𝜋𝑁 − 𝑛 𝑙𝑛𝑁, (19) 

 

(𝑁 − 𝑛) 𝑙𝑛(1 − 𝑝) ≅ −𝑁𝑝, (20) 

e as substituindo na expressão original (17) se tem como resultado: 
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𝑃(𝑛) ≅
(𝑁𝑝)𝑛

𝑛!
𝑒−𝑁𝑝  onde  〈𝒪𝑛〉 = 𝑁𝑝 = 𝜇, (21) 

 

𝑃(𝑛) ≅
𝜇𝑛

𝑛!
𝑒−𝜇 (22) 

que trata justamente a clássica distribuição de Poisson. 

Um fato digno de nota no limite de Poisson é a convergência da variância do valor médio para 

sua própria raiz quadrada, pois σ = √𝑁𝑝(1 − 𝑝)  ≅ √𝑁𝑝  para p<<1; ou seja, σ = √𝜇. Tal 

verificação pode ser utilizada como uma indicação de trabalho no regime de convergência. 

A distribuição Gaussiana, ou normal, é vista como o limite contínuo para N muito grande e 

médias deslocadas da proximidade com a origem. 

Considere a distribuição contínua que melhor se aproxima da distribuição binomial para N 

muito grande e preserve a característica de ser simétrica através de sua mediana, sendo esta 

aproximação realizada no entorno da mediana uma vez estar em sua proximidade os resultados 

mais significativos. Desse modo, pode ser a expressão da distribuição binomial expandida em 

série de Taylor no entorno da mediana, como segue 

𝑙𝑛 𝑃 (𝑛) ≅ 𝑙𝑛 𝑃 (〈𝒪𝑛〉) + (𝑛 − 〈𝒪𝑛〉)
𝑑 𝑙𝑛 𝑃 (𝑛)

𝑑𝑛
|
𝑛=〈𝒪𝑛〉

+
1

2
(𝑛 − 〈𝒪𝑛〉)

2
𝑑2  𝑙𝑛𝑃(𝑛)

𝑑𝑛2
|
𝑛=〈𝒪𝑛〉

 

(23) 

Se considerado que o valor de N é bastante grande, pode ser utilizada a aproximação de Stirling, 

já referida antes em (15), possibilitando escrever a distribuição binominal de forma aproximada 

como sendo 

𝑙𝑛 𝑃 (𝑛) ≅ 𝑛 𝑙𝑛 𝑝 + (𝑁 − 𝑛) 𝑙𝑛 𝑞 + 𝑁 𝑙𝑛𝑁 − 𝑛 𝑙𝑛 𝑛 − (𝑁 − 𝑛) 𝑙𝑛(𝑁 − 𝑛) (24) 

Com esta última expressão pode-se procurar qual o resultado da derivada de primeira ordem 

próxima ao ponto da mediana, i.e. n = 〈𝒪𝑛〉 = 𝑁𝑝, e verificar que é nula para a distribuição 

binomial, ou seja, 

𝑑 𝑙𝑛 𝑃 (𝑛)

𝑑𝑛
= 𝑙𝑛 [

(𝑁 − 𝑛)𝑝

𝑛𝑞
] (25) 

que resulta no ponto da mediana 
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𝑑 𝑙𝑛 𝑃 (𝑛)

𝑑𝑛
|
𝑛=〈𝒪𝑛〉=𝑁𝑝

= 𝑙𝑛 [
(𝑁 −𝑁𝑝)𝑝

𝑁𝑝𝑞
]

⏟        
=1

= 0 (26) 

Da mesma forma o trabalho deve seguir para a derivada de segunda ordem e o cálculo do seu 

valor na mediana da distribuição, assim 

𝑑2 𝑙𝑛 𝑃 (𝑛)

𝑑𝑛2
= −

𝑁

𝑛(𝑁 − 𝑛)
 (27) 

E substituindo o valor conhecido tem o resultado de que tal termo é uma função do quadrado 

da variância, conforme escrito abaixo 

𝑑2 𝑙𝑛 𝑃 (𝑛)

𝑑𝑛2
|
𝑛=〈𝒪𝑛〉=𝑁𝑝

= −
𝑁

𝑁𝑝(𝑁 − 𝑁𝑝)
= −

1

𝑁𝑝𝑞
= −

1

𝜎2〈𝒪𝑛〉
 (28) 

Tomando os resultados calculados para a distribuição binomial e os substituindo na expansão 

de Taylor (23), tem-se como resultado que a aproximação recai na conhecida distribuição 

gaussiana, conforme apresentado a seguir 

𝑃(𝑛) ≅ 𝑃(〈𝒪𝑛〉) 𝑒𝑥𝑝

(

 
 (𝑛 − 〈𝒪𝑛〉)

2

2 [
𝑑2 𝑙𝑛 𝑃 (𝑛)
𝑑𝑛2

|
𝑛=〈𝒪𝑛〉

]

−1

)

 
 
 = 𝑃(〈𝒪𝑛〉) 𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑛 − 〈𝒪𝑛〉)
2

2𝜎〈𝒪𝑛〉
2 ) (29) 

Com este último resultado fica apresentado que as distribuições de Poisson e de Gauss são 

apenas limites da distribuição binomial; o primeiro sendo um limite discreto e o segundo um 

limite contínuo no entorno da mediana. E, tratando-se somente de meros limites, todas as 

suposições necessárias para a construção da binomial continuam a terem a mesma validade 

nestes dois outros exemplos de distribuições. 

 

Discussões 

Tratando as distribuições de Poisson e Gauss limites da distribuição binomial, continuam válidas 

as considerações de construção desta última, i.e. todos os elementos da população são 

perfeitamente idênticos para a medida realizada, os observáveis nos elementos que formam a 

população são sempre constantes ao longo do tempo e invariáveis às características ambientais 

ou populacionais, as combinações de aparecimento do observável nos elementos dentro da 
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população são todas equiprováveis e, portanto, não existem combinações preferidas dentro da 

população. 

São suposições que podem facilmente entrar em confronto diante de um problema do mundo 

real e, por isso, cabe uma reflexão minuciosa a respeito da linguagem matemática empregada e 

de todo o conhecido que se tem o fenômeno estudado. 

Por vezes, com certas restrições ou com certas compartimentações, se possíveis, podem ser 

delimitadas subpopulações nas quais o modelo binomial pode ser empregado dentro destes 

limites. Todas estas restrições devem aparecer nas discussões dos trabalhos, mostrando 

seriedade e atenção com o estudo. Quando não possíveis, o caminho é a construção de modelos 

novos que levem em consideração características particulares e importantes do fenômeno 

estudado. 

Que este exemplo simples, aqui apresentado, mostre que modelos matemáticos clássicos não 

devem ser aplicados irrefletidamente para quaisquer fenômenos. Ao contrário, no trabalho 

prático, é requerido conhecimento maduro sobre a abordagem matemática a ser utilizada e sua 

fina adequação ao fenômeno medido.   
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