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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:

1. Distribuições Contínuas: Quando a variável que 
está sendo medida é expressa em uma escala 
contínua, como no caso de uma característica 
dimensional.

2. Distribuições Discretas: Quando a variável que está 
sendo medida só pode assumir certos valores, como 
por exemplo os valores inteiros: 0, 1, 2, etc.

IntroduçãoIntrodução
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No caso de distribuições discretas, a probabilidade de 
que a variável  X  assuma um valor específico  xo  é 
dada por:  P(X = xo ) = P( xo )
No caso de variáveis contínuas, as probabilidades são 
especificadas em termos de intervalos, pois a 
probabilidade associada a um número específico é 
zero. ( ) ∫=≤≤
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Distribuições Discretas Mais ImportantesDistribuições Discretas Mais Importantes

Distribuição de Bernoulli 

Distribuição Binomial

Distribuição Hipergeométrica

Distribuição de Poisson
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Distribuição de PoissonDistribuição de Poisson

A distribuição de Poisson é adequada para descrever 
situações onde existe uma probabilidade de 
ocorrência em um campo ou intervalo contínuo, 
geralmente tempo ou área.  
Por exemplo, o no  de acidentes por mês, no  de 
defeitos por metro quadrado, no  de clientes atendidos 
por hora. 
Nota-se que a variável aleatória é discreta (número de 
ocorrência), no entanto a unidade de medida é 
contínua (tempo, área).  
Além disso, as falhas não são contáveis, pois não é 
possível contar o número de acidentes que não 
ocorreram, nem tampouco o número de defeitos que 
não ocorreram.
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Distribuição de PoissonDistribuição de Poisson
Condições de aplicação:

• o número de ocorrências durante qualquer o número de ocorrências durante qualquer 
intervalo depende somente da extensão do intervalo depende somente da extensão do 
intervalo;intervalo;

• as ocorrências ocorrem independentemente, ou as ocorrências ocorrem independentemente, ou 
seja, um excesso ou falta de ocorrências em seja, um excesso ou falta de ocorrências em 
algum intervalo não exerce efeito sobre o algum intervalo não exerce efeito sobre o 
número de ocorrências em outro intervalo;número de ocorrências em outro intervalo;

• a possibilidade de duas ou mais ocorrências a possibilidade de duas ou mais ocorrências 
acontecerem em um pequeno intervalo é muito acontecerem em um pequeno intervalo é muito 
pequena quando comparada à de uma única pequena quando comparada à de uma única 
ocorrência.ocorrência.
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Distribuição de PoissonDistribuição de Poisson

A distribuição de Poisson fica completamente 
caracterizada por um único parâmetro λ  que 
representa a taxa média de ocorrência por unidade de 
medida.

A equação para calcular a probabilidade de x 
ocorrências é dada por:

                                             x = 0, 1, ...,n

A média e a variância da distribuição de Poisson são:
        µ = λ
        σ² = λ²
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A aplicação típica da distribuição de Poisson no 
controle da qualidade é como um modelo para o 
número de defeitos (não-conformidades) que ocorre 
por unidade de produto (por m2, por volume ou por 
tempo, etc.).

Distribuição de PoissonDistribuição de Poisson
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O número de defeitos de pintura segue uma 
distribuição de Poisson com  λ = 2.
Então, a probabilidade que uma peça apresente mais 
de 4 defeitos de pintura virá dada por:

Distribuição de PoissonDistribuição de Poisson

{ } %5,5055,0945,01
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Distribuições contínuas mais Distribuições contínuas mais 
ImportantesImportantes

Distribuição Exponencial

Distribuição Weibull

Distribuição Normal
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Distribuição ExponencialDistribuição Exponencial

Na distribuição de Poisson, a variável aleatória é 
definida como o número de ocorrências em 
determinado período, sendo a média das ocorrências 
no período definida como λ.

Na distribuição Exponencial a variável aleatória é 
definida como o tempo entre duas ocorrências, sendo 
a  média de tempo entre ocorrências de 1/λ.

Por exemplo, se a média de atendimentos no caixa 
bancário é de λ = 6/min, então o tempo médio entre 
atendimentos é 1/λ = 1/6 de minuto ou 10 segundos.
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Distribuição ExponencialDistribuição Exponencial
Condição de aplicação:
a) o número de ocorrências deve seguir uma 
distribuição de Poisson.

Se nós considerarmos a distribuição de Poisson 
como o modelo para o número de ocorrências de um 
evento no intervalo de  [0,t]  teremos:

E nesse caso pode ser demonstrado que a 
distribuição dos intervalos entre ocorrências irá 
seguir o modelo Exponencial com parâmetro  λ.
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Distribuição ExponencialDistribuição Exponencial
O modelo da distribuição Exponencial é o seguinte:

onde  λ > 0  é uma constante.
A média e o desvio padrão da distribuição exponencial 
são calculados usando:

0;)( ≥= − t         etf tλλ
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A distribuição Exponencial acumulada vem dada por:

A distribuição Exponencial é largamente utilizada no 
campo da confiabilidade, como um modelo para a 
distribuição dos tempos até a falha de componentes 
eletrônicos.
Nessas aplicações o parâmetro  λ   representa a taxa 
de falha para o componente, e  1/λ   é o tempo médio 
até a falha.

0         1}{)( t
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Distribuição ExponencialDistribuição Exponencial
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Distribuição ExponencialDistribuição Exponencial

Por exemplo, suponha que uma máquina falhe em 
média uma vez a cada dois anos λ=1/2=0,5.  Calcule a 
probabilidade da máquina falhar durante o próximo 
ano.

A probabilidade de falhar no próximo ano é de 0,393 e 
de não falhar no próximo ano é de 1-0,393=0,607.  
Ou seja, se forem vendidos 100 máquinas 39,3% irão 
falhar no período de um ano.  
Conhecendo-se os tempos até a falha de um produto 
é possível definir os períodos de garantia.

0,3930,607-1eTPtF x ==−=≤= 15,01}1{)(
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