ALGUNHAS FERRAMENTAS PARA A DETECCIÓN DE FRAUDES ELECTORAIS.
APLICACIÓN A GALICIA

Xosé Enrique Pujales Martínez

“Maxine ha estado husmeando concienzudamente
en las cuentas de hashslinggrz, y al poco se
pregunta en qué se ha metido Reg y, peor aún,
hacia dónde la está arrastrando a ella, pese a sus
reticencias. Lo primero que surge entre la maleza,
meneando la colita por así decirlo, es una llamativa
anomalía de la ley de Benford en algunos gastos”
Thomas Pynchon – Al límite
Os anos 2015 e 2016 son uns anos plurielectorais –autonómicas andaluzas,

municipais e autonómicas en 13 comunidades, catalás, xerais e galegas–. E

durante os diferentes procesos electorais hai, por desgraza, actuacións que
deturpan os procedementos democráticos:
-

Coaccións para formar candidaturas

-

Carrexo de votantes

-

Hospedaxe de votantes (ou pisos “pateira”)

-

Votación de mortos

-

Compra de votos

-

“Pucheirazo” de votos

-

Complicidade de funcionarios

-

Coacción de persoas ou entidades influíntes (empresarios, sacerdotes,
“troika”)

Todas estas actuacións contrarias ao funcionamento democrático non son

detectadas mediante as matemáticas. Pero ao longo dos últimos anos estanse
a utilizar ferramentas estatísticas para detectar fraudes electorais a partir das

actas dos escrutinios. Veremos algunhas delas, as máis elementais, pero antes

diso debemos ter en conta que, como en todo estudo no que se contrasta unha

hipótese, como é no noso caso a hipótese de que non houbo fraude electoral
fronte a que si o houbo, é posíbel cometer erros de tipo I (decisión de afirmar

que houbo fraude cando non o houbo) e erros de tipo II (afirmar que non
houbo fraude cando en realidade si o houbo), polo que debemos ser cautos

coas nosas decisións e ver as ferramentas estatísticas das que imos tratar
como uns instrumentos que nos alertan e animan a centrarnos no estudo das
irregularidades concretas detectadas.

Todas as ferramentas estatísticas das que imos falar teñen que ver coa

frecuencia coa que aparecen os díxitos nos datos dispoñíbeis nas actas

electorais. Se eses díxitos fosen producidos naturalmente (para o noso caso,

non estivesen manipulados), deberían aparecer cunha determinada frecuencia,
pero

se

son

resultado

dun

fraude,

as

súas

frecuencias

afastaranse

significativamente das frecuencias esperadas. Comecemos, pois, a expoñer
ditos instrumentos estatísticos.
1. Lei de Benford

En 1881 Simon Newcomb, astrónomo e matemático, decatouse de que os

libros das táboas de logaritmos tiñan as súas primeiras páxinas máis gastadas
que as últimas. As súas reflexións caeron no esquecemento ata que en 1938 o

físico Frank Benford redescubriu este fenómeno e desde aquela coñécese co
nome de Lei de Benford (cumprindo, deste xeito, a lei de Stigler, que afirma
que ningún descubrimento científico recibe o nome de quen o descubriu en
primeiro lugar).

A lei de Benford cúmprese en moitos fenómenos da vida cotiá: poboación

dos municipios, lonxitude dos ríos, superficies dos países do mundo, evolución

da bolsa de valores, control de facturas (o que ten implicacións, por exemplo,

na auditoría das contas de empresas e na financiamento de partidos políticos),

etc.1 E ultimamente foi utilizada para estudar os resultados electorais cara á
detección de fraudes en países como Estados Unidos, Rusia, Venezuela,

Colombia, México, Arxentina, Nicaragua, Canadá, Nixeria, Uganda, Alemaña,
Irán, etc.

a. Lei de Benford sobre o primeiro díxito significativo.

A lei de Benford afirma que a probabilidade de que o primeiro díxito

significativo sexa d1 vén dada pola fórmula

 d  1
 sendo d1  1 , 2 , ... , 9
P D1  d1   log  1
d
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Aplicando esta fórmula obtemos que:

Para aplicar a lei de Benford sobre o primeiro díxito significativo debemos

dispoñer de moitos datos e que inclúan varias ordes de magnitude.

Concretamente, varios autores sinalan que debemos ter polo menos unha orde

de magnitude de 6 –o cociente entre o maior número e o menor debe ser
como mínimo 106– ou de 4 se dispoñemos de 100 datos como mínimo 2.

Por exemplo, o autor estudou o caso das eleccións municipais de 2011 en

Galicia, última convocatoria que polo de agora (setembro de 2015) proporciona
o Instituto Galego de Estatística na súa páxina web.

Dito exercicio foi realizado como unha simple aplicación da teoría a un caso

concreto, non porque pensase que podía haber fraude electoral na nosa terra –

pensamento absurdo segundo parece, dada a desaparición do caciquismo malo

(de haber, só habería caciques bos, usando a terminoloxía do Sr. Baltar, que
se autoconsidera un deles) en todos os ámbitos da vida social,… non si?– e se
atopou con que das sete categorías estudadas nos 315 concellos galegos
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(número de electores, número de votantes, votantes do PP, do PSOE, do BNG,
doutras candidaturas e votos en branco e nulos), en cinco delas non se

cumprían as condicións anteriores, tal como aparece recollida na seguinte
táboa.

Estudado o cumprimento das condicións do primeiro díxito significativo,

comprobaremos a continuación o axuste á lei de Benford das frecuencias dos

primeiros díxitos nas sete categorías mediante dous mecanismos, a bondade
do axuste e a proba do valor medio:

a.1. Bondade de axuste sobre o primeiro díxito significativo.

Cando aplicamos a lei de Benford sobre o primeiro díxito significativo no

rexistro dos números de votos obtidos pode haber diferenzas entre o
observado e o esperado. Para saber se esas discrepancias son estatisticamente
significativas emprégase un test de bondade chi cadrado con k1  1  8 graos
de liberdade, cuxo estatístico de proba é χ2 
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sendo oi o número de

datos observados que teñen por primeiro díxito significativo o número i e ei o

número de datos esperados segundo a lei de Benford que teñen por primeiro
díxito significativo o número i.

Se o valor do estatístico de proba é menor que o valor crítico da

distribución chi cadrada para un nivel de significación   0,05 na cola dereita
e con k1  1  8 graos de liberdade, χ 20,05 ;8  15,5073 (ou, se traballamos co

valor–P, que dito valor é maior que 0,05) non hai evidencia suficiente para

rexeitar a hipótese nula H0, que afirma que se cumpre a lei de Benford ou,
aplicado ao noso caso, pensaremos que hai un bo axuste e que,polo tanto, non

houbo fraude electoral. Se o valor do estatístico de proba é maior que o valor

crítico χ 20,05 ;8 ou o valor–P é menor que o nivel de significación, rexeitaremos a
hipótese nula H0, non se cumprirá a lei de Benford, non será un bo axuste e
daquela sospeitaremos que houbo un fraude electoral.

Aplicada a teoría ás eleccións municipais galegas do ano 2011, resulta que

os primeiros díxitos das sete categorías estudadas dan como resultado que é
un bo axuste 4, é dicir, que non houbo fraude electoral segundo este criterio.

Cuantitativamente, chegamos a esta mesma conclusión porque o valor

crítico en cada un deles é menor que χ 20,05 ;8  15,5073 , ou que o valor–P é
superior a 0,05 tal como podemos ver na seguinte táboa.

A pesar disto, aparecen resultados curiosos en varias (en 6 das 7

categorías estudadas). Xurden casos de primeiros díxitos con probabilidades
moi baixas. Por exemplo, na categoría “votos en branco e nulos”, a gráfica dos
valores observados e esperados é a seguinte:

Observamos nela que os díxitos 2, 4, 5 e 8 teñen unha presenza bastante

discrepante co esperado pola lei de Benford. Pero esas discrepancias non son

suficientes como para facer que a súa distribución non se axuste á lei de
Benford.

Outro exemplo de certa anormalidade é o que sucede coa categoría

“número de votantes”, que vemos na gráfica e táboa
continuación.
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que reproducimos a

Noutra categoría, na de “número de electores” temos problemas co 1 e o 7:

Nunha nova categoría, na de “votos a outras candidaturas” obsérvase un

resultado anómalo na frecuencia dos díxitos que comezan polo 5, polo 8 e,
sobre todo, polo 9:

En resumo, as distribucións cumpren o test de bondade pero, como

acabamos de ver, aparecen algunhas situacións pouco probábeis.
a.2. Proba do valor medio dos primeiros díxitos significativos.

Se os primeiros díxitos significativos cumpren a lei de Benford, a media

esperada deles será  e 

 di  P D1
9

i 1

 di   3,4402 . Para contrastar a hipótese

de que hai fraude electoral calcularemos a media observada  o e a súa
desviación típica  o , e con estes datos achamos o estatístico de proba
t 

o  e
 o n1

sendo n1 o número de rexistros. Cando o valor absoluto do

estatístico t é menor que t c –ou, o que é equivalente, o valor–P é maior que o

nivel de significación  – entón a media observada non será distinta que a

media esperada e non existe evidencia suficiente para rexeitar H0, polo que
decidiremos que non hai fraude electoral. Pola contra, se t é maior que tc ou o
valor–P non é maior que  , diremos que existe evidencia suficiente para
rexeitar H0 e sospeitaremos que houbo fraude electoral.

Aplicando esta metodoloxía ao caso das eleccións municipais galegas de

2011, resulta que o valor crítico para n1  315 (número de rexistros en 6 das 7

categorías estudadas; na outra –número de concellos nos que se presentou
“outras candidaturas”– o número de rexistros foi n1  118 ) é t c  1,9675 (para
“outras candidaturas” t c  1,9804 ) e os parámetros estatísticos necesarios
para decidir son os que aparecen na seguinte táboa:

Como vemos, só hai unha categoría que dá positivo no estudo sobre a

existencia de irregularidades propias dun fraude electoral, e o dá precisamente

na menos sospeitosa das sete categorías, o número de electores, na que non é
doado entender que aparezan datos falsos, aínda que existan uns cantos “pisos

pateiras” utilizados para inflar os censos en concellos onde uns poucos
electores poden incidir nos resultados electorais.

b. Lei de Benford sobre o segundo díxito.

Hai autores que cuestionan a validez da lei de Benford sobre o primeiro

díxito para detectar anomalías nas eleccións, propoñendo a utilización de dita
lei para o segundo díxito e aplicándoa a moitos casos concretos.

A lei de Benford para o segundo díxito afirma que a probabilidade de que o

segundo

P D2  d2  

díxito

sexa

i 1
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se

calcula

mediante

a

fórmula
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obter as seguintes táboa e gráfica.

Unha vantaxe respecto da lei sobre o primeiro díxito é que a súa aplicación

é fiábel cando, dispoñendo de máis de cen datos, a orde de magnitude sexa
como mínimo 2 (e non 4, como esixía o primeiro díxito). Así, estudando o

cumprimento desta condición ás eleccións locais galegas de 2011, obtemos
que todas as categorías a cumpren, resultado moi diferente do acadado para o
primeiro díxito.

Despois desta análise do cumprimento das condicións de aplicabilidade,

pasamos a usar os mesmos mecanismos que os utilizados sobre o primeiro
díxito para examinar se houbo irregularidades nas eleccións.
b.1. Bondade de axuste sobre o segundo díxito.

Como o segundo díxito significativo tamén pode ser 0, o valor de d2 varía

entre 0 e 9 e, polo tanto, o estatístico de proba agora é

χ2 
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graos de liberdade son k2  1  9 e o valor crítico para un nivel de significación

  0,05 é χ 20,05 ;9  16,919 .

O procedemento de decisión é semellante ao aplicado para o primeiro díxito

significativo, e a súa aplicación ás eleccións locais galegas de 2011 dá como
resultado gráfico cualitativo o seguinte:

Se facemos un estudo cuantitativo, procedemos do xeito seguinte:

Consideramos a hipótese nula H0 que afirma que se cumpre a lei de Benford
para o segundo díxito, é dicir, que é un bo axuste e que non hai evidencia

suficiente para afirmar que houbo fraude electoral. Aplicamos o mesmo
proceso que o seguido para o primeiro díxito e obtemos o seguinte resultado.

Como vemos, a categoría de “votantes” non cumpre a lei de Benford sobre

o segundo díxito porque χ2  χ 20,05 ;9 ou, tamén, porque valor–P  0,037  0,05 .

Advertimos nesta gráfica que hai tres díxitos, o 1,4 e 5, que se desvían

máis dun 10% do esperado. Particularmente, as frecuencias do 1 e do 5 están
moi afastadas do esperado, tal como podemos ver na seguinte táboa.

A pesar de que as outras seis categorías seguen un bo axuste, non están

exentas de situacións pouco probábeis. Así, nos rexistros de votos do PP
reparamos en que aparecen moitos 4 e, sobre todo, moi poucos 3:

Tamén na categoría de votos do BNG aparece como segundo díxito o cero

un número excesivo de veces, tal como queda reflectida nas seguintes gráfica
e táboa.

Así

mesmo,

na

categoría

“outras

candidaturas”

hai

varias

cifras,

especialmente o 3 e o 9, que se afastan moito das frecuencias esperadas.

E, por último, o mesmo acontece na categoría dos votos en branco e nulos,

especialmente co 0.

b.2. Proba do valor medio dos segundos díxitos.

Se os segundos díxitos significativos cumpren a lei de Benford, a media

esperada deles será

e 

 di  P D2
9

i 0

 di   4,1874 . Repetindo o proceso

aplicado para estudar o contraste de hipóteses e utilizando os rexistros
dispoñíbeis das eleccións locais galegas de 2011, obtemos as seguintes táboa
e gráfica:
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Como advertimos, aínda que algúns valores medios observados,  o , están

próximos aos límites do intervalo de confianza de centro o valor medio
esperado

 e  4,1874

e

raio o

erro

máximo admitido

para

  0,05 ,

concluímos que non se detecta ningún fraude segundo o criterio do valor
medio dos segundos díxitos.

2. Probas de Beber & Scacco.

Fronte ás probas que empregan a empírica lei de Benford, as probas de

Beber

e

Scacco

7

teñen

un

fundamento

psicolóxico

baseadas

comportamento dos humanos cando queremos xerar números aleatorios 8.

no

As probas de Beber e Scacco prestan atención ao último e aos seus díxitos

próximos.

As probas de Beber e Scacco foron aplicadas por eles mesmos analizando

os resultados electorais de Suecia (2002), Nixeria (2003) e Senegal (2000 e
2007), e cada vez son máis utilizadas por outros autores a outros países
(Rusia, Colombia, Venezuela, Ucraína).

A continuación pasaremos a estudar os seguintes apartados, que están

relacionados coas probas das que estamos a tratar:
a. Beber & Scacco e o último díxito.
a.1. Bondade de axuste.

a.2. Proba do valor medio.

b. Repeticións no último par de díxitos.

c. Díxitos consecutivos no último par de cifras.
a. Proba de Beber & Scacco para o último díxito.

O último díxito de números aleatorios debería seguir unha distribución

uniforme, ter a mesma frecuencia relativa:
Daquela,

P Du  du   0,1  10% sendo du   0 , 1 , ... , 9

consideraremos

que

unhas

eleccións

son

sospeitosas

de

irregularidades cando a distribución dos últimos díxitos nos rexistros que
posuímos se afasta significativamente do esperado.
a.1. Bondade de axuste sobre últimos díxitos.

Para analizar se as desviacións nas frecuencias relativas observadas dos

últimos díxitos respecto das esperadas son estatisticamente significativas
empregaremos a proba de bondade de axuste usando o estatístico χ2:

χ2 


9

i 0

oi

 ei 
,
ei
2

con

ku  1  9

graos

de

liberdade.

Para

un

nivel

de

significación de   0,05 , o valor crítico é χ 20,05 ;9  16,919 .

Para a hipótese nula de que as probabilidades dos últimos díxitos son

0,1  10% , o que supón, no caso de estar estudando os resultados electorais,

que non hai evidencia suficiente para afirmar que houbo fraude electoral,
acharemos o valor do estatístico de proba χ2 (e se queremos, o valor–P). Se
χ2  χ 20,05 ;9  16,919 ou, o que é o mesmo, o valor–P  0,05 entón rexeitaremos
a hipótese nula e sospeitaremos que existe algunha irregularidade.

Aplicando o anterior aos resultados das eleccións locais galegas de 2011

obtemos as seguintes gráfica e táboa.

Observamos que das sete categorías estudadas, hai unha (votos do BNG)

que non cumpre a bondade de axuste. A gráfica cos rexistros obtidos para esa
categoría é a seguinte.

Vemos que hai unha inusitada presenza de ceros e unha destacábel

ausencia de catros e, en menor medida, de oitos. As probabilidades de que se
dean estes feitos están reflectidos na seguinte táboa.

Tamén se afasta bastante do esperado, sen chegar a dar un mal axuste, os

rexistros do PSdeG, tal como recolle o seguinte gráfico.

E as probabilidades dos casos máis rechamantes (frecuencia de treses e

setes) son os que aparecen na seguinte táboa.

E en menor medida que nos rexistros do BNG e do PSdeG, pero con dúas

irregularidades salientábeis (o 0 e especialmente o 3) está a categoría
“número de electores”.

a.2. Proba do valor medio dos últimos díxitos.
Se

e 

os

últimos

 di  P D2
9

i 0

díxitos

 di  

son

aleatorios,

 di  0,1 4,5 .
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o

valor

medio

esperado

é

i 0

Calculado o valor medio observado nos rexistros das eleccións,  o , e a súa
desviación típica  o , utilizamos o estatístico de proba t 

o  e
sendo nu o
 o nu

número de rexistros e contrastamos a hipótese nula H0 de que os valores

medios observados non difiren significativamente do valor medio esperado,
fronte á hipótese alternativa que afirma que é distinta significativamente, o
que nos levaría a sospeitar neste último caso da existencia de irregularidades
electorais.

Aplicando o procedemento que acabamos de describir ao caso das eleccións

locais galegas de 2011 obtemos o seguinte cadro.

Segundo esta proba, non existe suficiente evidencia que xustifique o

rexeitamento da afirmación de que non houbo fraude electoral. O caso máis
próximo á sospeita de irregularidades é o do voto ao BNG, posto que o
estatístico de proba é 1,74, non moi lonxe do valor crítico 1,97 (ou o valor–P é
0,0828, que é o que máis se achega a 0,05).
b.

Repeticións no último par de díxitos.

Outro criterio para examinar a existencia de fraudes electorais segundo as

probas psicolóxicas de Beber e Scacco está baseado na tendencia do ser

humano, cando pretende xerar números aleatorios, a elixir menos díxitos

repetidos do esperado cando son producidos ao chou. Se queremos facer pasar

por aleatorios números xerados por nós, tenderemos a escribir menos números
rematados en 00, 11, …, 99 do esperado, que sería o correspondente a unha

distribución uniforme (un 10%, posto que dos primeiros 100 números –desde

00 ata 99– hai 10 cos díxitos repetidos, polo que a frecuencia esperada debería
ser 10 / 100  0,1 ).

Aplicando este criterio aos rexistros das eleccións locais galegas de 2011

temos o seguinte gráfico.

Nel observamos que os díxitos repetidos no último par de cifras na

categoría de “votantes” son moi superiores (13,97%) aos esperados (10%).
Porén, a frecuencia dos votos en branco e nulos é inferior (8,78%), e aínda

que non se afasta tanto como na categoría anterior, desvíase máis dun 5% da
porcentaxe esperada.

c. Díxitos consecutivos no último par de cifras.

Por último, outra proba baseada en cuestións psicolóxicas é aquela que
afirma que os humanos tendemos a xerar números con máis presenza de
díxitos consecutivos (como por exemplo 23, 87, …) do esperado –o 18%,
porque son 18 pares de díxitos consecutivos; non contamos o 90 e o 09 9 – .
Un afastamento estatisticamente significativo dese 18% faríanos considerar a
posibilidade dunha irregularidade electoral.
Aplicando este criterio ás eleccións locais galegas de 2011, nas sete
categorías estudadas, obtemos a seguinte gráfica:

Observamos a escasa presenza porcentual de cifras consecutivas nos

resultados electorais do PSdeG (13,1%) e unha abundante aparición nos votos

en branco e nulos (22,3%) fronte o esperado (18%). As probabilidades de que
iso ocorra cando non hai manipulación electoral son escasas, tal como quedan
reflectidas na seguinte táboa.

3. Conclusións.

Desde hai uns anos estase a traballar na creación de ferramentas que

poñan sobre aviso da posíbel existencia de fraude electoral. As aquí descritas

son as máis elementais e están feitas coa súa formulación máis sinxela, pois
existen

dentro

efectividade.

delas

refinamentos

que

permiten

incrementar

a

súa

As ferramentas aquí analizadas, e aplicadas ao caso galego, non teñen o

mesmo grao de fiabilidade. Como xa temos dito, a menos fiábel é a lei de

Benford sobre o primeiro díxito; a continuación vén a mesma lei para o
segundo díxito e, finalmente, as probas de Beber e Scacco. Máis ningunha
delas asegura que un resultado atípico signifique a existencia dun fraude, só

fai sospeitar da súa existencia e anima a analizar detidamente o caso.

Tampouco un resultado non atípico supón que non exista fraude: é posíbel,
como dixemos, cometer erros de tipo I e de tipo II.

Enfrontados a un caso de existencia de fraude electoral, o esperado é que

ao utilizar unha das ferramentas –especialmente as probas de Beber & Scacco

e de Benford para o segundo díxito– obteñamos que varios ou todos os

resultados desa ferramenta son atípicos, o que indicará que é maior (mesmo
elevada) a probabilidade de fraude. Un só resultado atípico nunha destas

ferramentas indicará unha sospeita leve de fraude. Na aplicación das

ferramentas estatísticas ás eleccións locais galegas de 2011 estudáronse 56
series de rexistros, obténdose cinco casos atípicos, tal como se ven na

seguinte táboa. Destes cinco casos, tres acádanse nas probas de Beber e
Scacco, pero ningún deles é repetido, o cal nos leva a concluír que a sospeita

de fraude non pasa de leve. E o mesmo sucede na aplicación da lei de Benford
sobre o segundo díxito (só un caso). O resumo aparece na seguinte táboa.

A aplicación das ferramentas descritas a procesos electorais baséanse no

estudo dos rexistros obtidos posteriormente a esas eleccións. E pode suceder
que se conclúa que non houbo irregularidades en canto á manipulación das
furnas, pero debemos ter en conta dúas cousas:

1º) A non existencia global de fraude non está pelexada con situacións

locais irregulares. Os métodos aquí expostos non serven para detectalos. Son
útiles para sospeitar da súa existencia cando o reconto e comunicación dos
resultados se efectúa desde un centro de operacións
teríamos que recorrer a outros refinamentos.

10.

Para a detección local

2º) A non existencia de fraude nas actas electorais non resta importancia á

análise e denuncia das actuacións previas á realización das eleccións, algunhas

das cales –como as sinaladas ao comezo deste traballo– inciden negativamente
na valoración sobre a súa limpeza democrática.
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Se temos ocasión de traballar o contido deste estudo con alumnado, unha actividade a
desenvolver entre el é propoñerlle pensar en situacións nas que se pode cumprir a lei de
Benford e outras nas que non. Por exemplo: os números das matrículas dos coches, cre que a
poden cumprir? E as alturas, expresadas en centímetros, dos cidadáns e cidadás do mundo?
Pedirase razoar as respostas.
1

Outra actividade para o alumnado: Supoñamos que temos milleiros de números aleatorios
comprendidos entre 1 e 9. Hai algunha razón para pensar que aparecerán máis
frecuentemente os díxitos baixos que os altos, tal como afirma a lei de Benford? E se están
comprendidos entre 1 e 99? Despois disto, compréndese a necesidade de falar de ordes de
magnitude?
2

3

En 2011 había 315 concellos, en 2015 houbo 314, coa unión de Oza e Cesuras.

Se queremos obter o valor do estatístico de proba co computador usando unha folla de
cálculo ou o programa Geogebra debemos escribir nas celas da folla de cálculo os valores
observados e os valores esperados para os diferentes díxitos (teremos dúas columnas de 9
cifras no caso da lei de Benford sobre o 1º díxito e de 10 para as seguintes probas). Feito iso,
en Excel, para achar o valor do estatístico da proba debemos aplicar a súa fórmula; para
coñecer o valor-P usamos a función PRUEBA.CHI e como rangos os valores observados e
esperados. Máis doado é obter os dous valores desexados con Geogebra: cos números que
temos nas dúas columnas creamos as listas Observados e Esperados. Se escribimos na barra
de entrada TestChiCadrado[Observados, Esperados] aparecerá na vista alxébrica un conxunto
de dous números da forma lista1 = {0.30432, 9.46854}, onde o primeiro número
4

correspondente ao valor-P e o segundo ao valor do estatístico de proba.

As probabilidades da táboa anterior e das seguintes áchanse tendo en conta que estamos a
traballar cunha distribución binomial. Non hai ningún problema en efectuar os cálculos se
temos a man un computador con folla de cálculo ou programas como Geogebra. Se non é así,
e precisamos facer os cálculos a man, non temos outra opción que empregar a táboa da
distribución normal utilizando a aproximación da binomial á normal. Por exemplo, para o caso
do díxito 5 na táboa anterior da
categoría “votos en branco e nulos”,
5


P X  18  P  Z 




P X  23  P  Z 



18  0,5  315  log(6 / 5)   P Z  1,34423  0,0894
315  log(6 / 5)  1  log(6 / 5) 
23  0,5  315  log(9 / 8)   P Z  1,6335  0,0512 ,
315  log(9 / 8)  1  log(9 / 8) 

, e para o díxito 8
números

moi

aproximados aos que aparecen na táboa.

Fíxense que na táboa aparece que o valor crítico t0 é aproximadamente 1,97. Iso é porque o
número de rexistros cando estudamos o segundo díxito non é 315 (como pasaba co primeiro
díxito, agás na categoría de “outras candidaturas”), posto que nalgúns concellos obtense un
número de votos cun só díxito. Por exemplo, hai 19 concellos 315  296  nos que a suma de
6

votos en branco e nulos é inferior a 10, que nos obriga a prescindir deles no estudo do
segundo díxito.

Destaquemos dúas cousas: Primeiro, estas probas son unha ferramenta moderna –xorden en
2008– creadas por dous profesores universitarios de Nova Iork; e segundo, Scacco é o apelido
dunha muller. Subliño isto porque se non se di, podemos pensar, desgraciadamente, que
estamos a falar de dous homes, colaborando así no reforzamento da tendencia social a facer
invisíbel a presenza das mulleres na ciencia.
7

No artigo completo do seguinte recorte (consultar as referencias), que se pode ler en El País
do 16 de maio de 2004, aparecen algúns argumentos contra o método de xerar números. Se
somos ensinantes sería interesante propoñer unha actividade ao alumnado: que lle parecen
eses argumentos? Podería mencionar máis motivos? Ao rematar este apartado, deberíase
volver facer estas mesmas preguntas, analizando a súa variación.
8

Esta é a terceira afirmación de Beber e Scacco, baseada en probas realizadas por eles
mesmos e por outros investigadores. Pero en pro da actitude crítica, é saudábel preguntarnos
se son certas. Por este motivo, se temos ocasión, poderiamos tentar comprobalas. No caso de
ser ensinantes en activo, poderiamos pedir aos nosos alumnos que “xeren” números
aleatorios. Se temos máis de vinte alumnos, poderiamos pedirlles que escriban cada un deles
cen números aleatorios –teríamos en total máis de dous mil– de tres díxitos. Hai unha
tendencia a elixir últimos díxitos pequenos, como o cero, o un e o dous, afastándonos dunha
distribución uniforme? A media dos últimos díxitos afástase de 4,5? Hai menos cifras repetidas
no último par de díxitos do esperado? Usamos máis díxitos consecutivos no último par que o
esperado? Esta tarefa contabilizadora pode realizala cada alumno cos seus números e despois
sumar os resultados cos obtidos polos seus compañeiros. Usar unha folla de cálculo e algunhas
das súas funcións pode simplificar a tarefa, ao mesmo tempo que aprenderán a utilización
dalgunhas delas, como CONTAR, CONTAR.SI, CONTAR.SI.CONJUNTO, PROMEDIO, … e as
posibilidades gráficas das follas de cálculo. A seguinte táboa pode servir como padrón para
realizar a tarefa proposta.
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Pode resultar interesante visualizar o vídeo El Poder de la Matemática,
https://www.youtube.com/watch?v=IZNiFCvlbP8 , principalmente cando trata do referendo
revogatorio presidencial de Venezuela realizado en 2004 e estuda especificamente o voto
efectuado a través de máquinas computadoras.
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