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Ajustes de Curvas

1. Considere a seguinte tabela:

xi 0.5 1.2 2.1 3.5 5.4
yi 5.1 3.2 2.8 1.0 0.4

O melhor ajuste linear dos pontos dessa tabela é obtido minimizando a soma dos quadrados
dos reśıduos em cada ponto. O reśıduo em cada ponto, denotado por Ei é a distância de yi a
p1(xi), (p1(x) = α0 + α1x é o polinômio linear procurado), isto é,

Ei = yi − p1(xi).

Segue então que a soma dos quadrados dos reśıduos é dado por

D(α0, α1) =
n∑
i=1

E2
i =

n∑
i=1

(
yi − p1(xi)

)2
(1)

=
n∑
i=1

(
yi − α0 − α1x

)2
. (2)

Quanto menor for o valor do desvio D(α0, α1) melhor será o ajuste. Pede-se:

a) Faça o diagrama de dispersão dos dados da tabela acima;

b) Determinar o polinômio linear que passa pelo primeiro e segundo pontos. Calcule o desvio
D associado a esse polinômio.

c) Achar o polinômio linear que passa pelo terceiro e quinto pontos. Calcule o desvio D
associado a esse polinômio.

d) Determine a reta de quadrados mı́nimos usando os cinco pontos da tabela. Calcule o
desvio D associado a esse polinômio.

e) Qual dos três modelos acima b), c), d) é o melhor? Justifique sua resposta.

2. Propriedades do ajuste de mı́nimos quadrados: considere o modelo de ajuste linear via
mı́nimos quadrados.

a) Mostre que a soma do reśıduos é nula, isto é,

n∑
i=1

Ei =
n∑
i=1

(
yi − α0 − α1x

)
= 0.



b) Mostre que a soma do valores y1, · · · , yn observados é igual a soma dos valores p1(x1), · · · , p1(xn)
ajustados, isto é,

n∑
i=1

yi =
n∑
i=1

p1(xi).

c) Mostre que
n∑
i=1

xiEi = 0.

c) Mostre que
n∑
i=1

p1(xi)Ei = 0.

3. Calcular os coeficientes do modelo quadrático p2(x) = α0 + α1x+ α2x
2 usando os pontos

xi −2.0 −1.5 0.0 1.0 2.2 3.1
yi −30.5 −20.2 −3.3 8.9 16.8 21.4

4. A intensidade de uma fonte radiotiva é dada por

I(t) = I0e
−βt.

Através de observações, tem-se:

t 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
I 3.16 2.38 1.75 1.34 1.00 0.74 0.56

Determine I0 e β.

5. Considere a tabela abaixo:

xi 0.0 0.5 1.5 2.5 3.0
yi 6.0 3.0 1.5 1.0 0.8

Ajuste esses dados a uma curva do tipo u(x) = a
bx+1

.

6. Considere uma função tabelada nos pontos conforme tabela abaixo:

xi −1 −0.9 −0.8 0 1 2
f(xi) 6.01 5.39 4.80 2.01 0.65 0.21

Determine uma função u(x) que melhor se ajuste aos dados da tabela. Justifique a sua escolha.

7. Considere o modelo não linear dado pela equação da taxa de crescimento da saturação:

y(x) = a
x

b+ x
,

onde a e b são constantes. Este modelo é adequado para caracterizar a taxa de crescimento
populacional sob condições limitantes. Determine o processo de linearização desse modelo não
linear.



8. Um especialista estava estudando a taxa k de crescimento (por dia) de uma determinada
bactéria como uma função da concentração de oxigênio c (mg/L) e obteve os dados apresentados
na tabela abaixo.

c 0.5 0.8 1.5 2.5 4
k 1.1 2.4 5.3 7.6 8.9

Esse tipo de problema pode ser modelado pela equação

k =
kmaxc

2

cs + c2
,

onde cs e kmax são parâmetros a serem determinados. Use uma transformação para linearizar
essa equação. A seguir, use regressão linear para fazer uma estimativa de cs e kmax e prever a
taxa de crescimento em c = 2 mg/L.

9. Suponha que desejamos ajustar uma tabela de valores (xi, yi), i = 1, · · · , n no sentido dos
quadrados mı́nimos através de uma função do tipo

u(x) = a ln(x) + b cos(x) + cex,

onde a, b e c são os valores incógnitas a serem determinados. Descreva a modelagem matemática
para encontrar os valores a, b e c.

10. Suponha que desejamos ajustar uma tabela de valores (xi, yi), i = 1, · · · , n no sentido dos
quadrados mı́nimos através de uma função do tipo

q(x) =
n∑
i=1

αigi(x),

onde {g1(x), g2(x), · · · , gn(x)} é uma base de um dado espaço vetorial (de funções) de dimensão
n. Descreva o procedimento para determinar os coeficientes α1, · · · , αn.

11. Em uma floresta densa, dois formigueiros inimigos, separados por um rio, travam uma longa
batalha. Um dos formigueiros, visando acabar gradativamente com a espécie inimiga, dá uma
cartada fatal, sequestrando a rainha. Para não ver seu formigueiro destrúıdo, algumas formigas
guerreiras se unem com as formigas cientistas numa arriscada operação de resgate da rainha.
Mas como resgatá-la?

As formigas guias arquitetaram um plano de resgate que consistia em arremessar algumas formi-
gas guerreiras, algumas matemáticas, algumas engenheiras, algumas guias e algumas operárias
sobre o formigueiro inimigo. Chegando lá, elas se dividiriam em dois grupos. Um grupo, com-
posto pelas formigas guerreiras e pelas guias, se incubiria de entrar no formigueiro inimigo em
busca da rainha. O outro grupo, composto pelas formigas matemáticas, engenheiras e pelas
operárias, se incubiria de fabricar uma catapulta que as arremessasse de volta ao seu formi-
gueiro de origem. Para que nenhum imprevisto ocorresse quando do arremesso da rainha, as
formigas matemáticas e engenheiras foram consultadas. Elas criaram então um modelo teórico
de catapulta, que consistia em utilizar um pedaço de matinho de tamanho fixo. A rainha de-
veria então ser colocada em uma ponta, com a catapulta inclinada em determinado ângulo θ, e
arremessada a uma distância exata entre os formigueiros. No entanto, para que isso ocorresse,
era necessário saber qual matinho usar. Algumas formigas então começaram a realizar testes
com matinho de uma mesma espécie, mas com diferentes diâmetros, e verificaram que, para
um alcance horizontal fixo igual a distância entre os dois formigueiros, o ângulo de arremesso
variaria com o diâmetro do matinho, segundo a seguinte tabela de dados:



Diâmetro 1.000 1.079 1.177 1.290 1.384 1.511 1.622 1.766

Ângulo 40.03 36.58 34.56 33.21 31.99 31.33 31.01 30.46

Para encontrar a melhor curva descrita por esses pontos, as formigas matemáticas e engenheiras
fizeram um modelo matemático e um programa que encontrava a melhor aproximação pelo
método dos quadrados mı́nimos. Faça o mesmo que as formigas matemáticas e engenheiras
fizeram.


