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Profa. Dra. Ana Paula de Araújo Chaves (UFG)
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Uma breve introdução às equações diferenciais funcionais com
retardos.

Jaqueline Godoy Mesquita
UNB

Resumo

Nesta palestra, iremos apresentar de forma bastante introdutória a teoria de equações
diferenciais funcionais com retardamento, bem como mostraremos como estas equações
podem ser importantes aliadas na modelagem de fenômenos que possuem um certo
tempo entre a causa e efeito. Também, iremos apresentar diversas aplicações destas
equações.
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Prof. Dr. Kaye Oliveira da Silva (UFG)

Prof. Dr. Max Valério Lemes (UFG)
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Atratores globais: de reações qúımicas à morfogênese.

Juliana Fernandes
UFRJ

Resumo

Sistemas dinâmicos não-lineares são usados para modelar uma variedade de fenômenos
onde algum tipo de evolução no “tempo”é levado em conta. A investigação do com-
portamento qualitativo de soluções para esses tipos de sistemas tem sido um recorrente
tema de pesquisa. No estudo moderno de sistemas dinâmicos não-lineares, uma grande
atenção foi dada à análise do comportamento assintótico de soluções. De fato, muitas
dinâmicas são caracterizadas pela presença de alguns mecanismos de dissipação que
produzem uma perda de energia no sistema. Do ponto de vista matemático, isso reflete
a presença de “pequenas” regiões no espaço de fase, capazes de fornecer uma descrição
completa da evolução a longo prazo. Isso leva ao conceito moderno de atrator global.
Veremos a importância destes objetos em alguns fenômenos qúımicos e biológicos.
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Mestranda Anna Carolina Gomes Toledo (UFG)

Prof. Dr. Bruno Rodrigues de Freitas (UFG)
Prof. Dr. Kaye Oliveira da Silva (UFG)

Téc. Adm. Esp. Ulisses José Gabry (UFG)
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Retas, Planos, Cônicas e Quádricas.

Ronaldo Garcia
IME-UFG

Resumo

Iremos apresentar conceitos elementares de curvas e superf́ıcies com longa tradição
histórica no desenvolvimento da matemática.
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Alcance e efeitos da OBMEP e seus programas; o PICME.

Claudio Landim e Sylvie Marie
IMPA,UFMG

Resumo

Apresentaremos o PICME inserido dentro das atividades da OBMEP uma balanco
e uma analise dos seus efeitos nos últimos anos e as perspectivas para os próximos anos.
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Realização: Apoio:

A Olimṕıada Internacional de Matemática.

FRANCISCO BRUNO DE LIMA HOLANDA
FACE-UFG

Resumo

A Olimṕıada Internacional de Matemática (IMO) é a mais importante competição
internacional de matemática e é realizada desde 1959. Participam dessa competição mais
de 100 páıses, representados por equipes de estudantes secundários ou que não tenham
ingressado na universidade na data da celebração da olimṕıada. Todos os páıses de
maior destaque na ciência mundial participam dessa competição. Em 2020, o Brasil
terminou a olimṕıada na 10a posição geral, sendo único páıs Ibero-Americano a ficar
entre os dez páıses mais bem qualificados em toda a história da competição. Neste
referido ano, a equipe brasileira conquistou 1 medalha de ouro e 5 de medalhas de
prata. Nesta palestra, apresentaremos a estrutura nacional do processo seletivo para
competições internacionais de matemática. Também resolveremos alguns problemas da
IMO de 2020.
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Realização: Apoio:

Métricas não arquimedianas e Números p-ádicos.

Bruno de Paula
IFG - Câmpus Valparáıso

Resumo

Embora os números p-ádicos desempenhem um papel fundamental na Teoria dos
Números e em outras áreas da matemática, estes são menos conhecidos que outros tipos
de números. Nesta palestra abordaremos uma das maneiras de se construir o conjunto
dos números p-ádicos, impondo ao conjunto dos números racionais uma métrica não
arquimediana e completando este conjunto com limites de sequências de Cauchy.
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Comitê Organizador:
Prof. Dr. Alacyr José Gomes (UFG)
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INTRODUÇÃO A TEORIA DOS JOGOS COM EXEMPLOS
APLICADOS À PANDEMIA DE COVID-19.

Anna Carolina Gomes Toledo
IME - UFG

annaequispron@hotmail.com

Resumo

A Teoria dos jogos surge como um meio de usar modelos matemáticos para estu-
dar tomadas de decisões estratégicas sob condições de conflito. A partir de jogadores,
estratégias e funções utilidades, é posśıvel inferir qual estratégia representa a melhor
solução de um jogo.

Serão apresentados modelos clássicos, soluções por meio de Dominância e Equiĺıbrio
de Nash e a demonstração do teorema minimax de von Neumann que trata de soluções
em jogos de Soma zero:

Teorema 1 (Minimax de Von Neumann). Para todo jogo de soma zero com dois joga
dores, representado pela matriz de payoffs A do jogador linha, sempre existe um perfil
de estratégia mista (p∗, q∗) ∈ 4m ×4n satisfazendo:

Vl(A) = max
p∈4m

min
q∈4n

pTAq = p∗TAq∗ = min
q∈4n

max
p∈4m

pTAq = Vc(A)

Em particular,(p∗, q∗) é um Equiĺıbrio de Nash do Jogo.
Paralelo à teoria, serão apresentados exemplos de modelos econômicos de Teoria

dos Jogos aplicados as decisões poĺıticas e econômicas tomadas durante a Pandemia de
2020, que revelam mais uma forma de contribuição prática da matemática .
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Instituto de Matemática e Estat́ıstica

Universidade Federal de Goiás

Palestrantes:
Mestranda Anna Carolina G. Toledo (UFG) (Ex-Bolsista PICME)
Prof. Dr. Bruno De Paula Miranda (IFG) (Ex-Bolsista PICME)
Prof. Dr. Claudio Landim (IMPA)
Prof. Dr. Francisco Bruno De Lima Holanda (UFG)
Graduanda Gabrieli Barbosa Faria (UFJ) (Ex-Bolsista PICME)
Profa. Dra. Jaqueline Godoy Mesquita (UnB)
Aluno Jonatan de Lima Santos (PIC)
Profa. Dra. Juliana Fernandes da Silva Pimentel (UFRJ)
Profa. Ma. Kariny De Andrade Dirino (ONE-GO)
Doutorando Lucas Menezes De Brito (UnB) (Bolsista PICME)
Prof. Dr. Ronaldo Alves Garcia (UFG)
Profa. Dra. Sylvie Marie Oliffson Kamphorst Leal Da Silva - (UFMG)

Inscrições
27/11/2020 a 11/01/2021
https://forms.gle/W5N33B8orbkvyeme

Mesa Redonda:
Prof. Dr. Alacyr José Gomes (UFG)
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Prof. Dr. Bruno Rodrigues de Freitas (UFG)

Prof. Dr. Durval José Tonon (UFG)
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Gabrieli Barbosa Faria1 , Benedito Leandro2, Claudiney Goulart 3

1: Departamento de ciências da computação
Universidade Federal de Jatáı - CIEXA
E-mail: gabrielibarbosafaria@gmail.com

2: IME - UFG
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3: Departamento de matemática
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Riemann-Siegel, Criptografia RSA.

Resumo

Os números primos foram pesquisados por grandes matemáticos ao longo da história
da humanidade. Euclides, foi o primeiro a dizer que a sequência dos números primos
é infinita. Porém, uma questão muito intrigante permanece: Existe algum padrão na
distribuição dos números primos?

Riemann, influenciado pelos estudos de Gauss e Dirichlet mostrou, em seu célebre
artigo de 1859, que os zeros não triviais da função zeta estão intrinsecamente conectados
com a distribuição dos números primos. Porém, para tal padrão estabelecido por Rie-
mann ser verdadeiro, é necessário demonstrar que todos os zeros não triviais da função
zeta pertencem à reta cŕıtica 1

2 . Esta conjectura ficou conhecida como a H ipótese de
Riemann.

Descobrir um padrão na distribuição dos números primos é um dos problemas ma-
temáticos mais importantes atualmente não resolvidos, constando tanto na lista dos

1Bolsista.
2Orientador.
3Orientador.
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problemas de Hilbert (maiores desafios matemáticos do século XX) e na lista dos pro-
blemas do milênio (7 maiores desafios matemáticos deste milênio), além disso, faz parte
da lista dos problemas de Smale (maiores desafios matemáticos do século XXI). Veja
[7].

Atualmente os primeiros 10 trilhões de zeros não triviais da função Zeta foram
calculados computacionalmente, e todos eles estão contidos na linha cŕıtica, porém isso
não é o suficiente para provar que a “Hipótese de Riemann” está correta (veja [7]).

Nos últimos anos, houve um crescente interesse no estudo dos números primos. Isso
se deve ao surgimento do sistema de criptografia RSA e ao aumento na necessidade
de uma criptografia cada vez mais eficiente para auxiliar nas transações de negócios
eletrônicos, o que contribuiu para que cada vez mais pessoas se sintam motivadas a
compreender essa área tão complexa da matemática (veja [14]).

Nesse trabalho vamos estudar algumas propriedades dos números primos, sua ligação
com a função Zeta de Riemann, e os algoŕıtimos que foram utilizados para realizar o
cálculo dos zeros não triviais da função Zeta. Além disso, vamos demonstrar a relação
dos primos com a criptografia computacional, através da explicação do funcionamento
do sistema RSA.

Agradecimentos: Este projeto foi financiado pelo CNPq.

Referências Bibliográficas

[1] APOSTOL, Tom M. Introduction to Analytic Number Theory, 1976. Undergrad.
Texts Math, 1976.
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O Problema das Pontes de Königsberg.

Kariny de Andrade Dirino1

Palavras Chave: Pontes de Königsberg. Teoria dos Grafos. Grafos de Euler.

Resumo

Em 1736, ao tentar resolver o Problema das Pontes de Königsberg utilizando uma
estrutura para representá-lo, Leonhard Euler deu ińıcio a Teoria dos Grafos. Com o
objetivo de mostrar que tal teoria é extremamente útil na resolução de vários tipos de
problemas matemáticos, faremos uma introdução à Teoria dos Grafos com as principais
definições e alguns resultados importantes até que tenhamos as ferramentas necessárias
para abordar o Problema das Pontes de Königsberg.

Introdução

Vários tipos de problemas matemáticos podem ser resolvidos ou interpretados de
forma mais clara se associados a um diagrama (ou figuras que esquematizem a situação).
O problema a seguir é um deles.

Problema 1. Uma nova companhia aérea opera apenas com as seguintes rotas: Braśılia
- São Paulo, São Paulo - Rio de Janeiro, Recife - Salvador, Fortaleza - Salvador, Natal -
Fortaleza, Natal - Salvador, todas com trechos de ida e volta. É posśıvel viajar de São
Paulo a Natal comprando passagens apenas dessa companhia aérea?

Solução 1. Podemos desenhar um diagrama no qual as cidades são representadas por
pontos e as rotas de viagem por segmentos de reta, como na Figura 1.1. Desta forma,
fica evidente que é imposśıvel viajar de São Paulo a Natal utilizando apenas as opções
de voo dadas.

1karinydeandradedirino@gmail.com - Escola Municipal Professora Izabel de Matos Ribeiro
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Figura 1.1: Problema 1

O diagrama acima consiste em um conjunto de pontos, alguns dos quais ligados por
segmentos de reta. Tal diagrama é chamado de grafo, os pontos são seus vértices
e os segmentos de reta suas arestas. Dado um grafo qualquer, o número de arestas
que começam em um vértice é chamado de grau do vértice. Por exemplo, no grafo
apresentado na Figura 1.2, o vértice A tem grau 3, assim como os vértices C e D,
enquanto que o vértice B tem grau 2 e o vértice E tem grau 1. Dizemos que um vértice
é par se seu grau for par, analogamente, um vértice ı́mpar possui grau ı́mpar.

Figura 1.2: Exemplo 1

Na questão a seguir encontramos um problema que exemplifica a necessidade de
sabermos contar o que podemos entender como arestas de um grafo.

Problema 2. [1] Um determinado reinado tem 100 cidades e saem quatro estradas de
cada uma delas. Quantas estradas existem ao todo neste reinado?

Solução 2. Temos 100 cidades e de cada uma delas partem 4 estradas, porém as
estradas levam de uma cidade a outra, se apenas multiplicarmos o número de cidades
pelo número de estradas estaŕıamos contando cada estrada duas vezes. Desta forma,
existem 100·4

2 = 200 estradas ao todo.

Observe que podemos utilizar o conceito de grau do vértice para contar as arestas de
um grafo, pois se somarmos os graus de todos os vértices estaremos contando cada aresta
duas vezes, já que cada aresta liga dois vértices, então basta dividirmos esta soma por 2.
Por exemplo, no grafo da Figura 1.2 temos 6 = 3+3+3+2+1

2 arestas. Consequentemente,
a soma dos graus de todos os vértices de um grafo tem que ser par, caso contrário,
não obteŕıamos um número inteiro na divisão por 2. Temos então o primeiro resultado
importante:

Teorema 1. O número de vértices ı́mpares de um grafo arbitrário tem que ser par.

Para demonstrar este teorema basta observar a paridade da soma de dois ou mais
números inteiros.

Vamos utilizar o Teorema 2 para resolver o seguinte problema:
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Problema 3. Certo edif́ıcio possui 5 interfones. Eles podem ser interligados de modo
que cada interfone seja conectado a exatamente outros 3?

Solução 3. Para representar tal situação precisaŕıamos de um grafo com 5 vértices,
cada um deles de grau 3, já que cada vértice estaria ligado a exatamente outros 3.
Temos uma quantidade ı́mpar de vértices ı́mpares, logo, pelo Teorema 2 tal grafo não
existe e os interfones não podem ser conectados conforme o enunciado.

Um grafo é dito conexo se, dados dois vértices quaisquer, existe uma sequência
de arestas, cada uma das quais começando no ponto final da anterior, ligando os dois
vértices. Na figura 1.3 o grafo G1 é conexo enquanto que G2 é um grafo desconexo com
três componentes conexas (podemos entendê-las como ”pedaços” do grafo). A ideia de
conexidade é constantemente utilizada na resolução de problemas.

Figura 1.3: G1 é um grafo conexo e G2 é desconexo

Grafos de Euler

Dizemos que um grafo é Euleriano (ou Grafo de Euler) se ele possui um caminho
fechado, ou seja, iniciando e terminando no mesmo vértice, que percorra todo o grafo
utilizando cada aresta uma única vez. Em outras palavras, um grafo que pode ser
percorrido sem levantar o lápis do papel, traçando cada aresta exatamente uma vez. É
comum nos depararmos com questões como a enunciada no Problema 4.

Problema 4. É posśıvel passar o lápis por todos os pontos da figura a seguir sem
levantar o lápis do papel e sem passar duas vezes pelo mesmo caminho?

Figura 1.4: Desafio

Solução 4. Sim, uma forma é iniciar no vértice inferior esquerdo e terminar no vértice
inferior direito.

O teorema a seguir nos dá a condição para a existência da solução do Problema 4.
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Teorema 2. Um grafo que pode ser percorrido sem levantar o lápis do papel, traçando
cada aresta exatamente uma vez, não pode ter mais que dois vértices ı́mpares. Em
outras palavras, um grafo convexo é dito de Euler se, e somente se, possui no máximo
um par de vértices ı́mpares.

Um esboço da demonstração pode ser visualizada ao entendermos que, se percorrer-
mos o grafo como enunciado, o número de vezes que chegamos em um vértice deve ser
o mesmo número de sáıdas, com exceção dos vértices inicial e final. Logo, cada vértice
do interior do percurso deve possuir grau par.

O Problema das Pontes de Königsberg

Königsberg foi uma importante cidade da Prússia, hoje chamada de Kaliningrado,
cortada pelo rio Pregel, que a dividia em duas ilhas. Havia uma ponte ligando uma
ilha a outra, quatro pontes ligando a primeira ilha às margens do rio e outras duas
pontes ligando a segunda ilha também às margens, como simulado na Figura 1.5. A
pergunta que intrigava alguns moradores, era se seria posśıvel realizar um passeio pelas
ilhas passando uma única vez em todas as sete pontes, finalizando no ponto de origem.

Figura 1.5: Pontes de Königsberg

Para tentar solucionar o problema, Euler utilizou uma representação mais simples,
onde considerava apenas os elementos necessários: as pontes e os locais que elas conec-
tavam. Cada local foi representado por um vértice e as pontes por arestas, como no
grafo a seguir. O vértice mais a esquerda representa a primeira ilha, e o mais a direita
a segunda ilha, os demais representam as margens.

Figura 1.6: Grafo representando as Pontes de Königsberg
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Temos um grafo com quatro vértices ı́mpares, portanto, pelo Teorema 3 conclúımos
que não é posśıvel percorrer todo o grafo passando por cada aresta uma única vez. Fica
assim provado que não é posśıvel realizar uma passeio pelas ilhas passando uma única
vez por cada uma das sete pontes.

Referências Bibliográficas
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Comitê Organizador:
Prof. Dr. Alacyr José Gomes (UFG)
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Realização: Apoio:

Os Infnitos de Cantor e Hilbert.

Lucas Menezes De Brito
UnB

Resumo

Nessa apresentação falaremos de alguns conceitos da teoria de conjuntos devidos a
Georg Cantor (1845-1918) e David Hilbert (1862-1943). Vamos explorar essas ideias de
maneira intuitiva a t́ıtulo de introdução.

Falaremos de contagem de conjuntos, conjuntos finitos, infinitos e enumerabilidade
de conjuntos.

Tais conceitos mudariam os paradigmas da matemática durante todo o seculo XX
e revolucionariam a maneira como matemáticos manipulam conjuntos e pensam em
tamanho de conjuntos. Exploraremos principalmente os conjuntos infinitos, estudando
como essas ideias podem ser exploradas de maneira construtiva.

Por fim apresentaremos o exemplo do Hotel de Hilbert para demonstrar algumas
propriedades anti intuitivas dos conjuntos infintos.
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Comitê Organizador:
Prof. Dr. Alacyr José Gomes (UFG)
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Realização: Apoio:

O TEOREMA EGREGIUM DE GAUSS.

Christian de Castro Ferreira1, Benedito Leandro2
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E-mail: christiandecastro@discente.ufg.br
2: Instituto de Matemática e Estat́ıstica
Universidade Federal de Goiás- PICME

E-mail: bleandroneto@ufg.br

Resumo

Neste trabalho será apresentado alguns conceitos de Geometria Diferencial, do qual
será abordado um estudo sobre curvas e Teoria Local das Superf́ıcies. A partir deste es-
tudo, será posśıvel obter um belo resultado da Geometria Diferencial, o famoso Teorema
Egregium de Gauss.

Palavras-chave: Superf́ıcie Regular, Curvatura Guassiana, Forma Fundamental Śımbolos de
Christoffel.

1Bolsista.
2Orientador.
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Introdução

A Geometria Diferencial engloba o estudo das propriedades geométricas de cur-
vas, superf́ıcies e de suas generalizações, através do cálculo diferencial e integral. Em
1828, Carl Friedrich Gauss (1777–1855) publicou um notável artigo, denominado Dis-
quisitiones Generales circa Superficies Curvas. Neste trabalho é definido o conceito de
curvatura de superf́ıcies, e introduzido o célebre Teorema Egregium de Gauss.
Este trabalho será apresentado da seguinte maneira: na seção 1 definimos superf́ıcies
regulares e parametrizadas, conceito que será usado ao longo do trabalho; na seção 2
apresentaremos as primeira e segunda formas fundamentais, que nos permite trabalhar
exclusivamente com os abertos de R2 da parametrização e com a normal ; na seção 3
introduziremos o conceito de curvatura gaussiana, que nos permite medir a curvatura
de uma superf́ıcie; na seção 4 daremos uma noção de isometria, que tornarão precisa
a ideia que duas superf́ıcies tem localmente a mesma primeira forma fundamental; na
seção 5 mostraremos os śımbolos de Christoffel, que podem ser podem ser expressos
em termos dos coeficientes da primeira forma fundamental; na seção 6 apresentaremos
o resultado principal deste trabalho, o Teorema Egregium de Guauss, mostrando que
a curvatura gaussiana é invariante por isometrias locais; e por último, na seção 7, as
conclusões e consequências deste trabalho.

Superf́ıcies regulares

Definição 1. Seja S ⊂ R3 um subconjunto de R3 onde, para cada p ∈ S, existe uma
vizinhança V de p em R3 e uma aplicação X : U → V ∩ S de um aberto U de R3 em V
∩ S. S é uma superf́ıcie regular quando:

(i) X é diferenciável. Neste caso, X(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v));

(ii) X é um homeomorfismo;

(iii) dXq : R2 → R3 é injetiva para todo q ∈ U .

Definição 2. Seja Φ : U ⊂ R2 → R3 uma superf́ıcie parametrizada regular. Dizemos
que w ∈ R3 é um vetor tangente a Φ em (u0, v0) se w = α′(t0), onde α(t) = Φ(u0, v0),
tal que α : I → R3 para algum t0 ∈ I.

Definição 3. Seja Φ : U ⊂ R2 → R3 uma superf́ıcie parametrizada regular. Chamamos
de plano tangente o conjunto de vetores tangentes à superf́ıcie em p = (u0, v0), que
será denotado por TpΦ.

As primeira e segunda forma fundamentais

Definição 4. Seja Φ : U ⊂ R2 → R3 uma superf́ıcie parametrizada regular e TpΦ o
plano tangente a Φ no ponto p. A primeira forma fundamental Ip da superf́ıcie é
definida por:

Ip : TpΦ→ R
w 7→ Ip(w) = 〈w,w〉 = ||w||2

Em coordenadas, podemos reescrever o vetor w, tomando a base {Φu,Φv}, associada
à parametrização Φ(u,v) em p. Se
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w = w1Φu + w2Φv,

temos

Ip(w) = w2
1〈Φu,Φu〉+ 2w1w2〈Φu,Φv〉+ w2

2〈Φv,Φv〉.

Iremos denotar as funções diferenciáveis por

E(u0, v0) = 〈Φu,Φu〉,
F (u0, v0) = 〈Φu,Φv〉,
G(u0, v0) = 〈Φv,Φv〉,

onde E,F e G são chamados os coeficientes da primeira forma fundamental.

Definição 5. Seja Φ : U ⊂ R2 → S2 ⊂ R3 uma superf́ıcie parametrizada regular.
Chamamos de aplicação normal de Gauss a aplicação N : U ⊂ R2 → R3 tal que

Np =
Φu × Φv

||Φu × Φv||

onde S2 = {w ∈ R3; ||w|| = 1} é uma esfera unitária.

Definição 6. Seja Φ : U ⊂ R2 → R3 uma superf́ıcie parametrizada regular e TpΦ o
plano tangente a Φ no ponto p. A segunda forma fundamental IIp da superf́ıcie é
definida por:

IIp : TpΦ→ R
w 7→ IIp(w) = 〈α′(t0), N(u0, v0)〉,

onde p = (u(t0), v(t0)) e w = α′(t0).

Tomando

w = w1Φu + w2Φv,

temos

IIp(w) = w2
1〈Φuu, N〉+ 2w1w2〈Φuv, N〉+ w2

2〈Φvv, N〉,

ou seja, IIp não depende de α(t).
Podemos denotar

e(u0, v0) = 〈Φuu, N〉,
f(u0, v0) = 〈Φuv, N〉,
g(u0, v0) = 〈Φvv, N〉,

onde e,f e g são chamados os coeficientes da segunda forma fundamental.
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Curvatura Gaussiana

Definição 7. Seja Φ(u, v) uma superf́ıcie parametrizada regular. Chamamos de função
curvatura normal uma aplicação kn : TpΦ − {0} → R, que associa, para cada vetor
w ∈ TpΦ não nulo

kn(w) =
IIp(w)

Ip(w)
.

Proposição 1. Sejam Φ(u, v) uma superf́ıcie parametrizada regular e kn a função cur-
vatura normal de Φ em p = (u0, v0). Então existem vetores unitários e ortogonais
w1ew2 ∈ TpΦ tais que k1 = kn(w1) e k2 = kn(w2) são respectivamente os valores
máximo e mı́nimo da função kn.

A demostração desta proposição pode ser encontrada em [1].

Definição 8. Chamamos de curvaturas principais em p as curvaturas k1 e k2 men-
cionadas na proposição anterior, tomando k1 ≥ k2.

Definição 9. A curvatura gaussiana de Φ em p é definida como

K = k1k2.

Em coordenadas, temos a seguinte expressão para a curvatura gaussiana:

K =
eg − f2

EG− F 2
.

Isometria

Definição 10. Sejam Φ1,Φ2 ⊂ R3 superf́ıcies regulares. O difeomorfismo F : Φ1 → Φ2

é uma isometria se, para todo p ∈ Φ1 e w1, w2 ∈ Φ1

〈dFp(w1), dFp(w2)〉 = 〈w1, w2〉

Dizemos que Φ1 e Φ2 são isométricas.

Proposição 2. Um difeomorfismo F : Φ1 → Φ2 é uma isometria se, e somente se, a
diferencial dF preserva a primeira forma fundamental.

A demonstração desta proposição pode ser vista em [2].

Śımbolos de Christoffel

Definição 11. Seja Φ(u, v) uma superf́ıcie parametrizada e regular. Como para cada
(u, v) ∈ U os vetores Φu,Φv e N são LI, temos que Φuu,Φuv,Φvv, Nu e Nv podem ser
expressos como combinação linear de Φu,Φv e N . Então

Φuu = Γ1
11Φu + Γ2

11Φv + a11N ,
Φuv = Γ1

12Φu + Γ2
12Φv + a12N ,

Φvv = Γ1
22Φu + Γ2

22Φv + a22N ,
Nu = b11Φu + b12Φv,
Nv = b21Φu + b22Φv,

onde os coeficientes Γkij , aij , bij devem ser determinados. Os coeficientes Γkij são ditos
śımbolos de Christoffel.
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Teorema egregium de Gauss

Nesta seção apresentaremos o resultado principal deste trabalho.

Teorema 1. (Teorema Egregium de Gauss). A curvatura gaussiana é invariante
por isometrias locais

Para demostrar este Teorema, utilizamos o resultado a seguir.

Lema 1. (Equação de Compatibilidade de Gauss). Se Φ ⊂ R3 é uma superf́ıcie de
classe C3, temos:

−EK = (Γ2
12)u − (Γ2

11)v + Γ1
12Γ

2
11 − Γ1

11Γ
2
12 + (Γ2

12)
2 − Γ1

11Γ
2
22

Ou seja, a curvatura Gaussiana é dada por

K = − 1

E

[
(Γ2

12)u − (Γ2
11)v + Γ1

12Γ
2
11 − Γ1

11Γ
2
12 + (Γ2

12)
2 − Γ1

11Γ
2
22

]
Como os śımbolos de Christoffel se escrevem em termos do coeficiente da primeira

forma fundamental, o resultado tambem vale para K.

Conclusão

A partir deste estudo, podemos mostrar que a esfera não é isométrica a um plano.
Uma aplicação imediata deste fato é não ser posśıvel representar o mapa da terra sem
uma distorção, mesmo que seja para um pedaço pequeno de sua superf́ıcie. A figura
abaixo mostra a ideia da projeção de Mercator, que preserva a forma dos continentes
mas não as distâncias.

Fonte: GEOGRAFALANDO, 2013
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Espaço Vetorial e Transformações Lineares.

Elisa Cristina Ferreira
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Max Leandro Nobre Gonçalves
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Resumo

Apresentarei de forma clara e objetiva alguns conteúdos de Álgebra Linear vistos
durante o peŕıodo de estudo. Decidi, sob a orientação do professor Max Leandro,
apresentar os principais tópicos dos caṕıtulos 4 e 5 do livro Álgebra Linear: Coleção
Schaum. Ed. Bookman. 2009. Dessa forma, a apresentação ficou dividida em duas
partes: Espaços Vetoriais e Transformações Lineares.

Espaços Vetoriais

Aqui introduzimos a estrutura básica da Álgebra Linear, que é a do espaço vetorial de
dimensão finita. A definição de um espaço vetorial V , cujos elementos são denominados
vetores, envolve um corpo K arbitrário, cujos elementos são denominados escalares.

Definição 1. Seja V um conjunto não vazio com as duas operações seguintes.

(i) Adição de vetores Associa a quaisquer u, v ∈ V , a soma u+ v ∈ V .

(ii) Multiplicação por escalar Associa a quaisquer u ∈ V e r ∈ K, o produto ru ∈ V .

Então dizemos que V é um espaço vetorial (sobre o corpo K) se os axiomas se-
guintes forem verdadeiros

A1. Para quaisquer vetores u, v, w ∈ V , (u+ v) + w = u+ (v + w).

A2. Existe um vetor em V , que denotamos 0 e denominamos vetor nulo, ou vetor zero,
tal que u+ 0 = u = 0 + u, para qualquer vetor u ∈ V .
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A3. Para cada vetor u ∈ V existe um vetor em V , que denotamos –u e denominamos
simétrico de u, tal que u+ (–u) = 0 = (–u) + u.

A4. Para quaisquer vetores u, v ∈ V , u+ v = v + u.

M1. Para quaisquer vetores u, v ∈V e escalar r ∈ K, r(u+ v) = rv + ru.

M2. Para quaisquer escalares a, b ∈ K e um vetor u ∈ V , (a+ b)u = au+ bu.

M3. Para quaisquer escalares a, b ∈ K e vetor u ∈ V , (ab)u = a(bu).

M4. Para qualquer vetor u ∈ V , 1u = u, onde 1 é o escalar unitário de K.

Esses oito axiomas se dividem naturalmente em duas partes. Os quatros primeiros
dizem respeito somente à estrutura aditiva de V e podem ser resumidos dizendo que V
é um grupo comutativo na adição.

Exemplos de espaços vetoriais

Espaço polinomial P(t)

Seja P(t) o conjunto de todos os polinômios da forma

p(t) = a0 + a1t+ a2t
2 + · · ·+ ast

s, s = 1, 2, . . .

em que os coeficientes as pertencem ao corpo K. Então P(t) é um espaço vetorial sobre
K utilizando as operações seguintes.

(i) Adição de vetores. A soma p(t) + q(t) de P(t) é a operação de soma usual de
polinômios.

(ii) Multiplicação por escalar O produto kp(t) de P(t) é a operação de multiplicação
usual de um escalar k e um polinômio p(t).

O polinômio zero é o vetor nulo de P(t).

Espaço funciona F(X)

Sejam X um conjunto não vazio e K um corpo qualquer. O conjunto de todas as
funções de X em K é denotado por F(X). [Observe que F(X) não é vazio, pois X não
é vazio.] Então F(X) é um espaço vetorial sobre K em relação às operações seguintes.

(i) Adição de vetores. A soma de duas funções f e g de F(X) é a função f + g de
F(X) definida por

(f + g)(x) = f(x+ g(x)) ∀x ∈ X.

(ii) Multiplicação por escalar. O produto de um escalar k ∈ K e uma função f de
F(X) é a função kf de F(X) definida por

(kf)(x) = kf(x) ∀x ∈ X.

(iii) O vetor nulo de F(X) é a função nula 0, que leva cada x ∈ X no elemento nulo,
ou seja,

(0)(x) = 0 ∀x ∈ X.

(iv) Também, dada qualquer função f de F(X), a função simétrica de f é a função –f
de F(X) definida por

(−f)(x) = −f(x) ∀x ∈ X.
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Combinações Lineares

Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K. Um vetor de V é uma combinação
linear dos vetoresu1, u2, ..., um um de V se existirem escalares a1, a2, ..., am am em K
tais que

v = a1u1 + a2u2 + · · ·+ amum.

Exemplo 1. (Combinações Lineares em Rn) Suponha que queiramos expressar v =
(3, 7, –4) de R3 como uma combinação linear dos vetores u1 = (1, 2, 3), u2 = (2, 3, 7) e
u3 = (3, 5, 6).

 3
3
−4

 = x

1
2
3

+ y

2
3
7

+ z

3
5
6

 ou


x+ 2y + 3z = 3

2x+ 3y + 5z = 7
3x+ 7y + 6z = −4

Reduzindo o sistema à forma escalonada, obtemos
x+ 2y + 3z = 3

−y − z = 1
y − 3z = −13

e, então,


x+ 2y + 3z = 3

−y − z = 1
−4z = −12

Substituindo para trás, obtemos a solução x = 2, y = –4, z = 3. Assim, v = 2(u1) −
4(u2) + 3(u3).

Conjuntos geradores

Seja V um espaço vetorial sobre K. Dizemos que os vetores u1, u2, ..., um de V geram
V , ou que constituem um conjunto gerador de V , se cada vetor de V for uma combinação
linear dos vetores u1, u2, ..., um, ou seja, se existirem escalares vetores a1, a2, ..., am de
K tais que

v = a1u1 + a2u2 + · · ·+ amum.

Exemplo 2. Considere o espaço vetorial V = R3

Afirmamos que os vetores seguintes formam um conjunto gerador de R3. e1 =
(1, 0, 0), e2 = (0, 1, 0), e3 = (0, 0, 1).

Mais precisamente, se v = (a, b, c) é um vetor qualquer de R3, então

v = ae1 + be2 + ce3.

Subespaços

Introduziremos agora a importante noção de subespaço vetorial.

Definição 2. Sejam V um espaço vetorial sobre o corpo K e W um subconjunto de
V . Então W é um subespaço de V se o próprio W for um espaço vetorial sobre o corpo
K em relação às operações de V de soma de vetores e de multiplicação de vetores por
escalar.

Teorema 1. Seja W um subconjunto de um espaço vetorial V . Então W é um subespaço
de V se as duas condições seguintes são verdadeiras.

(a) O vetor nulo 0 pertence a W .
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(b) Dados quaisquer u, v ∈W e r ∈ K,

(i) a soma u+ v ∈W
(ii) o múltiplo ru ∈W .

Dependência e independência linear

Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K. As noções de dependência e in-
dependência linear de vetores de V sobre K são definidas como segue. (Geralmente
omitimos a menção a K quando o corpo está subentendido.) Esse conceito desempenha
um papel essencial na teoria da Álgebra Linear e na Matemática em geral.

Definição 3. Dizemos que os vetores v1, v2, . . . , vm de V são linearmente dependentes
se existem escalares a1, a2, . . . , am de K, não todos nulos, tais que

a1v1 + a2v2 + · · ·+ amvm = 0.

Caso contrário, dizemos que os vetores são linearmente independentes

Exemplo 3. Sejam u = (1, 1, 0), v = (2, 5, 7), w = (1, 3, 5). Então u,v e w são
linearmente dependentes, pois

3u+ 5u− 2w = 3(1, 1, 0) + 5(1, 3, 2)− 2(4, 9, 5) = (0, 0, 0) = 0.

Base e dimensão

Definição 4. Um conjunto S = u1, u2, . . . , un de vetores é uma base de V se tiver as
duas propriedades seguintes:

(i) S é linearmente independente.

(ii) S gera V .

Teorema 2. Seja V um espaço vetorial tal que alguma base tem m elementos e outra
base tem n elementos. Então m = n.

Dizemos que um espaço vetorial V tem dimensão finita n ou que é n−dimensional,
e escrevemos dimV = n, se V possui alguma base com n elementos.

O Teorema 2 nos diz que todas as bases de V possuem o mesmo número de elementos,
portanto, esse conceito está bem definido.

Exemplo 4 (base). Espaço vetorial Kn Considere os n vetores seguintes de Kn.

e1 = (1, 0, 0, . . . , 0, 0), e2 = (0, 1, 0, . . . , 0, 0), . . . , en = (0, 0, 0, . . . , 0, 1)

Esses vetores são linearmente independentes.

Transformações Lineares

Veremos agora um dos principais assuntos estudados na Álgebra Linear, trans-
formações lineares.
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Definição 5. Sejam V e U espaços vetoriais sobre um mesmo corpo K. Dizemos que
uma aplicação F : V −→ U é linear ou, mais precisamente, uma transformação linear,
se satisfizer as duas condições seguintes.

(1) Para quaisquer vetores v, w ∈ V temos F (v + w) = F (v) + F (w).

(2) Para quaisquer escalar k e vetor v ∈ V , temos F (kv) = kF (v).

Observação 1. Uma transformação linear fica caracterizada completamente pela condição

F (av + bw) = aF (v) + bF (w)

portanto, essa condição é, às vezes, utilizada como definição de transformação linear.

Exemplo 5. (a) Seja F : R3 −→ R3 a aplicação “projeção” sobre o plano xy, isto é, F
é a aplicação definida por F (x, y, z) = (x, y, 0). Mostremos que F é linear. Dados
v = (a, b, c) e w = (a′, b′, c′), temos

F (v + w) = F (a+ a′, b+ b′, c+ c′) = (a+ a′, b+ b′, 0)

= (a, b, 0) + (a′, b′, 0) = F (v) + F (w)

e, dado qualquer escalar k,

F (kv) = F (ka, kb, kc) = (ka, kb, 0) = k(a, b, 0) = kF (v)

Assim, F é linear.

(b) Seja a aplicação “translação” definida por G(x, y) = (x+1, y+2). [Ou seja, G soma
o vetor (1, 2) a cada vetor (x, y) de R2. Observe que

G(0) = G(0, 0) = (1, 2) 6= 0

Assim, o vetor nulo não é levado no vetor nulo. Portanto, G não é linear.

Núcleo e imagem de uma transformação linear

Começamos definindo dois conceitos

Definição 6. Seja F : V −→ U uma transformação linear. O núcleo de F , denotado
por NucF , é o conjunto de todos os elementos de V que são levados no vetor nulo 0 de
U , ou seja,

NucF = {v ∈ V : F (v) = 0}

A imagem de F , denotada por ImF , é o conjunto dos pontos imagens de U , ou seja,

ImF = {u ∈ U : existe v ∈ V tal que F (v) = u}

Agora que conhecemos o que é uma transformação linear e a definição de núcleo e
imagem, podemos estudar alguns teoremas e proposições envolvendo esses conceitos.

Teorema 3. Seja F : V −→ U uma transformação linear. Então o núcleo de F é um
subespaço de V e a imagem de F é um subespaço de U .
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Agora suponha que v1, v2, . . . , vm gerem um espaço vetorial V e que seja uma trans-
formação linear. Mostremos que F (v1), F (v2), . . . , F (vm) geram ImF . Seja u ∈ ImF .
Então existe algum v tal que F (v) = u. Como os vi geram V e como v ∈ V , existem
escalares a1, a2, . . . , am para os quais

v = a1v1 + a2v2 + · · ·+ amvm

Portanto,

F (v) = F (a1v1 + a2v2 + · · ·+ amvm) = a1F (v1) + a2F (v2) + · · ·+ amF (vm)

Assim, os vetores F (v1), F (v2), . . . ., F (vm) geram ImF .
Enunciamos esse resultado formalmente.

Proposição 1. Se v1, v2, ..., vm geram um espaço vetorial V e F : V −→ U é uma
transformação linear, então F (v1), F (v2), . . . , F (vm) geram ImF .

Exemplo 6. Seja F : R3 −→ R3 a projeção de um vetor sobre o plano xy, ou seja,
F (x, y, z) = (x, y, 0). Claramente, a imagem de F é todo o plano xy, ou seja, os pontos
da forma (x, y, 0). Além disso, o núcleo de F é o eixo z, ou seja, ImF = {(a, b, c) : c = 0}
= plano xy e NucF = {(a, b, c) : a = 0eb = 0}= eixo z.

Observação 2. Podemos utilizar o exemplo 6 para testar a veracidade do teorema 3,
que diz que o núcleo de uma transformação linear é um subespaço de V e que a imagem
da transformação linear é um subespaço de U , pois pela definição de subespaço dada
no teorema 1 podemos provar que tanto NucF = {(a, b, c) : a = 0, b = 0} = eixo z,
quanto ImF = {(a, b, c) : c = 0} = plano xy, obedecem os três requisitos para serem
subespaços.

Teorema 4. Sejam V um espaço de dimensão finita e F : V −→ U uma transformação
linear. Então

dimV = dim(NucF ) + dim(ImF ).

Dessa forma, podemos saber antecipadamente o valor da dimensão do Núcleo de F caso
encontremos a dimensão da Imagem de F e o mesmo vale para a dimensão da Imagem
caso encontremos a dimensão do Núcleo de F .

Exemplo 7. Seja F : R4 −→ R3 a transformação linear definida por

F (x, y, z, t) = (x− y + z + t, 2x− 2y + 3z + 4t, 3x− 3y + 4z + 5t)

Encontre uma base e a dimensão da imagem de F . Primeiro calculamos a imagem
dos vetores da base canônica de R4.

F (1, 0, 0, 0) = (1, 2, 3), F (0, 0, 1, 0) = (1, 3, 4)
F (0, 1, 0, 0) = (−1,−2,−3), F (0, 0, 0, 1) = (1, 4, 5)

Pela Proposição 1, os vetores imagem geram ImF . Portanto, formamos a matriz M
cujas linhas são esses vetores imagem e reduzimos M à forma escalonada, como segue.

M =


1 2 3
−1 −2 −3
1 3 4
1 4 5

 ∼


1 2 3
0 0 0
0 1 1
0 2 2

 ∼


1 2 3
0 1 1
0 0 0
0 0 0


Assim, (1, 2, 3) e (0, 1, 1) formam uma base de ImF e dim(Im(F ) = 2. Por fim,

sabemos que a dimensão do NucF = 2, já que a dimensão do R4 = 4 e a dimensão da
ImF = 2.
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Geometria da Bicicleta: A Matemática em Nosso Cotidiano.

Felipe Fonseca G. Neiva1 e Bruno Rodrigues de Freitas2

Introdução

A geometria da bicicleta utiliza conceitos da geometria diferencial para estudar os
traços deixados pelos pneus de uma bicicleta. Apesar de ser uma área relativamente
nova, as aplicações da geometria da bicicleta são diversas, como em peŕıcias para saber
qual caminho um véıculo pegou através das marcas no asfalto. Outro exemplo, são
os plańımetros, ferramentas para calcular a área de uma superf́ıcie ao contornar seu
peŕımetro. Nesse sentido, vê-se que a geometria da bicicleta possui um grande potencial
a ser explorado.

Objetivos

Estudar os traços deixados pelos pneus de uma bicicleta utilizando a geometria
diferencial e relacionar as curvas geradas pelas duas rodas de uma bicicleta.

Metodologia

Esse trabalho é divido em duas etapas. A primeira consiste em introduzir alguns
conceitos de geometria diferencial e geometria da bicicleta, como curvas parametrizadas
pelo comprimento de arco e a definição do nosso objeto de estudo, a bicicleta. A segunda
parte consiste de mostrar a relação entre o traço da roda da frente e o traço da roda de
trás de uma bicicleta, incluindo alguns exemplos.

1bolsista do PICME-GO, e-mail: felipeneiva@discente.ufg.br
2orientador e professor do IME/UFG
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Resultado e Discussões

Primeiramente, começaremos com definições e proposições da geometria diferencial.
Todos os conceitos de geometria diferencial foram retirados ou adaptados do livro In-
trodução à Geometria Diferencial (TENENBLAT, 2008). A primeira definição refere-se
ao nosso principal objeto de estudo, curva parametrizada diferenciável. Essencialmente,
uma curva é descrita com funções de uma variável independente nas coordenadas do
plano cartesiano. Segue a definição formal:

Definição 1 (Curva Parametrizada Diferenciável). Uma curva parametrizada di-
ferenciável do plano é uma aplicação α de classe C∞, de um intervalo aberto I ⊂ R
em R2. A variável t ∈ I é dita parâmetro da curva, e o subconjunto de R2 dos pontos
α(t), t ∈ I, é chamado traço da curva.

Outra definição pertinente é referente aos vetores tangentes, que de forma simplifi-
cada podem ser entendidos como a derivada de primeira ordem da curva.

Definição 2 (Vetor Tangente). Seja α : I → R2 uma curva parametrizada dife-
renciável que, a cada t ∈ I, associa α(t) = (x(t), y(t)). O vetor

α′(t) = (x′(t), y′(t))

é chamado vetor tangente a α em t.

A definição de curva regular é importante para excluirmos curvas que não são do
nosso interesse. A definição de curvas regulares é:

Definição 3 (Curva Regular). Uma curva parametrizada diferenciável α : I → R2 é
dita regular se ∀t ∈ I, α′(t) 6= 0.

Agora, vamos ver uma série de definições e proposições relacionadas à reparame-
trização. É do nosso interesse estudar somente as curvas que estão parametrizadas pelo
comprimento de arco, já que todas curvas planas regulares podem ser reparametrizadas
dessa forma. A primeira dessas definições é sobre reparametrização de uma curva plana
regular qualquer.

Definição 4 (Reparametrização de uma Curva Regular Plana Qualquer). Se-
jam I e J intervalos abertos de R, α : I → R2 uma curva regular e h : J → I uma
função diferenciável (C∞), cuja derivada de primeira ordem é não-nula em todos os
pontos de J e tal que h(J) = I. Então a função composta

β = α ◦ h : J → R2

é uma curva regular, que tem o mesmo traço que α, chamada reparametrização de α
por h. A função h é dita mudança de parâmetro.

A função comprimento de arco é essencial na reparametrização pelo comprimento
de arco. Portanto, antes de adentrar na definição de uma curva parametrizada pelo
comprimento de arco, segue a definição da função comprimento de arco:

Definição 5 (Função Comprimento de Arco). A aplicação s(t) =

∫ t1

t0

|α′(t)|dt é

denominada função comprimento de arco da curva α a partir de t0. Esta função é
diferenciável de classe C∞, pois α é uma curva regular.
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Agora, segue a definição de uma curva parametrizada pelo comprimento de arco ou
simplesmente PCA.

Definição 6 (Parametrização pelo Comprimento de Arco). Uma curva regular
α : I → R2 é dita parametrizada pelo comprimento de arco se, para cada t0, t1 ∈ I, t0 <
t1, o comprimento do arco da curva α de t0 a t1 é igual a t0 − t1. Isto é,

s(t) =

∫ t1

t0

|α′(t)|dt = t0 − t1

Com intuito de verificar se uma curva é PCA ou não, vê-se necessário a seguinte
proposição oriunda da definição acima e simplifica essa verificação.

Proposição 1 (Parametrização pelo Comprimento de Arco). Uma curva regular
α : I → R2 está parametrizada pelo comprimento de arco se, e só se, ∀t ∈ I, |α′(t)| = 1.

Vimos a definição de curvas reparametrizadas e aprendemos a verificar se uma curva
é PCA. A proposição a seguir fornece um método para tornar qualquer curva plana
regular numa curva PCA. Como dito anteriormente, é do nosso interesse trabalhar
somente com curvas PCA.

Proposição 2 (Reparametrização pelo Comprimento de Arco). Seja α : I → R2

uma curva regular e s : I → s(I) ⊂ R a função comprimento de arco de α a partir
de t0. Então existe a função inversa h de s, definida no intervalo aberto J = s(I), e
β = α ◦ h é uma reparametrização de α, onde β está parametrizada pelo comprimento
de arco.

Conclúımos a escolha das curvas que vamos trabalhar. Agora, vamos ver um conceito
importante quando se tratadas curvas, o conceito de curvatura. Para isso, vamos utilizar
os referenciais de Frenet e a teoria local das curvas planas dispostas a seguir.

Fórmulas de Frenet de uma Curva Plana. Consideremos uma curva regular

α(s) = (x(s), y(s)), s ∈ I,

parametrizada pelo comprimento de arco s. Para cada s ∈ I, α′(s) é um vetor unitário,
que denotamos por t(s), isto é,

t(s) = (x′(s), y′(s)).

Seja n(s) u, vetor unitário ortogonal a t(s), tal que a base ortogonal de R2 formada por
t(s) e n(s) tem a mesma orientação que a base canônica e1 = (1, 0), e2 = (0, 1), de R2

(ver Figura 2.1), isto é,
n(s) = (−y′(s), x′(s)).

O conjunto de vetores t(s) e n(s) é dito referencial de Frenet da curva α em s.
A reta normal a α em s0 é a reta que passa por α(s0) na direção de n(s0). Como

t0 é unitário, temos que t′(s) é ortogonal a t(s) e, portanto, t′(s) é proporcional a n(s).
Este fator de proporcionalidade, denotado por k(s), é chamado curvatura de α em s,
isto é,

t′(s) = k(s)n(s)

Considerando a curva α(s) = (x(s), y(s)), s ∈ I, segue-se da definição que

k(s) =
〈
t′(s), n(s)

〉
=
〈
α′′(s), n(s)

〉
.
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Figura 2.1:

Portanto,
k(s) = −x′′(s)y′(s) + y′′(s)x′(s).

Analogamente, como n(s) é unitário, temos que n′(s) é ortogonal a n(s) e, portanto,
n′(s) é proporcional a t(s). Como〈

n′(s), t(s)
〉

= −x′(s)y′′(s) + x′′(s)y′(s),

conclúımos que
n′(s) = −k(s)t(s).

Resumindo, se α : I → R2 é uma curva regular, parametrizada pelo comprimento de
arco s, então o referencial de Frenet t(s), n(s) satisfaz as equações

t′(s) = k(s)n(s),

n′(s) = −k(s)t(s),

que são as fórmulas de Frenet de uma curva plana.
As Fórmulas de Frenet são válidas para todas as curvas planas regulares e PCAs. A

partir delas conseguimos encontrar a curvatura de uma curva. A curvatura significa o
tanto que uma curva está deixando de ser reta e pode ser entendida como a velocidade
em que as retas tangentes mudam de direção.

Para encontrarmos a curvatura de uma curva qualquer que não está parametrizada
pelo comprimento de arco precisamos fazer a integral da função comprimento de arco,
encontrar a função inversa e fazer uma função composta. Este caminho não é o mais
adequado quando o objetivo é encontrar somente a curvatura. Para resolver isso, existe
a seguinte proposição:

Proposição 3 (Curvatura de uma Curva Plana Qualquer). Seja

α(r) = (x(r), y(r)), r ∈ I,

uma curva regular. Então,

t(r) =
(x′, y′)√

(x′)2 + (y′)2
; n(r) =

(−y′, x′)√
(x′)2 + (y′)2

;

k(r) =
−x′′y′ + x′y′′

((x′)2 + (y′)2)3/2
.
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Aprendemos o conceito de curvatura e como encontrar a curvatura de qualquer
curva regular plana, PCA ou não. Agora, surgem duas questões: 1) cada curva possui
curvatura única? e 2) se for dada a função curvatura é posśıvel encontrar uma curva
que possua tal curvatura? A resposta para ambas questões é: sim, a partir do teorema
fundamental das curvas planas dispońıvel a seguir.

Teorema 1 (Teorema Fundamental das Curvas Planas).

a) Dada uma função diferencial k(s), s ∈ I ⊂ R, existe curva regular α(s), parametri-
zada pelo comprimento de arco s, cuja curvatura é k(s).

b) A curva α(s) acima é única quando fixamos α(s0) = p0 e α′(s0) = v0, onde v0 é um
vetor unitário de R.

c) Se duas curvas α(s) e β(s) têm a mesma curvatura, então diferem por sua posição
no plano, isto é, existe uma rotação L e uma translação T em R2 tal que

α(s) = (L ◦ T )(β(s)).

Com todos esses conceitos da geometria diferencial esclarecidos, é hora de partir
para o segundo momento: adentrar na geometria da bicicleta. Por conseguinte, segue a
seguinte definição de bicicleta:

Definição 7 (Bicicleta). Uma bicicleta é um segmento orientado no plano. Onde tal
segmento possui comprimento fixo L, que é a distância entre a roda da frente F e a
roda de trás R de uma bicicleta. O movimento da bicicleta é restringido de forma que
o segmento seja sempre tangente ao traço da roda de trás, pois esta é arrastada pela
roda da frente (LEVI, M.; TABACHNIKOV S., 2000).

Relação das Curvas Geradas pelos Dois Pneus de uma Bicicleta. A partir
dos conceitos de geometria diferencial e a definição de bicicleta, relacionamos a função
do traço da roda da frente F(s) com a função do traço da roda de trás R(s):

F (s) = R(s) + LR′(s)

A Figura 2.2 representa um exemplo contendo os traços das rodas de uma bicicleta.
Onde o tamanho do quadro L é igual a 3, R(s) = (s, sen(s)) e, a partir da relação
acima, temos

F (s) =

(
s+

3√
1 + cos2(s)

, sen(s) +
3 cos(s)√
1 + cos2(s)

)
.
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Figura 2.2:

Conclusões

A matemática tem a capacidade de transformar questões cotidianas, como andar de
bicicleta, em discussões profundas culminando em diversas aplicações.
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Realização: Apoio:

1º TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO E SUAS
APLICAÇÕES .

Gabriel Rodrigues Masson1, Wanderson Tenório2

Resumo

O conceito de Integral de Riemann surge naturalmente quando relacionado aos pro-
blemas da F́ısica e da Matemática e, assim sendo, possui diversas aplicações no campo
das Ciências Exatas. No entanto, para o uso desses objetos em situações práticas, é
necessário a existência de maneiras práticas de calculá-las, e encontrar o resultado des-
sas integrais usando sua definição por Somas de Riemann pode ser uma tarefa bastante
árdua. Neste trabalho apresentamos um resultado chave no estudo de Integrais de Ri-
emann e, consequentemente, de diversos problemas práticos relacionados ao mesmo: o
Teorema Fundamental do Cálculo. Mostraremos que, com esse resultado, o cômputo de
integrais se associa à noção de primitivas (ou antiderivadas), tornando-a primordial para
o estabelecimento do Teorema Fundamental do Cálculo. Em especial, apresentaremos
alguns exemplos que associam as integrais à problemas do cotidiano, como o cálculo de
áreas, de volumes, de velocidades, de distâncias percorridas num plano, entre outros.

Palavras-chave: Área; Soma de Riemann; Integral de Riemann; Primitivas; 1º
Teorema Fundamental do Cálculo.

Introdução

O objetivo do seminário é compreender os componentes e a utilização do 1º Teo-
rema Fundamental do Cálculo. Para tanto, a apresentação se inicia apresentando um
problema que até antes da criação do problema resultava em grandes dificuldades para
ser resolvido, que é o cálculo de áreas de figuras curvas. Dando prosseguimento ao pro-
blema, é exposto a solução até então mais próxima do resultado real, a aproximação pelo
menor e pelo maior valor, por meio da Soma de Riemann, essencial na elaboração do
posterior teorema. Através dele, estabelecemos o cálculo das Integrais (de Riemann), e,
finalmente da sua relação com a obtenção da área das ditas figuras curvas. Entretanto,

1Bolsista.
2Orientador.
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para chegar no 1º Teorema Fundamental do Cálculo, é necessário também saber sobre
as primitivas, que fazem parte do próximo assunto, sendo abordado de forma rápida e
objetiva. Tendo a compreensão das integrais e das primitivas, finalmente é traçado a
estrutura do 1º Teorema Fundamental do Cálculo, com o aux́ılio do Teorema do Valor
Médio, e seu uso posta à prova no 1º exemplo apresentado: a área de figuras curvas.
Compreendendo o fim da apresentação, tem-se algumas das aplicações do 1º Teorema
Fundamental do Cálculo, bem como outros dois exemplos, um envolvendo áreas de
forma mais complexa, e outro relacionado ao cálculo financeiro, com sua conclusão na
tabela de integrais indefinidas e suas primitivas imediatas.

Metodologia

Foi feito através do aplicativo Power Point, onde inicialmente seu conteúdo era
unicamente recortes da obra GUIDORIZZI, Um Curso de Cálculo. Vol.1, ao qual se
mostrou maçante e lento para a dinâmica necessária nas apresentações. Posteriormente,
em conjunto com as orientações de Wanderson Tenório, foi melhorado seu conteúdo e
estrutura para a atual, utilizada na apresentação do seminário do PICME. Finalizada
com sua base teórica a partir da obra de GUIDORIZZI, Um Curso de Cálculo. Vol.1, e
complementado com explicações e exemplos da obra de STEWART, CÁLCULO, Vol.1,
e da monografia de DIAS, Teorema Fundamental do Cálculo e suas Aplicações.
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Realização: Apoio:

Polinômio de Taylor com Resto Integral.

Gustavo Passinato Neves1; Leandro da Fonseca Prudente2 (Orientador)

Resumo

Observando as funções elementares, nota-se que a obtenção de um elemento na ima-
gem a partir da lei de formação e do elemento correspondente no domı́nio, em geral,
não é um processo elementar e sim ideias abstratas empregadas sucessivamente. Na
contramão disso, os polinômios apresentam uma maneira bastante clara de se trans-
por de um elemento no domı́nio para o correspondente na imagem. Com base nisso,
o desenvolvimento de ferramentas como o Polinômio de Taylor, que possibilitam rees-
crever as ditas funções elementares utilizando estruturas similares às dos polinômios,
é de grande utilidade tanto para a compreensão de como estas estruturas podem ser
adaptadas, quanto em dispor de uma outra maneira para analisar o comportamento de
certas funções.

Introdução

Com foco nas estruturas polinomiais, que para: a0, a1, a2, ..., an ∈ R e n ∈ N são
expressões da seguinte maneira:

p(x) = anx
n + an−1x

n−1 + ...+ a1x+ a0 ; ∀x ∈ R

O objetivo é, utilizando o Polinômio de Taylor, reescrever as ditas funções ele-
mentares: lnx, sinx, ex, utilizando uma estrutura que dependa apenas de operações
elementares aplicadas sucessivamente.

Relembrando o Polinômio de Taylor, e utilizando a formatação proposta por [Spivak 1967],
que propõem uma formulação enunciada como:

Teorema de Taylor: Suponha que f ′, ..., f (n+1) são definidas em [a, x], e que
Rn,a(x) é definido por:

f(x) = f(a) + f ′(a)(x− a) + ...+
f (n)(a)

n!
(x− a)n +Rn,a(x)

Então:
1Graduando em Matemática, Universidade Federal de Goiás, gustavopassinato@ufg.br.
2Doutor em Matemática Aplicada, Universidade Federal de Goiás, lfprudente@ufg.br
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1. Rn,a(x) = f (n+1)(t)
n! (x− t)n(x− a), para algum t ∈ [a, x];

2. Rn,a(x) = f (n+1)(t)
(n+1)! (x− a)(n+1), para algum t ∈ [a, x];

Se f (n+1) é integrável em [a, x], então:

3. Rn,a(x) =

∫ x

a

f (n+1)(t)

n!
· (x− t)ndt.

Assim, é posśıvel notar que para uma função que é classe Cn+1, pode-se estabele-
cer uma igualdade entre o desenvolvimento polinomial em torno de um elemento a do
domı́nio da função e uma parcela de erro, com a própria função.

PALAVRAS-CHAVE: cálculo; Polinômio de Taylor; série de potências; integrais.

Materiais e Métodos

Seguindo o que é proposto por [Guidorizzi 2001], o desenvolvimento do polinômio
de Taylor é feito utilizando a forma (2) proposta por [Spivak 1967], também associada
a Lagrange. Contudo, o objetivo foi também utilizar o arcabouço fornecido pelo cálculo
integral e desenvolver o polinômio utilizando o resto na forma integral.

As ideias-chave para isso são:

• Teorema Fundamental do Cálculo: Se f for integrável em [a, b] e se F for
uma primitiva de f em [a, b], então∫ b

a
f(t)dt = F (b)− F (a)

• Integração por partes: Supondo que f e g são deriváveis em um intervalo I, e
supondo que f ′(x)g(x) admita primitiva em I, e observando que f(x)g(x) é uma
primitiva de [f(x)g(x)]′, então f(x)g′(x) também admitirá primitiva em I e:∫

f(x)g′(x)dx = f(x)g(x)−
∫
f ′(x)g(x)dx

Segundo [Guidorizzi 2001].

Resultados e Discussão

Para o desenvolvimento, foi utilizado que sendo f diferenciável, então f é a primi-
tiva de f ′, e aplicando isso no teorema fundamental do cálculo para um intervalo de
integração de [a, x], é obtido:∫ x

a
f ′(t)dt = f(x)− f(a)⇒ f(x) = f(a) +

∫ x

a
f ′(t)dt

Ou seja, surge o ińıcio de uma expansão da função em torno de a. Agora é de-
sejável que seja prosseguido o desenvolvimento, e para isso a regra de integração por
partes enunciada por [Guidorizzi 2001], pode ser utilizada pois torna-se posśıvel substi-
tuir uma integral por uma expressão expandida. Fazendo então:
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u = f ′(t)⇒ du = f ′′(t)dt

dv = dt⇒ v = t− x

Notando que a escolha v = t− x é posśıvel pois v é uma função na variável t, sendo
assim, no processo de derivação o termo x é tomado como uma constante e o resultado
dv = dt, segue.

Após substituição e os devidos rearranjamentos, o resultado é:

f(x) = f(a) + f ′(a)(x− a) +

∫ x

a
f ′′(t)(x− t)dt

Por fim, aplicando Indução Finita sobre a ordem da derivada da função f , é posśıvel
mostrar que para um n ∈ N:

f(x) = f(a) + f ′(a)(x− a) + ...+
f (n)(a)

n!
(x− a)n︸ ︷︷ ︸

Pn,a(x)

+

∫ x

a

f (n+1)(t)

n!
· (x− t)ndt︸ ︷︷ ︸

Rn,a(x)

Sendo que as notações, Pn,a(x) para polinômio de Taylor de ordem n em torno de a
e Rn,a(x) para resto ou reśıduo do polinômio de Taylor de ordem n em torno de a, são
introduzidas por [Spivak 1967].

Conclusões

De maneira sintética, pode-se concluir que utilizando estratégias e técnicas relativa-
mente básicas de integração é posśıvel propor uma escrita do Polinômio de Taylor com
uma abordagem diferente da usual que se vale do desenvolvimento de Lagrange.
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Resumo

Em seu livro “The Classification of Finite Simple Groups (1983)”, Daniel Gorenstein
começou a introdução com as seguintes palavras:

Nunca antes na história da matemática houve um teorema cuja demonstração exi-
gisse 10.000 páginas de periódicos. Quem poderia ler tal demonstração, muito menos
comunicá-la aos outros? Mas a classificação de todos os grupos simples finitos é um
teorema dessa forma - sua demonstração completa, desenvolvida ao longo de 30 anos
por aproximadamente 100 especialistas de grupos, é a união de cerca de 500 artigos
cobrindo aproximadamente 10.000 páginas impressas.

Neste trabalho, mostraremos que se um grupo G tem ordem ≤ 59 então G é abeliano
simples ou não é simples. O primeiro grupo simples não abeliano é o grupo alternado
de grau 5, que tem ordem 60. Para tanto, usaremos os teoremas de Sylow e o conceito
de p-grupos.

Um grupo finito é um p-grupo se, e somente se, possui ordem uma potência de um
número primo p. Apesar de ser um conceito simples, os p-grupos são objetos de estudo e
interesse até hoje. Por exemplo, o professor Zvonimir Janko da Universidade de Zagreb,
Croácia, começou a estudá-los aos 68 anos de idade (por volta do ano de 2000), após
seu trabalho em teoria de grupos finitos, geometrias finitas e design theory. Além disso,
o professor Yakov Berkovich, juntamente com Janko, escreveu 6 volumes com o t́ıtulo
“Groups of Prime Power Order”contendo pelo menos 4000 problemas em aberto sobre
p-grupos. Dentre eles, cerca de 1000 ele considera tratáveis, outros 1000 intratáveis
e os demais (2000 problemas) ele acredita que cada um deles pode servir como uma
dissertação de doutorado.

Além disso, usaremos os teoremas de Sylow que afirmam:
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Teoremas de Sylow: Sejam G um grupo e p um primo tais que |G| = pnm, para
algum n ∈ N, com (p,m) = 1. Defina Sylp(G) como o conjunto de todos os subgrupos
de G de ordem pn, então

1. Sylp(G) 6= ∅. Diremos que um elemento de Sylp(G) é um p-subgrupo de Sylow;

2. Todos os p-subgrupos de Sylow são conjungados em G. Isto é, se P,H ∈ Sylp(G),
então existe g ∈ G tal que H = gPg−1;

3. Se np := |Sylp(G)|, então np||G| e np ≡ 1(mod p).
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[1] HUNGERFORD, T. W. Graduate Texts in Mathematics v. 73 Algebra. Springer,
2003

[2] ROTMAN, J. J. The Theory of Groups: An Introduction. Allyn and Bacon, 1973.

[3] GORENSTEIN, D. The classification of finite simple groups. Springer Science, New
York, 1983.

45
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Resumo

No relatório vigente abordaremos sobre as atividades realizadas no projeto de iniciação
cient́ıfica e mestrado, apresentando os objetivos esperados e resultados obtidos no que
tange ao aprendizado das aplicações da disciplina de cálculo 1.

Palavras-chave: atividades, projeto, objetivo, resultado, aprendizado, aplicações, cálculo

Introdução

O contexto histórico do desenvolvimento do cálculo diferencial integral remete a
dois cientistas e matemáticos, Gottfriend Wilhelm Leibniz (1646-1716) e Isaaac New-
ton (1643-1727) em trabalhos distintos. Neste conjunto de conhecimentos matemáticos
estuda-se os gráficos, o comportamento e as variações das funções ao longo de sua tra-
jetória, soma-se a isso a análise geométrica associada (áreas e volumes). Ou seja, trata-se
de uma compreensão ampla e sistematizada das funções.

Nesse sentido, infere-se que tal campo do saber possui inúmeras aplicações práticas,
na construção civil, no mercado financeiro, no crescimento populacional, na disse-
minação de doenças, entre outros.

Portanto, neste projeto alocamos como ponto central o estudo de aplicações práticas
do cálculo no contexto da saúde.

1Aluno participante do PICME
2Professora orientadora
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Objetivos

Objetivo Geral

Conhecer os principais conceitos básicos do Cálculo Diferencial Integral I. Apren-
dendo a aplicar seus fundamentos em situações cotidianas.

Objetivo espećıfico

Aprender a utilizar o Cálculo Diferencial Integral I para solucionar questões envol-
vendo circulação sangúınea, pressão sangúınea, titulação de anestésicos e medicamentos
em geral, taxa de contaminação por doenças virais, taxa de sobrecarga do sistema de
saúde, evolução de uma displasia.

Desenvolvimento

Funções de uma variável

Definição 1. Função: Trata-se de uma regra que associa a cada objeto de um conjunto
A um e apenas um objeto de um conjunto B.

• O conjunto A é chamado de domı́nio da função e o conjunto B é chamado de
contradomı́nio[2]

• De modo que, o valor que a função f associa a um número x pertence ao domı́nio
é representado como f(x) (que se lê ”f de x”) e frequentemente representado por
uma expressão matemática, por exemplo: f(x) = x2 + 4.

.

Exemplo 1. Assim, no exerćıcio 65 da página 9 do Livro de Cálculo Aplicado [2]:
”VACINAÇÃO. Durante um programa nacional para vacinar a população contra um
certo tipo de gripe, as autoridades descobrem que o custo para vacinar x% da população

é dado aproximadamente por C(x) =
150x

(200− x)
milhões de reais.

a) Qual é o domı́nio da função C?

Solução:O domı́nio da função C(x) =
150x

(200− x)
será todos números reais tais que

x 6= 200.

b) Para que valores de x a função C(x) tem significado neste contexto?

Solução: Para 0 ≤ x ≤ 100

c) Qual é o custo para vacinar 50% da população ?

Solução: C(50) =
150 · 50

150

d) Qual é o custo para vacinar os 50% restantes da população?

Solução: C(100)− C(50) ⇒ C(50) =
150 · 100

100
− 50 ⇒ 150− 50 = 100

⇒ 100 milhões reais
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e) Que porcentagem da população terá sido vacinada após serem gastos 37, 5 milhões
de reais no programa?

Solução: Para descobrir a porcentagem da população basta substituir os valores
na função

37, 5 =
150x

200− x
⇒ 150x = (200− x) · 37, 5

⇒ 150x = 7500− 37, 5x⇒ 187, 5x = 7500

⇒ x =
7500
1875
10

.

Logo x = 40 .

Portanto, temos 40% da população.

Limites

Definição 2. Nesse ı́nterim, cabe mencionar o conceito de Limites: ”Limite de uma
função, dizemos que f(x) tende a um número L quando x tende a um número c se dado
ε > 0, existe δ > 0, tal que:

|x− c| < ε⇒ |f(x)− L| < δ.

Em notação matemática, é escrita como limx→c f(x) = L( veja [2]).

Propriedades Algébricas dos limites

Proposição 1 (Propriedades Algébricas dos limites). Se limx→c f(x) e limx→c g(x)
existem, então:

1)
lim
x→c

[f(x) + g(x)] = lim
x→c

f(x) + lim
x→c

g(x),

2)
lim
x→c

[f(x)− g(x)] = lim
x→c

f(x)− lim
x→c

g(x),

3)
lim
x→c

[kf(x)] = k lim
x→c

f(x)

para qualquer constante k,

4)
lim
x→c

[f(x) · g(x)] = [lim
x→c

f(x)] · [lim
x→c

g(x)]

5)

lim
x→c

f(x)

g(x)
=

lim
x→c

f(x)

lim
x→c

g(x)

se lim
x→c

g(x) 6= 0,

6)
lim
x→c

[f(x)]p = [lim
x→c

f(x)]p

se [lim
x→c

f(x)]p existir. [2]

Publicação: 01/2021 48
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Continuidade

Definição 3. Uma função f é cont́ınua no ponto c se três condições são satisfeitas:

a) f(c) é definida.

b) lim
x→c

f(x) existe.

c) lim
x→c

f(x) = f(c).

Se f(x) não é cont́ınua no ponto c, dizemos que o ponto c é um ponto de descontinui-
dade. [2].

Limites de duas funções lineares

Definição 4. Para qualquer constante k, limx→c k = k e limx→ c x = c. Em outras
palavras, o limite de uma constate é a própria constante e o limite de f(x) = x quando
x tende a c é c. [2].

No exerćıcio 10 da página 70 do Livro de Cálculo Aplicado [2]:”Colônia de bactérias,
a população(em milhares) de uma colônia de bactérias t minutos após a introdução de
uma toxina é dada pela função

f(t) =

{
t2 + 7, para 0 ≤ t < 5
−8t+ 72 para t ≥ 5

(2.1)

a) Em que instante colônia deixa de existir ?

Solução: Neste caso a colônia deixa de existir quando f(t) = 0. Sendo assim:

−8t+ 72 = 0⇒ −8t = −72.

Portanto:
t = 7.

Ou seja, em 7 minutos a colônia deixa de existir.

b) Explique por que a população deve ser 10.000 em algum instante no intervalo
1 < t < 7.

Solução:Sabendo que f(1) = 12 + 7 = 8000 e f(4) = 42 + 7 = 23000. E ainda
que:

f(5) = −8 · 5 + 72 = 32000 e f(6) = −8 · 6 + 72 = 24000.

Temos que f(t)é continua em 1 < t < 7 para t 6= 5. Para t = 5 temos que:

lim
x→ 5+

f(t) = lim
x→ 5+

−8t+ 72 = 32000

e
lim

x→ 5−
f(t) = lim

x→ 5−
t2 + 7 = 32000.
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Derivada

Definição 5. Derivada de uma Função [2]: A derivada da função f(x) em relação a
x é a função f ′(x) (que se lê como ”f linha de x”) dada por

f ′(x) = lim
h→ 0

f(x+ h)− f(x)

h

e o processo de calcular a derivada é chamado de derivação. Dizemos que uma função
f(x) é derivável no ponto c se f ′(c) existe, ou seja, se o limite do quociente diferença
que define f ′(x) existe no ponto x = c.

Definição 6. • Inclinação como uma Derivada [2]:”A inclinação da reta tangente
à curva y = f(x) no ponto (c, f(c)) é dada por mtan = f ′(c)”.

• Taxa de Variação Instantânea como uma Derivada [2]:”A taxa de variação de f(x)
em relação a x no ponto x = c é dada por f ′(c)”.

No Problema 55 da página 90 do Livro de Cálculo Aplicado [2]: ”Cardiologia. Um
estudo realizado em um paciente submetido a um cateterismo revelou que o diâmetro
da aorta era aproximadamente D miĺımetros (mm) quando a pressão aórtica era p (mm
de mercúrio), onde

D(p) = 0, 0009p2 + 0, 13p+ 17, 81

para 50 ≤ p ≤ 120”.

a) Determine a taxa média de variação do diâmetro D da aorta quando p varia de
p = 60 para p = 61.

Solução: Considerando D(p) = 0, 0009p2 + 0, 13p+ 17, 81. Logo,

9× 10−4 · (p+ h)2 + 0, 13 · (p+ h) + 17, 81

h

−(9× 10−4 · p2 + 0, 13p+ 17, 81)

h

=
9× 10−4 · (p2 + 2ph+ h2) + 0, 13p+ 0, 13h+ 17, 81

h

−(9× 10−4 · p2 − 0, 13p− 17, 81)

h

=
9× 10−4 · (6 p2 + 2ph+ h2) + 0, 13 6 p+ 0, 13h+ 17 6, 81

h

−(9× 10−4· 6 p2 − 0, 13 6 p− 17 6, 81)

h

=
18× 10−4 · p 6 h+ 9× 10−4 6 h2 + 0, 13 6 h

6 h

=
18

104
· p+

9

104
· h+ 0, 13

Lembrando que, p0 = 60 e p = (60 + h) = 61, logo h = 1. Sendo assim a taxa
média de variação é

18

104
· 60 +

9

104
· 1 + 0, 13

=
1080

104
+ 0, 13 +

9

104
=

1089

104
+ 0, 13.

Portanto, a taxa média de variação será de 0, 2389.
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b) Use os métodos do cálculo para determinar a taxa instantânea de variação do
diâmetro D com a pressão aórtica p para p = 60. O diâmetro está aumentando
ou diminuindo quando p = 60?

Solução: Como

D′(p) = lim
h→ 0

18

104
· p+

9

104
· h+ 0, 13

Portanto, D′(p) =
18

104
p+ 0, 13. Assim

D′(60) =
18

104
· 60 + 0, 13 = 0, 238.

Portanto, o diâmetro está aumentando.

c) Para que valor de p a taxa instantânea de variação de D com p é igual a 0? Qual
é o significado f́ısico deste valor da pressão?

Solução: Temos que se D′(p) = 0 então

18

104
· p+ 0, 13 = 0⇒ 18

104
p = −0, 13.

Portanto,

p =
−0, 13 · 104

18
= −1300

18
.

Portanto, p = −72, 22. O diâmetro não está aumentando nem diminuindo.

Proposição 2. Regra da Constate [2]: Para qualquer constate c,

d

dx
[c] = 0

Em outras palavras, a derivada de qualquer constante é nula.

Proposição 3. Potência [2]: Para qualquer número real n,

d

dx
[xn] = n · xn−1

Em palavras, para calcular a derivada de xn, reduzimos de 1 o valor do expoente e
multiplicamos o resultado pelo valor original do expoente.

Proposição 4. Regra da Multiplicação por uma Constante [2]: Se c é uma
constante e f(x) é uma função derivável, cf(x) também é uma função derivável e

d

dx
[c · f(x)] = c · d

dx
[f(x)]

Em palavras, a derivada do múltiplo de uma função é o múltiplo da derivada da
função.

Proposição 5. Regra da Soma[2]: Se f(x) e g(x) são duas funções deriváveis, a
soma S(x) = f(x) + g(x) também é uma função derivável e S′(x) = f ′(x) + g′(x), ou
seja,

d

dx
[f(x) + g(x)] =

d

dx
[f(x)] +

d

dx
[g(x)]

Em palavras, a derivada de uma soma de funções é a soma das derivadas das
funções.
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Proposição 6. Regra do Produto[2]: Se as funções f(x) e g(x) são deriváveis no
ponto x, o produto P (x) = f(x) · g(x) também é derivável e

d

dx
[f(x) · g(x)] = f(x)

d

dx
[g(x)] + g(x)

d

dx
[f(x)]

o que também pode ser escrito como

(fg)′ = fg′ + gf ′

Em palavras, a derivada do produto fg é igual f vezes a derivada de g mais g vezes a
derivada de f .

Proposição 7. Regra do Quociente[2]: Se f(x) e g(x) são funções deriváveis, o
quociente Q(x) = f(x)/g(x) também é derivável e

d

dx
· [f(x)

g(x)
] =

g(x)
d

dx
[f(x)]− f(x)

d

dx
[g(x)]

g2(x)

se g(x) 6= 0. Também podendo ser escrito como

(
f

g
)′ =

gf ′ − fg′

g2

Resultados

Através do estudo das funções cont́ınuas e funções limites, compreendi o modelo
matemático que envolve o cálculo do IMC (́Indice de Massa Corporal), também aprendi
matematicamente quando o fluxo sangúıneo está inadequado e ainda sobre taxas de
vacinação, de natalidade e mortalidade que implicam na gestão da saúde e consequen-
temente no poder público.
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Profa. Dra. Ana Paula de Araújo Chaves (UFG)
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Realização: Apoio:

Topologia na Reta e o Conjunto de Cantor.

Joel Pereira dos Santos1, Bruno de Paula Miranda2

Resumo

Para uma melhor compreensão do conjunto dos números reais faz-se necessário es-
tudar alguns conceitos topológicos tais como os de Conjuntos Abertos e Fechados, Con-
juntos Compactos, Pontos de Acumulação, etc Nesta palestra, baseando-se no Caṕıtulo
5 do livro Análise Real - Funções de uma Variável, de Elon Lages Lima, será apresen-
tado, no dia 13 de janeiro, alguns destes conceitos de modo a fornecer uma bagagem
teórica mı́nima para a apresentação e a compreensão da construção de um interessante
subconjunto da reta denominado de Conjunto de Cantor

Introdução

Com base no Conjunto Real R, ao qual aqui será referido também como reta, há
alguns conceitos e propriedades que relacionam o conceito e as nações de limite com
os subconjuntos da reta. Tais conceitos estão presentes em um ramo da Matemática
denominado Topologia. Tais conceitos são necessários para compreender a construção e
as propriedades de um importante subconjunto da reta que tem sua devida importância
tanto na Topologia como na matemática em geral: O conjunto K de Cantor, o primeiro
Conjunto apresentado como não- enumerável.

O Conjunto de Cantor, um subconjunto do intervalo [0, 1], apresenta quatro propri-
edades espećıficas, relacionadas com os conceitos de Topologia. São elas:

• É Compacto

• Não contém intervalos

• Não contém pontos isolados

• É não-enumerável

Todas estas propriedades são demonstradas usando os conceitos de Topologia.

1Aluno bolsista
2Orientador
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Material e métodos

No caṕıtulo 5 do livro já citado anteriormente, antes de chegar na apresentação
do Conjunto de Cantor, o autor apresenta noções topológicas básicas. Algumas destas
noções são imprescind́ıveis a compreensão do Conjunto de Cantor, e por isso, devem ser
apresentadas.

Feito isso num primeiro momento, é necessário conhecer como o Conjunto de Cantor
K ⊂ [0 , 1 ] é constrúıdo, de forma explicativa, para uma fácil assimilação; nesta cons-
trução, usam-se os conceitos de intervalos abertos e fechados, apresentados em seções
anteriores do caṕıtulo cinco sob a ótica da Topologia.

Em seguida, vem a demonstração de cada uma das propriedades já listadas. Na
primeira delas, usam-se algumas propriedades de Conjuntos Abertos e Fechados para a
demonstração. Na segunda propriedade, há uma clara utilização de um conceito relaci-
onado a Conjuntos Abertos, bem como utiliza-se de alguns dados obtidos da construção
do Conjunto K. Na terceira propriedade, toma-se por base a construção de K e utiliza-
se dos conceitos de limite e pontos de acumulação. Por fim, na última propriedade,
utiliza-se os conceitos de enumerabilidade de um conjunto, conjuntos fechados e pon-
tos de acumulação, bem como o conceito (que não será apresentado) de sequência de
intervalos encaixados.

Resultados esperados e conclusão

Espera-se que, por meio da apresentação de conceitos topológicos e do detalhamento
da construção do Conjunto de Cantor, o ouvinte da palestra possa compreender a de-
monstração das propriedades do Conjunto de Cantor e entender sua importância.

Referências Bibliográficas

[1] E. L. Lima, Análise Real: Funções de Uma Variável, vol. 1, (12ª edição), Rio de
Janeiro, IMPA, 2017
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Realização: Apoio:

Infinitos, infinitésimos e a origem do Cálculo.

Juan Carlos V. de Queiroz1, João Carlos da R. Medrado2

Resumo

Apresentamos e discutimos os conceitos de infinito e infinitésimo, noções abstratas
intrinsecamente ligadas que representam, respectivamente, as ideias de infinitamente
grande e infinitamente pequeno, e a relação deles com a origem do Cálculo diferencial
e integral, desenvolvido por Isaac Newton e Gottfried Leibniz paralelamente no século
XVII.

Palavras-chaves: Infinitos, Infinitésimos.

Introdução

O presente trabalho visa alcançar uma melhor compreensão dos conceitos de infinito
e infinitésimo, noções abstratas intrinsecamente ligadas que representam, respectiva-
mente, as ideias de infinitamente grande e infinitamente pequeno, e a relação deles com
a origem do Cálculo diferencial e integral, desenvolvido por Isaac Newton e Gottfried
Leibniz paralelamente no século XVII. Assim sendo, discorre sobre a história da ma-
temática e do desenvolvimento das ferramentas utilizadas atualmente, como os conceitos
de limite, derivada e integral. Além disso, apresenta e desenvolve problemas e paradoxos
envolvendo os conceitos de infinito e infinitésimo, como o Hotel de Hilbert e o Paradoxo
do macaco infinito.

Sobre o Infinito e além

Essa presente pesquisa tem por objetivo a análise e melhor entendimento do campo
de estudos conhecido por Cálculo diferencial e infinitesimal, analisando desde o ensaio
da sua criação com a matemática dos gregos antigos através do método da exaustão,
passando pela idade moderna e finalmente chegando à idade contemporânea, onde os
conceitos e definições de moldam o cálculo foram abordados sistematicamente. Também
tem o intuito de tratar sobre conjuntos infinitos e as comparações de cardinalidade entre

1juanqueiroz@discente.ufg.br/EEC–UFG
2medrado@ufg.br/IME–UFG
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eles, utilizando teoremas e axiomas da teoria dos conjuntos, bem como o método da
equivalência proposto por George Cantor, que permite aferir a cardinalidade de um
conjunto ainda que possua infinitos elementos.

O conceito de infinito pode gerar paradoxos e problemas confusos quando aplicado,
por isso, são retratadas algumas ideias envolvendo tal definição, tais como:

(i) Hotel Infinito – experimento mental no qual o matemático alemão David Hilbert
imagina o que aconteceria se um hotel com infinitos quartos, mas que está lotado
para o dia, recebesse mais hóspedes;

(ii) Teorema do macaco infinito que se trata de um experimento mental no qual o
matemático francês Émile Borel afirma que um macaco digitando aleatoriamente
por um tempo infinito quase certamente irá reproduzir qualquer texto escolhido;

(iii) Conjectura de Collatz, bem conhecida pelos matemáticos por possuir um enunci-
ado muito simples e uma resolução bastante complexa e ainda incompleta, na qual
se pondera que todos os números naturais ao serem submetidos a regra: se for par
divida-o por 2, se for ı́mpar faça 3n+ 1 chegarão invariavelmente no termo 1, ou
seja, para a0 = α ∈ N e n = 1 . . . ,

an =

{ an−1
2

se an−1 par,

3an−1 + 1 se an−1 ı́mpar.

Neste estudo realizamos uma pesquisa bibliográfica e documental, sobretudo na rede
mundial de computadores, para que os artigos e trabalhos feitos em relação ao tema
fossem alcançados. Também foram usados materiais didáticos bem conceituados em
relação ao cálculo e a aplicação do mesmo, como o livro de James Stewart, bem como
materiais direcionados em relação a história da matemática e aos paradoxos espećıficos
que foram apresentados.

Conclusões

Em virtude dos argumentos aqui apresentados, é posśıvel concluir que os conceitos de
infinito e infinitésimo foram frutos de muitos paradoxos, a começar pelos gregos antigos,
que desenvolveram tanto a matemática, mas não acreditavam que tais definições podiam
existir no mundo f́ısico e tinham aversão ao estudo deles. Então, ao avançar da história,
embora ainda fossem parâmetros dif́ıceis e confusos, foi a partir deles que surgiu uma das
áreas mais importantes da matemática que possui aplicações em praticamente todas as
ciências: o Cálculo diferencial e integral, com os trabalhos de Isaac Newton e Gottfried
Leibniz, ao analisarem as taxas de variação e a acumulação das grandezas estudadas.

A partir desses e de outros estudos posteriores, foi posśıvel ter um melhor com-
preendimento a respeito dos infinitos e infinitésimos quando lidados sistematicamente
através da matemática. Pois, ainda que pareça um pouco confuso a prinćıpio, atual-
mente é posśıvel classificar conjuntos infinitos e diferenciá-los por suas cardinalidades,
acomodar infinitos conjuntos infinitos dentre de um outro conjunto infinito, como feito
no Hotel Infinito quando hipoteticamente chegam ao hotel infinitos conjuntos de infi-
nitos hóspedes, e até mesmo compreender através de um cálculo utilizando limites e
probabilidade como um macaco conseguiria digitar qualquer obra escolhida se ficasse
digitando em um teclado por um tempo infinito.
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Portanto, apesar de serem conceitos bastante abstratos e paradoxais à primeira vista,
os conceitos de infinito e infinitésimo impulsionaram o avanço da matemática e possuem
diversas aplicações no sentido prático das ciências, sobretudo fundamentando o cálculo.

Referências Bibliográficas

[1] Abrahão, F. S. Infinitos e Infinitesimais: Um problema matemático. Rio
de Janeiro, 2009.

[2] Stewart, J. Cálculo: Volume 1. 7° Edição, São Paulo, 2014.

[3] Arbel, N. and Dekofsky, J., The Infinite Hotel Paradox. Direção de Na-
dav Arbel. Realização de Jeff Dekofsky. Ted-Ed Animations, 2014. Dispońıvel em:
https://ed.ted.com/lessons/the-infinite-hotel-paradox-jeff-dekofsky. Acesso em: 01
out. 2020.
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Prof. Dr. Bruno Rodrigues de Freitas (UFG)

Prof. Dr. Durval José Tonon (UFG)
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Realização: Apoio:

Modelo de Regressão Linear Múltipla e Aplicação.

Júlio Cesar P. França1

Universidade Federal de Goiás, IME

humbertormath@gmail.com

Tatiane F. N. Melo 2

Universidade Federal de Goiás, IME

Resumo

Neste trabalho estudamos associações entre conjuntos de variáveis utilizando os mode-
los de regressão linear. Abordamos a forma matricial destes modelos, com ênfase na
estimação dos parâmetros, propriedades dos estimadores, testes de hipóteses, seleção
de modelos através de critérios de seleção amplamente utilizados na literatura. Além
disso, apresentamos análises estat́ısticas de conjunto de dados reais usando o software
R (R Core Team, 2017).

Introdução

Em muitas situações práticas pode ser de interesse verificar se algumas variáveis
estão relacionadas de alguma forma. Para descrever essa posśıvel relação podemos usar
um modelo matemático denotado por modelo de regressão. O objetivo principal destes
modelos é obter uma equação que explique a relação entre uma variável resposta (ou
variável dependente) e variáveis explicativas (ou independentes). Através desta relação,
que pode ser linear ou não-linear, podemos fazer predição de valores da variável resposta.
Para detalhes sobre modelo de regressão linear múltipla veja Charnet et al. (2008) e
Kutner et al. (2004).

Neste trabalho, o objetivo foi estudar a associação entre conjuntos de variáveis,
com foco no desenvolvimento teórico e aplicação dos modelos de regressão linear. Os da-
dos considerados aqui são referentes as porcentagens de vitórias das ligas de basquete da
NBA (National Basketball Association) na temporada 2019/2020. A NBA é uma liga de
basquetebol profissional da América do Norte. A liga é composta por franquias dos Esta-
dos Unidos e Canadá. Segundo a revista Forbes (https://forbes.com.br/listas/2020

1Orientando
2Orientadora
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/02/os-times-mais-valiosos-da-nba-los-angeles-lakers-e-golden-state-

warriors-alcancam- us-4-bilhoes/), os negócios que giram em torno do basquete
ainda estão em alta, os valores das franquias da NBA subiram 14% em 2019. O obje-
tivo no estudo desses dados é verificar quais variáveis são importantes para explicar a
porcentagem de vitórias das ligas da NBA.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: na Seção 2 apresentamos o
modelo de regressão linear geral e caso particular para modelos com duas variáveis
explicativas; na Seção 3, abordamos a estimação dos parâmetros e suas propriedades;
os testes de hipóteses acerca dos parâmetros são apresentados na Seção 4. Na Seção 5,
temos os principais critérios de seleção de modelos usados na literatura. A aplicação a
dados reais é dada na Seção 6. Por fim, na Seção 7 apresentamos as considerações finais
deste trabalho.

Modelo de regressão linear múltipla geral

O modelo de regressão linear múltipla com k variáveis regressoras (ou variáveis
explicativas) pode ser definido por:

yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + . . .+ βp−1xip−1 + εi,

para i = 1, 2, . . . , n. Suponha que:

(i) os erros são não correlacionados, com E(εi) = 0 e V ar(εi) = σ2i ;

(ii) as variáveis regressoras xi1, xi2, . . . , xip−1 assumem valores fixos;

(iii) os parâmetros desconhecidos do modelo são: β0, β1, . . . , βp−1.

A variável aleatória yi é chamada variável resposta e as variáveis xi1, xi2, . . . , xi,p−1 são
variáveis regressoras (ou explicativas). Matricialmente temos,

Y = Xβ + ε, (2.1)

onde

Y =


y1
y2
...
yn


n×1

,X =


1 x11 x12 ... x1p−1
1 x21 x22 ... x2p−1
...

...
...

. . .
...

1 xn1 xn2 ... xnp−1


n×p

, β =


β0
β1
β2
...
βp−1


p×1

e ε =


ε1
ε2
...
εn


n×1

Dentre as suposições que fazemos sob o modelo temos a distribuição dos erros
aleatórios εi, com i = 1, 2, . . . , n. Aqui vamos supor que cada εi tem distribuição
normal. Logo, yi também tem a mesma distribuição. Pode-se mostrar que Y tem dis-
tribuição normal multivariada, Y ∼ Nn (µ,Σ), com a seguinte função densidade de
probabilidade:

f(Y) =
1

(2π)n/2|Σ|1/2
exp

{
−1

2
(Y− µ)>Σ−1(Y− µ)

}
, (2.2)
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com,

µ =


µ1
µ2
...
µn

 e Σ =


σ21 σ12 ... σ1n
σ12 σ22 ... σ2n

...
...

. . .
...

σ1n σ2n ... σ2n

 .
O vetor µ representa o valor esperado do vetor Y e Σ é a matriz de variância e

covariância de Y, onde σ2i = V ar(yi) e σij = Cov(yi, yj). Para o modelo (2.4) temos

E(Y ) = E(Xβ + ε) = E(Xβ) + E(ε) = Xβ + 0 = Xβ.

Além disso,

V ar(Y ) = V ar(Xβ + ε) = V ar(Xβ) + V ar(ε) = V ar(ε) = σ2In.

Então,
Y ∼ Nn(Xβ, σ2In).

Modelo com duas variáveis regressoras

O modelo de regressão linear múltipla com 2 variáveis regressoras é dado por

Y = β0 + β1x1 + β2x2 + ε.

Suposições:

(i) ε ∼ N(0, σ2);

(ii) os erros são não correlacionados;

(iii) as variáveis regressoras x1 e x2 assumem valores fixos.

Interpretação: βj , j = 1, 2 é a mudança esperada em Y devido ao aumento de uma
unidade em xj , quando a outra variável x` (j 6= `) é fixa. Ou seja,

E(Y |x) = E(β0 + β1x1 + β2x2 + ε)

= β0 + β1x1 + β2x2 + E(ε)

= β0 + β1x1 + β2x2.

Logo,

E(Y |x) = β0 + β1x1 + β2x2. (2.3)

Aumentando x1 em uma unidade e mantendo fixa x2, temos

E(Y |x) = β0 + β1(x1 + 1) + β2x2. (2.4)

Subtraindo (2.4) e (2.3):

[β0 + β1x1(x1 + 1) + β2x2]− [β0 + β1x1 + β2x2] = β1.

Então, a alteração ocorrida na esperança de Y , quando aumentamos x1 em uma unidade
é exatamente β1, desde que a variável x2 permaneça fixa. De forma análoga, temos a
interpretação de β2.
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Estimação de parâmetros

Os estimadores de mı́nimos quadrados são obtidos minimizando a soma de qua-
drado dos erros εi. Sabemos que

n∑
i=1

ε2i = ε>ε e ε = Y −Xβ.

Logo,

S =

n∑
i=1

ε2i = ε>ε

= (Y −Xβ)>(Y −Xβ) = (Y > − β>X>)(Y −Xβ)

= (Y >Y − Y >Xβ − β>X>Y + β>X>Xβ)

Observe que Y >Xβ = β>X>Y . Então para minimizar a soma de quadrado dos
reśıduos devemos derivar a mesma e igualar a zero. Ou seja,

∂S

∂β
=

∂(Y >Y − 2Y >Xβ + β>X>Xβ)

∂β
= −2X>Y + 2X>Xβ. (2.5)

Dáı,

−2X>Y + 2X>Xβ̂ = 0

X>Xβ̂ = X>Y

(X>X)−1X>Xβ̂ = (X>X)−1X>Y

β̂ = (X>X)−1X>Y ,

desde que (X>X)−1 exista. A equação (2.5) foi obtida considerando as derivadas abaixo:

∂(Y >Y )

∂(β)
= 0
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Y >Xβ =
[
y1 y2 ... yn

]


1 x11 ... x1p−1
1 x21 ... x2p−1
...

...
. . .

...
1 xn1 ... xnp−1



β0
β1
β2
...
βp−1



=
[ ∑n

i=1 yi
∑n

i=1 yixi1
∑n

i=1 yixi2 ...
∑n

i=1 yixip−1
]

β0
β1
β2
...
βp−1


= β0

n∑
i=1

yi + β1

n∑
i=1

yixi1 + ...+ βp−1

n∑
i=1

yixip−1.

Então,

∂(Y >Xβ)

∂β
=



∑n
i=1 yi∑n

i=1 yixi1
...∑n

i=1 yixip−1

 =


1 1 1 ... 1
x11 x21 x31 ... xn1

...
...

...
. . .

...
x1p−1 x2p−1 x3p−1 ... xnp−1



y1
y2
...
yn

 = X>Y .

Agora,

β>X>Xβ =
[
β0 β1 ... βp−1

]


1 1 ... 1
x11 x21 ... xn1
..
.

..

.
. . .

...
x1p−1 x2p−1 ... xnp−1




1 x11 ... x1p−1

1 x21 ... x2p−1

...
...

. . .
...

1 xn1 ... xnp−1



β0
β1
β2
..
.
βp−1



=
[
β0 +

∑p−1
j=1 βjx1j β0 +

∑p−1
j=1 βjx2j ... β0 +

∑p−1
j=1 βjxnj

]


β0 +
∑p−1
j=1 βjx1j

β0 +
∑p−1
j=1 βjx2j

...

β0 +
∑p−1
j=1 βjxnj



=

β0 +

p−1∑
j=1

βjx1j

2

+

β0 +

p−1∑
j=1

βjx2j

2

+ . . .+

β0 +

p−1∑
j=1

βjxnj

2

=
n∑
i=1

β0 +

p−1∑
j=1

βjxij

2

.

Então,
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∂(β>X>Xβ)

∂β
=



∂

[∑n
i=1

(
β0+

∑p−1
j=1 βjxij

)2]
∂β0

∂

[∑n
i=1

(
β0+

∑p−1
j=1 βjxij

)2]
∂β1

...

∂

[∑n
i=1

(
β0+

∑p−1
j=1 βjxij

)2]
∂βp−1



= 2



nβ0 +
∑n
i=1

∑p−1
j=1 βjxij

β0
∑n
i=1 xi1 +

∑n
i=1

∑p−1
j=1 βjxijxi1

...

β0
∑n
i=1 xip−1 +

∑n
i=1

∑p−1
j=1 βjxijxip−1



= 2


n

∑n
i=1 xi1

∑n
i=1 xi2 ...

∑n
i=1 xip−1∑n

i=1 xi1
∑n
i=1 xi1xi1

∑n
i=1 xi1xi2 ...

∑n
i=1 xi1xip−1

...
...

...
. . .

...∑n
i=1 xip−1

∑n
i=1 xip−1xi1

∑n
i=1 xip−1xi2 ...

∑n
i=1 xip−1xip−1




β0
β1
...

βp−1



= 2


1 1 ... 1
x11 x21 ... xn1
...

...
. . .

...
x1p−1 x2p−1 ... xnp−1




1 x11 x12 ... x1p−1

1 x21 x22 ... x2p−1

...
...

...
. . .

...
1 xn1 xn2 ... xnp−1




β0
β1
...

βp−1



= 2X>Xβ.

Propriedades dos Estimadores

Abaixo apresentamos algumas propriedades dos estimadores. Temos que o esti-
mador β̂ é não viesado para β. Ou seja,

E[β̂] = E[(X>X)−1X>Y ]

= (X>X)−1X>E[Y ]

= (X>X)−1X>Xβ

= β,

e

V ar[β̂] = V ar[(X>X)−1X>Y]

= (X>X)−1X>V ar[Y]
[
(X>X)−1X>

]>
= (X>X)−1X>σ2InX[(X>X)−1]>

= σ2(X>X)−1X>X[(X>X)−1]>

= σ2(X>X)−1.

Temos que,
β̂ ∼ Np(β, σ

2(X>X)−1).
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Para cada parâmetro de estimação β̂k, com k = 0, 1, ..., p− 1,

β̂k ∼ N(βk;σ
2Ck+1,k+1),

onde Ck+1,k+1 é o k + 1 elemento da diagonal da matriz C = (X>X)−1.

Na análise de regressão temos algumas notações muito utilizadas na literatura.
Por exemplo, as somas de quadrados. Ou seja,

• Soma dos quadrados total (SQT ), a diferença entre os dados da amostra e a média:

SQT =

n∑
i=1

(yi − y)2.

• Soma dos quadrados da regressão (SQReg), a diferença entre os valores da re-
gressão e a média:

SQReg =

n∑
i=1

(ŷi − y)2.

• Soma dos quadrados do reśıduo (SQR), a diferença entre os dados da amostra e
os valores da regressão:

SQR =
n∑
i=1

(yi − ŷi)2.

Pode ser mostrado que
SQT = SQReg + SQR.

Ou seja,

SQT =

n∑
i=1

(yi − y)2 =

n∑
i=1

(ŷi − y)2 +

n∑
i=1

(yi − ŷi)2 = SQReg + SQR.
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Podemos reescrever matricialmente cadas soma de quadrados como:

SQT =
n∑
i=1

(yi − y)2 =
n∑
i=1

(yi − y)(yi − y)

=

n∑
i=1

yi(yi − y)− y
n∑
i=1

(yi − y) =

n∑
i=1

(y2i − yiy)− y

(
n∑
i=1

yi − ny

)

=

n∑
i=1

(y2i )− nyy − y
��

���
���

���
��:0(

n∑
i=1

yi − n
(∑n

i=1 yi
n

))
=

n∑
i=1

(y2i )− ny2

= Y>Y− ny2

SQR =

n∑
i=1

(yi − ŷi)2 = (Y −Xβ̂)>(Y −Xβ̂)

= Y >Y − Y >Xβ̂ − β̂>X>Y + β̂
>
X>Xβ̂

= Y >Y − Y >Xβ̂ − β̂>X>Y + β̂
>
��

���
���

�:I
X>X(X>X)−1X>Y

= Y >Y − Y >Xβ̂ − β̂>X>Y + β̂
>
X>Y

= Y >Y − Y >Xβ̂

SQReg = SQT − SQR
= Y >Y − ny2 − (Y >Y − Y >Xβ̂)

= Y >Xβ̂ − ny2

A estimativa da variância σ2 é feita pela soma dos quadrados sobre os graus de
liberdade, n− p. Ou seja,

σ̂2 =
SQR

n− p
=
Y >Y − Y >Xβ̂

n− p
.

Teste de Hipóteses

Um dos objetivos na inferência estat́ıstica é a realização de testes de hipóteses
para avaliar os parâmetros do modelo. Por exemplo, podemos ter interesse em testar
cada elemento do vetor β, ou seja,

H0 : βk = 0 versus H1 : βk 6= 0,

com k = 1, 2, ..., p− 1. Para realizar este teste utilizamos a estat́ıstica de teste:

Tβk =
β̂k√

σ̂2Ck+1,k+1

.

Sob H0, a estat́ıstica Tβk tem distribuição tn−p.

Outra parte importante na inferência estat́ıstica são os intervalos de confiança e
predição. Aqui, o intervalo de predição para a variável dependente yi, com confiança
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100(1− α)%, é dado por

ŷi ± tα/2,n−p
√
σ̂2x>i (X>X)−1xi,

onde ŷi = x>i β̂, x>i = (1, xi1, xi2, ..., xi,p−1) e tα/2,n−p é o quantil da t-Student, tal que
P
(
T > tα/2,n−p

)
= α/2, com T ∼ tn−p. Vale ressaltar que

E[ŷi] = x>i β e V ar[ŷi] = σ2x>i (X>X)−1xi,

com i = 1, 2, . . . , n.
Particularmente, testes de hipóteses acerca dos parâmetros descritos na Seção 2.1

são necessários. Por exemplo, podemos estar interessados em testar se a variável x2 tem
(ou não) influência na variável resposta Y . O teste, neste caso, é

H0 : β2 = 0×H1 : β2 6= 0.

Caso H0 não seja rejeitada então o modelo (2.3) pode ser reduzido para um modelo
linear simples (somente com uma variável regressora).

Critérios de seleção de modelos

Três critérios de seleção de modelos de regressão são amplamente utilizados na
literatura, são eles: o Critério de Informação de Akaike (AIC), Critério de Informação
de Akaike corrigido (AICc) e o Critério de Informação Bayesiano (BIC).

Akaike (1974) definiu seu critério de informação como:

AIC = −2 log[L(β̂)] + 2p,

onde β̂ é o estimador de máxima verossimilhança de β, L(β) =
∏n
i=1 f(yi|β) é a função

de verossimilhança e p o número de parâmetros. O modelo que apresenta menor AIC
é o melhor ajustado. Bozdogan (1987) desenvolveu uma correção para o Critério de
Informação de Akaike:

AICc = −2 log[L(β̂)] + 2p+ 2
p(p+ 1)

n− p− 1
.

O Critério de Informação Bayesiano foi proposto por Shwarz (1978), assim como o AIC
o modelo que apresenta menor BIC é o melhor ajustado:

BIC = −2 log[f(yn|β̂)] + p log n,

onde f(yn|β̂) é o modelo escolhido e n é o tamanho amostral.

Outra medida de ajuste de um modelos de regressão é o coeficiente de deter-
minação, denotado por R2. Este coeficiente varia no intervalo (0,1) e seu valor expressa
a quantidade da variância dos dados que é explicada pelo modelo. Quanto mais próximo
de 1 estiver o R2, melhor o modelo se ajusta aos dados. O R2 é definido por

R2 = 1− SQR

SQT
= 1− SQT − SQReg

SQT
=
SQReg
SQT

.
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Aplicação

O dados usados neste trabalho refere-se as porcentagens de vitórias das ligas de
basquete da NBA (variável dependente - Y ), porcentagem de Fields Goals3 (variável
independente - X1), porcentagem de cestas de 3 pontos marcadas pelo time oponente
(variável independente - X2), números de turnovers4 realizadas pelo time oponente
(variável independente - X3), a idade dos jogadores em 01 de fevereiro da temporada
(variável independente - X4) e o Plus Minus5 (variável independente - X5). Os valores
das porcentagens (ou taxas) de vitórias das ligas (Y ) foram obtidos dividindo o número
de jogos ganhos pelo número total de jogos. No total são 30 times. Os dados foram
obtidos no site https://www.basketball-reference.com, no peŕıodo de 2019-2020, e
são apresentados na Tabela 1.

Tabela 2.1: Dados das ligas de basquete da NBA em 2019/2020.
Times Total de Jogos X1 X2 X3 X4 X5

jogos ganhos

Atlanta Hawks 67 20 0.449 0.363 1006 24.1 −8.0
Boston Celtics 64 43 0.459 0.342 981 25.3 6.2
Brooklyn Nets 64 30 0.444 0.350 808 26.5 −0.6

Charlotte Hornets 65 23 0.434 0.352 935 24.3 −6.8
Chicago Bulls 65 22 0.447 0.353 1187 24.4 −3.1

Cleveland Cavaliers 65 19 0.458 0.375 844 25.0 −7.9
Dallas Mavericks 67 40 0.462 0.345 818 26.2 6.0
Denver Nuggets 65 43 0.471 0.346 931 25.6 3.0
Detroit Pistons 66 20 0.459 0.361 923 25.9 −3.6

Golden State Warriors 65 15 0.438 0.389 1016 24.4 −8.7
Houston Rockets 64 40 0.454 0.348 1012 29.1 3.8

Indiana Pacers 65 39 0.477 0.345 935 25.6 1.9
Los Angeles Clippers 64 44 0.464 0.341 908 27.4 6.5

Los Angeles Lakers 63 49 0.485 0.342 986 29.6 7.4
Memphis Grizzlies 65 32 0.470 0.363 947 24.0 −1.1

Miami Heat 65 41 0.470 0.346 888 25.9 3.2
Milwaukee Bucks 65 53 0.477 0.356 929 29.2 11.3

Minnesota Timberwolves 64 19 0.441 0.363 992 24.8 −4.3
New Orleans Pelicans 64 28 0.462 0.355 927 25.4 −0.8

New York Knicks 66 21 0.447 0.381 907 24.5 −6.5
Oklahoma City Thunder 64 40 0.473 0.344 893 25.6 2.5

Orlando Magic 65 30 0.442 0.370 964 26.0 −1.0
Philadelphia 76ers 65 39 0.465 0.354 913 26.4 2.2

Phoenix Suns 65 26 0.464 0.368 1037 24.7 −1.4
Portland Trail Blazers 66 29 0.461 0.377 840 27.5 −1.6

Sacramento Kings 64 28 0.459 0.355 965 27.1 −1.9
San Antonio Spurs 63 27 0.470 0.376 817 27.9 −1.8

Toronto Raptors 64 46 0.458 0.337 1077 26.6 6.5
Utah Jazz 64 41 0.475 0.351 771 27.5 3.2

Washington Wizards 64 24 0.461 0.378 1044 25.4 −4.0

Observamos, na Tabela 2, que a menor taxa de vitória das ligas de basquete
da NBA é 23, 08% e a maior é 81, 54%. O primeiro quartil (Q1) é igual a 0.3591, ou
seja, 25% das taxas de vitórias são menores que 35, 91%. Além disso, 50% das taxas

3Os Fields Goals são arremessos. Os lances livres não são contados e a porcentagem é relativa aos
arremessos que marcaram pontos sobre as tentativas.

4Os turnovers são os revesamentos.
5O Plus Minus é a média da diferença da pontuação do time enquanto esteve em quadra.
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de vitórias são maiores (ou menores) que 46, 51%, já que esse é o valor da mediana
(Q2). Em média a taxa de vitória das ligas é de 50.08% e desvio padrão 16.34%. Além
disso, temos que, em média a porcentagem de arremessos dos times é de 45.99% (desvio
padrão = 1.27%), sofrendo no jogo, em média, 35.75% de cestas de 3 pontos do time
adversário. O número médio de revesamentos é 940 e a idade média dos jogadores em
01 de fevereiro da temporada é 26 anos. Na Figura 2.3, também podemos observar esses
achados. Nestes casos, os box-plots não indicaram nenhum candidato a outlier.

Tabela 2.2: Resumo da variáveis Y , X1, X2, X3, X4 e X5.

Variáveis Mı́nimo Máximo Q1 Q2 Q3 Média Desvio Padrão

Y 0.2308 0.8154 0.3591 0.4651 0.6293 0.5008 0.1634
X1 0.4340 0.4850 0.4502 0.4610 0.4700 0.4599 0.0127
X2 0.3370 0.3890 0.3460 0.3545 0.3668 0.3575 0.0138
X3 771.0 1187.0 896.5 933.0 990.5 940.0 88.4247
X4 24.00 29.60 24.85 25.75 26.98 26.06 1.5368
X5 −8.700 11.300 −3.475 −0.900 3.200 0.020 5.1267
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Figura 2.3: Box-Plot dos dados referentes a taxa de vitória das ligas de basquete da
NBA (Y ), taxa de Fields Goals (X1), taxa de cestas de 3 pontos marcadas pelo time
oponente (X2), números de turnovers (X3), idade dos jogadores (X4) e Plus Minus
(X5), respectivamente.

Observamos nos histogramas, apresentados na Figura 2.4, que a taxa de vitória
das ligas é um valor mais frequente nas faixas de 40% a 50% e 60% a 70%. A menor
frequência se concentra no intervalo de 80% a 100%, com só um time. Na porcentagem
de Fields Goals a frequência é maior entre 46% e 47% e não passa de 50%, a maior
frequência do time adversário marcar uma cesta de 3 pontos entre 34% e 35% com uma
grande frequência de turnovers entre 900 e 950. Além disso, observamos que a maioria
dos jogadores têm entre 24 e 26 anos de idade e a minoria têm entre 29 e 30 anos. Para
variável Plus Minus é mais comum a potuação de -5 pontos a nenhuma pontuação, ou
seja, permanece com o placar constante.
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Taxa de vitórias

fr
eq

uê
nc

ia

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0
1

2
3

4
5

6
7

Taxa de Fields Goals

fr
eq

uê
nc

ia

0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49

0
2

4
6

8
10

Taxa de cestas de 3 pontos

fr
eq

uê
nc

ia

0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39

0
2

4
6

8
10

Números de turnovers

fr
eq

uê
nc

ia

800 900 1000 1100 1200

0
2

4
6

8
10

Idade dos jogadores

fr
eq

uê
nc

ia

24 25 26 27 28 29 30

0
2

4
6

8

Plus Minus

fr
eq

uê
nc

ia

−10 −5 0 5 10 15

0
2

4
6

8
10

12

Figura 2.4: Histogramas das variáveis estudadas.

Modelos ajustados

Primeiramente, aplicamos o teste Shapiro-Wilk na variável resposta Y para verifi-
car se os dados foram retirados de uma população com distribuição normal. Neste teste,
obtemos um valor p igual a 0.1438, superior ao ńıvel de significância de 5%, então não
rejeitamos a hipótese de normalidade. Na Figura 3, temos o QQ-Plot de Y , observamos
que os pontos estão dispostos em torno de uma linha, o que corrobora com o teste de
Shapiro-Wilk, indicando normalidade dos dados.
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Figura 2.5: QQ-Plot da taxa de vitória das ligas de basquete da NBA.

Para descrever a variável resposta alguns modelos foram ajustados baseados nas
variáveis que possuem alguma correlação com a variável resposta. Na Figura 4, apre-
sentamos diagramas de dispersão da variável resposta Y contra as variáveis explicati-
vas X1, X2, X3, X4 e X5, respectivamente. Observamos nesta figura que, a variável
X3 (números de turnovers), parece não ter relação linear com a variável Y (taxas
de vitórias das ligas), o que não ocorre para as outras variáveis. Numericamente,
temos que Corr(Y,X1) = 0.6892, Corr(Y,X2) = −0.7444, Corr(Y,X3) = −0.1510,
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Corr(Y,X4) = 0.6567 e , Corr(Y,X5) = 0.9637.
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Figura 2.6: Diagrama de dispersão de Y contra as variáveis explicativas X1, X2, X3,
X4 e X5, respectivamente.

Ajustamos vários cenários com o conjunto das variáveis explicativas. Em nenhum
desses cenários a variável explicativa X3 foi significativa. Apresentaremos aqui somente
modelos sem a variável X3. Abaixo, apresentamos os modelos nos quais as variáveis
explicativas foram significativas.

O único modelo, com intercepto, significativo é:

(a) Modelo 1: y = β0 + β5X5 + ε.

Os outros modelos significativos são sem interceptos:

(b) Modelo 2: y = β1X1 + β5X5 + ε.

(c) Modelo 3: y = β2X2 + β5X5 + ε.

(d) Modelo 4: y = β4X4 + β5X5 + ε.

(e) Modelo 5: y = β1X1 + β2X2 + β4X4 + ε.

Nos modelos com interceptos existe taxa de vitória mesmo se todas as variáveis
explicativas são nulas. Em contrapartida, no modelo sem intercepto só se tem taxa de
vitória se alguma variável explicativa é não nula.

Na Figura 5, temos os gráficos de envelope. Observamos que todos os modelos
parecem bem ajustados. Em todos os casos, os dados estão completamente contidos nas
bandas de confiança.

Abaixo apresentamos e interpretamos as estimativas dos parâmetros,

(a) O Modelo 1 ajustado é

ŷ = 0, 5002 + 0, 0307X5,

quando há o aumento de 1 ponto no Plus Minus a taxa média de vitória aumenta
em 3, 07%. Além disso, temos que β̂0 = 0, 5002, significando que a taxa média de
vitória estimada é de 50, 02% caso o Plus Minus seja igual a zero. O R2 é igual a
92, 87%, ou seja, 92, 87% da variabilidade da taxa de vitória é explicada pelo Plus
Minus.
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Figura 2.7: Gráficos de envelope.

(b) O Modelo 2 ajustado é

ŷ = 1, 0879X1 + 0, 0290X5.

Mantendo o Plus Minus constante, a cada 1% de acréscimo na porcentagem de
Fields Goals temos um acréscimo de 1, 0879% na taxa de vitória. Quando há o
aumento de 1 ponto no Plus Minus a taxa média de vitória aumenta em 2, 90%,
mantendo a taxa de Fields Goals constante. Temos que 99, 39% da variabilidade
da taxa de vitória é explicada pelo Plus Minus e pela porcentagem de Fields Goals
(R2 = 99, 39).

(c) O Modelo 3 ajustado é

ŷ = 1, 3971X2 + 0, 0335X5,

quando aumentamos 1% na taxa de de cestas de 3 pontos marcadas pelo time
adversário temos um acréscimo de 1, 3971% na taxa de vitória, mantendo a variável
de Plus Minus constante. Por outro lado, mantendo a porcentagem de cestas de 3
pontos marcadas pelo time adversário constante, quando há o aumento de 1 ponto
no Plus Minus a taxa média de vitória aumenta em 3, 35%. Temos que 99, 18% da
variabilidade da taxa de vitória é explicada pelo Plus Minus e pela porcentagem
de cestas de 3 pontos marcadas pelo time adversário (R2 = 99, 18).

(d) O Modelo 4 ajustado é

ŷ = 0, 0192X4 + 0, 0268X5.

Mantendo o Plus Minus constante, quando aumentamos em 1 ano a idade dos
jogadores, temos um acréscimo de 1, 92% na taxa de vitória. Além disso, quando
há o aumento de 1 ponto no Plus Minus a taxa média de vitória aumenta em
2, 68%, mantendo a idade dos jogadores constante. Temos que 99, 19% da variabi-
lidade da taxa de vitória é explicada pelo Plus Minus e pela idade dos jogadores
(R2 = 99, 19).
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(e) O Modelo 5 ajustado é

ŷ = 4, 0133X1 − 6, 2838X2 + 0, 0346X4,

mantendo as variáveis X2 e X4 constantes temos que, o aumento de 1% na por-
centagem de Fields Goals há um aumento de 4, 0133% na taxa de vitórias, já o
acréscimo de 1% na porcentagem de cestas de 3 pontos do time adversário a taxa
de vitória descresce 6, 2838% (para X1 e X4 constantes). Além disso, o acréscimo
de 1 ano na idade dos jogadores implica em um aumento de 3, 46% na taxa de
vitória (com X1 e X2 constantes). Por fim, 98, 38% da variabilidade da taxa de
vitória é explicada pela porcentagem de F ields Goals, porcentagem de cestas de
3 pontos marcadas pelo time adversário e pela idade dos jogadores (R2 = 98, 38).

Quando usamos os critérios de seleção, apresentados na Seção 5, temos que o Mo-
delo 2 é escolhido, pois é o que apresenta menor valores de AIC e BIC, veja Tabela 3.

Tabela 2.3: Valores do AIC e BIC para os modelos ajustados.
Modelos AIC BIC

Modelo 1 −97.7939 −93.5903
Modelo 2 −100.5627 −96.3591

Modelo 3 −91.4752 −87.2717
Modelo 4 −91.8750 −87.6714
Modelo 5 −69.1029 −63.4981

Conclusões

Após as análises realizadas foi posśıvel compreender o que melhor determina a
taxa de vitória em um time da liga de basquete NBA e quais das métricas de um jogo
são essenciais pra tal. Dentre as posśıveis variáveis explicativas foi feita uma análise do
que seria significativo para o estudo de uma regressão. Com estas variáveis selecionadas
os posśıveis modelos apresentaram boa aderência segundo o R2, contudo, dentre todos
o que demonstrou melhor adequação foi o Modelo 2, apontando que basta calcular a
porcentagem de Fields Goals e o Plus Minus de cada time para explicar a taxa de
vitória, com explicação de 99,39%. Algo intuitivo por estarem ligados um a execução
de cestas e outro com o rendimento da equipe em quadra.
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Introdução

A geometria diferencial é uma área da matemática que estuda as propriedades das
curvas e superf́ıcies utilizando o cálculo diferencial e integral (DO CARMO, 2016). Uma
dessas propriedades estudadas é a curvatura. No âmbito das curvas planas, a curvatura
a prinćıpio pode ser trabalhosa e dif́ıcil de ser calculada, visto que há a necessidade da
parametrização pelo comprimento de arco (PCA).

Objetivo

O enfoque desse trabalho é demonstrar uma maneira mais simples de calcular a
curvatura das curvas regulares planas, apresentado no livro da Keti Tenenblat intitulado
introdução a geometria diferencial.

Metodologia

Afim de demonstrar o grande contraste de dificuldade entre os métodos para calcular
a curvatura, é apresentado como se calcula a curvatura das curvas PCA. Logo após, é
introduzido o método mais simples deixando assim claro os benef́ıcios de seu uso.

Dessa forma, é feito a demonstração da fórmula para o cálculo do comprimento de
arco de uma curva regular no plano (FLEMMING, 1992; GONÇALVES & FLEMMING,
2007; TENENBLAT, 2008):

s(t) =

∫ t

t0

|α′(t)| dt (2.1)
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em que,
s(t) - comprimento de arco entre as imagens dos dois pontos t e t0;
t - elemento do domı́nio cuja imagem delimita o final do arco;
t0 - elemento fixo do domı́nio cuja imagem delimita o inicio do arco;
|α′(t)| - módulo da derivada de primeira ordem de uma curva regular α

Logo em seguida, utiliza-se (1) para reparametrizar uma curva pelo comprimento de
arco utilizando a curva cicloide com o domı́nio devidamente restringido como exemplo
(TENENBLAT, 2008):

• Parametrizada por um parâmetro qualquer:

α(t) = a(t− sen(t), 1− cos(t)) (2.2)

• Parametrizada pelo comprimento de arco:

β(s) = a
(
2arccos

(
1−

s

4a

)
− sen

(
2arccos

(
1−

s

4a

))
, 1− cos

(
2arccos

(
1−

s

4a

)))
(2.3)

em que,
α e β - curvas com mesmo traço;
a - raio da circunferência que forma a cicloide

É também apresentado o conceito de curvatura através das formulas de Frenet (TE-
NENBLAT, 2008):

t′(s) = k(s)n(s) (2.4)

Onde,
k - curvatura em s;
s - parâmetro;
t’ - derivada de primeira ordem do vetor tangente de uma curva PCA

Para finalizar é apresentado e demostrado o método mais simples para o cálculo
da curvatura em uma curva regular α(t) = (x(t), y(t)) não PCA em t(TENENBLAT,
2008):

k(t) =
−x′′(t)y′(t) + x′(t)y′′(t)

|α′(t)|3
(2.5)

Resultados

Como resultado foi posśıvel demonstrar uma forma para calcular a curvatura de
curvas regulares planas não PCA de uma forma muito simplificada que pode poupar
tempo, com esse método não é preciso calcular a integral de |α′(t)| que pode ser bastante
trabalhoso e dif́ıcil.

Conclusões

Portanto, fica claro que o método demonstrado, passo à passo, neste trabalho é útil
para o cálculo da curvatura de curvas regulares planas. Dessa forma, como perspectiva
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para os próximos trabalhos será estudar os métodos para calcular a curvatura de curvas
regulares no espaço euclidiano.
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Comitê Organizador:
Prof. Dr. Alacyr José Gomes (UFG)
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Resumo

Nesse trabalho utilizamos as ferramentas de otimização para problemas de oti-
mização irrestrita com o objetivo de assegurar a existência de um ponto de Weber
que, sob determinadas condições sobre uma coleção finita de pontos dados, o referido
ponto é único. Além disso, mesmo a função objetivo no Problema de Weber sendo
não diferenciável, com base no paper Bento et al. (J. Optim. Theory Appl., 183(3):
977–992, 2019) aplicamos o método do gradiente para encontrar um ponto de Weber.

Palavras-chave: Otimização, Condições de Otimalidade, Ponto de Weber, Método
do Gradiente.

Introdução

Problemas de otimização surgem nas mais diversas áreas como, por exemplo, trans-
porte, agricultura, finanças. No processo de otimização o objetivo é maximizar ou
minimizar uma certa função que pode ou não estar sujeita a restrições. Em geral, como
problemas de maximização podem ser transformados em problemas de minimização,
pode-se considerar simplesmente o seguinte modelo geral:

minx∈Df(x), (2.1)

onde f : Rn → R é uma função e D ⊂ Rn é um subconjunto não vazio. Nesse trabalho
estamos interessados num problema particular de otimização irrestrito conhecido como
o problema de Weber o qual é visto como o ponto de partida da Teoria da Localização;
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ver, por exemplo, [2]. O Problema de Weber consiste em encontrar um ponto x ∈ Rn
cuja soma das distâncias ponderadas a partir de um determinado conjunto de pontos
{y1, y2, ..., ym} seja minimizada, i.e.,

minx∈Rnf(x) =
∑m

i=1wi||x− yi||, (2.2)

onde w1, ..., wm são escalares positivos. Esse problema é uma extensão natural do ”Pro-
blema Fermat”, que chamou a atenção do Evangelista Torricelli ,que por volta de 1640,
idealizou uma solução geométrica para o problema. O problema consiste em, dados 3
pontos no plano, encontrar um quarto ponto cuja soma das distancias até os outros 3
pontos seja mińıma; ver, por exemplo, [6].

Nosso foco nesse trabalho é utilizar as ferramentas de otimização para o Problema 2.1,
assegurar que o Problema 2.2 sempre tem solução e, sob determinadas condições sobre
os y1, y2, ..., ym, que essa solução pode ser única ou infinitas. Além disso, apesar de 2.2
ser um problema onde a função objetivo é não diferenciável, baseado em [1], ilustramos
como aplicar o método do gradiente para resolvê-lo.

O trabalho é organizado como segue: na Seção 2 apresentamos alguns resultados
de otimização e na Seção 2 discutimos algumas questões com relação ao Problema de
Weber e como aplicar o Método do Gradiente para resolvê-lo.

Preliminares

Nessa seção apresentamos alguns resultados básicos de otimização para o caso es-
pećıfico onde o Problema 2.1 é irrestrito, bem como o Método do Gradiente, ver [2, 4, 5].

Existência de Solução e Condições de Otimalidade

O conjunto solução do Problema 2.1 é denotado como segue argminx∈Df(x).
Dado um ponto c ∈ R, denotamos por Lf,D(c) = {x ∈ Rn : f(x) ≤ c} o conjunto de

ńıvel de f em relação a c.

Proposição 1. Para todo c ∈ R para o qual Lf,D(c) 6= ∅, segue que;

argminx∈Df(x) = argminx∈Lf,D(c)f(x).

Definição 1. Uma sequência {xk} ⊂ Rn é dita ser cŕıtica em relação a um certo
conjunto D se {xk} ⊂ D e, ou ‖xk‖ → ∞ ou existe x na fronteira de D tal que x /∈ D
com {xk} → x. Uma função f : D → R é dita ser coerciva no conjunto D se, para toda
sequência {xk} cŕıtica em relação a D, ocorre que lim supk→+∞ f(xk) = +∞.

Proposição 2. Com relação ao Problema 2.1, se f é coerciva então argminx∈Df(x) 6=
∅.

Uma função f : Rn → R é dita ser convexa se, para x, y ∈ Rn, temos:

f(αx+ (1− α)y) ≤ αf(x) + (1− α)f(y), α ∈ [0, 1]. (2.3)

Se a desigualdade em 2.3 é estrita para todo x 6= y e α ∈]0, 1[, então f é dita ser
estritamente convexa.

Proposição 3. Seja f : Rn → R uma função convexa. Então:

(a) Cada mı́nimo local de f é também um mı́nimo global. Em particular, se f é
estritamente convexa, então f admite no máximo um mı́nimo global.

Publicação: 01/2021 78
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(b) Se f é diferenciável, então ∇f(x) = 0 é uma condição necessária e suficiente para
x ser um mı́nimo global de f ;

(c) No caso onde f é duas vezes diferenciável, se ∇2f(x) (Hessiana de f em x) é
definida positiva para todo x, então f é estritamente convexa.

Método de Descida

Nessa seção introduzimos um esquema geral de métodos de descida para o Pro-
blema 2.1 no caso particular onde D = Rn e f é continuamente diferenciável.

Uma das estratégias mais naturais para resolver o Problema 2.1 é, a partir de uma
aproximação xk ∈ Rn da solução, encontrar um ponto xk+1 ∈ Rn tal que

f(xk+1) < f(xk).

Uma maneira de realizar essa estratégia é tomando uma direção dk ∈ Rn e um compri-
mento de passo αk > 0 tal que:

f(xk + αkd
k) < f(xk), (2.4)

e, nesse caso, define-se xk+1 = xk + αkd
k.

Esquema geral de métodos de descida

Dado x0 ∈ Rn, o esquema iterativo geral de métodos de descida gera uma sequência
{xk+1} como segue :

xk+1 = xk + αkd
k, k = 0, 1, 2, 3, . . .

onde dk e αk > 0 são escolhidos de tal forma que 2.4 ocorre.
A escolha de dk = −∇f(xk) nos leva ao Método do Gradiente, também conhecido

como Método de Cauchy, [3].

Método do Gradiente

1. Inicio: Tome x0 ∈ Rn

2. Critério de parada: Se ∇f(xk) = 0, pare. caso contrário:

3. Passo iterativo: Escolha αk > 0 de tal forma que f(xk+1) < f(xk), e defina:

xk+1 = xk − αk∇f(xk)

e volte ao passo 2.

Algumas regras que definem o comprimento de passo αk na direção de busca em
questão seguem abaixo:

(a) (Busca linear exata): αk = argminαk≥0f(xk − αk∇f(xk));

(b) (Busca linear inexata ”regra de Armijo”): Para β ∈ (0, 1), escolha

αk = max{2−J : J ∈ N, f(xk − 2−J∇f(xk)) ≤ f(xk)− β2−J ||∇f(xk)||2};
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(c) (Regularização proximal): Para {λk} tal que 0 < λ− < λk < λ+, escolha

αk = arg min
αk≥0

{
f(xk − αk∇f(xk)) +

α2λK
2
||∇f(xk)||2

}
.

Proposição 4. Se {xk} é uma sequência gerado pelo Método do Gradiente alguma
das buscas lineares descritas nos item (a), (b) ou (c) acima e f é continuamente dife-
renciável, então:

(i)

∞∑
k=0

||xk+1 − xk||2 < +∞. Em particular, lim
k→+∞

(xk+1 − xk) = 0;

(ii) Cada ponto de acumulação de {xk}, se existe, é um ponto cŕıtico de f ;

(iii) Se o conjunto solução do Problema 2.1, S∗, é não vazio e f é convexa, então {xk}
converge a S∗.

Resultados e discussão

Nessa seção discutimos algumas questões com relação ao Problema de Weber e como
aplicar o Método do Gradiente para resolvê-lo, [1].

Proposição 5. Com relação ao Problema 2.2, as seguintes afirmações ocorrem:

(a) A função objetivo f é convexa;

(b) O conjunto solução argminx∈Rnf(x) 6= ∅. Além disso, se os pontos y1, y2, . . . , ym
forem não colineares, a solução é única;

(c) Seja i0 ∈ I := {1, 2, . . . ,m} um ı́ndice, tal que f(yi0) = mini∈I f(yi). Então, yi0 é
um minimizador de f em Rn se e somente se∣∣∣∣∣∣

∣∣∣∣∣∣
m∑

i=1,i 6=i0

wi
yi − yi0
||yi − yi0 ||

∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣ ≤ wi0 .

Agora, apresentamos uma versão do método do gradiente para encontrar um Ponto
de Weber do conjunto de dados {yi}i∈I ⊂ Rn. Para essa finalidade, tome q ∈ I tal que
f(yq) = mini∈I f(yi), assuma que yq não seja um ponto de Weber e deixe-nos considerar
{xk} a sequência gerada pelo Método do Gradiente. Além disso, note que para qualquer
x0 ∈ Rn, {xk} ⊂ Lf,Rnf(x0), e Lf,Rnf(x0) é um conjunto não vazio e compacto. Agora,
considerando uma direção dq e tq suficientemente pequeno para que f(yq+dqtq) < f(yq).
Definindo x0 := yq + dqtq, temos que yi /∈ Lf,Rnf(x0), para i ∈ I.

Teorema 1. A sequência {xk} converge para o único Ponto de Weber do conjunto de
dados {yi}mi=1 contanto que que os pontos yi, para i = 1, . . . ,m sejam não colineares.
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Prof. Dr. Bruno Rodrigues de Freitas (UFG)

Prof. Dr. Durval José Tonon (UFG)
Prof. Dr. Kaye Oliveira da Silva (UFG)

Prof. Dr. Max Valério Lemes (UFG)

Comitê Organizador:
Prof. Dr. Alacyr José Gomes (UFG)
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Realização: Apoio:

Transformação de Ribaucour.

Sávio Silva Carneiro

Resumo

Na palestra Transformação de Ribaucour, como introdutório será explanado
sobre congruência de esferas: chamamos de congruência de esferas um conjunto de
esferas ER(u, v) de raio R(u, v) e de centro dado pelos pontos C(u, v), onde o conjunto
de todos os pontos C(u, v) define uma superf́ıcie. Posteriormente será explanado sobre
envelopes de congruência de esferas: um envelope da congruência de esferas é uma
superf́ıcie S, tal que se existe p ∈ S e p ∈ ER, então o plano tangente a S no ponto p é
congruente ao plano tangente de ER também no ponto p.

Ainda será feita uma explanação sobre quando duas superf́ıcies S e S̃ estão associ-
adas pela referida Congruência. A partir das construções de Luigi Bianche estaremos
explicitando a Transformação de Ribaucour.

Duas superf́ıcies S e S̃ estão associadas pela Transformação de Ribaucour com
relação as direções principais e1 e e2, se e somente se, existe uma função diferenciável
R : S → S̃ e um difeomorfismo ψ : S → S̃, tais que:

• p+R(p)N(p) = ψ(p) +R(p)Ñ(p);

• O subconjunto p+R(p)N(p), p ∈ S, é uma superf́ıcie;

• {dψ(e1), dψ(e2)} de S é um referencial ortogonal de direções principais S̃.

Por fim, e como foco principal, a partir do teorema proposto por A. V. Corro, W.
Ferreira, K. Teneblat, será feita a associação da Transformação de Ribaucour a um
sistema de equações diferenciais. Veremos por tanto como associar a Transformação a
esse sistema de equações diferenciais, bem como a importância dessa associação. Im-
portância essa que pode ser observada na conservação das propriedades das superf́ıcies,
ou seja, se o envelope S é uma superf́ıcie mı́nima, e ela esta associada a S̃ por uma
Transformação de Ribaucour, logo S̃ também é mı́nima. De uma forma direta podemos
dizer que se S e S̃ estão associadas por uma Transformação de Ribaucour ambas as su-
perf́ıcies são de mesma “classe”. Ou seja, se S é uma superf́ıcie de Enneper S̃ também
será.
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