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2. CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE GRÁFICOS 

 

É muito comum encontrarmos situações em que uma grandeza depende de outra. Para 

analisar essas situações de forma quantitativa (e algumas vezes mesmo que apenas qualitativamente) é 

importante investigar a relação entre as grandezas. Uma das principais maneiras de se fazer isso é 

através de gráficos. Um gráfico consiste em representar os valores das duas variáveis pela posição de 

um único ponto em relação a um sistema de eixos; a distância do ponto a cada eixo indica o valor da 

grandeza. Ao representar um par de valores por apenas um ponto, o gráfico possibilita ao leitor 

visualizar muitos valores simultaneamente, dando assim uma ideia global da dependência de uma 

variável em relação à outra. Gráficos são largamente empregados em todas as áreas do conhecimento 

que trabalham de forma quantitativa com dados. 

É interessante observar que gráficos e tabelas constituem modos complementares de 

transmitir informação. O gráfico oferece uma visão de conjunto da relação entre duas variáveis, mas a 

precisão de representação de cada valor é, em geral, bem menor do que numa tabela. Em 

contrapartida, uma tabela dá muito mais precisão em valores individuais, mas torna difícil ter uma 

visão global do fenômeno. 

Um gráfico deve ser construído de forma a maximizar a quantidade de informação 

transmitida e a conveniência de uso pelo leitor. Para atingir esse objetivo é muito importante seguir 

uma metodologia de construção bem definida, que é o resultado de muitos anos de desenvolvimento 

pela comunidade científica e tecnológica. Na sequência do texto apresentamos esse procedimento em 

detalhes, e em seguida descrevemos métodos quantitativos de análise da dependência entre duas 

variáveis. 

Procedimento para construção de gráficos 

 

O ponto de partida para a elaboração de um gráfico é a tabela de valores das grandezas. As 

etapas de construção da figura são as seguintes: 

•  Definição do tamanho. Escolha a área retangular que será usada para o desenho. Sugere-se que 

as dimensões, horizontal e vertical, estejam no intervalo 10 – 20 cm, sendo que a menor delas 

não deve ser inferior a aproximadamente 2/3 da maior, por razões tanto estéticas quanto de 

precisão da representação. Lembre-se que é preciso deixar uma margem de aproximadamente 2 

cm de cada lado da figura. 
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•  Definição das grandezas. Escolha a grandeza que será representada no eixo horizontal e no 

vertical. Normalmente a grandeza independente é representada no eixo horizontal, porém essa 

regra não é rígida. 

•  Construção dos eixos. Os eixos são completamente independentes entre si. O processo de 

construção é descrito abaixo. 

•  Marcação dos pontos. Somente após os eixos estarem desenhados é que os pontos são marcados. 

Devem ser pequenos, mas bem visíveis. Cada par de valores da tabela correspondente a um ponto 

e todos devem constar no gráfico. 

Um eixo de gráfico é uma reta com marcações numeradas ao longo de seu comprimento, 

como mostra a figura 1, e deve ser desenhado conforme as instruções a seguir: 

•  Comprimento. O comprimento do eixo é definido pelo espaço reservado para o gráfico. Note 

que há bastante flexibilidade nesta escolha. 

•  Marcas. As marcas são traços transversais ao eixo igualmente espaçados (no caso de gráficos 

lineares; outros são mencionados posteriormente). Deve haver no mínimo três marcas ao longo 

do eixo, e no máximo sete. A distância no papel entre elas deve ser um número conveniente de se 

trabalhar, que pode ser representado de forma exata com poucos algarismos. O leitor deve poder 

determinar esse valor facilmente com uma régua. 

•  Numeração. Cada marca tem um número associado que indica o valor da grandeza naquele 

ponto. Como a distância entre as marcas é constante, a diferença entre os valores consecutivos 

também é constante. Esses números devem ser convenientes de se trabalhar, com poucos 

algarismos, e normalmente são diferentes dos valores da tabela. Os valores, mínimo e máximo, 

devem ser escolhidos de modo a que o conjunto de todos os pontos da tabela ocupe pelo menos 

75% do comprimento do eixo. 

•  Indicação da grandeza. É indispensável indicar a grandeza representada no eixo e sua unidade. 

 

A fim de ilustrar a aplicação das regras acima apresentamos na tabela 1 o resultado de um 

experimento para a determinação da velocidade e da posição inicial de um corpo que se move com 

velocidade constante. Mediu-se a posição do corpo x para diversos instantes de tempo t. 

Tabela 1 – Medidas de tempo (t) e posição (x) para determinação da velocidade e da posição inicial. 

 

t (s) 0,5 1,7 3,0 4,5 6,2 

x (m) 2,1 6,5 11,6 16,4 22,8 
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Para os valores do tempo, que correpondem ao eixo X, os valores extremos da tabela são 0,5 

s e 6,2 s. No caso dos valores de posição, que correspondem ao eixo Y, os valores extremos são 2,1 m 

e 22,8 m. Portanto, os eixos do nosso gráfico têm que cobrir esta faixa de valores. O próximo passo é 

escolher a origem dos eixos, isto é, o ponto onde ele intercepta o outro eixo do gráfico. É interessante, 

na maioria dos casos, escolher a origem como sendo o zero, logo, nossa faixa, para o eixo X, se 

estende agora de 0 s a 7,0 s. Para um dado conjunto de valores a serem colocados no gráfico, vários 

eixos são possíveis, como se pode observar na figura 1. Note que a escolha do número de marcas está 

ligada à numeração. Note também que os números dos eixos não são, em geral, os valores da tabela. 

Porém, a identificação da grandeza e sua unidade estão sempre presentes.  

 

Figura 1 – Exemplos de eixos adequados para representar o tempo (tabela 1) em um gráfico. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

A figura 2 mostra eixos impróprios para os valores de tempo da tabela 1. O primeiro é 

pequeno para o tamanho do papel considerado. O segundo tem um número excessivo de marcas e 

números, dificultando a visualização. O terceiro cobre um intervalo de valores grande demais, fazendo 

com que todos os pontos do gráfico caiam na primeira metade do eixo, o que equivale na prática ao 

primeiro caso.  

 
Figura 2 – Exemplos de eixos inadequados para representar o tempo (tabela 1) em um gráfico. 
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O processo de construção é repetido para o eixo da posição, que corresponde ao eixo Y. Pela 

tabela 1 vemos que o intervalo de numeração poderia ser 2 – 23 m. Porém é mais fácil interpretar um 

gráfico quando a origem do eixo está no zero, por isso usamos o intervalo 0 – 25 m. Note que essa 

expansão do intervalo nem sempre é possível, pois pode aglomerar todos os pontos numa região 

pequena do papel, como mostra o terceiro caso da figura 2.  

Após o desenho dos eixos, deve-se colocar os pontos experimentais no gráfico. Para isso é 

necessário saber a distância em milímetros no papel entre um ponto e cada eixo. Essa distância é 

calculada fazendo-se a seguinte regra de três: 

Diferença entre dois números consecutivos à separação de marcas consecutivas no papel 

Valor tabelado à posição do ponto no papel 

Tomando como exemplo o segundo caso da figura 1, vemos que a diferença de tempo entre dois 

números consecutivos é de 1,5 s, e a separação no papel entre marcas consecutivas é de 2,0 cm. Para o 

ponto de tempo igual 2,1 s da tabela 1 a proporção fica então: 

1,5	𝑠
2,0	cm =

2,1	𝑠
𝑥  

𝑥 =
2,1	𝑠 ∙ 2,0	cm

1,5	𝑠 = 2,8	cm 

A escala de um eixo é definida como: 

Escala = 	
Separação	entre	duas	marcas	consecutivas	(distâncias	no	papel	milimetrado)
Diferença	entre	dois	números	consecutivos	(grandezas	físicas	representadas) 

Portanto, vemos que, para calcular a posição no papel de um ponto ao longo de um eixo, 

basta multiplicar o valor da grandeza pela escala. Fazendo isso para todos os pontos da tabela de 

partida obtêm-se uma tabela de coordenadas, que é usada para marcar os pontos no gráfico. Os dados 

da tabela 1 produzem o gráfico da figura 3. 
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Figura 3 – Gráfico dos pontos da tabela 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há algumas normas adicionais de construção de gráficos que devem ser seguidas: 

•  Não se escrevem os valores da tabela original no gráfico; 

•  Não se traçam linhas paralelas aos eixos. Se isso for indispensável para a marcação dos pontos no 

papel elas devem ser apagadas após o término do trabalho; 

•  Não se ligam os pontos através de linhas, eles devem ser deixados isolados. Somente podem ser 

traçadas curvas com significado bem definido, como por exemplo, funções ajustadas aos dados. 

O objetivo dessas normas é evidenciar o máximo possível os pontos para facilitar a 

identificação da relação entre as variáveis. Observamos que elas foram seguidas na figura 3. 

É interessante olhar a distribuição dos pontos no gráfico a fim de verificar a dependência 

entre as grandezas, pois esse é o objetivo do gráfico. Funções típicas são: reta, parábola, inverso, entre 

outras, como teremos oportunidade de ver nos próximos passos. No nosso exemplo é possível 

visualizar claramente uma linha reta, o que está de acordo com o esperado, já que a relação entre 

posição e tempo em um movimento com velocidade constante é linear. A partir disso é possível fazer 

uma análise quantitativa dos dados. Essa técnica de análise é descrita na seção seguinte. 

 

 

 



2. Construção e Análise de Gráficos 

CF358 – Física Básica Experimental I 
 

12 

Exercícios  
1)   Em uma determinada prática foram obtidas as medidas da posição a cada instante de tempo de 

um objeto em movimento, apresentadas na tabela abaixo. Utilizando um papel milimetrado, faça um 

gráfico de posição versus tempo. 

s (m) 0 5 10 15 20 25 
t (s) 0 1 2 3 4 5 

 

2)  Em uma determinada prática foram obtidas as medidas da posição a cada instante de tempo de 

um objeto em movimento, apresentadas na tabela abaixo. Utilizando um papel milimetrado, faça um 

gráfico de posição versus tempo. 

t (s) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

 s (cm) 10 11,6 16,5 24,6 35,9 50,5 
 

3) Em uma determinada prática foram obtidas as medidas da velocidade em determinados pontos 

da trajetória de um objeto em movimento, apresentadas na tabela abaixo. Utilizando um papel 

milimetrado, faça um gráfico de velocidade versus posição. 

s (cm) 0 10 20 30 40 50 
v (cm/s) 1,2 5,6 7,8 9,5 11,1 12,3 

 

4)   Em uma determinada prática foram obtidas as medidas da massa e do volume de um objeto, 

apresentadas na tabela abaixo. Utilizando um papel milimetrado, faça um gráfico de massa versus 

volume. 

m (g) 12,2 25,6 35,4 57,1 88,9 102,8 
V (cm3) 4,5 9,4 13,1 21,2 32,9 38,0 

 

5)   Em uma determinada prática foram obtidas as medidas da massa e do volume de um objeto, 

apresentadas na tabela abaixo. Utilizando um papel milimetrado, faça um gráfico de volume versus 

massa. 

m (g) 105,1 254,6 404,1 798,4 1015,5 1149,1 
V (cm3) 11,8 28,6 45,0 89,7 114,1 129,1 
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Relação entre variáveis – O caso linear 
 

Nas áreas de ciência e tecnologia frequentemente precisamos ir além da simples visualização 

do comportamento das grandezas representadas nos eixos X e Y e determinar quantitativamente a 

relação entre eles. Em geral esse processo não é simples e depende do conhecimento específico sobre 

o fenômeno investigado. Há, porém um caso particularmente simples e importante na prática, que é 

quando os pontos estão todos próximos de uma única reta. Por isso iniciaremos o estudo quantitativo 

de gráficos através dele. Veremos posteriormente alguns outros casos que podem ser reduzidos ao 

linear. Uma reta pode ser descrita analiticamente através da equação: 

 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 (1) 
onde a é o coeficiente angular, que nos dá informação sobre a inclinação da reta, e b o coeficiente 

linear, que nos mostra o valor de y para x = 0. Portanto, determinar uma reta significa calcular seus 

coeficientes a e b. Nosso objetivo é descobrir a reta que melhor descreve o comportamento dos dados, 

isto é, a reta que no gráfico passa mais perto do conjunto de pontos. Há dois métodos de se fazer isso, 

o gráfico ou manual e o analítico. 

 

Método gráfico de determinação da reta 
O método manual consiste em traçar uma reta que visualmente esteja a mais próxima 

possível de todos os pontos. Seus coeficientes podem então ser calculados através do procedimento 

abaixo. 

•  Selecionam-se dois pontos sobre a reta, de preferência próximos de extremos opostos da linha, mais 

distantes entre si, para diminuir o erro de representação gráfica, como mostrados na figura 4. 

•  Determinam-se as coordenadas, nas variáveis da grandeza e não em milímetros no papel, e usando-

se a regra de três [eq. (1)] para calcular o valor da grandeza. 

•  Sejam (x1, y1) e (x2, y2) as coordenadas dos pontos P1 e P2. O coeficiente angular é dado por: 

 𝑎 =
∆𝑦
∆𝑥

=
𝑦! − 𝑦"
𝑥! − 𝑥"

 (2) 

onde x e y são as grandezas físicas. 

No caso da figura 4 os valores são 1,0 s e 3,9 m para o ponto P1; para P2 os valores são 6,8 s 

e 24,6 m. Portanto o coeficiente angular é: 

 𝑎 =
24,6 − 3,9
6,8 − 1,0 = 3,569	𝑚/𝑠 = 3,6	𝑚/𝑠 (3) 
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•   Podem-se escolher quaisquer dois pontos sobre a reta. Não há restrições quanto a empregar algum 

dos pontos experimentais, desde que a reta desenhada passe sobre o mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4 – Método do triângulo para determinar o coeficiente angular da reta. Os pontos P1 e P2 são 

representados por símbolos diferentes porque não são pontos experimentais. 

 

•  O coeficiente linear b é o valor de y quando x = 0. Se o par ordenado (0,y) estiver representado no 

gráfico, b pode ser lido diretamente, pois é a ordenada em que a reta intercepta o eixo Y. Se o eixo Y 

intercepta o eixo X num ponto diferente de x = 0, recorre-se à equação da reta para determinar b. Isto 

é feito substituindo-se as coordenadas de um ponto conhecido na equação (2). Usando, por exemplo, 

a coordenada P1 obtemos: 

 3,9 = 3,6 × 1,0 + 𝑏 ⇒ 𝑏 = 0,3	𝑚 (4) 
 

Método analítico de determinação da reta 
 

O método manual tem a vantagem da simplicidade, porém é um procedimento subjetivo, isto é, 

seu resultado depende do indivíduo que traça a reta. Por outro lado, o método analítico tem a 

vantagem de ser objetivo, o que significa que seu resultado depende unicamente dos dados e será 

sempre o mesmo independentemente de quem o aplique. Ele exige uma quantidade grande de cálculos, 

o que o tornava pouco prático, porém com a disponibilidade de calculadoras e computadores esse 

problema desapareceu. O método analítico é atualmente o procedimento padrão de determinação da 

melhor reta para descrever um conjunto de dados. Na verdade, essa técnica também conhecida por 

Método dos Mínimos Quadrados, permite ajustar qualquer função e não apenas a reta. Aqui 
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descreveremos somente o caso linear em que empregando uma calculadora cientifica os coeficientes a 

e b são obtidos rapidamente, pois para outras funções o processo é significativamente mais laborioso. 

O Método dos Mínimos Quadrados determina a reta que minimiza os quadrados das 
distâncias dos pontos a ela. As expressões dos coeficientes são:  

 𝑎 =
∑𝛿𝑥#𝛿𝑦#
∑𝛿𝑥#!

 (5) 

 

ou 

 𝑎 =
𝑁∑𝑥#𝑦# − ∑𝑥# ∑𝑦#
𝑁∑𝑥#! − (∑𝑥#)!

 (6) 

 

e 

 

 𝑏 = 𝑦. − 𝑎�̅� (7) 
 

Regressão Linear – Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) 
 

 Em muitos experimentos são obtidos dados através de medições de grandezas físicas que 

são dependentes entre si. Esta relação de dependência pode ser devido a vários tipos de funções, como 

por exemplo: 

•  Na equação 𝑟 = 𝑟! + 𝑣!𝑡 +
"
#
𝑎𝑡#, verifica-se que a grandeza física 𝑟 (posição) depende de 𝑎 

(aceleração), segundo uma função do primeiro grau. 

•  Verifica-se também que 𝑟 depende de t (tempo), segundo uma função do segundo grau. 

 

 O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) permite a obtenção da equação que relaciona 

as grandezas físicas, a partir dos dados obtidos experimentalmente. Isto é denominado por Regressão. 

Existem vários softwares que permitem o cálculo dos parâmetros da regressão (que são os coeficientes 

numéricos das equações), dentre eles cita-se o “Origin”. Também é possível que os usuários 

desenvolvam programas computacionais (em FORTRAN, C, MATLAB, BASIC, etc.) para determinar 

os parâmetros da regressão. Abaixo são citados alguns modelos que são amplamente utilizados em 

física. 

• Modelo do primeiro grau (reta): 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏; parâmetros a determinar: a e b. 

• Modelo do segundo grau: 𝑦 = 𝑎𝑥# + 𝑏𝑥 + 𝑐; parâmetros a determinar: a, b e c.  
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• Modelo do terceiro grau: 𝑦 = 𝑎𝑥$ + 𝑏𝑥# + 𝑐𝑥 + 𝑑; parâmetros a determinar: a, b, c e 
d.  

• Modelo exponencial: 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑒%&'; parâmetros a determinar: a, b e c. 

 Para cada um dos modelos acima é necessário um processamento específico. Na prática, 

deve-se usar um programa computacional para determinar os parâmetros desconhecidos. Para efeito de 

aprendizagem, será feita a determinação somente dos parâmetros do modelo de primeiro grau, a qual é 

denominada por REGRESSÃO LINEAR.  

 Supondo que em determinada prática foram medidos os valores de duas grandezas físicas 

x e y onde, previamente, é sabido que elas se relacionam segundo uma reta. Com os dados medidos foi 

montada a tabela 2. 

Tabela 2 – conjunto de dados de x e y. 
Y y1 y2 y3 ... yn 
X x1 x2 x3 ... xn 

 

Estes dados são colocados em um gráfico. É de se supor que todos os pontos estejam 

perfeitamente alinhados porque o modelo é linear. Como em todas as medidas são cometidos erros, os 

pontos poderiam estar dispostos de acordo com a figura 5, sem estarem perfeitamente alinhados, 

porém próximos do alinhamento. 

 

Figura 5 – Gráfico de um conjunto de pontos. 

 

 Procura-se uma reta que relacione a grandeza física representada no eixo Y em função da 

grandeza física representada no eixo X. Em princípio são infinitas as retas que podem ser traçadas de 

maneira a representar o comportamento dos pontos da figura 5. Se cada um dos alunos da classe traçar 



2. Construção e Análise de Gráficos 

CF358 – Física Básica Experimental I 
 

17 

uma reta, usando um critério subjetivo, serão inúmeras as retas obtidas. O MMQ atribui critérios para 

que seja possível a obtenção de uma única reta, independentemente de quem a determina (a menos dos 

arredondamentos). O principal critério é que a soma dos quadrados dos desvios entre a reta proposta e 

os pontos experimentais seja mínima. O desvio (𝛿() é a diferença entre o valor medido (𝑥() e o valor 

médio (�̅�). Na sequência, é mostrado o procedimento que prova que a média que satisfaz ao critério 

de mínimos quadrados é a média aritmética. 

 Seja a função 𝑓(𝑥), que corresponde à soma dos quadrados dos desvios. É imposta a condição 

de que esta função deva ser mínima. 

𝑓(𝑥) =&𝛿!"
#

!$%

=&(𝑥! − �̅�)"
#

!$%

= (𝑥% − �̅�)" + (𝑥" − �̅�)" + (𝑥& − �̅�)" +⋯+ (𝑥# − �̅�)" = mínimo 

 A condição para que a função seja mínima é que a sua derivada primeira, em relação à �̅�, 
seja nula. 

d𝑓(𝑥)
d�̅� = −2𝑥" + 2�̅� − 2𝑥# + 2�̅� − 2𝑥$ + 2�̅� − ⋯− 2𝑥) + 2�̅� = 0 

ou seja, 

−𝑥" − 𝑥# − 𝑥$ −⋯− 𝑥) + 𝑛�̅� = −`𝑥(

)

(*"

+ 𝑛�̅� = 0 

resultando, 

 �̅� =
∑ 𝑥#$
#%"
𝑛

 (8) 

Então, �̅� corresponde à média aritmética. 

 A confirmação de que se trata de uma condição de mínimo é feita se a derivada segunda 

da função 𝑓(𝑥), em relação à mesma variável �̅�, for positiva, logo: 

d#𝑓(𝑥)
d�̅�# = 2 + 2 + 2 +⋯+ 2 = 2𝑛 > 0 

Conclusão: a média que faz com que a soma dos quadrados dos desvios seja mínima é a média 

aritmética. 

 O segundo critério a ser adotado é a imposição da condição de que a reta deva passar pelo 

ponto médio, 𝑃2(�̅�, 𝑦2). A equação da reta que passa pelo ponto médio é dada por: 

 𝑦 − 𝑦. = 𝑎(𝑥 − �̅�) (9) 
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Figura 6 – Reta que passa pelo ponto médio e por um dos pontos medidos. 

 

Como os pontos médios são conhecidos, basta determinar o coeficiente angular (a) para que 

a reta procurada seja determinada. A demonstração analítica da equação que permite determinar o 

coeficiente angular não será feita, mas sim uma análise conceitual que permite chegar à equação 

desejada. O leitor que tiver interesse nesta demonstração deverá procurar o assunto em livros de 

estatística. A procura pela reta que passa pelo ponto médio é feita, inicialmente, considerando como 

sendo aquela que passa pelo ponto médio e por um dos pontos medidos, conforme pode ser visto na 

figura 6.  

O coeficiente angular desta reta é dado por: 

𝑎 =
𝛿𝑦
𝛿𝑥

=
𝑦 − 𝑦.
𝑥 − �̅�

 

Mas, este é o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto médio e por apenas um dos 

pontos dentre os medidos. Uma tentativa de fazer com que todos os pontos participem do processo 

seria considerar a equação: 

𝑎 =
∑ 𝛿𝑦#$
#%"

∑ 𝛿𝑥#$
#%"

=
∑ (𝑦# − 𝑦.)$
#%"

∑ (𝑥# − �̅�)$
#%"

 

Esta equação, em princípio, deveria permitir o cálculo do coeficiente angular. Porém, por uma 

propriedade estatística, o somatório dos desvios é nulo. Logo, na equação acima, ter-se-ia 
!
!

, o que 

caracteriza uma indeterminação.  
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Para evitar que o denominador seja nulo, multiplica-se o mesmo por (𝛿𝑥(). Para que a 

equação não se altere, o numerador também é multiplicado pelo mesmo fator, resultando: 

 𝑎 =
∑ 𝛿𝑦# ∙ 𝛿𝑥#$
#%"
∑ 𝛿𝑥#$
#%" 𝛿𝑥#

=
∑ 𝛿𝑦# ∙ 𝛿𝑥#$
#%"
∑ (𝛿𝑥#)!$
#%"

=
∑ (𝑦# − 𝑦.) ∙ (𝑥# − �̅�)$
#%"
∑ (𝑥# − �̅�)!$
#%"

 (10) 

 

A equação 10 é aquela que permite determinar o coeficiente angular (parâmetro a do modelo de 

primeiro grau ou modelo linear) da reta que passa pelo ponto médio e que obedece ao critério de que a 

soma dos quadrados dos desvios é mínima. 

Como o ponto médio e o coeficiente angular, agora, são conhecidos, da equação 9 resulta: 

 𝑦 = 𝑎𝑥 − 𝑎�̅� + 𝑦. (11) 
 

Comparando-se a equação 11 com a equação reduzida da reta (𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏), verifica-se 

que o coeficiente linear (ou parâmetro b do modelo linear), pode ser determinado por: 

  
𝑏 = −𝑎�̅� + 𝑦. (12) 

 

Para calcular os coeficientes recomenda-se montar uma tabela como a tabela 3, que ilustra o 

processo com os dados de massa e volume da tabela 1: 

 
Tabela 4 – Exemplo de cálculo utilizando o Método dos Mínimos Quadrados. 

 

ponto 𝑥!  (s) 𝑦!  (m) δ𝑥! = 𝑥! − �̅� 
(s) 

δ𝑦! = 𝑦! − 𝑦2 
(m) δ𝑥!

" ((s)2) δ𝑥! ∙ δ𝑦!  (s.m) 

1 0,5 2,1 -2,86 -9,96 8,1796 28,4856 
2 1,7 7,1 -1,66 -4,96 2,7556 8,2336 

3 3,3 11,6 -0,06 -0,46 0,0036 0,0276 

4 5,1 16,7 1,74 4,64 3,0276 8,0736 

5 6,2 22,8 2,84 10,74 8,0656 30,5016 

 𝒙' = 3,36 𝒚' =	12,06 Σ 22,032 75,322 
 

Com esses dados obtemos: 

𝑎 = 	
75,322	𝑠.𝑚
22,032	(𝑠)"

= 3,419	𝑚/𝑠 

 

𝑏 = 	𝑦2 − 𝑎�̅� = 12,06	𝑚 − G3,419
𝑚
𝑠
H . (3,36	𝑠) = 0,573	𝑚 
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Note que, da comparação da equação geral da reta com a relação entre posição e tempo no 

movimento retilíneo uniforme, temos que o coeficiente angular a representa a velocidade do objeto 

(em m/s), enquanto o coeficiente linear b representa a posição inicial do objeto.  

 

𝑥 = 	𝑥! + 𝑣𝑡	𝑒		𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏	 → 𝑎 = 𝑣	𝑒	𝑏 = 𝑥! 

 

É importante traçar a reta determinada pelo Método dos Mínimos Quadrados no gráfico pois isso 

facilita a avaliação da qualidade do ajuste e também permite perceber eventuais erros na determinação 

dos coeficientes da reta. Para traçar essa reta é preciso determinar dois pontos a ela pertencentes. Esses 

pontos são determinados escolhendo-se duas abscissas, de preferência próximas dos extremos do 

intervalo dos dados e, preferencialmente, diferentes de quaisquer xi obtidos experimentalmente. 

Substituindo-se as abscissas e os coeficientes obtidos pelo método de MMQ calculam-se os valores 

dos yi correspondentes. Usando os valores: x1 = 0 s e x2 = 6,8 s, temos: 

 

P1: 𝑦% = (0	𝑠). (3,419𝑚 𝑠⁄ ) + 0,573	𝑚	 = 0,573	𝑚 = 0,57	𝑚 

P2:  𝑦" = (6,8	𝑠). (3,419𝑚 𝑠⁄ ) + 0,573	𝑚	 = 23,822	𝑚 = 23, 8	𝑚 
 

Os pontos P1 (x1,y1) e P2 (x2,y2) são então utilizados para traçar a reta que melhor se ajusta ao 

conjunto de dados. A Fig.7 mostra a reta obtida pelo método analítico. Uma comparação rápida entre 

as figuras 4 e 7 mostram uma diferença visual pequena entre as retas obtidas, porém a diferença entre 

os valores dos coeficientes obtidos pelo método analítico como obtido manual (eqs. (2) e (3)) constata-

se uma diferença razoável no coeficiente. Isso mostra a importância de se usar o método analítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 7 – Reta ajustada pelo Método dos Mínimos Quadrados.  
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Exercícios 
6)   Em uma determinada prática foram obtidas as medidas que são apresentadas na tabela abaixo. 
Determine a equação que relaciona as grandezas segundo o método dos mínimos quadrados. 

𝑥	(s) 𝑦	(m) 𝛿𝑥! = (𝑥! − �̅�) 𝛿𝑦! = (𝑦! − 𝑦2) (𝛿𝑥!)" 𝛿𝑦!𝛿𝑥! 
1 4,2     
2 5,8     
3 8,6     
4 10,4     
5 12,0     

�̅� = 𝑦2 =  S   
Resp.: y = 2,02 x + 2,14 

 

 

7)   Idem ao problema anterior 

𝑥 𝑦 𝛿𝑥! = (𝑥! − �̅�) 𝛿𝑦! = (𝑦! − 𝑦2) (𝛿𝑥!)" 𝛿𝑦!𝛿𝑥! 
10 200     
15 150     
20 100     
25 60     
30 40     

�̅� = 𝑦2 =  S   
Resp.: y = -8,2 x + 274 

8) Também é possível determinar o parâmetro a (coeficiente angular) pela equação 6: 

𝑎 =
𝑁∑𝑥#𝑦# − ∑𝑥# ∑𝑦#
𝑁∑𝑥#! − (∑𝑥#)!

 

Para facilitar o uso desta equação, sugere-se a tabela a seguir. Recomenda-se que o problema anterior 

seja repetido, mas com o uso desta tabela. O usuário deve optar pelo uso daquela que melhor lhe 

convier. 

𝑥 𝑦 𝑥" 𝑥 ∙ 𝑦 
    
    
    
    
    

∑𝑦 =  ∑𝑥 =  ∑𝑥" =  ∑(𝑥 ∙ 𝑦) =  


