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5.3 Gráfico em histograma 44

A Papel para gráficos 47
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CAPÍTULO 1

TEORIA DOS ERROS

1.1 Medidas e incertezas

Medir significa obter o valor de uma grandeza a partir de um instrumento de medida. Toda medida é
portanto uma comparação. Por exemplo, ao medir o tamanho de uma barra de ferro com uma régua
estamos comparando o tamanho da barra com o tamanho da régua. Todo instrumento possui uma incerteza
associada, de forma que não é possı́vel obter uma medida com 100% de precisão. Assim, naturalmente, o
resultado de uma medição depende do instrumento usado.

A incerteza de um instrumento está associada ao valor da menor medida que aquele instrumento é
capaz de fazer.

EXEMPLO 1.1 Cronômetro digital.

Em um cronômetro digital, o menor tempo medido é geralmente um centésimo de segundo. Essa é a
portanto a incerteza da medida. Escrevemos essa incerteza da seguinte forma:

∆t = 0, 01 s

∆t é a incerteza associada à grandeza t. Como ∆t é o valor do menor tempo possı́vel de ser medido,
não faz sentido dizer que, com esse cronômetro digital, medimos um certo intervalo de tempo t =
5, 080128 s, por exemplo. Para esse caso, o correto é escrever

t = 5, 08± 0, 01 s
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1.2 Algarismos significativos

Algarismos significativos são fundamentais em fı́sica experimental. Eles são formados por um conjunto
de algarismos corretos mais um último duvidoso, associado ao erro da medida.

EXEMPLO 1.2 Quantidade de algarismos significativos.

961,159 tem seis algarismos significativos.

0,00021 tem dois algarismos significativos.

81,00079 tem sete algarismos significativos.

7,000 tem quatro algarismos significativos.

Observe que zeros à esquerda (quando há somente zeros) não contam como algarismos significativos. Em
notação cientı́fica fica mais fácil ver a quantidade de algarismos significativos. A lista acima ficaria assim:

9, 61159× 102 tem, portanto, seis algarismos significativos.

2, 1× 10−4 tem, portanto, dois algarismos significativos.

8, 100079× 101 tem, portanto, sete algarismos significativos.

7, 000× 100 tem, portanto, quatro algarismos significativos.

Quando escrevemos 7,000 para o valor de uma medida estamos dizendo que os três primeiros algarismos
são corretos. Se o erro dessa medida é 0,003, então isso significa que o valor da medida pode variar entre
6,997 e 7,003, e escrevemos assim:

7, 000± 0, 003.

Porém, se escrevemos 7,0, temos certeza apenas no algarismo 7. Assim, 7,000 e 7,0, apesar de matemati-
camente equivalentes, tem significados diferentes em fı́sica experimental.

1.3 Incertezas de alguns instrumentos

As incertezas de instrumentos analógicos e digitais são calculados, em geral, de forma diferente.

EXEMPLO 1.3 Régua convencional milimetrada.

Como ela é milimetrada, o menor comprimento possı́vel de ser medido é 1 mm. Mas observe a
medida realizada na figura abaixo:
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Figura 1.1

Podemos dizer com certeza que o comprimento da barra cinza é 5,3 cm, de forma que esses dois
algarismos são corretos. E ainda é possı́vel inserir um terceiro algarismo duvidoso. Poderı́amos
dizer que o tamanho da barra cinza seria de 5,35 cm. Devemos enfatizar que esse último algarismo é
duvidoso, de forma que outra pessoa poderia dizer que o tamanho da barra é 5,36 cm, por exemplo.

Por convenção, esse tipo de instrumento analógico tem sua incerteza igual à metade do menor
valor possı́vel de ser medido; ou seja, a incerteza é 0,5 mm para essa régua. Então o comprimento da
barra é escrito da seguinte forma:

5, 35± 0, 05 cm

EXEMPLO 1.4 Balança digital.

Observe a medida da massa de uma pessoa realizada por uma balança digital na figura abaixo.

 

Como o último algarismo é o duvidoso, essa balança possui uma incerteza de 0,1 kg, ou 100 g. Isso
quer dizer que ela não garante o último algarismo. Essa massa m deve ser escrita da seguinte forma:

m = 74, 6± 0, 1 kg
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EXEMPLO 1.5 Paquı́metro.

O paquı́metro é um instrumento de medida com precisão de 0,05 mm. Ele possui uma escala princi-
pal, graduada em centı́metros e com divisões em milı́metros, e uma escala secundária no vernier (a
parte móvel), graduada em décimos de milı́metro. Uma medida é feita da seguinte forma:

1. Observe onde o zero da escala do vernier se encontra na escala principal. Pela figura (veja o zoom),
podemos ver que ele se encontra entre 21 e 22 mm.

2. Em seguida, procuramos o traço da escala do vernier que está mais próximo de um traço da escala
principal. Pela figura, podemos ver que isso acontece no traço 4 do vernier.

3. Juntando as duas informações, temos 21,40 mm. Assim, escrevemos o resultado da medida como

medida = 21, 40± 0, 05 mm.
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EXEMPLO 1.6 Micrômetro.

O micrômetro é um instrumento com 0,01 mm de precisão, isto é, 10 µm. Ele é composto por uma
escala principal, que é graduada em milı́metros, e por um tambor que dá a precisão em dezenas de
micrômetros. Observe que uma volta completa no tambor representam 50 µm.

Pela leitura da figura acima, temos

medida = 16, 82± 0, 01 µm.

O tambor está dando uma leitura de 82 µm, ou seja, uma volta completa (50 µm) + 32 µm, como
indicado.

1.4 Propagação de incertezas

Muitas vezes, a medida de uma grandeza envolve a medida de várias outras grandezas. Por exemplo, uma
forma de conhecer a velocidade média de um objeto é através da medida do deslocamento s percorrido
em um intervalo de tempo t:

vm =
s

t

Assim, a incerteza ∆v associada à velocidade depende das incertezas ∆s e ∆t.
Suponha que uma grandeza A dependa das grandezas B1, B2, . . . , BN , ou seja,

A = A(B1, B2, . . . , BN ).
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A derivada total de A pode ser escrita como

dA =
∂A

∂B1
dB1 +

∂A

∂B2
dB2 + · · ·+ ∂A

∂BN
dBN .

Trocando d por ∆ e tomando o valor absoluto das derivadas para evitar sinal negativo que diminuiria a
incerteza, escrevemos

∆A =

∣∣∣∣ ∂A∂B1

∣∣∣∣∆B1 +

∣∣∣∣ ∂A∂B2

∣∣∣∣∆B2 + · · ·+
∣∣∣∣ ∂A∂BN

∣∣∣∣∆BN .
Essa é a fórmula geral para o cálculo da incerteza associada à grandeza A. Abaixo abordamos alguns
casos simples onde uma grandeza depende de uma ou mais variáveis.

1.4.1 Caso 1: A = B1 + B2

Neste caso, temos

∆A = ∆B1 + ∆B2.

1.4.2 Caso 2: A = B1 × B2

Neste caso, temos

∆A = B2∆B1 +B1∆B2,

que também pode ser escrito como

∆A

A
=

∆B1

B1
+

∆B2

B2

1.4.3 Caso 3: A = Bn
1 (com n constante)

Neste caso, temos

∆A = nBn−1
1 ∆B1,

que também pode ser escrito como

∆A

A
= n

∆B1

B1

1.4.4 Caso 4: A = n × B1 (com n constante)

Neste caso, temos

∆A = n∆B1.
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EXEMPLO 1.7 Cálculo da velocidade média e de sua incerteza.

Suponha que um objeto percorreu uma distância s de 78,30 cm em um intervalo de tempo t de 12,37
s. A distância foi medida com uma régua milimetrada, enquanto que o intervalo de tempo foi medido
com um cronômetro com precisão de centésimos de segundo. Temos então as seguintes medidas:

s = 78, 30± 0, 05 cm (1.1)
t = 12, 37± 0, 01 s (1.2)

Primeiro calculamos a velocidade v, que é dada por

v =
78, 30

12, 37
= 6, 329830234 cm/s. (1.3)

Nesse estágio do cálculo, mantemos a maior quantidade de algarismos possı́vel.
Agora precisamos calcular o erro na velocidade:

∆v =
∆s

t
+
s∆t

t2
(1.4)

=
0, 05

12, 37
+

78, 30× 0, 01

12, 372
(1.5)

= 0.009159119026 cm/s. (1.6)

Por convenção, é bastante comum expressar incertezas com apenas um algarismo significativo,
arrendondando o valor. Assim, a incerteza da velocidade é

∆v = 0, 009 cm/s.

Finalizando, precisamos adequar a velocidade calculada na Eq. 1.3. Para isso, basta igualar a
quantidade de casas decimais da grandeza com a da sua incerteza. Como a incerteza na velocidade é
0,009 cm/s, então devemos escrever

v = 6, 330± 0, 009 cm/s.

Observe o arredondamento feito. Como existe um algarismo 8 depois do algarismo 9 na ve-
locidade, então o arredondamento deve ser feito para cima. Se o algarismo fosse 4 ou menos, o
arredondamento deveria ser feito para baixo.

EXEMPLO 1.8 Volume de uma esfera.

Seja uma esfera cujo raio R de 38,265 mm foi medido com um paquı́metro. Nesse caso, temos

R = 38, 265± 0, 005 mm

O volume de uma esfera é dado por V = 4πR3/3, isto é,

V = 234689, 5555 mm3

Para calcular ∆V , fazemos
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∆V = 4πR2∆R (1.7)
= 4× 3, 141592654× 38, 2652 × 0, 005 (1.8)
= 91, 99904174 mm3 (1.9)

Arredondando, temos

∆V = 90 mm3

Observe que essa incerteza tem apenas 1 algarismo significativo. O zero nesse caso não conta
como algarismo significativo; ele tem apenas o papel de indicar ordem de grandeza, não precisão.
Isso fica mais claro se escrevemos em notação cientı́fica: ∆V = 9× 101 mm3. Observe também que
se a incerteza calculada fosse 95, 99904174 mm3, então seu arredondamento a levaria para 100 mm3

(continuaria tendo apenas 1 algarismo significativo).
Adequando V , temos

V = 234690± 90 mm3.



CAPÍTULO 2

ERRO DERIVADO DE UM GRANDE NÚMERO DE
MEDIÇÕES

É possı́vel diminuir incertezas em medidas realizando o mesmo experimento várias vezes. Medições
diferentes em geral levam a valores diferentes para uma grandeza medida, então é natural supor que uma
média de várias medições levam a um resultado final com uma margem de erro mais confiável. Nesse
capı́tulo veremos como isso pode ser feito, mas antes precisamos introduzir algumas definições.

2.1 Medição, valor verdadeiro e erro

Medição: é o ato de determinar o valor de uma grandeza.

Valor verdadeiro: é o valor de uma grandeza medida com instrumentos perfeitos e com ausência de
qualquer tipo de erro. É claro que esse tipo de medida não pode ocorrer devido aos erros intrı́nsecos
em um experimento. Nesse caso, pode-se assumir como verdadeiro o valor de uma grandeza medida
com a melhor precisão e acurácia conhecida, que pode servir de referência. Por exemplo, é comum
assumir a aceleração da gravidade na superfı́cie da Terra como g = 9, 80665 m/s2. Esse seria um
valor verdadeiro.

Erro: é a diferença entre o valor verdadeiro e o resultado de uma medição, em valor absoluto.

2.2 Erros sistemáticos e aleatórios

Há basicamente dois tipos de erros presentes em uma medição: erros sistemáticos e erros aleatórios.

9
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Erros sistemáticos tem várias causas. Podemos citar um instrumento descalibrado, mal uso de um
instrumento, erro na leitura de um instrumento e uso de um instrumento em situações inadequadas.
Esse tipo de erro muitas vezes pode ser eliminado quando a causa do erro é encontrada. Ele tem
como caracterı́stica o aumento da diferença entre o valor verdadeiro e o resultado da medição.

Erros aleatórios são intrı́nsecos ao experimento, de forma que não podem ser eliminados. Ele tem
sua origem em flutuações aleatórias no experimento. Por exemplo: vibração de uma mesa atrapa-
lhando a leitura de um detector, tempo de reação do experimentador ao medir um dado instante de
tempo, flutuações na temperatura que alteram o tamanho da cavidade de um laser, etc. Como esse
erro é aleatório, a diferença entre o valor verdadeiro e o resultado da medição oscila entre valores
positivos e negativos, acarretando em um aumento da incerteza da medição.

2.3 Erro absoluto, erro relativo e erro percentual

O erro pode ser expresso de duas formas: de forma absoluta, como o módulo da diferença entre o valor
medido Vm e o valor verdadeiro Vv:

∆ = |Vm − Vv|

e também de forma relativa, dado pelo módulo da razão entre a diferença do valor medido em relação ao
valor verdadeiro e o valor verdadeiro:

∆r =

∣∣∣∣Vm − VvVv

∣∣∣∣
O erro relativo também pode ser expresso de forma percentual:

∆p = 100×
∣∣∣∣Vm − VvVv

∣∣∣∣%
2.4 Acurácia e precisão

A acurácia está ligada à diferença entre o resultado de uma medição e o valor verdadeiro. Quanto
mais próximos esse dois valores, maior é a acurácia da medida.

A precisão está ligada ao grau de variação de um conjunto de medições. Quanto menor essa variação,
maior a precisão da medida.

Observe que, pelas definições acima, erros sistemáticos tendem a diminuir a acurácia, ao passo que
erros aleatórios tendem a diminuir a precisão.

EXEMPLO 2.1 Medida da constante de Boltzmann.

Vamos imaginar um experimento onde se deseja encontrar um valor para a constante de Boltzmann.
O valor padrão para essa constante é

kB = 1, 38064852× 10−23 J/K,

que será tomada como sendo o valor verdadeiro. Imagine também que três fı́sicos, usando técnicas
diferentes, chegaram aos seguintes resultados para kB :
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Fı́sico kB (×10−23 J/K)

A 1, 40± 0, 06

B 1, 38065± 0, 00001

C 1, 3952361± 0, 000002

A medida do fı́sico A possui a menor precisão (apenas 3 algarismos significativos), entretanto
seu resultado está dentro da margem de erro. O fı́sico B obteve o melhor resultado: 6 algarismos
significativos com valor dentro da margem de erro. O pior resultado foi alcançado pelo fı́sico C:
apesar de ter a melhor precisão (8 algarismos significativos e menor incerteza), seu resultado está
fora da margem de erro, indicando que erros sistemáticos deveriam estar presentes no experimento.
A figura abaixo mostra um exemplo (ilustrativo) de distribuição dessas medidas. A linha tracejada
indica a posição do valor verdadeiro.
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Figura 2.1 Medidas do fı́sico A.
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Figura 2.2 Medidas do fı́sico B.

�
�
�
��
�
�

�

��

��

��

��

��d1��
J��d�)�0

���� ���� ��� ����

Figura 2.3 Medidas do fı́sico C.

2.5 Desvio padrão

Suponha uma série de N medidas (ou amostras) para a mesma grandeza x: x1, x2, x3, . . . , xN . O desvio
padrão dessa grandeza, indicativo da dispersão das medidas em relação à média, pode ser definido pela
fórmula

σx =

√
N

N − 1

(
〈x2〉 − 〈x〉2

)
O sı́mbolo 〈〉 representa a média de uma grandeza:

〈x〉 =
1

N

N∑
k=1

xk.

Define-se o desvio padrão da média como σN = σx/
√
N , ou

σN =

√
1

N − 1

(
〈x2〉 − 〈x〉2

)
. (2.1)

O desvio padrão da média também é chamado de erro padrão, de forma que ele pode ser usado para a
incerteza ∆ de uma medida segundo a receita abaixo:

∆ =

{
σN , se σN > ∆inst

∆inst, se ∆inst > σN
(2.2)
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onde ∆inst é o erro instrumental definido na seção 1.1. Isto é, o erro de uma série de medidas deverá ser
o maior valor entre a incerteza do instrumento e o desvio padrão da média.

EXEMPLO 2.2 Medida do comprimento de onda de uma transição molecular.

Um fı́sico está fazendo uma série de medidas para o comprimento de onda λ de transições entre certos
estados vibracionais de uma molécula. Ele encontrou os valores da tabela abaixo:

Medida λ (µm)

1 8,7962

2 8,7951

3 8,7959

4 8,7953

5 8,7947

O instrumento usado para fazer a medida (um wavemeter - medidor de ondas) possui uma incerteza
de 0,0001 µm.

Para calcular a incerteza primeiro devemos calcular a média entre os valores de λ medidos:

〈λ〉 =
1

5

5∑
k=1

λk

=
1

5
(8, 7962 + 8, 7951 + 8, 7959 + 8, 7953 + 8, 7947)

= 8, 795440000 µm

Nesse estágio do cálculo, mantemos a maior quantidade de casas decimais possı́vel. Agora calcula-
mos a média dos quadrados de λ.

〈
λ2
〉

=
1

5

5∑
k=1

λ2k

=
1

5

(
8, 79622 + 8, 79512 + 8, 79592 + 8, 79532 + 8, 79472

)
= 77, 35976508 µm2

E, finalmente, empregamos a equação do desvio padrão da média (Eq. 2.1):

σ5 =

√
1

5− 1

(
〈λ2〉 − 〈λ〉2

)
.

=

√
1

4
(77, 35976508− 8, 7954400002).

= 2, 692582404× 10−4

→ 3× 10−4 = 0, 0003 µm

Vemos que o desvio padrão da média é maior do que a incerteza instrumental. Isso pode indicar
a presença de erros sistemáticos e aleatórios no processo da medida. O desvio padrão da média será
então a incerteza na medida. Escrevemos assim o resultado final para o comprimento de onda medido:
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λ = 8, 7954± 0, 0003 µm.

2.6 Distribuição gaussiana

A distribuição gaussiana (ou normal) é extremamente importante em Estatı́stica e Fı́sica Experimental.
Sua importância vem do teorema do limite central, que afirma, sob algumas condições bastante gerais,
que a distribuição de variáveis aleatórias independentes converge para a distribuição gaussiana quando o
número de variáveis aleatórias tende ao infinito. Isso é particularmente interessante no caso onde quere-
mos medir certas gradezas fı́sicas que estão associadas à erros aleatórios.

A distribuição gaussiana é dada pela equação

P (x) =
1

σ
√

2π
e−

(x−〈x〉)2

2σ2 , (2.3)

onde podemos interpretar P (x) como a frequência de ocorrência de um certo valor x, sendo que 〈x〉 e
σ são a média e o desvio padrão da distribuição, respectivamente. O desvio padrão σ está relacionado à
largura de linha a meia altura Γ (FWHM - full width at half maximum) através da equação

Γ = 2, 354σ.

Observe na figura abaixo uma distribuição gaussiana e as variáveis 〈x〉 e σ e Γ associadas.

 

 

<x>

EXEMPLO 2.3 Soma dos resultados de uma jogada de 6 dados.

Observe nos gráficos abaixo (histogramas, ver Seção 5.3) uma simulação de uma ou mais jogadas
de 6 dados. No eixo horizontal temos o resultado da soma de uma certa jogada, enquanto que no
eixo vertical temos a frequência com que essa soma ocorre. Podemos observar que a distribuição das
somas tende à distribuição gaussiana (retângulos vermelhos) conforme o número de vezes da jogada
tende ao infinito.
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EXEMPLO 2.4 Intensidade de uma transição em uma molécula.

Um espectroscopista está medindo a intensidade S de uma certa transição entre nı́veis roto-vibracionais
de uma molécula. Vibrações mecânicas e variações na temperatura ambiente fazem o valor medido
oscilar aleatoriamente. Para lidar com esses erros aleatórios, ele obteve 75 medidas conforme mostra
a tabela abaixo:
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Medida S Medida S Medida S

1 7,04 26 9,36 51 8,40

2 7,01 27 8,67 52 8,28

3 7,46 28 8,35 53 7,62

4 8,72 29 8,58 54 7,76

5 7,97 30 8,18 55 8,28

6 7,42 31 8,50 56 8,22

7 8,00 32 8,17 57 8,33

8 7,54 33 8,14 58 8,37

9 7,59 34 7,94 59 8,47

10 8,08 35 8,32 60 7,87

11 7,33 36 8,52 61 7,76

12 7,37 37 8,42 62 7,62

13 7,51 38 8,47 63 8,42

14 7,83 39 8,39 64 8,30

15 7,88 40 8,58 65 8,20

16 7,70 41 8,04 66 7,94

17 8,34 42 8,58 67 8,30

18 7,75 43 8,05 68 8,33

19 7,27 44 7,83 69 7,87

20 7,65 45 8,05 70 7,69

21 8,30 46 7,83 71 7,03

22 8,42 47 8,05 72 7,52

23 8,50 48 8,26 73 7,57

24 8,50 49 8,59 74 7,71

25 8,43 50 8,47 75 7,62

S em 10−20 cm/molécula .

Com esse conjunto de dados ele fez um histograma das medidas (para confecção de histogramas
no SciDAVis, ver Seção 5.3), como mostra a figura abaixo. Observe que o formato da curva se
aproxima de uma distribuição gaussiana, indicando a presença de erros aleatórios nas medidas.
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Por fim, o ajuste gaussiano forneceu a média das medidas e o desvio padrão:

S = 7, 78214 cm/molécula (2.4)
σ = 0, 81588 cm/molécula (2.5)

O resultado da medição é então dado por S = (7, 8± 0, 8)× 10−20 cm/molécula.



CAPÍTULO 3

GRÁFICOS

Usamos gráficos para estudar a dependência de uma grandeza em relação a outra. Em um gráfico de
duas dimensões, o eixo horizontal é usado para a grandeza independente, enquanto que o eixo vertical é
reservado para a grandeza dependente. A grandeza independente é aquela escolhida pelo experimentador,
ao passo que a grandeza dependente é aquela medida, e que dependente da outra grandeza.

EXEMPLO 3.1 Queda de um objeto.

Suponha um experimento onde um cientista deseja estudar como a altura y de um objeto em queda
varia com o tempo t. Nesse experimento, um detector informa a altura do objeto a cada 500 ms. Dessa
forma, o tempo é a grandeza independente, enquanto que a altura é a grandeza dependente. Observe
que um experimento de queda livre diferente poderia resultar em uma disposição diferente em relação
às grandezas dependentes e independentes. Por exemplo, o cientista poderia escolher várias alturas
e medir o tempo de queda de cada uma dessas alturas. Nesse caso, a altura, que é escolhida pelo
cientista, é a grandeza independente.

t (s) y (m)

0 40,0

0,5 37,6

1,0 30,2

1,5 17,8

2,0 0,8

Vamos supor que o cientista obteve a tabela de dados ao lado decorrente das
medidas (vamos desconsiderar as incertezas por enquanto). Abaixo temos um
exemplo de um gráfico feito no Scidavis com os dados da tabela.

Observe alguns aspectos que fazem com que o gráfico do exemplo anterior
esteja bem apresentado:

O tamanho da fonte, que não é nem muito grande nem muito pequena (compa-
rando com o texto);

17



18

�����e��e��e�	
���
�
�
�
��
et
�
A

�

��

��

��

��

�����et�A

� ��� � ��� �

As posições dos nomes dos eixos, que estão bem centralizados e com suas res-
pectivas unidades;

O tı́tulo do gráfico;

O tamanho dos sı́mbolos que representam os pontos do gráfico (os quadrados
vermelhos);

As posições dos sı́mbolos, que tentam preencher todo o espaço do gráfico.

Abaixo podemos ver alguns gráficos mal apresentados:
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Figura 3.1 Guias geralmente atrapalham.
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Figura 3.2 Pontos concentrados em uma parte do gráfico.
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Figura 3.3 Excesso de números nos eixos.
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Figura 3.4 Tamanho reduzido das fontes dos eixos.
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Figura 3.5 Tamanho reduzido dos pontos.
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Figura 3.6 Grandezas sem unidades.

3.1 Alguns tipos de gráfico

3.1.1 Várias curvas em um único gráfico

As vezes precisamos representar a dependência de várias grandezas em relação a outra grandeza. Nesse
caso é possı́vel dispor, em um único gráfico, várias curvas relacionadas à grandezas diversas.

EXEMPLO 3.2 Queda de um objeto com temperatura variando.

Suponha um objeto em queda que, devido ao atrito com o ar, aquece com o tempo. Na figura abaixo
podemos ver um exemplo de um gráfico contendo as dependências da altura e da temperatura como
função do tempo. Como há duas curvas no gráfico, linhas ligando pontos foram inseridas para uma
melhor distinção entre as curvas (não é obrigatório). Observe também a presença de dois eixos
verticais.



ALGUNS TIPOS DE GRÁFICO 20
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3.1.2 Gráficos em barras

Gráficos em barras constituem uma forma interessante de apresentar alguns tipos de dados.

EXEMPLO 3.3 Lançamento de dois dados.

No lançamento de dois dados, a probabilidade de cada resultado (soma das faces) é calculada. Na
figura abaixo temos representado essa probabilidade em forma de um gráfico de barras.
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3.1.3 Gráficos com muitos pontos

Gráficos com muitos pontos devem ser feitos com linhas ao invés de sı́mbolos.

EXEMPLO 3.4 Fluorescência emitida por vapor atômico devido às transições entre nı́veis

eletrônicos.
Na figura abaixo temos representada a fluorescência detectada conforme a frequência de emissão de
um laser é variada. Essa curva, obtida de um osciloscópio digital, possui 10 mil pontos, de forma que
ela é melhor apresentada por linha.
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3.1.4 Gráficos contendo grandezas com incertezas

Neste caso, uma barra com o comprimento da incerteza deve ser inserida centrada em cada ponto do
gráfico. A orientação da barra indica a que grandeza a incerteza se refere. Podemos chamá-lo de gráfico
com barras de erro.

EXEMPLO 3.5 Queda livre.

No experimento da queda livre, suponha que o detector que mede a altura do objeto é muito ruim,
possuindo uma incerteza de 2 m. Mas vamos supor que a incerteza no tempo é muito pequena, de
forma que podemos ignorá-la. Na figura abaixo temos um exemplo do gráfico em questão, onde as
barras de erro estão apresentadas.
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3.2 Método dos mı́nimos quadrados

O método dos mı́nimos quadrados é uma técnica usada para achar a melhor curva que se ajusta a um
conjunto de pontos experimentais. Para isso, precisamos de antemão saber ou supor a dependência de
uma grandeza em relação a outra. Por exemplo, imagine que um cientista deseja fazer um experimento
de queda livre para estimar um valor para a aceleração da gravidade. O experimento consiste em detectar
a posição de um objeto em queda livre a cada instante de tempo. Sabemos que, desprezando a resistência
do ar, a altura y depende do tempo t segundo a relação

y = y0 −
gt2

2
,

onde y0 é a altura inicial. Assim, conhecendo essa relação, o objetivo do método dos mı́nimos quadrados
é encontrar a melhor parábola que se ajusta aos pontos coletados no experimento. A partir dos coeficientes
da equação da parábola encontrada o valor de g pode ser obtido.

Softwares como o Origin e o Scidavis são capazes de fazer o ajuste de pontos para uma variedade de
curvas, como a gaussiana, a lorentziana, a polinomial, a exponencial e suas combinações. Aqui aprende-
remos a fazer apenas o ajuste linear de pontos, isto é, consideraremos que o conjunto de pontos no sistema
de coordenadas cartesiano (x, y) segue uma relação do tipo

y = ax+ b,

onde a e b são os coeficientes que precisam ser encontrados.
O método dos mı́nimos quadrados consiste em minimizar a soma dos quadrados das distâncias verticais

dos pontos experimentais à reta que queremos encontrar. A figura abaixo é uma ilustração do método,
onde temos um conjunto de N pontos experimentais representados pelos quadrados. A linha vermelha é
a reta de ajuste e dk é a distância entre o ponto k e a reta, e está representada na figura pela linha azul.
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O que queremos é minimizar a função S dada por

S = d21 + d22 + · · ·+ d2N =

N∑
k=1

d2k.

Como estamos supondo uma dependência entre as grandezas do tipo y = ax + b, então a distância
entre o ponto k e a reta é dada por

dk = yk − y (3.1)
= yk − axk − b (3.2)

Assim, escrevemos S como

S(a, b) =

N∑
k=1

(yk − axk − b)2.

Escrevemos a dependência explı́cita de S em relação aos coeficientes a e b porque sabemos que o valor de
S varia dependendo desses coeficientes, isto é, dependendo da curva de ajuste vermelha. Naturalmente,
de todas as retas possı́veis, aquela que melhor se ajusta aos pontos experimentais é a que minimiza o valor
de S. Então chegamos nas seguintes condições

∂S

∂a
= 0 (3.3)

∂S

∂b
= 0. (3.4)

A partir das equações acima chegamos nos coeficientes:

a =

N∑
k=1

xk(yk − 〈y〉)

N∑
k=1

xk(xk − 〈x〉)
(3.5)

b = 〈y〉 − a 〈x〉 , (3.6)
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onde 〈x〉 e 〈y〉 são as médias dos coordenadas x e y:

〈x〉 =
1

N

N∑
k=1

xk (3.7)

〈y〉 =
1

N

N∑
k=1

yk. (3.8)

A equação para a também podem ser escrita como

a =

N∑
k=1

xkyk − 〈y〉
N∑
k=1

xk

N∑
k=1

x2k − 〈x〉
N∑
k=1

xk

(3.9)

EXEMPLO 3.6 Encontrando a reta de ajuste.

Suponha que um cientista obteve a seguinte tabela de dados para as grandezas x e y:

x 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0

y 0,5 7,4 8,1 10,0 15,9 26,3 24,0 26,5 33,2 33,9 40,2

Abaixo temos o gráfico com base nesses pontos:
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Agora vamos encontrar a melhor reta que se ajusta aos pontos. Calculando as médias das grandezas
x e y, temos
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〈x〉 =
1

11

11∑
k=1

xk (3.10)

=
1

11
(0, 0 + 0, 3 + 0, 6 + 0, 9 + 1, 2 + 1, 5 + 1, 8 + 2, 1 + 2, 4 + 2, 7 + 3, 0)

= 1, 50

〈y〉 =
1

11

11∑
k=1

yk

=
1

11
(0, 5 + 7, 4 + 8, 1 + 10, 0 + 15, 9 + 26, 3 + 24, 0 + 26, 5 + 33, 2 + 33, 9 + 40, 2)

= 20, 54545455

Agora precisamos calcular as quantidades
11∑
k=1

xk,
11∑
k=1

x2k e
11∑
k=1

xkyk:

11∑
k=1

xk = (0, 0 + 0, 3 + 0, 6 + 0, 9 + 1, 2 + 1, 5 + 1, 8 + 2, 1 + 2, 4 + 2, 7 + 3, 0) (3.11)

= 16, 5
11∑
k=1

x2k =
(
0, 02 + 0, 32 + 0, 62 + 0, 92 + 1, 22 + 1, 52 + 1, 82 + 2, 12 + 2, 42 + 2, 72 + 3, 02

)
= 34, 65

11∑
k=1

xkyk = (0, 0× 0, 5 + 0, 3× 7, 4 + 0, 6× 8, 1 + 0, 9× 10, 0 + 1, 2× 15, 9+

+ 1, 5× 26, 3 + 1, 8× 24, 0 + 2, 1× 26, 5 + 2, 4× 33, 2 + 2, 7× 33, 9 + 3, 0× 40, 2)

= 465, 27

Empregando a equação 3.9, obtemos a:

a =

11∑
k=1

xkyk − 〈y〉
11∑
k=1

xk

11∑
k=1

x2k − 〈x〉
11∑
k=1

xk

(3.12)

=
465, 27− 20, 54545455× 16, 5

34, 65− 1, 50× 16, 5
= 12, 75454544

e, logo em seguida, b:

b = 〈y〉 − a 〈x〉 (3.13)
= 20, 54545455− 12, 75454544× 1, 50

= 1, 41363639

Chegamos então na seguinte equação da reta:
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y = 12, 75454544 x+ 1, 41363639

Abaixo temos o gráfico com os pontos e a reta de ajuste (linha azul).

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
0

10

20

30

40

y

x



CAPÍTULO 4

LINEARIZAÇÃO DE FUNÇÕES

Muitas vezes desejamos estudar a dependência experimental de uma grandeza em relação a outra. Sabe-
mos, por exemplo, que objetos em queda livre, no vácuo e em altitudes próximas à superfı́cie da Terra,
caem de forma que seu deslocamento vertical y varia quadraticamente com o tempo. Isto é, temos uma
dependência do tipo

y = αt2,

onde α é uma “constante de proporcionalidade”. Esse é um exemplo de uma lei de potência: y é propor-
cional ao quadrado de t. A pergunta que queremos responder é: De que forma é possı́vel confirmar essa
dependência a partir de resultados experimentais?

4.1 Linearização a partir de mudança nas escalas

Imagine um experimento onde um fı́sico está medindo a potência P dissipada por calor em um resistor
em função da corrente elétrica i que o atravessa. Ele deseja obter o valor da resistência R do resistor.
Sabemos que P e i tem a seguinte dependência:

P = Ri2.

Uma forma de obter R seria a partir do ajuste de uma parábola aos pontos experimentais, com a ajuda de
um software de gráficos. Mas existe uma outra forma: “linearizar” a dependência acima a partir de uma
mudança na escala do gráfico, e consequente ajuste linear dos pontos. Observe que se fizermos a mudança
de variáveis

27
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x = i2

a equação para P se torna linear:

P = Rx

E assim R pode ser obtido via ajuste linear.

EXEMPLO 4.1

Suponha a seguinte tabela de dados para o experimento da potência dissipada no resistor:

i (mA) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

P (W) 0,0 0,3 1,2 2,7 4,8 7,5 10,8 14,7 19,2 24,3 30,0

O gráfico em escala horizontal normal se encontra abaixo:
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Com a escala horizontal alterada (de i para i2), temos o seguinte gráfico linear:
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4.2 Lei de potência e gráficos log-log

Vamos supor que, em um determinado experimento, suspeitamos que a grandeza y depende da grandeza
x na forma de uma lei de potência. Isto é, consideramos uma dependência entre essas grandezas do tipo

y = αxn, (4.1)

onde α é um parâmetro qualquer e n é um número (constante) que pode ser inteiro ou não. Alguns tipos
de curvas que seguem essa lei são:

reta: y = αx (n = 1)

hipérbole: y =
α

x
(nesse caso temos n = −1)

parábola: y = αx2 (n = 2)

Tirando logaritmo de ambos os lados da Eq. 4.1, temos

log y = n(logα+ log x). (4.2)

Observe que se fizermos a seguinte substituição de variáveis

X = log x (4.3a)
Y = log y (4.3b)
β = n logα, (4.3c)

tornamos a Eq. 4.1 linear:

Y = β + nX. (4.4)

Assim, em um gráfico log-log, onde os dois eixos estão em escala logarı́tmica, toda curva que segue
uma lei de potência se torna linear, e a inclinação da reta, dada por n, fornece a potência inicialmente
desconhecida. Esse processo é chamado de linearização de funções.
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EXEMPLO 4.2 Objeto sujeito a uma força constante.

Considere um experimento onde uma partı́cula está sujeita a uma força constante. A cada instante
um detector marca a posição da partı́cula. Os seguintes dados foram coletados:

Tempo (µs) Posição (mm)

30,0 9,0

60,0 36,0

90,0 81,0

120,0 144,0

150,0 225,0

Abaixo temos o gráfico em escala linear convencional.
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Em um gráfico log-log, temos o resultado da figura abaixo. Observe as escalas logarı́tmicas, que
crescem sempre em múltiplos de 10:
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Agora vamos obter a constante n. Conforme mencionado, n é a inclinação da reta no gráfico
log-log, isto é, ele corresponde ao valor de tan θ, como mostra a figura abaixo.
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225

30 150

Usando as equações 4.3a e 4.3b, temos
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n = tan θ

=
Y2 − Y1
X2 −X2

=
log y2 − log y1
log x1 − log x2

=
log 225− log 9

log 150− log 30

n = 2, (4.5)

como deveria ser.

4.3 Exponenciais e gráficos mono-log

Tão importante quanto a lei de potência é a dependência exponencial entre duas grandezas. Esse tipo de
dependência aparece na fı́sica e na ciência em geral várias vezes, como por exemplo:

no crescimento de uma população de bactérias;

em decaimentos radioativos;

em decaimento de elétrons em átomos excitados;

na carga e descarga de capacitores;

na diminuição da intensidade de um feixe laser devido à propagação por uma amostra atômica;

e no modelo predador-presa em sistemas dinâmicos.

Uma dependência exponencial é caraterizada pela seguinte equação:

y = keαx, (4.6)

onde k e α são constantes. O que queremos descobrir é como linearizar a equação acima de forma a obter
o valor do coeficiente α. Tirando o logaritmo dos dois lados da equação 4.6, temos

log y = log k + αx log e (4.7)
≈ log k + 0, 434αx. (4.8)

Então, se fizermos a seguinte substituição de variáveis,

Y = log y (4.9a)
a = log k (4.9b)
b = 0, 434α, (4.9c)

chegamos na equação linear

Y = a+ bx.

Observe que o x ainda é a variável original da Eq. 4.6, enquanto que Y é o logaritmo da variável
original y. Assim, em um gráfico mono-log, onde apenas a escala do eixo y é logarı́tmica, a curva se torna
linear.
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EXEMPLO 4.3 Descarga de um capacitor.

Sabemos que um capacitor ligado a um resistor descarrega segundo a equação

q = q0e
−t/τ ,

onde q é a carga no instante t, q0 é a carga inicial e τ é uma constante que depende do resistor e do
capacitor.

Imagine a seguinte tabela de dados obtida de um experimento de descarga de um capacitor:

Tempo (ms) 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0

Carga (µC) 10,000 6,065 3,678 2,231 1,353 0,820 0,497 0,301 0,183 0,111 0,067

Abaixo temos o gráfico em escalas lineares.
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Já em um gráfico mono-log, temos o resultado da figura abaixo. Observe as escalas horizontal e
vertical.
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Agora vamos obter o valor da constante τ . A partir da figura abaixo e das equações 4.9a e 4.9c,
obtemos

 

10

1000
0,067

0

1

τ
= − tan θ

= − 1

0, 434

Y2 − Y1
x2 − x1

= − 1

0, 434

log y2 − log y1
x2 − x1

= − 1

0, 434

log 0, 067− log 10

1000− 0

= 0, 005, (4.10)

de forma que obtemos

τ = 200 ms.
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CONSTRUINDO GRÁFICOS

5.1 Gráficos à mão

Abordaremos aqui algumas orientações para gráficos feitos em papel milimetrado e com escalas log-log
e mono-log. Esses papeis se encontram no Apêndice A.

5.1.1 Gráficos em papel milimetrado

O papel milimetrado, como diz o nome, é composto por linhas separadas por 1 milı́metro, separadas por
grupos de 10 linhas. Algumas orientações:

Coloque os tı́tulos dos eixos em letra legı́vel, de preferência usando letra de forma.

Escolha um tı́tulo para o gráfico e coloque na sua parte superior.

As escalas devem ser escolhidas de forma a fazer com que os pontos se espalhem por todo o papel
do gráfico. Observe a escala horizontal do exemplo 5.1, onde cada quadrado (conjunto de 10 linhas)
foi escolhido como 6 µs para que os pontos ocupassem mais espaço.

O espaçamento entre os números das escalas deve ser uniforme. No exemplo 5.1, os espaçamentos
são de 30 µs e 45 mm. Devem ser evitados números em excesso nas escalas.
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EXEMPLO 5.1 Objeto sujeito a uma força constante.

Vamos considerar novamente o experimento onde uma partı́cula está sujeita a uma força constante.
A cada instante um detector marca a posição da partı́cula. Os seguintes dados foram coletados:

Tempo (µs) Posição (mm)

30,0 9,0

60,0 36,0

90,0 81,0

120,0 144,0

150,0 225,0

Na próxima página está o gráfico feito à mão, considerando a tabela acima.
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5.1.2 Gráficos log-log

No papel para gráficos log-log, as escalas se estendem por um fator de 102. Isso que dizer que elas podem
variar entre 100 e 102 ou entre 103 e 105, por exemplo. Mas esse fator de 102 na variação das escalas
pode limitar a quantidade de pontos que podem ficar no gráfico.

EXEMPLO 5.2 Exemplo anterior em papel de gráfico log-log.

Na próxima página temos os dados do exemplo anterior em gráfico log-log. Observe que o ponto
(30, 9) está ausente no gráfico, porque a escala vertical está variando de 101 a 103, deixando de fora
a coordenada 9. Observe também que ambas as escalas estão variando entre 101 e 103, que está
indicado pelos expoentes que foram inseridos no números 10.

Como a escala horizontal começa em 10 (101), o primeiro 2 nessa escala representa o número 20,
enquanto que o primeiro 3 representa 30 e assim por diante até chegar em 100 (102). O primeiro 2
depois de 100 representa 200, e assim sucessivamente. As duas primeiras considerações em relação
ao gráfico em papel milimetrado também valem para o gráfico log-log.
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5.1.3 Gráficos mono-log

Aqui valem as mesmas considerações da confecção de gráficos em papel milimetrado e de gráficos log-
log.

EXEMPLO 5.3 Descarga do capacitor.

Vamos considerar novamente o exemplo da descarga de um capacitor. Abaixo temos a tabela de
pontos da descarga:

Tempo (ms) Carga (µC)

0,0 10,000

100,0 6,065

200,0 3,678

300,0 2,231

400,0 1,353

500,0 0,820

600,0 0,497

700,0 0,301

800,0 0,183

900,0 0,111

1000,0 0,067

Na próxima página temos esses pontos em um gráfico mono-log. O ponto (1000; 0,067) teve que
ficar de fora devido ao fim da escala logarı́tmica em 10−1.
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5.2 Gráficos no computador

Existem vários softwares para fazer gráficos no ambiente acadêmico, como o Origin, o Gnuplot e o Sci-
DAVis. O primeiro talvez seja o mais famoso, mas é um programa pago. Aprenderemos aqui a usar de
forma básica o SciDAVis, que é gratuito.

5.2.1 Gráficos no SciDAVis

O SciDAVis (Scientific Data Analysis and Visualization) é um aplicativo livre que pode ser baixado em
http://scidavis.sourceforge.net/. A figura abaixo mostra seu aspecto quando ele é aberto.

 

Algumas considerações:

O aplicativo inicia com duas colunas, mas outras pode ser criadas no menu Table→ Add Column.

As colunas podem ser preenchidas com os dados obtidos no experimento ou até mesmo geradas a
partir de uma fórmula.

Para fazer um gráfico da grandeza y em relação à grandeza x, selecione a coluna 2[Y ] e clique no
menu Plot→ Scatter.

Os tı́tulos dos eixos bem como o tamanho de sua fonte podem ser alterados a partir de um duplo
clique com o mouse. Idem para os números dos eixos horizontal e vertical.

http://scidavis.sourceforge.net/
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Para deixar uma escala logarı́tmica, dê um duplo clique na escala e com a aba Scale ativa, selecione
a opção logarithmic no ambiente Type.

EXEMPLO 5.4 Gráfico de uma função seno.

Faremos o gráfico da função y = sinx. Siga os seguintes passos:

1. Clique no topo da coluna 2[X] e, na aba Formula, digite 0.3 ∗ (i− 1) e clique em Apply. A letra i
é um ı́ndice que começa em 1, de forma que a coluna 2[X] é preenchida com os números 0, 0,3, 0,6,
0,9, 1,2, . . ..

 

2. Faça o mesmo com a coluna 2[Y ] digitando sin( col(‘‘1") ). Isso fará com que essa coluna
seja preenchida com o seno dos valores da coluna 2[X].

3. Clique novamente no topo da coluna 2[Y ] e clique em Plot → Line + Symbol. O gráfico da
figura abaixo é criado.
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4. Agora devemos configurá-lo para melhorar o seu aspecto (veja o inı́cio do Cap. 3). Podemos alterar
o tamanho e o nome dos eixos, o tamanho, a cor e o tipo dos sı́mbolos e o tamanho dos números dos
eixos. Observe como o gráfico melhorou na figura abaixo:

 

5.3 Gráfico em histograma

Suponha uma séria de medidas de alguma grandeza fı́sica conforme a tabela abaixo:
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Medida Valor

1 0,82

2 0,91

3 1,03

4 1,14

5 0,85

6 0,94

7 0,92

8 1,02

9 0,82

10 0,97

11 1,09

12 1,08

13 1,08

14 1,12

15 1,09

16 1,00

17 0,87

18 1,07

19 0,99

20 1,12

Siga os seguintes passos:

1. Copie e cole (ou digite) as duas colunas da tabela ao lado em duas colunas
do SciDAVis.

2. Com a coluna Y selecionada, clique em Plot→ Statistical Graphs
→ Histogram. Abaixo temos um possı́vel resultado, dependendo da sua
versão do SciDAVis.

 

3. Ajuste a escala horizontal.

4. Ajuste a largura dos retângulos dando dois cliques em cima de um deles e
selecionado a opção Table1:dummy(X),2(Y) no campo esquerdo. O
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campo Bin Size dá a largura dos retângulos. Observe que podemos usar
retângulos estreitos apenas se tivermos muitas medidas. As 20 medidas deste
exemplo possibilitam no máximo 4 retângulos.

5. Faça outras modificações necessárias.

6. Para fazer o ajuste gaussiano, clique em Analysis → Quick Fit →
Fit Gaussian.



APÊNDICE A

PAPEL PARA GRÁFICOS
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