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Resumo: O estudo das inversas generalizadas não está contemplada como uma disciplina nem obrigatória nem 

optativa para os discentes do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto de Engenharia do Araguaia. O 

objetivo é apresentar a estes discentes uma aplicação da inversa generalizada de MoorePenrose. Para tanto, foi 

utilizado o software livre matemático Octave para computar os coeficientes da parábola que melhor se aproxima 

de pontos dados. Este trabalho contribuiu para o conhecimento destes discentes, pois perceberam que é possível 

encontrar as melhores soluções aproximadas para qualquer sistema linear e inclusive foi apresentada uma aplicação 

numérica. Consider-se que seja viável que as inversas generalizadas façam parte de uma disciplina obrigatória para 

os discentes do curso de licenciatura em Matemática no Instituto de Engenharia do Araguaia. 

1. INTRODUÇÃO 

A álgebra linear é estudada devido a sua relação com as outras áreas da matemática e 

suas diversas aplicações em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, por meio de matrizes 

conseguimos métodos eficientes de resolução de sistemas lineares que são necessários para 

resolver problemas de ajuste de dados, de minimização de funções e problemas inversos. 

Um sistema linear com o mesmo número de equações e de incógnitas pode ser ou 

consistente ou inconsistente ou indeterminado. Isso depende do posto da matriz associada ao 

sistema linear que devemos resolver. Assim, o posto de uma matriz permite determinar se existe 

ou não a inversa da matriz. A inversa de uma matriz quadrada é um conceito conhecido por 

estudantes que fazem graduação na área das ciências exatas. No entanto, o conceito de inversa 

generalizada de uma matriz retângular é um conceito que não é estudado como disciplina 

optativa no curso de Licenciatura em Matemática do Instituto de Engenharia do Araguaia (IEA) 

na Universidade do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). 

Na verdade, existem poucos trabalhos que desenvolvem este assunto no Brasil, um mais 

recente é uma dissertação de mestrado realizada por (FARIAS, 2017), onde trabalhou as 

definições básicas de matrizes estudadas pelos alunos do ensino médio, adentrando tanto no 

conceito de inversas generalizadas e suas resoluções de sistemas lineares consistentes e 

inconsistentes quanto no computo de soluções aproximadas de sistemas lineares 

indeterminados. Existe outro trabalho desenvolvido por (DUARTE, 1996), onde trabalha uma 

teoria de estatística com sistemas lineares que só podem ser desenvolvidos por meio de uma 

definição básica de inversas e especificamente inversas generalizadas. Com base nestas 

pesquisas foi apresentado para os discentes do IEA uma revisão da teoria básica de inversa 

generalizada de uma matriz. 

O objetivo foi apresentar a estes discentes uma aplicação da inversa generalizada de 

MoorePenrose para computar soluções aproximadas para qualquer sistema linear. Em 

particular, foram computados os coeficientes de uma parábola que melhor se aproxima de 

pontos dados utilizando o software livre matemático Octave. 

 



2. MATERIAL E MÉTODOS 

Nesta seção, é descrita a proposta que foi utilizada para ensinar de uma forma didática 

e acessível o conceito de inversa generalizada e suas aplicações usando recursos tecnológicos 

para os discentes da disciplina de álgebra linear I no curso de Licenciatura em Matemática do 

IEA. A proposta de atividades para estes discentes foi apresentar, aplicar e aprofundar os 

conceitos de álgebra linear para encontrar a solução aproximada de um sistema linear 

retangular. 

Baseados em (CSI/ITESM,2009), estes conceitos foram apresentados, por meio de uma 

aula expositiva e dialogada para os discentes da disciplina de álgebra linear I no curso de 

Licenciatura em Matemática do IEA. Em particular, foi estudado a inversa generalizada de 

Moore-Penrose. Além disso, foram discutidas as demonstrações das propriedades e algumas 

aplicações em sistemas lineares retangulares. 

Para aplicar estes conceitos, no software livre matemático Octave, foram implementados 

dois Algoritmos que computam a inversa generalizada e a inversa generalizada de Moore-

Penrose. Em particular, foi estabelecido uma melhor aproximação dentro do conjunto das 

aproximações da solução de um sistema linear inconsistente, baseado em (GUIMARÃES, 2010; 

LIMA, 2009), isto é, a melhor solução aproximada de um sistema inconsistente Ax=b é dada 

por X+=A+b, onde A+ é a inversa generalizada de Moore-Penrose da matriz A. 

Utilizando esse resultado, dados os pontos A, B, C, D, E no plano foi computado os 

coeficientes de uma parábola que melhor se aproxima desses pontos. Graficamente, foram 

compararadas as parábolas p− e p+ que são obtidas respectivamente por uma inversa 

generalizada e a inversa generalizada de MoorePenrose, veja Figura 1a e Figura 1b. 

b 

(a) Tanto p+ quanto p− são parábolas. (b) Só p+ é uma parábola 

Figura 1: Em ambos os casos a parábola p+ se aproxima melhor aos pontos dados. 

Fonte - Elaborado pelos autores. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os discentes interagiram e questionaram sobre o assunto, sobre a parte da álgebra em 

que as inversas generalizadas estão inseridas e se eles estudariam esse conteúdo durante a 
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graduação. Nós explicamos que o PPC atual do curso não abrange essa materia. No entanto, 

eles poderiam pesquisar sobre o assunto nas referências bibliográficas que nós utilizamos, 

(GREEN, 2014; SEARLE; KHURI, 2017). 

A apresentação deste trabalho contribuiu para o conhecimento destes discentes, pois 

agora perceberam que sistemas retangulares podem ser resolvidos matricialmente com o uso 

das inversas generalizadas. Descobrindo as inversas de Moore-Penrose eles observaram que 

existe uma solução aproximada para estes sistemas. Também, foi apresentado o software 

Octave, pois os cálculos destas inversas foram feitas utilizando esse software. 

O uso da inversa generalizada para resolução destes sistemas lineares retangulares tem 

grande contribuição também no estudo das curvas quadráticas que melhor se aproximava dos 

pontos dados. Este resultado foi apresentado aos discentes e foi explicado que por meio de uma 

inversa generalizada é possível apenas obter uma reta e não uma parábola. No entanto, com a 

inversa generalizada de Moore-Penrose encontramos uma parábola que melhor se aproximada 

dos pontos dados. Eles ficaram muito curiosos com estes resultados e inclusive interessados em 

estudar mais conceitos de álgebra linear para suas futuras monografias. 

4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho verificamos que por meio do cômputo de inversas generalizadas de 

matrizes podemos resolver sistemas lineares inconsistentes por meio de aproximações. 

O desenvolvimento e resultados deste trabalho, tendo em vista que além das definições 

exemplos e resultados, tivemos a apresentação do mesmo para os discentes do curso de Álgebra 

Linear no IEA, que foi gratificante, pois os alunos perceberam a existência de várias aplicações 

com matrizes, quem sabe talvez um possível seminário ou trabalho que o IEA possa devolver 

com os alunos trabalhando com matrizes. Existem várias outras formas de resolução para esses 

sistemas que podem ser estudadas futuramente como, por exemplo a descomposição LU1, a 

fatoração de Cholesky2 e inclusive o computo da inversa de Moore-Penrose por meio de valores 

singulares. 
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1 É uma variante do método de eliminação de Gauss. 

2 A fatoração de Cholesky procura decompor uma matriz A na forma A=LLT, onde L é uma matriz triangular 

inferior com elementos da diagonal principal estritamente positivos. 
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