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1. INTRODUÇÃO

A Logomarca da Unifesspa foi apresentada à comunidade acadêmica ainda neste ano de 2019 e
é considerada um marco histórico para Unifesspa enquanto instituição, a marca traz consigo a estampa
dos ideais e valores da instituição de ensino. Além da marca foi desenvolvido um aprofundado estudo
a respeito de suas interpretações e sua mensagem. As curvas presentes na marca Unifesspa despertaram
curiosidade e por isso, decidiu-se estudar tais curvas pela perspectiva da Matemática Aplicada. Desta
forma, objetiva-se através desta pesquisa contextualizar a marca dentro de uma linguagem matemática, a
partir do uso dos Polinômios de Bernstein e da resolução de Mínimos Quadrados, para que seja possível
encontrar pontos de controle das Curvas de Bézier que constituem a tal marca.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste trabalho, foram utilizados os seguintes materiais: Material Bibliográfico
sobre Curvas de Bézier e alguns softwares matemáticos dos quais cita-se Geogebra e Octave. O primeiro
passo foi revisar a literatura disponível sobre o assunto, compreendendo procedimentos adotados por
outros pesquisadores da área.

Logo em seguida, passou-se para a parte mais prática da pesquisa. Esta parte dividiu-se em três
etapas principais, sendo a primeira realizada com o uso do software GeoGebra para a seleção de pontos
que formassem a logomarca da Unifesspa, é importante ressaltar que por ser composta por três folhas, foi
necessário escolher pontos para cada uma das folhas que integravam a logomarca. A primeira folha teve
69 pontos selecionados, a segunda teve 87 pontos e a terceira teve a seleção de 99 pontos, ressaltando
que são pontos arbitrários. A segunda etapa foi feita no software Octave e tinha como objetivo escrever
o código para obter os pontos de controle das Curvas de Bézier que constituem a marca da Unifesspa,
o que já representava o alcance do objetivo. Entretanto, optou-se pela terceira etapa que trabalhava o
problema de Mínimos Quadrados também no Octave.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A curva de Bézier nasce na segunda metade do século XX como auxílio para o design e fabrica-
ção assistida por computador de carros, em especial. (BIEZUNER e JESUS, 2014). Esta curva faz uso
do Polinômio de Bernstein, conforme dito por Simoni (2005). O Polinônio de Bernstein se trata de um
polinômio com propriedades especiais e é dado pela equação:

B(t) =

n∑
j=0

Bn
j (t)Pj , (1)
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É importante comentar que ao aplicar os pontos selecionados a este polinômio, obtém-se os
pontos de controle da Curva de Bézier analisada. Entretanto, Torres (2012) comenta que a melhor maneira
de calcular esta curva é utilizando também Mínimos Quadrados, de modo a minimizar o erro E:

minE = min
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2

. (2)

É a partir do uso de Mínimos quadrados como mostrado acima que garante-se que a curva en-
contrada seja a curva mais aproximada da que está sendo procurada. Do problema em (2), tem-se:
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Desta forma matricial, obtém-se um sistema de equações chamado de equações normais. Que
serão denotadas por MP = R. Quando chega-se a estas equações normais, faz-se necessário resolvê-las
para chegar também ao resultado da equação de mínimos quadrados apresentada em (2). Para resolver
estas equações, é preciso recorrer ao cálculo da inversa de Moore-Penrose (WATKINS, 1991) da Matriz
B, onde B = (B0, . . . , Bn), uma vez que estas equações tem suas soluções algébricas determinadas com
base em P = B+ ·Q.

Assim, considerando que "A identidade visual busca transmitir como a Unifesspa quer ser ’en-
xergada’ pelos seus públicos"(UNIFESSPA, 2019, p. 6), é necessário entender que a Unifesspa é am-
biente de aprendizados e desenvolvimento que permite ainda que a marca da Unifesspa seja vista em
linguagem matemática como apresentada na Figura 1:



Figura 1: Curvas parciais chamadas de folha 1, folha 2 e folha 3, respectivamente.

Sendo esta "tradução"possível a partir do uso de pontos de controle, sendo 26 para a primeira
folha, 20 para a segunda, e 26 para a terceira e com estes pontos de controle obtém-se Curvas de Bézier
que compõem uma visualização da Logomarca da Unifesspa. A seguir, nas Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3,
respectivamente, os pontos de controle das curvas de Bézier:

x 1.14989 0.57815 -6.48938 62.67823 -372.83402 1660.65353
y 10.68019 8.23665 38.82578 -208.69524 1119.19559 -4446.22330
x -5830.59610 16613.48339 -39068.15164 76731.39544 -126622.93936 176220.83408
y 14681.16087 -40786.13266 96646.32031 -195991.92428 340508.54909 -506159.93773
x -207150.63397 205986.03034 -173487.56770 124030.73454 -75371.06929 38948.14738
y 642399.82865 -694302.13195 637387.55763 -495722.98888 325554.52798 -179621.05825
x -17029.75439 6257.18477 -1897.86190 477.92254 -96.13125 18.19586
y 82639.78815 -31324.34253 9633.96036 -2335.33200 444.93315 -49.33283
x 0.26938 1.15011
y 15.47193 10.67952

Tabela 1: Pontos de controle para obtidos a partir do códig para determinar a folha 1.

x 6.1328 4.9300 3.2374 32.3557 -142.7701 444.1733
y 16.7059 15.3228 17.6012 -20.3362 192.2518 -679.4129
x -930.8550 1353.3610 -1301.3611 747.3802 -89.0986 -180.8463
y 1915.8667 -3855.8299 5850.8879 -6752.5964 6108.6699 -4385.9421
x 148.3659 -55.5094 27.3198 2.4002 8.3622 7.2075
y 2530.3495 -1129.5982 409.9890 -96.6106 37.1624 10.4511
x 7.1008 6.2884
y 16.8152 16.6816

Tabela 2: Pontos de controle para a segunda curva da logo marca

x 9.24912 9.25146 -5.52153 127.02675 -626.34895 2575.53362
y 12.67865 13.34036 -8.09773 157.61235 -769.32620 2982.29247
x -8160.82907 20918.74545 -43718.23055 75399.08237 -107927.93215 128833.80887
y -8554.89477 18601.29204 -29254.78661 27844.47954 4363.26515 -77509.40265
x -128597.04541 107764.22829 -76252.80989 46035.64662 -23982.90640 10922.28560
y 176258.21810 -259860.70632 287999.66103 -251351.87369 176025.65125 -99540.06037
x -4337.33061 1517.41800 -429.62275 117.42899 -8.86655 13.38105
y 45416.49505 -16586.53556 4800.52209 -1060.91616 190.72780 -9.76873
x 9.91509 9.43023
y 14.24294 12.68801

Tabela 3: Pontos de controle para a segunda curva da logo marca



O resultado final alcançado ao juntar as três parciais está representado na Figura 2 abaixo:
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Figura 2: Resultado Final

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo assim é possível compreender a Unifesspa como instituição de conhecimentos plurais e
que valoriza a diversidade de pensamentos, e esta pesquisa é um exemplo disso, uma vez que traz à tona
uma interpretação matemática à marca institucional, que agora pode ser compreendida no contexto da
linguagem matemática, resultado alcançado através do uso do Polinômio de Bernstein, Mínimos Qua-
drados e Curvas de Bézier.
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