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“[...] to take Armes againõ a sea of troubles,
And by opposing, end them [...]”
– Shakespeare, William (1604)

Antes mesmo que a derivada existisse, o método da secante já era empregado pelos
matemáticos (engenheiros e físicos) da antiguidade. E vários deles descobriram também que
era possível “melhorar” o método, usando algumas variações.

O primeiro exercício é uma preparação. Ele contém algumas considerações comuns a
todos os métodos que exploram, de alguma forma, a segunda derivada da função.

Os dois exercícios seguintes vão explorar duas variações diferentes do método da secante.
Enfim, o último exercício manterá você em forma com a matplotlib, traçando gráficos

da convergência destes métodos.

Instruções: Esta é uma lista para ser feita e entregue por duplas.
Esta lista contém alguns exercícios que demandam mais análise (no sentido do curso de

Análise Real). Se você (ou sua dupla) está fazendo ou já fez Análise, os itens 2(e) a 2(g) da
Regula Falsi são obrigatórios, e os itens 1 a 3 do primeiro problema são facultativos. Senão,
é o contrário.

1 Estudando um pouco mais as derivadas
A maior parte dos métodos de Newton e similares usam até a segunda derivada de f . E, para
funcionar direito, eles supõem que f ′(p) 6= 0 para a raiz p. Vamos ver então quais situações
podem ocorrer.

1. Simplificando: mostre que basta considerar o caso em que f ′(p) > 0. Dica: use alguma
simetria, ou seja, transforme um problema onde f ′(p) < 0 num equivalente onde f ′(p) > 0.

2. A segunda derivada, em p, só tem três possibilidades: pode ser maior, igual ou menor
do que zero. Faça um gráfico de três funções, cada uma delas numa das situações
acima.
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3. Supondo que a segunda derivada é contínua, explique porque basta estudar o caso em
que ela é constante numa vizinhança do ponto. Portanto, há dois casos fáceis (positivo
e negativo), e um caso que ainda resta (se f ′′(p) = 0, não sabemos o sinal de f ′′ perto
de p!).

4. Trace os pontos sucessivos das iterações de Newton e da secante, para cada uma das
três funções. Como eles se comportam? Eles “mudam de lado” com relação à raiz?

5. Faça um gráfico com a velocidade de convergência para cada uma das três situações,
para ambos os métodos. O que você percebe?

6. Será que o caso f ′′(p) < 0 é simétrico ao caso f ′′(p) > 0?

2 Regula Falsi
Este primeiro método é uma combinação muito interessante do método da bisseção com o
da secante. Funciona assim:

Dados dois pontos x e y, onde a função f toma valores com sinais opostos:

• construímos a secante por estes pontos;

• calculamos a interseção com o eixo horizontal, que chamamos de z, como de hábito;

• para a próxima iteração, usaremos z e um dentre x e y em que a função f tenha sinal
oposto ao que ela tem em z.

Assim, como no método da bisseção, temos uma garantia de um intervalo que contém a raiz,
e como no método da secante, esperamos que a convergência seja mais rápida do que linear.

1. Programação:

(a) Escreva um programa que implemente esse novo método.
(b) Verifique que o seu programa calcula a função f no máximo uma vez em cada

ponto. Cuidado: em iterações sucessivas, o “mesmo ponto” corresponde a variá-
veis diferentes.

(c) Use este método para achar uma raiz de exp(−x) = sin(x).
(d) Compare o número de iterações necessárias com o método da bisseção, o método

de Newton e o método da secante.
(e) Encontre uma função f e dois pontos iniciais x e y tais que um dos extremos

nunca mova ao aplicar a regula falsi. O método é mais ou menos rápido do que o
método da secante, para os mesmos pontos iniciais? E comparado ao método de
Newton? E à bisseção?

2. Nesta segunda parte, suponha apenas que a função f é contínua. Vamos mostrar que
o algoritmo da regula falsi sempre converge.
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(a) Chame de In o intervalo de confiança obtido na n-ésima iteração, e mostre que o
comprimento de In é estritamente decrescente (a menos que uma das extremidades
seja uma raiz, o que faz o método parar, é claro).

(b) Pense numa seqüência estritamente decrescente de números positivos que não
converge para zero.

(c) O item acima mostra que ainda não completamos a demonstração. Precisamos
controlar melhor o modo como In decresce. Mostre que

|x− z| = |f(x)|
|f(y)| |y − z| .

(Faça um desenho!)
(d) Mostre que o comprimento de In+1 é igual a

|In|
1 + αn

ou |In|
1 + 1/αn

onde αn = |f(xn)|
|f(yn)| .

(e) Mostre que, se o comprimento de In não tende a zero, o fator |In+1|
|In| converge para

um.
(f) Neste caso, veja que, trocando os nomes de xn e yn, se necessário, para que
|In+1| = |In|

1+αn
podemos supor que αn → 0.

(g) Como f é contínua, existe M tal que |f(t)| < M para todo t ∈ [x0, y0]. Conclua
que os pontos xn tais que αn tende a zero satisfazem

f(xn)→ 0.

3. Nesta terceira parte, vamos calcular a velocidade de convergência da regula falsi. Para
isto, supomos que f é “suficientemente derivável”, ou seja, sempre que precisarmos de
uma derivada de f , podemos supor que ela existe e é contínua.
Seja r a única raiz de f dentro do intervalo [x, y].

(a) Lembre quais são as hipóteses para estimar a velocidade de convergência para
o método de Newton. Explique com suas palavras porque utilizar as mesmas
hipóteses aqui é razoável.

(b) Explique porque, a partir destas hipóteses, podemos supor que r é a única raiz.
(c) Agora, inspirados pelo exercício 1, vamos nos concentrar no caso f ′(p) > 0 e

f ′′(p) > 0. Mostre que, a partir de um certa iteração, uma das extremidades não
se move mais. Mostre que é a extremidade superior.

(d) Escreva x = r − ε e y = r + d (pense que ε será pequeno, e d, que não mexe,
não!). Expanda f(x) por Taylor até a segunda ordem, e calcule ε′ = r − z. Dica:
não expanda f(y). Mostre que, quando ε→ 0, temos:

ε′

ε
→ f(y)− f ′(p)d

f(y) .
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Veja que esta é uma relação de primeira ordem, apenas. Conclua a Regula Falsi
quase sempre converge como uma P.G., portanto não muito mais rápido (nem
mais lento) do que a bisseção.

(e) Veja que ela será mais rápida do que a bisseção apenas quando f(y) < 2f ′(p)d.
(f) Agora sim, finalmente, expanda f(y) por Taylor, até a segunda ordem, e mostre

que a regula falsi convergirá mais rápido do que a bisseção se d for suficientemente
pequeno.

3 Uma variante malandra
Em vez de aplicar o método da secante usando sempre valores em seqüência (ou seja, o
primeiro par é x1 e x2, eles geram x3 que será usado com x2 para gerar x4, que será usado
com x3 para gerar x5 e assim por diante), um malandro resolveu que ia tomar sempre os
dois pontos mais próximos entre si para calcular o próximo iterado. Assim, a partir de x1 e
x2 obtemos x3 da mesma maneira, mas escolhemos o “par” do x3 para a próxima iteração
como o que esteja mais perto dele.

Este exercício é, principalmente, para programar e interagir com o IPython. Assim,
quando estiver escrito “compare”, entenda: “crie exemplos, rode no seu computador e co-
mente os resultados obtidos”.

1. Implemente esta mudança, com um if a mais.

2. Explique, intuitivamente, porque este método converge mais rápido do que o método
da secante. Obs: há pelo menos duas razões independentes para que as iterações terminem
antes.

3. Compare as velocidades (em número de iterações) para o método da secante original,
a “variante malandra”, e o método de Newton.

4. Tente achar uma função para a qual a variante malandra converge mais lentamente do
que o método da secante.

5. Compare a precisão dos métodos.

6. Compare as duas variantes do método da secante.

4 Gráficos para que te quero
Vamos comparar velocidades de convergência dos métodos iterativos: bisseção, Newton,
secante e regula falsi.
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Sejam

f1(x) = x2 − 3x+ 1
f2(x) = exp(−x)− sin(x)
f3(x) = exp(x2)− tan(x)
f4(x) = x− tan(x)
f5(x) = x− cos(x).

O objetivo deste exercício é produzir gráficos com a velocidade de convergência dos mé-
todos, ou seja, a distância à solução “real” em função do número de iterações. Um problema
óbvio, antes de poder fazer os gráficos, será descobrir qual é a solução “real”, ou seja, o
número de ponto flutuante mais próximo da solução.

1. Arrume um método para calcular o mais exatamente possível as raízes destas funções.
Note que f4 tem infinitas raízes: preocupe-se apenas com as que aparecerem ao longo
do problema. Bônus: observe que, provavelmente, as raízes “verdadeiras” (ou seja,
em R), não serão um número de ponto flutuante exato, mas estarão entre dois deles.
Existe algum método que permita decidir qual delas está mais próxima da verdadeira
raiz?

2. Como queremos ver distâncias em magnitudes muito diferentes, precisamos de escalas
logarítmicas. Decida qual tipo de gráfico será.

3. Enfim, faça o gráfico do erro pelo número de iterações para cada método. Estes gráficos
em geral fazem mais sentido quando convergem para a mesma raiz, mas isto pode
requerer pontos iniciais muito diferentes. Se isso acontecer com você, explique porque
a comparação que você escolheu ainda faz sentido.

5 E mais questões do Quarteroni!
Faça os exercícios 2.10 e 2.16 do capítulo 2, e o exercício 4.4 (sobre aproximar derivadas, no
capítulo 4).
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