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Resumo:
As equações diferenciais são um importante ramo tanto para matemática pura,

quanto para a matemática aplicada, o que faz com que o estudo de métodos de
resolução de tais equações seja um campo em constante desenvolvimento. Com o de-
senvolvimento do computador os métodos numéricos se tornaram cada vez mais utili-
zados. Os métodos de colocação ou pseudoespectrais são uma classe dos métodos
numéricos utilizados em matemática aplicada e computacional para a resolução de
equações diferenciais aproximando funções por combinação linear de funções de
uma base escolhida, como por exemplo, de polinômios de ortogonais. O princı́pio
básico do método é aproximar a solução do problema, em um espaço de dimensão
finita, em pontos convenientemente escolhidos, os chamados Pontos de Colocação.
As diversas maneiras de escrever a solução aproximada, podem caracterizar as di-
ferentes aproximações. Em particular neste trabalho, utilizamos polinômios ortogo-
nais para escrever a solução aproximada, em particular, polinômios ortogonais de
Chebyshev. O método de colocação foi implementado no ambiente Matlab e diver-
sos testes numéricos foram realizados a fim de testar sua eficiência e estabilidade.
Espera-se ainda fazer testes comparativos com outro método de aproximação com a
finalidade de verificar seu desempenho diante destes.
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