
Calculo - Aula 1

Artur Soares

Irei resumir este curso em uma palavra: Praticidade. Iremos abordar tal as-
sunto de forma que o aluno saia deste curso sabendo aplicar cálculo a uma questão
e entender o que está fazendo neste processo. Não iremos desenvolver o curso de
cálculo buscando todo o formalismo matemático que envolve essa matéria pro-
funda e magnifica, nem usar ξ e δ para demonstrar a existência de limites, só
iremos assumir que os limites calculados existem e usaremos os resultados anal-
isados.

Para abordar este novos conceitos, devemos utilizar as ideias introduzidas no
curso de funções dentro do nosso site. Existem 3 fundamentos básicos que cercam
o estudo do Cálculo diferencial e integral: Limites, Derivadas e Integrais. Todo o
princípio do cálculo envolve o estudo dos limites, quando um limite existe e como
calcular um limite, então, comecemos por este.

O maior problema envolvendo a discussão quanto ao limite se refere ao de-
bate: Como devemos tratar valores que tendem a 0? Porque oras, um valor que
tende a zero não é propriamente 0, logo, deve ser aceito a divisão por 0. Porém,
por anos, essa ideia não foi aceita. Vamos estudar um exemplo do caso:
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f (x) =
x2−1
x−1

Qual o valor desta função para x = 1 ? É fácil ver que o resultado dará 0 sobre
0, o que claramente é um absurdo matemático... Ou era. O estudo de cálculo abre
margem para novas formas de calcular expressões na matemática, e este é um
dos exemplos. Devemos manipular a expressão para acharmos uma função que
se comporte como a f (x), em geral, para assim analisar o valor desta função em
x = 1. Sendo assim, acharemos o valor que f (x) teria em x = 1 caso ela existisse
nessa região. Para isso, basta um pouco de conhecimento sobre produtos notáveis:

f (x) =
(x−1)(x+1)

(x−1)
= (x+1)

Daí, tiramos a conclusão que f (x) para x tendendo a 1 vale, neste caso, 2.
Isso não é formidável? A partir de uma função que não existia para um certo valor
do conjunto domínio, definimos a imagem que a função teria. A utilidade do cál-
culo é achar expressões que definem a tangente da reta tangente a um certo ponto
da curva, além de calcular áreas inferiores a uma curva em um certo intervalo.
Como podemos utilizar o conceito de limites para entender esses conceitos? Essa
pergunta envolve toda a beleza do cálculo e como essa matéria pode expandir sua
mente para a imaginação na matemática. A notação formal para o analisado acima
é representada como:

lim
x→1

(x2−1)
(x−1)

= lim
x→1

x+1

A definição de limite até então não foi apresentada formalmente, porém,
como o intuito deste curso é tratar do cálculo como algo prático, não buscarei
definições formais que envolve muita matemática que, para os problemas que ire-
mos enfrentar no momento, será desnecessária, no entanto, deve ser abordado o
estudo do limite, mesmo que de forma abstrata e ilustrativa.

O conceito por trás da matemática que envolve o limite se resume a estudo
de funções, como já dito antes, porém o nome limite é bem sugestivo quanto a
sua função: É um conceito teórico com formalidades matemáticas envolvidas que
estuda situações limites para funções. Limite nada mais é do que estudar como
uma função se comporta quando analisamos pontos que tendem a um certo valor
k. A palavra tender pode soar abstrata, e de fato é, porém sua abstração pode vir a
ajudar quando estamos analisando-a de maneira ilustrativa.
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Já que estamos utilizando o termo tender, deveríamos utilizá-lo ao nosso fa-
vor, associando ele a imagens auxiliares Imagine dois pontos em uma curva, e
faça com que eles possam se mover ao longo dela. Ligue os dois pontos para
formar uma reta, e nessa construção, aproxime os dois pontos. Façam com que
eles tendam a ser um só. Desta forma, a reta que liga os dois pontos, no final das
contas, será uma reta que passa por somente um ponto da curva, ou seja, uma reta
tangente.

É claro que este é um exemplo, não necessariamente o que você se sente mais
confortável em pensar, então tome um tempo pensando como tornar o conceito
confortável para você. Porém não se deixe enganar pelo uso da palavra “tender”
neste contexto. Em geral, quando colocamos um valor x para tender à k, essa
aproximação é tamanha que x pode ser substituído por k.

Normalmente isso funciona perfeitamente, mas existem casos em que a sub-
stituição direta não será válida, como o apresentado acima. Tender não é simples-
mente ser próximo de tal, e sim ser essencialmente o mesmo. A diferença em usar
o termo “tender”e “igual a”aparece, principalmente, nos exemplos que envolve 0
e infinito. Não é correto dividir por 0, porém, quando fazemos um valor tender a
0, este valor não é igual a 0, logo, a “divisão por 0” será possível.

Existem muitos conceitos atrelados à limite, porém esses conceitos fogem do
intuito do curso (Como o estudo de limites laterais e etc), logo, não serão abor-
dados dentro deste curso, buscando objetividade em nossa abordagem. Após esse
momento de filosofia quanto a conceitos teóricos, vamos coloca-los em prática
pegando uma função f (x) determinada no gráfico abaixo:
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A imagem representa o gráfico da posição de uma partícula que está em um
M.H.S. A função é:

f (x) = x(t) = 2cos(t +5)

tida da função que define a posição da partícula no tempo, devíamos ser ca-
pazes de analisar a função que define a velocidade, a aceleração, a aceleração da
aceleração (Vocês pegaram a ideia). Oras, se conseguimos definir onde a partícula
estará em qualquer momento do futuro considerando que esta se dará pela função
sempre, devíamos conseguir prever a velocidade dela, já que é somente a variação
do espaço no tempo, e esse pequeno detalhe que o cálculo nos dá uma mão.

Como foi dito, a velocidade é a taxa da variação do espaço no tempo, en-
tão, devemos ser capazes de escrever essa expressão. Utilizando a técnica ditá,
imaginemos dois pontos nesta função, um no elemento do domínio t e outro no
elemento do domínio t +∆t. Esses pontos podem ser arbitrariamente próximos
um do outro, já que a quantidade ∆t é um valor que podemos controlar. Ligando
os pontos determinados por um reta, podemos achar por geometria analítica a
angulação da reta com o eixo x, que será:

∆x(t)
∆t

=
x(t +∆t)− x(t)

∆t
é a definição de velocidade média, porém, para nós, isso não é suficiente. Em

uma aplicação prática, como uma máquina de teste poderia analisar a velocidade
instantânea (Ou quase isso) de um carro para saber se ele está em sua capacidade
máxima? Bom, precisamos tornar essa expressão válida para um ponto, porém,
para isso, seria necessário analisar a expressão para um ∆t arbitrariamente pe-
queno. Como podemos definir quanto vale esse valor e todo esse processo não
passa de uma forma de aproximar, podemos tornar a aproximação infinitamente
precisa para um ∆t infinitamente pequeno. Quem sabe até 0? Antigamente isso
seria um problema, mas por que não? Muito bem, aceitando esta ideia, podemos
definir agora a velocidade instantânea como:

v = lim
∆t→0

x(t +∆t)− x(t)
∆t

Muito bem! Acabamos de definir uma derivada. Um nome famoso, talvez
um pouco amedrontador, porém é nada mais que isso: Analisar uma variação da
função no eixo y, dividir pela variação no eixo x e fazer essa variação tender a 0.
Tire um tempo para pensar sobre isso e alimente na sua cabeça essa ideia. Existem
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muitas ilustrações que ajudar a visualizar todo esse processo, porém nenhuma
delas é próxima o suficiente do que significa uma variação tender a 0. Você pode
tentar imaginar uma sequência de números da forma 0,000... E depois de infinitos
0’s, um 1 à direita. É uma aproximação razoável para se imaginar. Também é
possível imaginar os dois pontos se aproximando até que a distância entre eles
seja do tamanho de um próton, o que também seria uma aproximação razoável,
mas o importante é que essa ideia seja algo natural na sua cabeça.
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