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Abstract – This paper aims to highlight through examples, some
applications in engineering of the study of functions developed in
differential and integral calculus I.
Index Terms – Function, engineering, calculus, applications.
Resumo - Este projeto visa destacar, através de alguns exemplos,
algumas aplicações na engenharia do estudo de funções
desenvolvido no cálculo diferencial e integral I.
Palavras chave – Função, engenharia, cálculo, aplicações.

I. INTRODUÇÃO
A análise das relações entre as quantidades físicas ou
matemáticas é uma das questões mais relevantes
desenvolvidas no Cálculo Diferencial e Integral. Essas
relações podem ser descritas em formas de tabelas, gráficos,
lei de formação, fórmulas ou mesmo por palavras.
Em consonância a isto, o Cálculo procura desenvolver o
conceito de função, que é a ideia básica associada a maioria
das relações matemáticas ou físicas, independente de como
essas são expressas. Associado a essa definição, existem
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também propriedades que procuram embasar o conceito de
função.
Isso posto, convém destacar que o objetivo deste projeto é
enumerar algumas aplicações associadas ao estudo de funções
desenvolvidos no Cálculo diferencial e Integral [1].
II. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE FUNÇÃO
Segundo McCallum, uma função é uma regra que aceita
certos números como entrada e associa a cada um deles um
número de saída definido. O conjunto de todos os números de
entrada é chamado de domínio da função e o conjunto de
saída resultantes é chamado de imagem da função.
Hoffmann afirma que função é uma regra que associa cada
objeto de um conjunto A a um e somente um objeto de um
conjunto B.
Já Spiegel diz que função é uma regra que estabelece uma
correspondência entre dois conjuntos e que o conjunto de
valores que x pode assumir é chamado domínio da função,
onde x é a variável independente e y a função, ou variável
dependente. Afirma que se a cada valor de x do domínio
corresponde um único valor de y, a função diz-se unívoca.
Destaca também que o gráfico de uma função definida por
y=f(x) é uma representação pictórica da função e pode ser
obtido através da demarcação de pontos num sistema
cartesiano de coordenadas retangulares, onde os pontos são
dados pelos pares de números x e y. Sobre os tipos de
funções, Spiegel classifica as funções como polinomiais,
algébrica e transcendente, sendo que as funções exponenciais,
as logarítmicas, as trigonométricas, as trigonométrica inversas,
as hiperbólicas e as hiperbólicas inversas, são denominadas
como transcendentes especiais[3].

III. DESENVOLVIMENTO
Isso posto, podemos destacar que o estudo de funções é
fundamental em matemática. No quotidiano, sempre dizemos
frases como, o preço do combustível é dado em função da
cotação internacional do petróleo ou mesmo que o índice de
glicose de um paciente é dado em função do nível de açúcar
ingerido por este.. Tais afirmações indicam que a palavra
função expressa a ideia de que o conhecimento de um fato nos
leva associar isto a outro fato. Nessa linha de pensamento,
podemos frisar que essencialmente em matemática, as funções
importantes são aquelas que o conhecimento de números nos
leva a outros números, por exemplo, se conhecermos o raio de
uma esfera, teremos a área de sua superfície bem como
também o seu volume [4].
Após essas considerações, passaremos a citar, baseados em
Hoffmann, algumas aplicações do estudo de funções
desenvolvidas no Cálculo Diferencial e Integral I, em algumas
áreas do conhecimento e em especial, na engenharia.
Vejamos:
Custo de fabricação: Suponha que o custo de fabricação de x
unidades de um produto seja dado pela função C(x)=x330x2+400x+500. Determine o custo de fabricação de 100
unidades deste produto.
Eficiência de operários: Um estudo sobre a eficiência de
operários de certa indústria indica que um operário que chega
ao trabalho as 07 00 da manhã, terá montado, t horas após,
f(t)= -t3+6t2+ 15t aparelhos eletrônicos. Quantos desses
aparelhos o operário terá montado às 11 horas da manhã?
Mudança de temperatura: Suponha que as y horas da
madrugada, a temperatura em certa cidade fosse de T(y)=

1 2
y +4y+ 10 graus Celsius. Qual a temperatura dessa cidade
3
às 15 horas?
Crescimento populacional: Estima-se que a população de certo
bairro de um município daqui a z anos, será dada por P(z)=
40-

2
milhares. Qual a população daqui a 10 anos desse
z 1

bairro?
Psicologia experimental: Para estudar a taxa do nível de
aprendizagem dos animais, um grupo de estudantes de
psicologia fez uma experiência na qual uma cobaia era
enviada repetidamente, através de um labirinto. Os estudantes
notaram que o tempo requerido para a cobaia percorrer o

10
labirinto, na n - ésima tentativa era de f(x)= 4 +
minutos.
x
Qual o domínio dessa função e para quais valores de x, no
contexto do problema, f(x) possui significado?

Custo de distribuição: Estima-se que o número necessário de
funcionários-hora para distribuir catálogos de telefone novos
entre x por cento de moradores num certo bairro seja dado
pela função f(x)=

500x
, determine o domínio dessa
400  x

função e quantos funcionários são necessários para distribuir
catálogos novos entre os primeiros 20% dos moradores.
Imunização: Durante um programa de imunização da
população, contra uma doença infecciosa, representantes do
Ministério da Saúde, constataram que o custo da vacinação de
x por cento da população era de, aproximadamente,
f(x)=

140x
milhões de reais. Pede-se o domínio dessa
220  x

função e qual o custo para que os primeiros 50% da população
seja vacinada?
Velocidade de um objeto móvel: Uma bola foi jogada de cima
de um prédio. A altura dessa bola, em metros, é dada depois
de t segundos, pela função H(t)= -15t2 + 225. Determine a
altura dessa bola depois de 4 segundos e o tempo em que a
mesma atingirá o chão [2].
Assim, através de exemplos, como os acima, podemos
verificar a aplicabilidade do estudo de funções nas diversas
áreas do quotidiano, em especial, na engenharia
IV. CONCLUSÕES
Sem dúvida alguma, podemos afirmar que o estudo de
funções é considerado um dos assuntos mais importantes da
Matemática e que seus aspectos básicos estão presentes desde
fatos mais simples, como em processos elementares de
contagem, bem como em problemas de engenharia.
Pelos exemplos citados neste artigo, notamos a variedade de
aplicações utilizadas nas diversas áreas da engenharia, desde o
custo de fabricação, a eficiência de operários, o controle de
temperatura, o crescimento populacional, a psicologia
experimental, o custo de distribuição, a imunização, passando
até pelo cálculo da altura de queda de um objeto.
Sendo assim, destacamos a importância de se estudar e
aplicar os conceitos bem como as propriedades das funções,
devido sua aplicabilidade deste estudo na engenharia
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