
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSIMAR XAVIER DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

LOGARITMOS: HISTÓRIA, APLICAÇÕES E ANÁLISE DE LIVROS 

DIDÁTICOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE VALENÇA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENÇA - BAHIA 

2019 

 



    
 

 
 

 

 

JOSIMAR XAVIER DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

LOGARITMOS: HISTÓRIA, APLICAÇÕES E ANÁLISE DE LIVROS 

DIDÁTICOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE VALENÇA  

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Instituto Federal de 
Educação da Bahia – Campus Valença 
como parte dos requisitos para a 
obtenção do título de Licenciado em 
Matemática. 

 

Orientador: Prof. Me. Diogo Soares 
Dórea da Silva  

 

 

 

 

 

 
 

VALENÇA - BAHIA  
2019 

 
 

 



    
 

 
 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 237  Santos, Josimar Xavier dos  
                 Logaritmos: história, aplicações e análise de livros  

didáticos de escolas públicas de Valença/Josimar Xavier  
        dos Santos. – Valença- BA: IFBA, 2019. 
               52f.;il. 

 
      Orientador: Prof. Me. Diogo Soares Dórea da Silva 

            
       Trabalho de conclusão de curso (Graduação)-  

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da   
         Bahia – Campus Valença,  2019. 

 
                  1. Logaritmos e conceitos e aplicações 2.  

       Matemática- ensino aprendizagem 3. Livro didático-  
             ensino da matemática I. Silva, Diogo Soares Dórea da II.  
            Título.                            

                                
                                 

 

     Ficha Catalográfica elaborada pela bibliotecária do IFBA campus Valença/ 
    Cátia Almeida de Andrade CRB1403-5 
 

 

 

CDD: 512.922 



    
 

 
 

JOSIMAR XAVIER DOS SANTOS 

 

LOGARITMOS: HISTÓRIA, APLICAÇÕES E ANÁLISE DE LIVROS 

DIDÁTICOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE VALENÇA  

 

 

 
TCC apresentado a Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus 

Valença, como requisito parcial para a obtenção do Título de Licenciado em 

Matemática. 

 

TCC aprovado em _____/____/_____. 

 

Banca Examinadora 

_______________________________________________ 

Profº. Me. Diogo Soares da Dórea da Silva (orientador) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

 

____________________________________________ 

Profª. Me. Lígia Taciana Carneiro de Souza 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

 

_______________________________________________ 

Profª. Ruth da Silva Araújo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

_________________________________________________ 

 

Valença-BA, ____de____________de 2019 

 



    
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar a ti senhor Deus, о qυе seria dе mіm sem а fé qυе еυ 

tenho em ti, qυе iluminou о mеu caminho durante esta caminhada. Pela força е 

coragem durante toda esta longa caminhada. Fоі sustento е mе dеυ coragem 

para questionar realidades е propor sempre υm novo mundo dе possibilidades. 

Pоr ser essencial еm minha vida, autor dе mеυ destino, mеυ guia, socorro 

presente nа hora dа angústia, ао mеυ pai. 

À minha família, pоr sua capacidade dе acreditar em mіm е investir еm 

mim. Mãe, sеυ cuidado е dedicação fоram que deram еm alguns momentos, а 

esperança pаrа seguir. Sυа presença significou segurança е certeza dе qυе 

não estou sozinho nessa caminhada. 

À minha esposa, pessoa cоm quem аmо partilhar а vida. Cоm você 

tenho mе sentido mais vivo dе verdade. Obrigado pelo carinho, а paciência е 

pоr sua capacidade dе me trazer pаz nа correria dе cada semestre. 

Por fim, a você filha que me enche de orgulho por ser seu pai, a você 

dedico toda minha trajetória de vida acadêmica para que possa ser em breve 

espelho para sua vida. 

Agradeço аo meu professor orientador, qυе teve paciência е qυе mе 

ajudou bastante a concluir еstе trabalho. Agradeço também аоs meus 

professores, qυе durante muito tempo mе ensinaram е qυе mе mostraram о 

quanto é importante obter o conhecimento acadêmico para uma vida 

profissional com êxito. 

E por fim, quero agradecer ao Instituto Federal da Bahia, campus 

Valença por ter me proporcionado uma excelente formação. Dedicarei-me com 

todo meu fervor para poder corresponde às expectativas como professor de 

Matemática.  

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deus, de fato, joga dados. E o 

problema é que muitas vezes ele os 

lança em lugares que não 

enxergamos. 

(Stephen Hawking). 

 

 



    
 

 
 

RESUMO 

Este trabalho dissertativo sob a temática: “Logaritmos: história, aplicações e 
análise de livros didáticos de escolas públicas de Valença” tem como principal 
objetivo abordar algumas características do logaritmo, a fim de que seja 
utilizado por toda a comunidade escolar como instrumento de aprendizagem. 
Para tanto, aborda-se a história dos logaritmos, bem como as suas aplicações, 
conceitos e propriedades. Além disso, são tratados aspectos diferenciados da 
aplicação apresentada, já que algumas destas trazem consigo situações-
problemas. Questões sobre meia-vida, índice de pH, nível de intensidade 
sonora, matemática financeira e escala Richter constituem algumas das 
diversas áreas de aplicações. Desta forma, dispõe-se que o conhecimento 
matemático tem seu amparo dirigido para o debate de problemas humanos, 
como as catástrofes naturais causadas por terremotos, e científicos, como a 
acústica e como navegar em épocas remotas nas grandes navegações. Assim, 
o alvo principal é expor que o logaritmo deve ser assimilado como algo que vai 
muito além de uma simples ferramenta da Matemática. 

Palavras-chaves: Logaritmos, aplicações, história, livro didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 
This dissertation work under the theme: “Logarithms: history, applications and 
analysis of textbooks of public schools of Valença” has as main goal approach 
to treat some characteristics of the logarithm, so that it can be used by the 
whole school community as a learning tool. To this end, we address the history 
of logarithms, as well as their applications, concepts and properties. In addition, 
different aspects of the presented application are treated, as some of them 
bring with them problem situations. Questions about half-life, pH index, sound 
intensity level, financial math and Richter scale are some of the various areas of 
applications. Mathematical knowledge is thus directed to the debate on human 
problems, such as natural disasters caused by earthquakes, and scientific, such 
as acoustics and how to navigate in remote times in the great navigations. 
Thus, the main aim is to expose that the logarithm must be assimilated as going 
far beyond a simple mathematical tool. 
 

Keywords: Logarithms, applications, history, textbook.
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CAPÍTULO 0 

0.1 MOTIVAÇÃO 

 

A realização dessa pesquisa é justificada por observações realizadas em 

turmas onde foram ministradas aulas de Matemática durante o período de 10 

anos na minha jornada como professor nas turmas do primeiro ano do Ensino 

Médio. Era notório que quando iniciava o assunto de logaritmos, os estudantes 

apresentavam grandes dificuldades em realizar operações, entender as 

propriedades, resolver as equações e inequações, estudos de gráficos das 

funções logarítmicas e resolver problemas de várias áreas das ciências 

envolvendo logaritmo. 

Ministrando aulas no Ensino Médio nas disciplinas de Química e Física, 

fica claro que o uso dos logaritmos é frequente. Em Química, são usados em 

desintegração de uma substância radioativa, pH de substâncias, entre outros. 

Já em Física, intensidade sonora, cálculo de intensidades de terremotos, 

medição do brilho de uma estrela, na acústica, dentre outros. É daí que 

despertou o questionamento dos alunos: “Professor, até na Física e na 

Química usa-se também logaritmos?”. Ao obterem resposta positiva, logo 

expliquei que além dessas áreas, existe um leque muito grande na aplicação 

de logaritmos nos demais ramos da ciência, como na Biologia, por exemplo. 

Foi explanado para eles que, além disso, ainda iriam realizar os cálculos no 

desenvolvimento de colônias de bactérias e muitos outros assuntos dentro 

desta área. Ademais, o logaritmo está presente na Geografia, através de 

fórmulas que estimam a taxa de crescimento populacional de certas 

localidades. Na Medicina, na Arte e na Engenharia, este importante conteúdo  

também está presente. 

Durante as aulas, antes de iniciar os assuntos, iniciava sempre uma 

conversa com a turma sobre a história de determinado conteúdo a ser 

apresentado. Quando lecionei logaritmo no Ensino Médio, explicava para os 

alunos que era necessário iniciar o conteúdo lendo um pouco da história, e aí 

então relacionava com as disciplinas de Literatura e História, explicando a 

importância da descoberta dos logaritmos ao longo da civilização. Isso 
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facilitava mais a explanação do tema e aguçava ainda mais a curiosidade de 

saber como o desenvolvimento desse assunto facilitava os cálculos sobre 

Navegação e Astronomia.  

Portanto, é de suma importância estudar a descoberta e evolução dos 

logaritmos, pois falar da história de determinado assunto é falar de sua origem 

e qual a razão de suas descobertas. Segundo (apud HOGBEN, 1970, p. 485): 

Logaritmos são números inventados para possibilitar a solução mais 
rápida dos problemas aritméticos e geométricos [...] Por seu 
intermédio evitam-se multiplicações e divisões trabalhosas, e 
efetuam-se todos os cálculos por adição, ao invés de  multiplicação e 
subtração ao invés de divisão. Também a curiosa e trabalhosa 
extração de raízes é efetuada com grande facilidade [...] Em suma, 
todos os problemas, não só de aritmética e geometria, mas também 
de astronomia, são resolvidos com tais simplicidade e facilidade [ ...]  
 

No estudo dos logaritmos em sala de aula, após falarmos de sua 

história, é necessário apresentar sua definição, mostrando aos alunos o que é 

logaritmo, a fim de que comecem a ter uma noção melhor do conteúdo 

estudado. Após essa abordagem minuciosa, já é possível passar para as 

propriedades, pois já terá sido conhecida a definição de logaritmo, o que 

facilitará o entendimento destas. Com o uso das propriedades logarítmicas, os 

alunos notam que as operações permitem a redução de operações aritméticas 

mais trabalhosas (contas de multiplicação e divisão) a uma operação mais 

simplificada como adição e subtração conforme citado acima. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 INTRODUÇÃO 

Muitos fenômenos que conhecemos hoje podem ser representados por 

modelos matemáticos envolvendo logaritmos. Daí, a grande importância que 

esse tema tem para o desenvolvimento do cidadão e para a compreensão do 

mundo em que vivemos. 

Os logaritmos se tornaram indispensáveis para o mundo científico, ainda 

que no início do século XVII tivera sido instrumento utilizado apenas na 

Navegação e na Astronomia. Houve então um crescimento na quantidade de 

áreas da ciência que utilizam o logaritmo, mesmo que na atualidade os 

logaritmos tenham cedido seu espaço como instrumento de cálculo para as 

calculadoras eletrônicas. Segundo Lima (1991, p. 28), “essa maravilhosa 

utilidade prática dos logaritmos se perdurou até recentemente, quando foi 

vastamente superada como instrumento de cálculo aritmético”. Apesar do 

logaritmo ter perdido seu espaço como o auxílio ao cálculo manual, continua 

sendo utilizado como  ferramenta para modelar os fenômenos naturais e áreas 

tecnológicas. 

A utilidade do logaritmo como facilitador de cálculos já não se faz mais 

necessária, pois para essa execução já foram criados diversos meios 

tecnológicos. Entretanto, sua importância é grande, devido à aplicação de suas 

propriedades em situações diversas. O desenvolvimento exponencial é 

examinado na natureza, nas Ciências, Finanças entre outras tantas situações. 

Logo, a aplicabilidade da função logarítmica não tem fim, já que ela é a inversa 

da função exponencial, que possui modelagem vasta na natureza. 

O essencial ao que tange os logaritmos atualmente não é saber fazer 

uso de sua ferramenta de cálculo aritmético, e sim entender que as funções 

exponenciais modelam fenômenos onde a variável dependente cresce ou 

decresce muito rapidamente. Em contrapartida, as funções logarítmicas 

modelam fenômenos onde a variável dependente cresce ou decresce muito
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lentamente, sendo as variações de ambas as funções proporcionais à variável 

independente. Esta característica tem diversas aplicações em outras áreas 

além da Matemática, como Economia, Biologia, Física, Geografia, Agronomia, 

Química entre outras. Para seguir esta temática, este trabalho se encontra 

organizado da forma descrita a seguir. Dividido em capítulos iniciando com a 

historia de logaritmos, fazendo uma análise histórica sobre o tema em questão. 

No capítulo 2, é feita uma abordagem histórica sobre a importância do 

descobrimento dos logaritmos no século XVII por seus inventores. É 

apresentado ainda neste capítulo um livro de logaritmos da década de 70, que 

contém várias tabelas de logaritmos. Essa pequena abordagem histórica foi 

descrita, mostrando o desenvolvimento dos conceitos e propriedades dos 

logaritmos e das funções exponenciais e logarítmicas ao longo dos séculos, 

dando ênfase aos seus principais protagonistas. 

No Capítulo 3, é apresentada a definição do logaritmo, suas 

propriedades com exemplos e demonstrações. Ainda neste capítulo, são 

abordados os logaritmos naturais com suas propriedades, bem como os 

gráficos das funções exponenciais e logarítmicas. Além disso, são 

apresentadas várias propriedades das funções logarítmicas, tais como 

crescimento e decrescimento, concavidade e intersecção com os eixos 

coordenados. 

No Capítulo 4, são apresentadas várias aplicações nas mais diferentes 

áreas da ciência. Podemos destacar, dentre elas, a escala Richter, a 

intensidade sonora ou nível sonoro, pH de substâncias, o brilho de uma estrela, 

juros compostos, meia-vida de substâncias radioativas meia-vida de um 

medicamento, altitude de aeronaves, crescimento populacional, resfriamento 

de um corpo, o tempo de desidratação de determinada substância e a evolução 

do crescimento de uma árvore. Em todos esses exemplos, são tecidos 

comentários, apresentada e resolvida uma questão de vestibular ou ENEM.

 No capítulo 5, foram realizadas a análise e o estudo de alguns livros 

didáticos que abordam logaritmos adotados por algumas escolas públicas de 

Valença. Foram analisados os seguintes livros: Conexão com a Matemática 

(Leonardo), Fundamentos de Matemática Elementar (Dolce, Iezzi e Murakami),  

Matemática: Contextos e Aplicações (Dante) e Matemática Paiva (Paiva). 

Foram feitas análises críticas destes livros no que tange à história dos 
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logaritmos, suas propriedades e características, bem como as aplicações 

apresentadas por essas obras. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 HISTÓRIA DOS LOGARITMOS 

 

Os vestígios do surgimento dos logaritmos remontam aos povos da 

Antiguidade. Existem indícios de que os babilônios desenvolveram tábuas de 

potências, como quadrados e cubos, bem como tábuas de exponenciais. Entre 

as tabelas babilônicas encontram-se tabelas contendo potências sucessivas de 

um dado número, semelhantes às tabelas logarítmicas, ou mais propriamente, 

de antilogaritmos. Segundo Boyer (2012, p. 43), “As diferenças principais entre 

as tabelas antigas e as nossas, além de linguagem e notação, não é usado em 

número único, sistematicamente, como base em variadas ações e que as 

lacunas entre os números das tabelas antigas são muito maiores que as 

nossas”. 

  No entanto, as ideias sobre logaritmos vieram a ganhar grande êxito nos 

estudos relacionados aos trabalhos de dois grandes matemáticos da época 

renascentista; John Napier e Jobst Burgi. Eles desenvolveram seus estudos em 

regiões distintas da Europa. Napier (1550 – 1617) nasceu na Escócia e não era 

matemático profissional, mas realizava inúmeros trabalhos relacionados a 

vários assuntos. Seus estudos foram primordiais no desenvolvimento dos 

logaritmos, e sua pesquisa foi publicada no ano de 1614. Burgi (1552 – 1632) 

foi um matemático suíço que desenvolveu trabalhos relacionados aos 

logaritmos no mesmo período de Napier. Seu primeiro estudo sobre esse tema 

foi publicado em 1620. 

Os logaritmos, como utensílio de cálculo, nasceram para realização de 

simplificações. Napier foi um dos que impulsionaram fortemente o 

desenvolvimento deste estudo, perto do início do século XVII. Ele é 

considerado o inventor dos logaritmos, contudo outros matemáticos da época 

também trabalhavam com ele em torno do estudo dos logaritmos.
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O final do século XVI foi o período caracterizado pelos vários estudos 

sobre a trigonometria que estavam sendo realizados em toda a Europa. Entre 

esses estudos, havia um grupo de fórmulas conhecidas como “regras de 

prostaférese”. Eram fórmulas que transformavam um produto de funções numa 

soma ou diferença (vem daí o nome de prosthaphaeresis, palavra que tem 

como significado adição e subtração). Essas fórmulas eram conhecidas 

também como as fórmulas Werner: 

 

              (   )     (    ); 

             (   )     (   )  

 

Segundo Eves, (2011, p. 343), “sabemos que Napier estava inteirado do 

método de prostaférese e é possível que se tivesse deixado influenciar por ele, 

pois de outra forma seria difícil explicar porque restringiu seus logaritmos 

inicialmente aos senos de ângulos”. 

 

2.2 A DESCOBERTA DOS LOGARITMOS 

 

No início do século XVII, a Matemática sofreu grandes evoluções. Em 

uma época que surgiram as necessidades de se aprimorar mais os cálculos 

realizados no comércio, nas Navegações e na Astronomia. Devido a isso, 

praticantes de Matemática, cientistas e comerciantes da época perceberam a 

precisão das descobertas de novos instrumentos matemáticos que facilitassem 

nas operações de multiplicação e divisão. Segundo Boyer (2012, p. 219), 

 

 Durante o fim do século dezesseis e início do século dezessete, um 
número crescente de comerciantes, proprietários, cientistas e 
praticantes de matemática, sentiram a necessidade de meios que 
simplificassem cálculos aritméticos e medidas geométricas e que 
permitissem que uma população em grande parte analfabeta e com 
dificuldades numéricas participassem das transações comerciais do 
momento. 
 
 

 Podemos destacar dentre estes os que tiveram grandes contribuições na 

criação do conteúdo de logaritmos. Os protagonistas da descoberta destacam-



8 
 

 
 

se o escocês John Napier (1550-1617), o suíço Jobst Burgi (1552-1632) e o 

inglês Henry Briggs (1561-1639). 

John Napier não era matemático profissional, era dono de terras na 

Escócia, ativista religioso e habilidoso na Engenharia Mecânica e preocupado 

com questões militares. Na Matemática, seu interesse maior era em cálculos 

numéricos e na trigonometria para ajudar em seus projetos mecânicos. 

Segundo Eves (2011, p. 342), “para se descontrair de suas polêmicas políticas 

e religiosas, Napier deleitava-se estudando Matemática e ciência”.  

 

 Figura 1: Foto de John Napier. 

 
Fonte: Youssef, (2005, p.95). 

 

O trabalho proposto por Napier baseou-se em propriedades de potências 

de mesma base, nas quais eram muito conhecidas. O produto de potências de 

mesma base é igual a uma nova potência com a mesma base, cujo expoente é 

a soma dos expoentes das potências multiplicadas. Logo para obtermos, por 

exemplo, o produto do número 32 por 1024, lembramos que        e 

          operar: 

                      (    )      . 

 Segundo Youssef (2005, p.95), “para melhor entender o trabalho 

desenvolvido por Napier, vamos, inicialmente construir uma tabela na qual a 

primeira linha contém expoentes e a segunda, as potências de 2 

correspondentes a esses expoentes.” O produto de 32 por 1024 pode ser 
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operado diretamente na tabela abaixo através de uma simples adição dos 

expoentes dessas potências.  

5 + 10 =15 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16394 32768 

 

 

32 X 1024 = 32 768 

 

Tabela 01 

 

 Diante disto observamos que 32 na segunda linha corresponde ao 

expoente 5 na primeira linha e 1024 na segunda linha corresponde ao 

expoente  10 na primeira linha,  ao operar 5 + 10 = 15 e buscando a potência 

com 15 na segunda linha. 

 Segundo Smole (2010, p. 190): 

 
A ideia de Napier foi construir uma tabela semelhante a esta, para 
facilitar o cálculo do produto de quaisquer dois números. Para isso, 
precisaria que a sequência de números da segunda linha fosse tal 
que a razão entre os valores de dois números de posições 
consecutivas fosse próxima de 1.  No caso da tabela que utilizamos, 
a razão entre dois números de posições consecutivas é 2, existindo,  
portanto, grandes lacunas entre eles. 

 
Segundo Youssef (2005, p.95), 

 
 “Para contornar esse problema, Napier resolveu utilizar a razão 

(  
 

   
)  que é aproximadamente igual a           e para evitar 

casas decimais, decidiu também multiplicar as potências obtidas com 
essa base por      Fazendo dessa forma, propôs uma tabela na qual 
na primeira linha estivessem dispostos os expoentes L e na segunda 
números N, tais que: 

     (  
 

   
)  

 Ao número L, expoente da base (  
 

   
)  deu o nome de 

logaritmo de N, termo que criou a partir do latim, em que logos 
significa razão e aritmos significa número. Com o nome de métodos 
dos logaritmos, Napier desejava expressar que havia criado um 
método de cálculo a partir de razões numéricas ou de números 
proporcionais. Note que para     teremos      , o que significa 
dizer que, para Napier, o logaritmo de     é igual a 1. 
 

 Durante 20 anos, John Napier dedicou-se exaustivamente à construção 

de tabelas de cálculos e o aprimoramento de seu método, que publicou em 
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1614 o livro “Mirifici logarithmorum canonis descriptio” (Uma descrição da 

maravilhosa regra dos logaritmos). 

  

Figura 2: Calculadora antiga criada por John Napier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Smole (2010, p. 189) 

   

Outro importante inventor dos logaritmos da mesma época, foi o suíço 

Jobst Burgi (1552-1632). Coincidência ou não, mas Napier não foi o único 

matemático da ocasião a se empenhar sobre os estudos dos logaritmos. Esses 

dois inventores tiveram apenas uma diferença de 6 anos entre o 

desenvolvimento dos seus trabalhos.  Segundo Boyer, (2012, p. 224), “Na 

verdade, é possível que a ideia de logaritmos tenha ocorrido a Burgi já em 

1588, o que seria meia dúzia de anos antes de Napier começar a trabalhar na 

mesma direção”. 

O fato interessante é que um não conhecia o trabalho do outro, mas as 

ideias eram compatíveis, relacionada ao estudo dos logaritmos. Enquanto 

Napier trabalhava com uma sequência em que o primeiro termo era     e a 

razão entre dois números de posições consecutivas era (  
 

   
), forma. Burgi 

propôs um método idêntico, em que empregava uma razão um pouco maior do 

que  ,  de valor       , e primeiro termo    . 
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                                               Figura 3: Foto de Jobst Burgi. 

 

Fonte: Youssef (2005, p. 95). 

 

Segundo Youssef (2005, p.95), “Tal como Napier, Burgi criara um 

método de cálculo logarítmico, tendo desenvolvido uma tabela com 

aproximadamente       termos. Os dois métodos eram conceitualmente 

idênticos e diferenciavam-se apenas no que diz respeito à precisão do cálculo”.  

  Outro importante matemático que vem alguns anos depois de Napier e 

Burgi é o italiano Henry Briggs (1561-1639), o primeiro Savilian professor de 

geometria em Oxford e o primeiro professor de geometria no Gresham College. 

Esse professor teve uma grande contribuição para a evolução dos sistemas 

logaritmos. 

Em 1615, Briggs visitou Napier em sua residência na Escócia, e lá 

conversaram bastante sobre algumas modificações sobre o método dos 

logaritmos. Segundo Boyer (2012, p.223) “Determinado dia Napier já tinha 

pensado uma tabela utilizando        e         com o objetivo de evitar 

frações”. Os dois matemáticos concordaram que um logaritmo deve ser zero e 

o outro logaritmo deve ser 1. Entretanto, Napier já estava velho e muito 

cansado para desenvolver essas ideias. 

No ano de 1619, foi publicada a segunda obra de Napier, que se 

chamava o Mirifici logarithmorum canonis constructio, em que apresentava 

completamente os métodos utilizados na construção de suas tabelas. 
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Figura 4: Foto de Henry Briggs. 

 
Fonte: somatematica.com.br 

 

 

Com a morte de Napier, ficou sob a responsabilidade de Briggs o 

trabalho de fazer a primeira tabela de logaritmos comuns, ou briggsianos. 

Iniciou-se com         e logo após foram criados outros logaritmos tomando 

raízes sucessivas. Através de √             obteve-se             

           e de   
 

             obteve-se que                        

Continuando desse modo, ele cálculou outros logaritmos comuns. 

 Segundo Boyer (2012, p.223), “em 1617, Briggs publicou sua primeira 

obra, Logarithmorum chilias prima isto é, os logaritmos dos números de   a 

1000, cada um calculando com quatorze casas decimais. Em 1624, foi 

publicada sua segunda obra, Arithmetica logarithmica, Briggs estendeu a tabela 

e incluiu logaritmos comuns dos números de   a       e de       a         

também com quatorze casa decimais”. 

É no segundo livro de Briggs, em 1624, que surgem as palavras 

“mantissa” e “característica”. Enquanto Briggs, contava suas tabelas de 

logaritmos comuns, o contemporâneo matemático Jonh Speidell estava 

computando os logaritmos naturais das funções trigonométricas. Segundo 

Boyer, (2012, p.224), “Speidell calculou os logaritmos naturais das funções 

trigonométricas, publicando-os em seu livro New Logarithmes (novos 

logaritmos), de 1619”. Alguns logaritmos naturais já tinham, na realidade, 

aparecido, em 1616, em tradução para o inglês feita por Edward Wright (1559-

1615) do primeiro livro de Napier sobre logaritmos, voltado para o estudo das 

Navegações. Segundo Boyer, (2012, p. 224), “poucas vezes uma descoberta 
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nova “pegou” tão depressa quanto à invenção dos logaritmos, e o resultado foi 

o aparecimento imediato de tabelas de logaritmos.” 

O uso da régua de cálculo logarítmica perdurou por vários anos nas 

escolas de segundo grau e também no início dos cursos superiores de 

Matemática. Essa régua era usada por estudantes e professores, pendurada 

no cinto, no bonito estojo de couro, e era considerado o símbolo do estudante 

de engenharia do campus universitário. 

 No final da década de 70 para o início da década de oitenta ainda se 

encontravam livros com centenas de tábuas logarítmicas, como no livro da 

editora espanhola Bruño, com título Tablas de Logaritmos, no qual se 

encontram centenas de tábuas logarítmicas. 

 
Figura 05: Foto da capa do livro: Tablas de logaritmos 

 

Fonte: própria 
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Figura 6: Tábua de logaritmos 

 

Fonte: livro Tablas de logaritmos 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 CONCEITOS PROPRIEDADES E ALGUNS RESULTADOS DE 

LOGARITMOS 

 

        Abordamos, neste capítulo, o estudo de logaritmos, desde sua definição 

até suas consequências e propriedades operatórias. 

 

3.2 DEFINIÇÕES DE LOGARITMO  

 

 Iremos exibir a seguir a definição de logaritmo e as consequências de 

sua definição, observando as suas restrições devido a determinadas bases. 

 Sejam os números reais positivos   e  , com      e       Então o 

expoente   denomina-se logaritmo de   na base    Portanto,  

         
   , com          e      

 Em        , dizemos que   é à base do logaritmo,   é o logaritmando 

e   é o logaritmo. 

 Vejamos alguns exemplos: 

I.        =  , pois    =     

II.     
 

   
     pois       

 

   
         

III.         , pois       

IV.             , pois       

 Condições de existência do logaritmo. 

       existe quando e somente quando    ,     e                           

 Pela definição, não existe logaritmando negativo. Podemos observar 

que, de acordo com as restrições vistas anteriormente, não são definidos, por 

exemplos:     (   )                          

 Quando a base do logaritmo for 10, não se costuma indicar a base. Ou 

seja,            . Os logaritmos na base 10, denominamos de logaritmos 

decimais ou logaritmos de Briggs. 
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3.2.1 Consequências da definição de logaritmo 

 

 I.          pois       qualquer que seja      e     . 

 II.        pois       para todo     e     . 

 III.      
     pois         para todo      e      e para todo      

 IV.           com          e    . 

           
     Substituindo   por      , temos              

 V.                   com               e      

 Sendo                    isto é,              temos que de fato 

                            

                                     

 

3.2 PROPRIEDADES DO LOGARITMO 

 Iremos apresentar as definições, demonstrações e alguns exemplos das 

propriedades logarítmicas a seguir. E em seguida exibir os logaritmos naturais 

e os gráficos das funções crescentes e decrescentes. 

  

3.2.2 Logaritmo do produto 

As propriedades podem ser usadas nas diversas áreas de aplicações 

logarítmicas, na resolução de alguns problemas. Portanto, iremos apresentar a 

definição da propriedade logaritmo de um produto, realizando também sua 

demonstração e mostrando alguns exemplos. 

 Proposição: Em qualquer base   (     ), o logaritmo do produto de 

dois fatores reais é igual à soma dos logaritmos dos fatores, na mesma base, 

ou seja, 

    (    )                 

Demonstração: Fazendo 

    (    )                       
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temos que   = K               . 

 Assim,                   =     . Como           , então        

Ou seja, 

    (   )               . 

 Exemplos:   

a)     (   )                                 

b)             (      )                         .                 

 

3.2.3 Logaritmo do quociente 

 
 As propriedades de Quociente são usadas para resolução de algumas 

equações, inequações, problemas do cotidiano envolvendo função logarítmica. 

Portanto, Iremos abordar a definição da propriedade logaritmo de um quociente 

e para melhor compreensão, apresentando sua demonstração e 

exemplificando.  

 Proposição: Em qualquer base   (     ), o logaritmo do quociente 

de dois números reais positivos é igual à diferença entre o logaritmo do 

dividendo e o logaritmo do divisor. Ou seja,     (
 

 
) =                

 Demonstração: Fazendo     (
 

 
)                       temos 

que     
 

 
              

  Então,     
 

 
  
  

  
         Como         , então        ou 

seja,     
 

 
                

    

   Exemplos: 

a)          
 

 
  =                            

b)     
 

  
                           

 

3.2.4 Cologaritmo 

 
 Definição: Chama-se cologaritmo de um número   (    e    ), numa 

base   (     ), o oposto do logaritmo de    na base  . 

 Em símbolos, se      , e    , então                 
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 Considerando que            
 

 
, temos que             

 

 
. 

 

 Exemplos: 

 

a)                    
 

 
; 

b)       
   

  
      

 

 
        

 

3.2.5 Logaritmo da potência 

 

 A propriedade de logaritmo de uma potência é usada na resolução de 

alguns problemas logarítmicos, equações e inequações. No entanto, ela 

proporciona a definição de logaritmo de uma potência, apresentando sua 

demonstração e elucidando com exemplos para um melhor entendimento.  

 Proposição: Em qualquer base   (     ), o logaritmo de uma 

potência de base real positiva e expoente real é igual ao produto do expoente 

pelo logaritmo da base da potência, ou seja      
            

 Demonstração: Fazendo      
    e          temos que        e  

    . Então,    =    (  )       .   

Como           temos que        ou seja,      
            

  

 Essa propriedade poderá ser aplicada no logaritmo de uma raiz (quando 

existir): 

     √ 
 

 =      
 

  = 
 

 
       

 

 Exemplos: 

 

a)      
               

b)     √ 
 
      ( )

 

  = 
 

  
        

 

 
     

 

 
. 

 

 

3.2.6 Mudança de base 

 

 Nos logaritmos pode se realizar a mudança de base. Em diferentes 

situações necessita-se realizar cálculos com logaritmos em bases diferentes, 
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para que seja possível utilizar as propriedades dos logaritmos. Para realizar 

esse processo que transforma a base de um logaritmo em outra base que seja 

conveniente, aplica-se a seguinte propriedade: 

 Proposição: Se a, k e i são números reais positivos e a e i diferentes de 

1, temos que, 

       = 
     

     
. 

 

 Demonstração: Sejam                            Portanto,        

           . 

 Substituindo, tem-se que           (  )        Como       , 

então     . Dessa forma,   
 

 
, ou seja,       = 

     

     
. 

 

 Observação: Nessa propriedade, fazendo    , temos um caso 

importante: 

 

       
     

     
    

 

     
  

 

 Logo, podemos escrever que, quando existirem os logaritmos 

envolvidos, 

 

       
 

     
                        

 

     
. 

 

 Exemplos: 

a)        
     

     
 (mudamos para a base  ). 

b)                       
 

 
  

 
3.3 LOGARITMOS NATURAIS 

 
Segundo Trotta (1988, p. 108), além dos logaritmos decimais, há certos 

ramos da Matemática, da Física e da Biologia nos quais são utilizados os 

chamados logaritmos naturais, que têm por base o número irracional 

e chamado de “número de Euler”. Estes são indicados por 

  

      ou      
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 Esses logaritmos têm essa denominação, pois se observa que certos 

eventos da natureza, como a reprodução de bactérias ou desintegração de um 

átomo, são determinadas por leis exponenciais que envolvem o número   é 

empregado quando se calculam juros compostos. 

 A rigor, definimos: 

        (  
 

 
)
 

. 

 

 Uma aproximação de e com 24 casas decimais é: 

 

e   2,718281828459045235360287... 

 

 No tratamento de logaritmo em nível superior, omitimos a base do 

logaritmo quando ela for e (número de Euler). 

                                                                        

3.4 GRÁFICOS 

 

 Reconhecer o gráfico da função logarítmica é de fundamental 

importância no trato com as grandezas físicas cuja medida é feita com o uso de 

logaritmos, como por exemplo, a intensidade de som, a força de um terremoto, 

entre outras. Com relação ao gráfico cartesiano da função  ( )       , 

podemos dizer  que: 

1°)  está todo à direita do eixo   (   )  

2°)  corta o eixo x no ponto de abscissa   (        para  todo      )  

3º) se     é  uma função crescente, e se       é uma função 

decrescente; 

4º) é simétrico ao gráfico de  ( )     em relação a reta      

 Para a construção dos gráficos a seguir, foi usado o aplicativo 

Geogebra. 

  No primeiro gráfico, temos  ( )         que é uma função crescente e 

com a concavidade voltada para baixo. 
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 No segundo gráfico, temos a função  ( )         , que é uma função  

decrescente e tem a concavidade voltada para cima  

 

 

 
  

   A seguir, são apresentados os gráficos de uma função exponencial, uma 

função logarítmica de mesma base e a primeira bissetriz.  
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 Relação entre os gráficos das funções  ( )      ( )          ( )   . 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1 ALGUMAS APLICAÇÕES DE LOGARITMOS 

 

 

 Neste capítulo vamos tratar das aplicações logarítmicas em diversas 

áreas da tecnologia e do dia-a-dia. Podemos ver ainda o quanto houve 

avanços nas áreas da ciência em que os logaritmos estão sempre presentes. 

Na maioria das vezes os alunos possuem muitas dificuldades em 

relacionar alguns conteúdos matemáticos com o cotidiano, ou seja, não 

percebem onde eles têm suas aplicações. Isso pode tornar as aulas sem 

direção para muitos alunos. No caso dos logaritmos, os PCN + Ensino Médio 

(BRASIL, 2002) enfatizam que a aprendizagem desse conteúdo perderia 

contexto se os docentes não explicassem sua importância “(...) em questões 

tecnológicas e em outras ciências, para expressar grandezas cujo intervalo de 

variação é exponencial.” (BRASIL 2002, P. 26).  

Algumas aplicações de logaritmos são citadas nesse texto, como a 

escala logarítmica de decibéis, a definição do pH de substâncias, a população, 

a escala Richter dos abalos sísmicos, crescimento populacional de bactérias, 

tempo de desidratação de determinada substância, meia-vida de um material 

radioativo, cálculo da altura de determinada vegetação, o brilho de uma estrela, 

nos juros compostos, altitude de aeronaves, meia vida de medicamentos e 

resfriamento de um corpo, dentre outros. Isso é o que exploraremos a seguir. 

Vamos exibir em cada caso alguns comentários e questões de 

vestibulares e do ENEM referentes às áreas de aplicações dos logaritmos 

citadas no parágrafo anterior.  

  

4.2 A ESCALA RICHTER  

Os terremotos são fenômenos naturais que através de sua amplitude de 

onda pode causar grandes devastações nas cidades, levando populações a dor 

e sofrimentos. 

 Segundo Youssef (2005, p 99), 

 

A magnitude de um terremoto está relacionada com a energia 
mecânica pelas ondas de choque desencadeadas. A escala usada 
para medir essa energia foi proposta em 1935 pelo sismólogo Charles 
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Francis Richter (1900-1985), que pretendia inicialmente empregá-la 
apenas para avaliar a intensidade de terremotos no sul da Califórnia. 
 

  Cada unidade de magnitude representa uma energia liberada dez 

vezes maior que o grau anterior.  

A energia que define a escala proposta pelo seu criador pode ser 

reformulada de maneiras diferentes, depende de variáveis físicas que se 

adotem para compô-la. No caso da energia mecânica liberada, a equação mais 

usada é 

                , 

onde   a energia medida em kwh.   

 Como exemplo, tomaremos uma questão do ENEM para elucidar. 

(ENEM-2016, adaptada) Em 2011, um terremoto de magnitude 9,0 na 

escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta 

na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto, de magnitude 7,0 

na mesma escala Sichuam (Sudoeste da China), deixando centenas de mortos 

e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser 

calculada por: 

   
 

 
    (

 

  
). 

 
Sendo   a energia, em kWh, liberada pelo terremoto e    uma constante 

real positiva. Considere que    e    representam as energias liberadas nos 

terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. 

Qual a relação entre    e   ? 

 
 Resolução: 
 

Primeiramente vamos fazer a equação para o terremoto no Japão, que 

chamaremos de equação I. 

  
 

 
    (
  
  
) 

   (  )     (  )  
  

 
. 

 
Agora, vamos fazer para o terremoto na China, que chamaremos de 

equação II. 
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    (
  
  
) 

   (  )     (  )   
  

 
  

 
 Subtraindo as equações I e II temos 
 

   (  )     (  )      (
  
  
)    

  
  
      

     
      

 
 Em termos de ordem de grandeza, dizemos que o aumento de 2 

unidades na magnitude de um terremoto corresponde a um aumento de     em 

sua intensidade (1000 vezes mais intenso). 

4.3 A INTENSIDADE SONORA OU NÍVEL SONORO 

 
Poluição sonora é todo ruído que pode causar dano à saúde humana ou 

animal. Existem diversas situações que causam desconforto acústico, como 

uma pessoa falando alto ao celular e um indivíduo ouvindo música, buzinas de 

automóveis, máquinas trabalhando em indústrias dentre outros. 

O nível de intensidade sonora de onda (   ) é uma grandeza medida em 

decibel (dB). A     é igual a 10 vezes o logaritmo decimal da razão entre duas 

grandezas entre duas quantidades de energia. A primeira delas é definida 

como quantidade de energia, chamada intensidade sonora   ( )  e representa a 

razão entre a potência sonora e a área da superfície considerada:   
 

 
   Essa 

unidade é dada em        e nos fornece dados que nos permitem avaliar se o 

som é forte ou fraco. 

O filósofo alemão Gustav Theodor Fechner (1801-1887), foi inventor da 

escala que mede o nível de ruídos. Essa escala ficou conhecida como escala 

de Fachner. Segundo Morgado, (2003, p.197). 

 

Outra escala de Fachner também muito conhecida é a que mede 
ruídos, definida por R=          , em que R é a medida de ruído 
em bels (essa designação é em homenagem a Alexander Grahm Bell, 
1847-1922, físico escocês e inventor do telefone) e I é a intensidade 
sonora, medida em Watts por metro quadrado. Na realidade, a 
unidade legal do Brasil é submúltiplo do bel, o decibel. 
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A expressão desenvolvida para calcular o nível de intensidade na escala 

decibéis é 

           

 Veremos a seguir uma questão de vestibular. 

 

 (UEL-2005, adaptada) No século XIX, o trabalho dos fisiologistas Ernest 

e Gustav Fechner levou à quantificação da relação entre as sensações 

percebidas pelos sentidos humanos e a intensidades dos estímulos físicos que 

as produziram. Eles afirmaram que não existe uma relação linear entre elas, 

mas logarítmica; o aumento da sensação  , produzido por um aumento de um 

estímulo  , é proporcional ao logaritmo do estímulo, isto é, 

           (     ) 

onde    é a intensidade auditiva adotada como referência,    é a intensidade 

física adotada como referência associada a    e   é uma constante de 

proporcionalidade. Quando aplicada à intensidade auditiva, ou sonoridade, a 

unidade de intensidade auditiva   recebeu o nome de bel (  decibel =     bel), 

em homenagem a Alexander Grahan-Bell, inventor do telefone, situação em 

que foi assumido que  = . Com base nesta relação, é correto afirmar que se 

um som é      vezes mais intenso que a intensidade   do menor estímulo 

perceptível. Qual a diferença de intensidade auditiva destes sons? 

 Resolução: Na expressão acima, quando    ,      está em bel(B) e 

em decibéis,  

           (
   

 
)  

         

    Portanto cada    decibéis (    ) representam um som    vezes mais 

intenso do que a “intensidade de referência”. Em outras palavras,      indica 

uma intensidade de     . Vinte decibéis (    ) se refere a     vezes a 

intensidade de referência. Então      está associado a um som de 

intensidade      . Trinta decibéis (    ) relacionam-se a um som com 

      vezes a intensidade de referência (       ). O raciocínio pode ser 
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repetido infinitamente. Cada vez que a intensidade sonora é multiplicada por 

  , o nível de intensidade sonora aumenta     . 

 
4.4 PH DE SUBSTÂNCIAS 
 
  

O pH, ou Potencial de Hidrogênio, é a escala que mede o grau de acidez 

ou basicidade de determinada substância, podendo variar na sua escala de 0 a 

14. 

 Figura 8: escala de pH 

 

Fonte: http//www.blog.mcientifica.com.br 

  

Essa escala, quando inferior a 7 apresenta soluções ácidas, no 7 

apresenta soluções neutras, e superior a 7 apresenta soluções básicas. O 

inventor da escala de pH foi o bioquímico dinamarquês Soren Peter Lauritz 

Sorensen (1868-1939). Em suas pesquisas realizadas com proteínas e 

enzimas, em 1909, informou o conceito de pH para exprimir o conceito de íons 

de hidrogênio. 

A escala de pH também é considerada uma escala logarítmica. Segundo 

o site www.portalsaofrancisco.com.br. 

 

Uma escala logarítmica significa que há uma diferença de dez vezes 
entre cada número completo sucessivo na escala. Uma solução 
acídica de leitura 4,0 representa um aumento de dez vezes em 
moléculas acídicas sobre uma solução 5,0. A diferença acídica entre 
uma solução de 4,0 e uma solução de 6,0 é 100 vezes maior (10 x 
10). 

 

Vejamos uma questão envolvendo cálculo de pH. 

http://www.blog.mcientifica.com.br/
http://www.portalsaofrancisco.com.br/
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(UNEB-2014, adaptada) O esmalte dos dentes dissolve-se prontamente 

em contato com substâncias cujo pH (medida da acidez) seja menor do que 

5,5. Uma vez dissolvido, o esmalte não é reposto, e as partes mais moles e 

internas do dente logo apodrecem. A acidez de vários alimentos e bebidas 

comuns é surpreendentemente alta; as substâncias listadas a seguir, por 

exemplo, podem causar danos aos seus dentes com contato prolongado. 

(BREWER. 2013, p. 64).  

Comida/ bebida pH 

Suco de limão/lima 1,8-2,4 

Café preto 2,4-3,2 

Vinagre 2,4-3,2 

Refrigerantes de cola 2,7 

Suco de laranja 2,8-4,0 

Maçã 2,9-3,5 

Uva 3,3-4,5 

Tomate 3,7-4,7 

Maionese/molho de salada 3,8-4,0 

Chá preto 4,0-4,2 
 

A acidez dos alimentos é determinada pela concentração de íons de 

hidrogênio H+, em mol/L. Em Química, o pH é definido por pH = cologH+ = 

−logH+. Sabendo-se que uma amostra de certo alimento apresentou 

concentração de íons de hidrogênio igual a 0,005mol/L e considerando que 

colog 2 = − 0,3, pode-se afirmar que, de acordo com a tabela ilustrativa, a 

amostra corresponde a qual alimento ? 

Resolução: Como o            [  ]  temos 

               

              
 

    
, 

      . 

 

 Portanto, o alimento é um suco de limão/lima. 

 No cotidiano, diversas frutas e outros alimentos, substâncias líquidas e 

sólidas apresentam diferentes tipos de pH. Como por exemplo, é possível 

calcular o pH do sangue, da água mineral, da água salgada, dos cítricos em 

geral, do nosso solo etc. 
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 4.5 O BRILHO DE UMA ESTRELA 

 

A escala logarítmica do brilho de um objeto utilizado na Astronomia, 

medida em um determinado comprimento de onda ou banda passante, 

geralmente em comprimentos de onda óticos ou infravermelho próximo é 

denominada magnitude. 

Há 2000 anos, iniciou-se o estudo sobre o sistema de magnitude pelo 

astrônomo Hiparco (ou o astrônomo alexandrino Ptolomeu, as referências 

variam), no qual classificou as estrelas pelo seu brilho aparente, que eles 

relacionavam ao tamanho (magnitude significa grandeza). Como naquela 

época não existiam instrumentos ópticos usados na Astronomia moderna, toda 

essa pesquisa era realizada a olho nu. Segundo o site www.astronoo.com,  

 

 A olho nu, as estrelas mais ressaltantes, como Sirius ou 
Arcturus parecem ser maiores do que as estrelas menos ressaltantes, 
tais como Mizar, que por sua vez aparenta ser maior do que uma 
estrela de brilho muito fraco como Alcor.  
 

Sirius é a estrela mais brilhante do céu durante a noite, ela possui um 

brilho 20 vezes mais intenso que o Sol. Segundo Morgado, (2003, p. 196) “O 

brilho de uma estrela é uma sensação, ou seja, é uma resposta de um estímulo 

que é a energia luminosa recebida pelo olho”. 

De acordo com a escala de magnitude logarítmica moderna, dois 

objetos, cuja intensidade (brilho) medida a partir da Terra em unidades de 

energia por unidade de área (como Watts por centímetro quadrado ou W/cm2) 

são I1 e I2, terão magnitudes m1 e m2 relacionadas por 

                (
  

  
). 

. Pode também calcular corpos celestes mais brilho do que estrelas 

comuns como o exemplo o sol e a Lua. Vejamos uma questão exemplificando.  

(UNEB-2013.2, adaptada) A magnitude aparente de um astro de 

brilho   é definida a partir de uma referência    por meio da fórmula   

     (
 

  
), com a seguinte convenção “ a magnitude aumenta em 5 quando o 

brilho é dividido por 100”. Nessas condições, considerando-se           e 
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           pode-se afirmar que a magnitude aparente da lua, em que 

             é igual a: 

Resolução: 

Para I a equação temos, 

       (
 

  
). 

Para a II equação temos 

        (
 

     
), substituindo a equação I em II, 

    (
 

  
)        (

 

     
) 

                              , 

  √
 

   

 
. 

Calculando a magnitude aparente: 

      (
 

  
) 

     
√  
   

 (
         
  

) 

       . 

Portanto, essa é a magnitude aparente da lua. 

Um astro luminoso ao apresentar uma magnitude aparente negativa, 

significa que seu brilho é mais intenso. Como exemplo, o Sol possui magnitude 

-27, Vênus possui magnitude máxima -5, enquanto que Netuno, o planeta mais 

distante e difícil de ser observado, possui magnitude máxima igual a 8. 

  

4.6 Juros Compostos  
 

 O juro não é apenas uma das nossas mais antigas aplicações da 

Matemática Financeira e Economia, mas também seus usos sofreram poucas 

mudanças através dos tempos. Segundo o site www.ifba.edu.br, 

 

Os juros e os impostos existem desde a época dos primeiros registros 
de civilizações existentes na Terra. Um dos primeiros indícios surgiu 
na Babilônia no ano de 2000 a.C, os juros eram pagos através de 
sementes e de outras coonveniências. Muitas práticas existentes pelo 
uso originaram-se dos antigos costumes de empréstimo e devolução 
de sementes e de outros produtos agrícolas daquela época. 

 

http://www.ifba.edu.br/
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O surgimento dos bancos está diretamente ligado ao cálculo de juros 

compostos e o uso da Matemática Comercial e Financeira de modo geral. As 

fórmulas usadas para o cálculos dos juros compostos são: 

    (   )  e      . 

 

 Na fórmula acima,    é o motante,   é o capital,   é a taxa,   é o tempo e 

   é o juro. Vejamos uma questão para elucidar. 

  

 (U.F. Ouro Preto-2014, adaptada) Pedro pretende triplicar o seu capital 

numa poupança, cujas regras são estabelecidas pela equação:  ( )  

  (    )   em que   é o número de anos da aplicação,   é o capital apicado e   

é o total de   anos. Supondo que           e               Em quanto 

tempo Pedro terá duplicado o seu capital ? 

 Resolução: 

     (    )  

        (    )  

  
    

    
 

        

 Portanto para o capital de Pedro ser triplicado, levará aproximadamente 

5 anos. 

E por que aparecem os logaritmos? Ora, a função logarítmica é a função 

inversa da exponencial. Então, em problemas de juros compostos nos quais  

desejamos saber, por exemplo, depois de quanto tempo uma quantia que 

depositamos atingirá um determinado valor, teremos que utilizar logaritmos. 

 
 
4.7 MEIA-VIDA DE UMA SUBSTÂNCIA RADIOATIVA 

 

 Segundo Feltre (2008, p.125). “No período de semidesintegração ou nos 

procedimentos radioativos de meia-vida de um radioisótopo é o tempo preciso 

para desintegrar a metade da massa desse isótopo.” 
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O tempo de semidesintegração sofre uma variação para cada tipo de 

elemento, podendo variar de frações de segundos até bilhões de anos. 

Vejamos alguns exemplos na tabela a seguir: 

 

 

Figura 9: Tabela com a meia-vida de alguns radioisótopos 

 
Fonte: www.manualdaquimica.com 

 

Se tivermos 180 kg de um material, cuja meia-vida é de 100 anos; após 

esses 100 anos, teremos 90 kg deste material. Mais 100 anos e possuiremos 

45 kg e assim sucessivamente. 

 A equação que nos permite calcular a desintegração radioativa de uma 

substância é dada por        
    onde   é a massa da substância,  0 é a 

massa da substância no início da contagem do tempo, 𝜆 é uma constante 

chamada constante de desintegração (taxa anual de desintegração) e   o 

tempo em anos. Vejamos uma questão. 

 

 (UE-2010, adaptada) Em 2007, um negociante de arte nova-iorquino 

vendeu um quadro a um perito, por 19000 dólares. O perito pensou tratar-se da 

obra hoje conhecida como La Bella Princesa, de Leonardo da Vinci, o que, se 

comprovado, elevaria o valor da obra a cerca de 150 milhões de dólares. 

 

 

http://www.manualdaquimica.com/
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Figura 10 : La Bella princesa 

 
                              Fonte: https://wikivisually.com 

 

Uma das formas de se verificar a autenticidade da obra adquirida seria 

atestar sua idade usando a datação por carbono-14. Esse processo consiste 

em se estimar o tempo a partir da concentração relativa de carbono-14 (em 

ralação a quantidade de carbono-12) em uma amostra de algum componente 

orgânico presente na obra. 

Considere as seguintes afirmações sobre essa autenticidade da obra: 

I. A concentração de carbono é dada por uma função do tipo  ( )      

     ,    e   constantes positivas; 

II. A meia-vida do carbono-14 é 5700 anos, ou seja, a concentração se 

reduz à metade após 5700 anos:  (    )  
  

 
; 

III.  Na análise da obra de arte, verificou-se que a concentração de 

carbono era       , isto é, que  ( )̅           . 

 Tendo por base as informações acima e considerando que 

    (      )         , estime a idade da obra aproximadamente. 

 

 Resolução: Para a primeira equação temos: 

 ( )     ( )
   . 

 

Para a segunda equação temos: 

 (    )  
  

 
. 

Aplicando a equação II na equação I, temos: 

https://wikivisually.com/
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 (    )     ( )
        

  
 
    ( )

        

     
       ( )

       

              . 

Para a terceira equação temos: 

 ( )̅            

             ( )
   ,  

               ( )
    

               . 

Dividindo a equação III pela equação II, 

 

        

           
 
       

  
  

      anos. 

 É de fundamental importância para a ciência, a análise da estimativa do 

tempo de determinado fóssil, relíquias, joias, objetos de artes, obra de artes, 

decorações e dentre outros. Utilizando assim o processo de meia-vida de uma 

substância radioativa, é possível a estimativa de tempo. 

 
4.8 MEIA-VIDA DE UM MEDICAMENTO 

 

 Segundo o site, www.easo.com.br. “Quando um paciente ingere um 

medicamento, a droga penetra na corrente sanguínea, e logo depois essa 

droga passa pelo fígado e pelos rins, sofre o processo de metabolização e 

depois é eliminada a uma taxa que é proporcional à quantidade presente no 

corpo.” 

É possível calcular o tempo em que essa droga permanecerá no corpo 

através de uma equação exponencial. Como a função logarítmica é a função 

inversa da exponencial, veremos um exemplo dessa aplicação. 

 

(ACAFE Medicina 2017/1, adaptada) Um medicamento dado a um 

paciente entra em sua corrente sanguínea. Ao passar pelo fígado e pelos rins, 

é metabolizado e eliminado. Para o antibiótico ampicilina, aproximadamente 

40  da droga é eliminada a cada hora. Dados:             e            . 

http://www.easo.com.br/
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a) Qual a quantidade de ampicilina    em mg  na corrente sanguínea após 

   desde que a droga foi dada? 

b) Qual a meia-vida da ampicilina no corpo?  

 

 Resolução: Se for eliminado     desse medicamento, então só restam 

apenas     da droga no organismo. Logo podemos dizer que a quantidade de 

ampicilina é multiplicada por 0,6 a cada hora que se passa. 

  a)       (   )
   Onde    é a quantidade de medicamento que restará 

após a ingestão da substância. 

b) A meia-vida é calculada fazendo    
  

 
 

  

 
     (   )

   

 

 
  (   )  

   
 

 
    (   )  

          (       ) 

         Horas. 

 É de suma importância saber o tempo que uma determinada droga, 

medicamento ou outra qualquer substância atingirá a corrente sanguínea e 

também permanecerá no organismo, afim de que o paciente possa seguir 

corretamente o tratamento a qual está submetido. Portanto, se faz necessário o 

uso dos logaritmos para medir a meia-vida de medicamentos. 

 

4.9  ALTITUDES DE AERONAVES 

  

 A altitude influencia o clima, sobretudo através da pressão atmosférica. 

Sabe-se que a pressão do ar, é responsável pelo aumento das temperaturas. 

Assim, quanto maior a pressão, mais quente fica; quanto menor a pressão, 

mais frio. 

O altímetro é o instrumento usado para medir alturas ou altitudes, 

geralmente em forma de um barômetro destinado a registrar alterações da 

pressão atmosférica que acompanham as variações de altitudes. Um 

instrumento básico exigido para todas as aeronaves a serem certificadas. Ele 

mede a pressão atmosférica e apresenta-a como altitude em pés, metros ou 

quilômetros. Esta altitude é denominada nível médio do mar (NMM) ou Mean 
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Sea Level (MSL), uma vez que ela é a referência média do nível da maioria dos 

oceanos. 

 Segundo Pena (2009, p.146),  

 

As regiões da Terra que se encontram mais próximas do nível do 
mar, isto é, que possuem menores altitudes, sofre com uma maior 
pressão atmosférica, tornando-se mais quentes. Aquelas regiões com 
maior altitude, por outro lado, sofrem menos com a pressão 
atmosférica, tornando-se mais frias. 
 

A medição da altitude baseia-se na tabela de Atmosfera Padrão e mede 

em pressão com as mudanças de altitude que é dada. 

 

Figura 11: tabela relacionando Altitude e Pressão atmosférica 

 

Fonte: http://arespostadoenem.blogspot.com 

 

 A tabela acima mostra que a relação da altitude e da pressão 

atmosférica são inversamente proporcionais, ou seja, quanto menor a altitude 

maior a pressão atmosférica e vice-versa. Isso ocorre devido à força da 

gravidade mantém a maior parte do ar próxima à superfície, o que explica o 

fato de grandes cadeias de montanhas apresentarem um ambiente mais 

rarefeito.  

 Vejamos um problema em que se pede para estimar a altitude de um 

avião. 

(UNESP-2012, adaptada) O altímetro dos aviões é um instrumento que 

mede a pressão atmosférica e transforma esse resultado em altitude. Suponha 

que a altitude h acima do nível do mar, em quilômetros, detectada pelo 

http://arespostadoenem.blogspot.com/
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altímetro de um avião seja dada, em função da pressão atmosférica p, em atm, 

por  ( )          (
 

 
). 

Num determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro 

era 0,4 atm. Considerando a aproximação           , calcule a altitude do 

avião nesse instante, em quilômetro.  

 

 Resolução: 

 (   )          (
 

   
) 

 (   )     [        
 ] 

 (   )    km. 

 A altitude influencia bastante no desempenho dos voos de aeronaves. 

Voar mais alto proporciona uma série de vantagens para as empresas aéreas, 

dentre elas, podemos citar; escapar da turbulência, que é a movimentação 

aleatória de porções de ar que faz o avião chacoalhar enquanto voa e também 

o avião atinge velocidade mais rápida. 

  

4.10 CRESCIMENTO POPULACIONAL 

 

O crescimento populacional de uma determinada área ou local está 

atribuído a dois fatores importantes: ao crescimento vegetativo, que 

corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade 

registrados; e à taxa de imigração, que corresponde à diferença entre a entrada e a 

saída de pessoas da área estudada. Segundo o site brasilescola.uol.com.br, 

 

 No final do século XVIIII, o economista inglês Thomas Robert 
Malthus em suas pesquisas sobre densidade demográfica e produção 
de alimentos, criou a teoria malthusiana que falava que a população 
cresceria em progressão geométrica enquanto que a produção de 
alimentos em progressão aritmética, ou seja, progressão geométrica 
seria o mesmo que crescimento exponencial e a progressão 
aritmética crescimento linear.  
 
 

O estudo sobre o crescimento populacional, podendo ser de uma 

população de cidade, país ou até uma colônia de bactérias, se baseia em uma 

fórmula matemática que recai sobre uma função exponencial. Como a função 

exponencial é a inversa da função logarítmica, logo para calcular o tempo em 
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que uma cidade ou país atingirá certo número de habitantes é usada a seguinte 

fórmula: 

 ( )    (   )
 . 

 Vejamos uma questão para melhor exemplificar. 

 (Unicamp-2001, adaptada) As populações de duas cidades, A e B, são 

dadas em milhares de habitantes pelas funções  ( )      (   )
  e B( )  

    (     ) onde a variável     representa o tempo em anos. Qual é a 

população de cada uma das cidades nos instantes     e    7? 

 

  Resolução: 

 Se  ( )      (   )
  e B( )      (     ) representam as populações 

das cidades A e B, respectivamente, em milhares de habitantes, e   > 0 

representa o tempo em anos, então: 

Para    , temos 

A( )      (   )
  

        . 

Para    , temos 

A( )      (   )
  

          

 Logo, nos instantes     e    , a população da cidade A era, 

respectivamente, 2 mil e 6 mil habitantes. 

 Para    , temos 

B( )      (     ) 

     
   . 

 Para    , temos  

B( )      (     ) 
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   . 

 Logo, nos instantes     e    , a população da cidade B era, 

respectivamente, 3 mil e 5 mil habitantes. 

  Quando se faz a medição do tamanho da população de tempos em 

tempos, pode-se ter uma ideia se ela está aumentando ou diminuindo, podendo 

correlacionar com outros fatores como clima, alimento, etc. 

 

4.11 RESFRIAMENTO DE UM CORPO 

 

A lei de resfriamento de um corpo foi criada pelo físico matemático inglês 

Isaac Newton (1643-1727). É de suma importância a determinação do instante 

da morte de um indivíduo em um procedimento de uma perícia técnica, que 

ajudará na investigação da polícia nesse homicídio. 

 Segundo Torres (2010, p.195),  

O estudo sobre os assuntos de calor e termologia, explorados na 
química e física, no qual são muito analisados trocas de calor e 
temperatura, são utilizados para a estimativa do tempo de morte o 
esfriamento corporal (fenômeno conhecido como algor mortis). Após 
a morte e falência do sistema termorregulador, a temperatura do 
cadáver entra em equilíbrio com a do meio ambiente. 
 

 A lei do resfriamento de Newton que afirma que a diferença de 

temperatura num determinado instante é  ( )        
    onde   é uma 

constante que depende do material que a superfície é constituída e    a 

diferença de temperatura   no instante      

Vejamos um problema relacionado à lei de resfriamento de um corpo: 

 

(Vunesp-2010) O corpo de uma vítima de assassinato foi encontrado às 

22h. Às 22h 30min o médico da polícia chegou e imediatamente tomou a 

temperatura do cadáver, que era de 32,5 °C. Uma hora mais tarde, tomou a 

temperatura outra vez e encontrou 31,5 °C. A temperatura do ambiente foi 

mantida constante a 16,5 °C. Admita que a temperatura normal de uma pessoa 

viva seja de 36,5 °C e suponha que a lei matemática que descreve o 

resfriamento do corpo é dada por  ( )      
     em que   é o tempo em 

horas,    é a diferença de temperatura do cadáver com o meio ambiente num 
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instante   qualquer e   é uma constante positiva. Os dados obtidos pelo médico 

foram colocados na tabela seguinte: 

 

 

 Hora Temperatura 
do corpo em 
(  ) 

Temperatura 
do quarto em 
(  ) 

Diferença de 
temperatura em 
(  )  

    Morte            ( )     
                          ( )        
                         ( )     

 

 Considerando os valores aproximados           e          , 

determine: 

a) A constante α; 

b) A hora em que a pessoa morreu, 

 

 Resolução: 

a) 

 ( )     ( )
      

 ( )     e       

      ( )    

    
   

  
      

    

           -4               

      . 

 

b) 

  

 ( )     

      ( )         

    
  

  
      

      

                          

                   

    . 

 

Como não existe tempo negativo, então podemos dizer que a morte 

ocorreu 3 horas antes do encontro do corpo, que foi às 22h e 30min. Portanto o 

tempo exato da morte foi às 19h e 30min.  
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Para a medicina e para a polícia técnica, saber com precisão do tempo 

de morte de uma determinada pessoa é de fundamental importância, para a 

área de criminalística e também em pesquisas na área da Medicina.  

 

4.12 O TEMPO DE DESIDRATAÇÃO DE DETERMINADA SUBSTÂNCIA 

 

Determinados alimentos vem com certa quantidade de água, porém 

muitas empresas comercializam esses alimentos desidratados ou seja é feita a 

secagem desses alimentos. 

Secagem é a operação por meio da qual a água ou qualquer outro 

líquido é removido de um material. Esse conceito também se aplica a operação 

de evaporação, que é a concentração de soluções líquidas. Vejamos uma 

questão extraída do livro de (Paiva, 2015 p. 243). 

 

(Vunesp-2015, adaptada) Numa experiência para se obter cloreto de 

sódio (sal de cozinha), colocou-se num recipiente uma certa quantidade de 

água do mar e expôs-se o recipiente a uma fonte de calor para que a água 

evapore lentamente. A experiência termina quando toda a água se evaporar. 

Em cada instante t, a quantidade de água existente no recipiente (em litros) é 

dada pela expressão: 

 ( )       (
   

    
). 

a) Sabendo que havia inicialmente 1 litro de água, no recipiente, 

determine a constante k. 

b) Ao fim de quanto tempo a experiência terminará? 

 

 Resolução: 

a) Como no recipiente inicialmente havia 1 litro de água, temos que o tempo 

inicial é zero. 

 ( )       (
   

    
) 

       (
   

   
) 
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1=     (
   

 
) 

   . 

b) A experiência terminará quando o recipiente esvaziar totalmente, ou seja, 

quando a quantidade de água chegar a zero litro. 

       (
   

   
) 

    (
  

   
) 

       

    horas. 

 

       Portanto, a experiência terminará às 9 horas. 

        As frutas, algumas bebidas e outros alimentos passam pelo processo de 

desidratação. Apesar das perdas de certos nutrientes, existem muitas 

vantagens como o aumento da vida útil dos produtos, o valor alimentício do 

produto, a facilidade no transporte e comercialização. 

   

4.13 O TEMPO DE CRESCIMENTO DE UMA ÁRVORE  

 

 O crescimento de uma árvore pode ser definido como uma mudança de 

magnitude de qualquer característica mensurável, como diâmetro, altura, 

volume, peso, biomassa etc. O crescimento de árvores individuais pode ser 

entendido como o somatório da divisão, alongamento e engrossamento de 

suas células. 

 

 Vejamos uma questão extraída do livro de (Leonardo, 2016, p.185). 

 

(UFSCAR-01, adaptada) A altura média do tronco de certa espécie de 

árvore, que se destina à produção de madeira, evolui, desde que é plantada, 

segundo o seguinte modelo matemático  ( )          (   )  com  ( ) em 

metros e   em anos. Se uma dessas árvores foi cortada quando seu tronco 

atingiu 3,5 m de altura, calcule o tempo (em anos) transcorrido do momento da 

plantação até o do corte.  

 Resolução: 
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            (   ) 

            (   ) 

      (   ) 

       

    anos. 

Como podemos observar, há uma utilização da operação logarítmica 

para determinar o tempo de crescimento do tronco de determinada espécie de 

árvore. Estimar o tempo de crescimento de certa espécie de árvores para 

reflorestamento para o equilíbrio do meio ambiente e também de alguns 

arbustos frutíferos para uma estimativa na produção agrícola. 
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CAPÍTULO 5 

 

5.1 ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS 

 

Sabemos que o livro didático é uma ferramenta importante e que o 

professor utiliza na sala de aula para mediar o conhecimento aos seus alunos. 

Assim, é de fundamental importância fazer uma análise de parte da bibliografia 

que trata dos logaritmos utilizados pelas escolas públicas das redes estaduais 

e da rede federal do município de Valença-BA.  

 O livro serve como principal recurso didático, exigindo do 

estudante uma leitura e interpretação mais minuciosa de conteúdos, diferente 

das mídias educacionais que não requerem tanta dedicação e atenção. Nesse 

processo de ensino-aprendizagem o livro funciona como um mediador de 

conhecimento. Segundo (Brasil, 2007, p.5). 

No mundo atual, caracterizado pela diversidade de recursos 
direcionados ao aperfeiçoamento da prática pedagógica, o livro 
didático ainda se apresenta como eficaz instrumento de trabalho para 
a atividade docente e para a aprendizagem dos alunos. O acesso a 
esse instrumento contribui para a qualidade da educação básica, 
além de promover a inclusão social.  
 

O auxílio que o livro didático proporciona ao discente através de seus 

conteúdos precisa ser absorvido da forma correta, caso contrário não terá 

grande influência na vida social do aluno. 

Conversando com um dos professores de matemática do IFBA sobre a 

utilização do livro didático, ele me respondeu: “Minhas aulas são planejadas 

utilizando a coleção de Fundamentos da Matemática Elementar e o livro de 

Dante.” Sobre os livros indicados para os discentes como material de apoio, ele 

recomenda o livro de Dante, Matemática: contextos e aplicações e de Iezzi, 

Fundamentos da Matemática Elementar: Logaritmos. Segundo (MARPICA & 

LOGAREZZI, 2010 ). 

O livro didático apoia desdobramento o planejamento das atividades 
de ensino e fundamenta o seu em aprendizagem, no processo 
pedagógico desenvolvido por professor (a) e estudantes.  O livro 
didático surge também como um potencial promotor da 
transversalidade [...]. (p. 116)... 

 A bibliografia utilizada por professores e alunos em sala de aula deve 

promover uma relação harmônica entre eles, pois o docente orienta seus 
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alunos e o livro serve como um intermédio no processo de ensino-

aprendizagem.  

Alguns livros utilizados por professores e alunos nas escolas públicas de 

Ensino Médio de Valença-BA como: João Leonardo da Silva, IFBA e 

IFBAIANO, são:  

1. LEONARDO, Fábio Martins. Conexões com a matemática. (Ensino 

Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016.  

2. IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; Murakami, Carlos. Fundamentos de 

matemática elementar, 2: logaritmos. 10. ed. São Paulo: Atual, 2013. 

3. DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contextos & aplicações. 3. ed. São 

Paulo: Ática, 2016. 

4. PAIVA, Manoel. Matemática. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2015. 

 Iremos, agora, fazer uma breve análise dos logaritmos acima citados, 

quanto à abordagem de logaritmos, no que tange às propriedades e definições, 

história e aplicações. 

 

5.2 CONEXÕES COM A MATEMÁTICA  

  
O livro Conexões com a Matemática não trata nenhuma abordagem 

acerca da história dos logaritmos, o que chamou atenção. Como o surgimento 

dos logaritmos auxiliou a humanidade em diversos cálculos nas áreas da 

ciência, seria de fundamental importância que o contexto histórico fosse 

incluído, a fim de que o aluno passasse, a saber, que os logaritmos foram um 

instrumento importante para a facilitação dos cálculos no passado. 

 O livro apresenta as propriedades de logaritmo de um produto, 

logaritmo de um quociente, logaritmo de uma potência e mudança de base. 

Para cada propriedade existe uma definição clara, uma demonstração de fácil 

entendimento e dois exemplos de operações. O autor fala da importância do 

uso da calculadora e ensina como calcular um logaritmo na base 10 e comenta 

sobre a propriedade de mudança de base para resolver logaritmos com bases 

diferentes de 10.   

As situações-problemas com contextualização aparecem com frequência 

no texto, principalmente com a exposição de exemplos de aplicações em várias 
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áreas, como modelagem da função que determina os níveis de energia liberada 

por um terremoto (escala Richter), modelagem a função que determina acidez, 

neutralidade ou basicidade do (pH), juros em aplicações financeiras, 

crescimento populacional, decaimento radioativo, intensidade sonora em 

função da potência do som, dentre outras. Embora tivessem muitas situações-

problemas, sentimos falta de imagens para ilustrá-las. 

 Os exercícios estão em todas as seções do capítulo sobre logaritmos. 

Na secção da definição os exercícios são resolvidos e propostos, tornando fácil 

a compreensão por parte dos leitores. Na seção das propriedades os 

exercícios são resolvidos, e com aplicações, como o pH de uma solução  e 

aplicações financeiras. 

 

5.3 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR  

 

No livro Fundamentos de Matemática Elementar o autor traz uma 

belíssima reflexão sobre a história dos logaritmos. Além disso, apresenta uma 

abordagem muito interessante sobre as propriedades de logarítmos, 

apresentando uma variedade de exercícios em diversas seções do capítulo que 

trata sobre o assunto,  contendo uma gama de aplicações nas mais diversas 

áreas da ciência.  

Na secção que conta sobre a história dos logaritmos, é enfatizado 

principalmente o trabalho de Napier. Logo em seguida, é realizado um breve 

comentário sobre Briggs. É proporcionada ao leitor uma leitura interessante, 

aguçando ainda mais as curiosidades dos alunos do Ensino Superior e também 

do Ensino Médio.  

As mesmas propriedades do livro anterior são apresentadas no capítulo 

de logaritmo do livro de Iezzi. Todas elas são definidas e demonstradas 

algebricamente. Para cada uma dessas propriedades são proporcionados 

exemplos e também observações com algumas restrições de determinadas 

operações envolvendo módulo de um valor numérico e logaritmando com raiz, 

deixando assim bem explanado para que alunos não tenham dificuldades no 

momento do desenvolvimento dos cálculos. 

Por fim, é apresentada uma seção de situações-problemas e 

contextualização com aplicações em diversos campos como as ciências 
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financeiras (tempo para o rendimento de certo capital e depreciação de um 

bem, dentre outros), na Física (abalos sísmicos, intensidade sonora, 

resfriamento de um corpo, o período de revolução dos planetas, intensidade 

luminosa de um astro), na Química (meia-vida, pH de soluções tempo para 

determinar a perda de potência da energia nuclear, dentre outros), na Medicina 

(meia-vida de um medicamento presente na corrente sanguínea, meia-vida de 

uma bebida na corrente sanguínea), na Geografia (crescimento populacional 

urbano), na Biologia (crescimento populacional, a altura de árvores) e outras 

áreas. Essas aplicações informam ao leitor um número vasto do uso dos 

logaritmos em diversos campos da ciência. 

Em relação aos exercícios, estes são vistos em todas as seções.  Há 

também uma seção só de questões de vestibulares envolvendo gráficos, 

funções logarítmicas e aplicações. Essa seção está muito bem aprofundada no 

conteúdo e prepara os estudantes com muita eficácia e precisão para os 

concursos e para o ingresso em algum curso de nível superior. 

 

5.4 MATEMÁTICA: CONTEXTOS & APLICAÇÕES  

 

 O livro Matemática: Contextos & Aplicações trata de dois grandes 

momentos da história dos logaritmos. Sua definição está muito bem 

apresentada e ilustrada, em seguida são exibidas as propriedades logarítmicas 

com diversas definições e demonstrações algébricas. Há uma gama de 

questões de contextualização com diversas áreas da ciência, na introdução do 

capítulo trata-se de dois exercícios que envolvem equações exponenciais, nas 

quais ambas só podem ser resolvidas com a noção de logaritmo.  

O autor faz um comentário da história dos logaritmos, abordando 

anterior e posterior antes do surgimento. As propriedades de logaritmos são 

abordadas com muita eficácia, apresenta várias questões em todas as seções 

e expõem as aplicações separando-as por área. 

Além disso, é feita uma reflexão muito breve sobre as “fórmulas de 

prostaférese”. O livro conta a história dos cálculos antes do surgimento dos 

logaritmos, mostrando um exemplo e explicando como eram realizados os 

cálculos extensivos antes do surgimento dos logaritmos. Isso permite que os 
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alunos de Ensino Médio compreendam que os logaritmos vieram para 

simplificar os grandes cálculos.  Logo depois, são realizados pelo autor dois 

breves comentários. O primeiro trata-se da facilidade resolução dos cálculos 

depois do surgimento dos logaritmos. Neste segundo comentário, aborda a 

história dos logaritmos, falando das tabelas dos logaritmos feita pelo inglês 

Henri Briggs e fala também sobre a obra de Napier.  

Em seguida, são demonstradas as propriedades de logaritmos, estas 

são definidas algebricamente e seguidas de seus exemplos, dentre elas, 

podemos citar, logaritmo de um produto no qual o autor informa que essa 

propriedade foi de suma importância para a simplificação dos cálculos no 

século XVII em Astronomia. O autor faz uma explanação dos logaritmos nas 

áreas da Informática, lei de Weber e as escalas Fachner, fazendo um relato de 

como o uso das propriedades logarítmicas é importante. 

São apresentadas várias situações-problemas com contextualização nas 

áreas da aplicação de funções exponenciais, que recai na função logarítmica.  

Sendo as seguintes áreas de aplicação, na Química (desintegração de uma 

substância radioativa e pH de uma substância) decrescimento de uma colônia 

de bactérias observada em laboratórios na Biologia, na Física (resfriamento de 

um corpo, abalos sísmicos, a magnitude de um astro, a intensidade sonora e 

altitude de um avião), na Biologia (o tempo da reprodução do processo da 

mitose) e as ciências financeiras (comportamento de investimento de capital).  

Os exercícios estão bem distribuídos entre as seções, dando um 

enfoque especial para as aplicações que aparecem em dois momentos, sendo 

no primeiro momento apenas abordado questões rotineiras e no segundo 

momento questões voltada para os vestibulares de Norte a Sul do Brasil. As 

questões na seção das propriedades são muito bem exploradas e explica uma 

questão de contextualização sobre o pH de uma solução, ensinando a 

manusear a calculadora. 

  

5.5  MATEMÁTICA 

  

 O livro Matemática, de Paiva, traz um comentário sobre a história dos 

logaritmos, comentando sucintamente sobre seus inventores. Além disso, fala 

sobre o logaritmo decimal e seu inventor. Sobre sua definição e sua 

propriedades são apresentadas com muitas demonstrações e exemplo 
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numérico é apresentado também ao longo do capítulo de logaritmos várias 

secções envolvendo situações-problemas. 

O autor apresenta uma breve reflexão sobre o contexto do surgimento 

do logaritmo, a propósito, muito bem descrita. Já a sua definição e algumas de 

suas propriedades são apresentadas sem o qualificar como poderosa 

ferramenta na resolução de situações-problema que recaiam em equações 

exponenciais de bases diferentes. Quando assim o procede, até já fez uso 

dessa sua propriedade em exercícios propostos anteriormente. 

A seção de função logarítmica inicia com as aplicações logarítmicas em 

vários conteúdos do cotidiano e em várias áreas da ciência que relacionam 

grandezas que crescem ou decrescem através de um produto por taxas 

constantes. São exibidas aplicações em juros, em aplicações financeiras, 

crescimento populacional, decaimento radioativo, depreciação de um bem 

dentre outras aplicações. Portanto, isso pode direcionar o aluno a identificar 

situações-problemas, mostrando a importância das propriedades logarítmicas. 

Com relação aos exercícios são vistos em todas as seções e são 

separados em atividades resolvidas e atividades complementares. Os 

exercícios resolvidos vêm com muitas explicações sobre definições e 

propriedades. Na seção de aplicação há diversas atividades referentes a 

campos da ciência, inclusive no final dessas seções é tecido um comentário 

sobre uma questão na área da Medicina que pode ser resolvida com o auxílio 

da calculadora. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Todos sabem que a tecnologia está acelerando seus inventos a uma 

velocidade muito intensa, e com isso o uso da Matemática nas áreas das 

ciências é bem mais rápido. Portanto, seus assuntos são contextualizados com 

celeridade. 

Pelo contexto histórico dos logaritmos, em que seu objetivo era 

simplificar os cálculos extensos em pequenas operações, fica clara a evolução 

dessa descoberta, uma vez que sua ferramenta foi perfeitamente substituída 

pelas calculadoras. Contudo, as vantagens que os logaritmos apresentam para 

as outras ciências jamais serão substituídas por qualquer advento eletrônico de 

cálculo. 

Ao observarmos as diversas áreas de aplicação dos logaritmos, vimos 

como esse conteúdo ampliou suas áreas de atuação, no aspecto da 

Matemática, nos campos das ciências como Biologia, Física, Química, 

Geografia dentre outras, com o desenvolvimento da ciência e tecnologia ao 

longo dos anos. 

Analisou-se alguns livros didáticos contendo tal assunto, levando em 

consideração o contexto histórico, as definições, as propriedades e as 

aplicações dos mesmos no âmbito curricular proposto e condizente com a 

realidade do educando. 

Foram identificadas, em determinados livros didáticos, algumas falhas, 

como por exemplo, a falta de comentário sobre a história, poucos problemas de 

aplicações e a carência de comparações das funções exponenciais com as 

funções logarítmicas. Contudo, alguns dos livros analisados cumpriram com as 

orientações da BNCC, abordando os tópicos acima citados com eficácia. 
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