
 

 

 

Nota prévia  

Caro leitor/a, depois da sequência de artigos (pode ver os links no fim) que dedicámos aos últimos 

anos da vida de Isaac Newton, anos em que ocupou a Direção da Real Casa da Moeda e em que era, 

não já cientista, mas gestor e detetive, resolvemos nos próximos artigos falar de um dos seus mais 

notáveis resultados no campo do Cálculo: o Teorema Fundamental que liga, de forma essencial, os 

Cálculos Diferencial e Integral.  

E para isso recorremos às suas Opera Omnia1 (pág. 281, pode consultar aqui).  

Este extrato, pequeno mas de enorme importância, é um texto acessível a bons alunos do 
secundário que têm aqui a oportunidade de assistir ao nascimento do Cálculo Diferencial e Integral 
pela pena do seu genial Criador. 
 
Começamos este mês com um primeiro exemplo preparatório, que consta no texto, e deixamos 
para o próximo artigo a generalização feita por Newton. 
 

Introdução 
 
O leitor/a vai ver, esperemos que com curiosidade e fascínio, como Newton resolve o problema de, 
a partir do conhecimento das áreas subentendidas pelo gráfico de uma função y(x), encontrar y e, 
vice-versa, a partir de y encontrar as áreas.  
 

 
Este último problema tinha, desde a Antiguidade até àquela altura, de Antiphon e Eudoxus (pais do 
Método de Exaustão), passando pelo grande Arquimedes, a Pascal, sido tratado recorrendo à soma 
de áreas infinitesimais ou métodos equivalentes. 
 
Newton resolve-o por métodos algébricos e recorrendo, com genial intuição, a passagens ao limite. 
 

A ideia de Newton 

Repare leitor na figura da esquerda acima. O crescimento da área da região tracejada a azul, a partir 

de x, e para acréscimos infinitesimais 𝝄 a x, é proporcional a y: é y𝝄.  

Se forem conhecidas as áreas será, então, possível conhecer esse crescimento e, logo, y.   

                                                           
1 Para traduzir recorremos a um dicionário online pelo que a tradução pode ser pouco fiel: mas penso que  
   conseguimos transmitir o fio do pensamento de Newton e um texto muito aproximado. 
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Passemos então ao texto de Isaac Newton. 

NOTA: Deixamos referências para alguns comentários que achamos bem acrescentar. 

 

Demonstração de uma Regra Primeira para a obtenção da quadratura de curvas 

1. Preparação para a demonstração da Regra Primeira 
 
 
Seja a curva AD𝛿 e façamos AB = x, BD = y e a área ABD = z.  
 
Agora faça-se Bβ = 𝝄 (1) e BK = ν e o retângulo BβHK (𝝄𝛎) igual em 
área a Bβ𝑫𝜹 (2) 

 

É, por conseguinte, Aβ = x + 𝝄 e A𝛅𝛃 = 𝐳 +  𝝄𝛎.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                 Esboço de Newton                                                

Por favor, tome 
𝟐

𝟑
𝐱

𝟑

𝟐 = 𝐳 ou 
𝟒

𝟗
𝐱𝟑 = 𝐳𝐳. (3)  

 

E substitua x por x + 𝝄 (𝐀𝛃)  e z por 𝐳 +  𝝄𝛎 (A𝛅𝛃) para obter: 

 

                                
𝟒

𝟗
(𝐱𝟑 + 𝟑𝐱𝟐𝝄 + 𝟑𝐱𝝄𝟐 + 𝝄𝟑) = 𝐳𝟐 + 𝟐𝐳𝝄𝛎 + 𝝄𝟐𝛎𝟐. (4)  

 

E, tomando como iguais  
𝟒

𝟗
𝐱𝟑 e 𝐳𝐳  e dividindo por 𝝄, resta  

𝟒

𝟗
(𝟑𝐱𝟐 + 𝟑𝐱𝝄 + 𝝄𝟐) = 𝟐𝐳𝛎 + 𝝄𝛎𝟐.  

 

Se supuser que Bβ diminui infinitamente e desaparece (5), ou que 𝝄 é nulo, serão ν e y iguais (6), e 

os termos multiplicados por 𝛐 desaparecem, pelo que resta:  
𝟒
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𝟑𝐱𝟐 = 𝟐𝐳𝐲   ou 
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𝟑
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                                                                          𝐱
𝟏

𝟐 = y  (7) 

Pelo que, se 𝐱
𝟏

𝟐 = y será  
𝟐

𝟑
𝐱

𝟑

𝟐 = 𝐳. (8) 

 

Pequenos comentários 
 

1. Por 𝝄  Newton designa uma quantidade que diminui tornando-se arbitrariamente pequena, nos termos 

atuais um infinitamente pequeno. 

2. Aqui Newton assume a existência deste retângulo sem tentar provar: este resultado é o atual Teorema 
do Valor Médio. Se tentasse será que conseguia no quadro teórico da altura? O que pensa caro leitor/a? 

Note que esta condição é essencial para escrever a igualdade em (4). 

3. Newton toma o quadrado para eliminar o denominador no expoente de 𝒙 e ficar em condições de aplicar 
o Teorema do Binómio.  

4. Obtém a área, depois de incrementar 𝒙 de um valor infinitesimal 𝝄, por dois processos:  substituição de 
𝒙 por  𝒙 + 𝝄,  na função que dá a área, e cálculo do acréscimo na área recorrendo a uma aproximação 𝛎 
da velocidade, ou taxa, a que elas crescem, cujo valor é 𝒚, o que conduz a um acréscimo na área de 𝝄𝛎. 
A  𝝄  Newton chamou o momento de área.   

Depois usa a sua nova ferramenta: o Binómio com o seu nome. 



5. Newton ainda não dispõe da definição rigorosa de limite que só veio a ser introduzida por Bolzano e 
Cauchy no século XIX. 

6. Newton tem, com certeza, em mente um enquadramento na passagem ao limite que lhe vai permitir 
obter  𝒚 como limite dos valores de 𝛎. 

7. Em termos atuais Newton calcula a derivada de 𝒛, ou seja, do integral indefinido de é 𝒚 . 

8. E conclui sugerindo uma forma algébrica de calcular a área subentendida pelo gráfico de  𝒚. 

 

 

Comentário final 
 

O método de Newton permite mais facilitar as operações de cálculo do que clarificar os conceitos. 

Nas suas próprias palavras: “… este método é mais sucintamente explicado do que demonstrado 
com rigor”. 

No próximo artigo vamos ver como ele generaliza o método, mas neste exemplo está já a essência 
do Teorema Fundamental do Cálculo. 

 

 
 

Links para artigos anteriores 

 

 

Isaac Newton à caça de um falsário 
 

1. Newton na Real Casa da Moeda e o aparecimento de um grande falsário   

 

2. O trajeto de vida de William Chaloner.  Londres no fim do século XVII  

 

3. O colapso da moeda inglesa. Como Chaloner fica milionário 

 

4. Dados biográficos da juventude de Isaac Newton  

 

5. Isaac Newton: o confronto com Chaloner 

 

6. Isaac Newton: os primeiros contactos com o mundo do crime 

 

7. Chaloner dirige ameaças a Newton 

 

8. Chaloner é finalmente preso 

 

9.  Depois de preso Chaloner  joga todas as cartas 

 

10. O julgamento e a execução 
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