
Funções Exponencial e Logarítmica 

 

Talvez não existam funções matemáticas com mais 

aplicações em biologia do que a função exponencial e a 

sua inversa, a função logarítmica. Em geral, quando 

falamos dessas funções, estamos pensando nas suas 

versões usando o número e como base.  

 

O número e = 2,71828... já foi apresentado a vocês em 

uma aula anterior. Aqui, vamos contar um pouco sobre a 

sua história e algumas aplicações. A parte histórica está 

baseada no livro de Eli Maor, e: A História de um 

Número, Editora Record, 2003. 

 

Para começar, vamos contar a história da função 

logaritmo. 

 

Desde a Antiguidade, praticamente todas as atividades da 

humanidade têm estado envolvidas, de uma forma ou de 

outra, com cálculos matemáticos.  



Pense, por exemplo, nos administradores e contadores dos 

reinos e estados, nos engenheiros e construtores, nos 

cartógrafos e desenhistas, astrônomos e astrólogos etc, 

isso sem falar nos cientistas e matemáticos.  

 

E antigamente – aliás, até bem pouco tempo atrás (uns 40 

anos) – não havia máquinas de calcular e computadores 

pessoais para as pessoas fazerem seus cálculos. Isso quer 

dizer que as pessoas tinham que gastar boa parte do seu 

tempo fazendo cálculos tediosos para obter respostas para 

as suas tarefas matemáticas. 

 

Uma invenção matemática que simplificou enormemente 

a feitura de cálculos, revolucionando a maneira de se fazer 

cálculos desde então, foi feita pelo matemático escocês 

John Napier, em 1614. Ele inventou o logaritmo. 

 

A idéia básica de Napier foi a seguinte: se pudermos 

escrever qualquer número positivo como uma potência de 

algum número dado fixo (que mais tarde foi chamado de 

base), então a multiplicação e a divisão de números seria 



feita pela adição ou a adição de seus expoentes. Desta 

forma, cada operação aritmética seria reduzida à que está 

abaixo dela na hierarquia das operações (multiplicação por 

soma e divisão por subtração), reduzindo em muito a 

dificuldade nos cálculos numéricos. 

 

Mais explicitamente, se pudermos escrever o número x 

como x = bL, onde b é um número positivo fixo e diferente 

de 1 (a base), então L fica sendo chamado de logaritmo de 

x na base b, L = logbx. O termo logaritmo significa 

“número proporcional”. 

 

Curiosamente, a base escolhida por Napier foi o número 1 

– 10-7 = 0,9999999. Em seguida à publicação do trabalho 

de Napier, o matemático inglês Henry Briggs gostou tanto 

da nova invenção que foi procurar Napier pessoalmente 

para procurar aperfeiçoá-la. Após algumas conversas, os 

dois chegaram à conclusão que seria melhor escolher o 

número 10 como base. Nasceu então o logaritmo comum, 

ou de base 10 (também chamado de briggsiano): log10x ou 

simplesmente logx. 



 

Para ilustrar o uso de logaritmos para se fazer cálculos, 

vamos considerar o seguinte exemplo. Suponhamos que 

temos que calcular a seguinte expressão, 

3

2

.
104,5
67,23.8,493 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=x  

Imagine calcular isso sem uma calculadora. Bem, isso 

pode ser feito com o uso de logaritmos. Lembre-se das 

propriedades básicas dos logaritmos: 
( ) .loglog    ;loglog)/log(    ;logloglog anabababaab n =−=+=  

Para começar nosso cálculo, vamos reescrever a expressão 

para x de uma forma mais adequada, 
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Então, tomando o logaritmo em ambos os lados: 

( ).104,5log67,23log28,493log
3
1

104,5
67,23.8,493log

3
1log

2

−+=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=x  

 

Para continuar, temos que conhecer os logaritmos dos 

números 493,8, 23,67 e 5,104. Eles podem ser calculados 

com o uso de tabelas de logaritmos. 



A primeira tabela (ou tábua) de logaritmos (na base 10) 

foi preparada pelo próprio Briggs (Napier morreu logo em 

seguida ao seu encontro). Ela continha os logaritmos dos 

números inteiros de 1 a 20.000 e de 90.000 a 100.000 com 

uma precisão de quatorze casas decimais. Posteriormente, 

ela foi ampliada por Adrian Vlacq, um editor holandês, 

que acrescentou os logaritmos de 20.000 a 90.000. A 

tabela de Vlacq foi publicada em 1628 e permaneceu 

praticamente inalterada, servindo de base para todos os 

cálculos matemáticos, até o Século XX. Em 1924, como 

parte das comemorações pelos trezentos anos da invenção 

dos logaritmos, o governo britânico preparou uma nova 

tabela com precisão de 20 casas decimais (o trabalho só 

foi completado em 1949).   

 

Voltando ao nosso problema, uma consulta a uma tabela 

de logaritmos nos dá: 
.7079,0104,5log   ;3742,167,23log   ;6935,28,493log −===  

Usando esses resultados obtemos, 
.5780,1log =x  



Consultando novamente a tabela de logaritmos (para 

encontrar o antilogaritmo), obtemos finalmente, 

x = 37,84. 
 

Você achou isso complicado? Bem, pense que todos os 

cálculos feitos por Kepler com os dados astronômicos da 

sua época para chegar às suas leis sobre as órbitas 

elípticas dos planetas foram feitas dessa maneira.  
 

Um invento mecânico que ajudou muito a fazer os 

cálculos com logaritmos, sem o uso de tabelas, foi o da 

régua de cálculo. A primeira régua de cálculo foi 

inventada pelo sacerdote e astrônomo inglês William 

Oughtred, em 1622. 
 

Segundo Maor: “A régua de cálculo, em suas muitas 

variedades, foi a companheira fiel de todos os cientistas e 

engenheiros durante os 350 anos que se seguiram, sendo 

dada de presente pelos pais a seus filhos e filhas quando se 

graduavam no ginásio. Então, no início da década de 1970 

apareceram as primeiras calculadoras eletrônicas manuais 

e, no espaço de dez anos, a régua de cálculo tornou-se 

obsoleta”.  



As tabelas de logaritmos também deixaram de ser usadas 

e, hoje em dia, não se usam mais logaritmos para fazer 

cálculos. No entanto, a função logaritmo permanece como 

uma das funções mais importantes em ciências, em 

particular em biologia. 

 

Vamos agora passar a falar sobre o número e. Com a idéia 

de logaritmo veio também a idéia de base. Briggs e Napier 

introduziram o número 10 como a base dos logaritmos 

comuns, mas, em princípio, qualquer número positivo 

diferente de 1 pode ser uma base. 

 

Se chamarmos a base de b e seu expoente de x, teremos a 

função exponencial de base b (definida na aula 4), 

.)( xbxy =  

Em princípio, a função exponencial não teria nada de 

diferente das demais funções matemáticas se não fosse 

uma característica que a torna única: a sua derivada. 

 

Vamos calcular a derivada da função exponencial.  



Conforme visto em aulas anteriores, essa derivada é dada 

por 
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Desenvolvendo, 
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Note que podemos remover o termo bx de dentro da 

operação de limite, pois nele não aparece a variável ∆x. 

Fazendo isso, temos 
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Vamos supor que o limite, 
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existe (a existência dele pode ser provada 

matematicamente, como pode ser visto em qualquer bom 

livro de cálculo) e que tem um valor que será chamado 

aqui de k. Então, 
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A derivada de uma função exponencial é proporcional à 

própria função. 
 

Podemos nos perguntar agora: Existe alguma função 

exponencial tal que a sua derivada seja igual a ela 

própria? Ou seja, tal que a constante de proporcionalidade 

k seja igual a 1? Em outras palavras, qual deve ser o valor 

da base b para que o valor de k seja igual a 1?  
 

Usando esse valor de b como base da função exponencial 

faria com que a derivada de bx fosse particularmente 

simples, igual a bx. Tal escolha de b seria, digamos, uma 

escolha “natural” de base para a função exponencial. 
 

Portanto, temos que encontrar agora o valor de b tal que, 
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Nesta equação, escrevemos ∆x como h para lembrá-los da 

aula 11. Naquela aula, fizemos a passagem do modelo 

malthusiano de crescimento discreto (geométrico) de uma 

população para um modelo malthusiano de crescimento 

contínuo (exponencial).  



A equação para tempo contínuo que obtivemos (análoga à 

equação ∆Nt = RNt para tempo discreto) é, 
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onde r, denominada taxa intrínseca de crescimento, era 

dada por  
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Voltando à nossa linha de raciocínio, para encontrar o 

valor de b tal que 
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vamos seguir um procedimento não muito rigoroso (para 

algo mais rigoroso, consulte um livro de cálculo). 

 

Se o limite acima for válido, isso quer dizer que para um 

valor muito pequeno de h teremos, 
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Isolando b nesta equação, 



( ) .11 1 hh hhb +=+=  

Essa equação deve ser válida para valores de h 

arbitrariamente pequenos. Assim, podemos escrever, 
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Definindo-se n = 1/h, costuma-se reescrever o limite 

acima como, 
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O cálculo desse limite pode ser visto em um livro de 

cálculo. Aqui, vamos nos contentar em mostrar o valor 

para o qual a expressão acima converge quando tomamos 

valores de h cada vez menores.  
 

Implementando a equação 
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11  no Excel e 

calculando-a para valores cada vez maiores de n obtemos 

a tabela:  
N b 

1 2
10 2,5937425

100 2,7048138
1000 2,7169239

10000 2,7181459
100000 2,7182682

1000000 2,7182805
10000000 2,7182817

100000000 2,7182818



Obs.: Não tente fazer n ser muito grande no Excel. Os 

valores de b vão divergir devido a uma instabilidade no 

método numérico usado pelo Excel para fazer os cálculos. 

 

Observe que, à medida que n cresce, b tende para o 

número irracional 2,7181818... Este número foi chamado 

de e pelo matemático Leonhard Euler em 1736 (Euler foi 

um dos maiores matemáticos de todos os tempos; nasceu 

na Suíça, mas desenvolveu seus trabalhos na Alemanha e 

na Rússia). 

 

Resumindo, 
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Portanto, se usarmos o número e como base da função 

exponencial, teremos que a derivada da função 

exponencial será igual a ela própria, 
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E não apenas a função y = ex é igual à sua derivada, como 

é a única (a menos de uma constante multiplicativa). Isto 

é, se quisermos saber qual é a função y(x) que é igual à 

sua derivada, 

,y
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a solução mais geral é, 

,xCey =  

onde C é uma constante. Essa solução representa uma 

família de curvas exponenciais, cada uma para um valor 

diferente de C (veja a figura abaixo). 

Família de funções exponenciais

x

y

 
 



É pelo fato de a derivada da função ex ser igual a ex que se 

considera o número e como a base natural para as funções 

exponencial e logarítmica. Chama-se, de fato, logex de 

logaritmo natural de x, representado por lnx, 

.logln xx e=  

Também se pode chamar a função exponencial na base e, 

y = ex, de função exponencial natural, mas essa 

terminologia praticamente não é utilizada. O que se 

costuma fazer é chamar a função y = ex de a função 

exponencial. Nota: costuma-se escrever a função ex 

também como exp x. 

 

Como regra geral, a menos que especificado em contrário, 

sempre que se fala em função exponencial ou logarítmica 

em ciências naturais está-se pensando nas funções na base 

natural e: ex e lnx. 

 

A função lnx é a inversa da função ex e vice-versa, 

xex x == ln)ln(exp  

e 

.)exp(ln ln xex x ==



Também podemos ver que as funções lnx e ex são inversas 

pelos seus gráficos (dados abaixo), que são reflexões um 

do outro em relação à reta y = x.  
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Finalmente, apenas para lembrar, a derivada de ln x é 1/x: 
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Uma importante aplicação de funções exponenciais e 

logarítmicas ocorre num ramo da ciência chamado de 

psicofísica, que se dedica ao estudo das percepções 

humanas sobre os fenômenos físicos (obviamente, como 

os seres humanos são entidades biológicas, a psicofísica 

tem uma forte componente biológica e poderia até ser 

chamada de psicobiofísica). 



Em geral, quando se pede a uma pessoa para avaliar a 

intensidade de um estímulo físico ao qual ela é submetida, 

obtêm-se um gráfico como o mostrado abaixo. 

 
Esse gráfico relaciona a sensação de intensidade tida pela 

pessoa com o valor real da intensidade do estímulo. Para 

estímulos de intensidades muitos fracas, a pessoa nem 

chega a ter uma sensação do estímulo. À medida que a 

intensidade do estímulo vai aumentando, chega-se a um 

ponto a partir do qual a pessoa já consegue sentir o 

estímulo. Este ponto é o limiar de sensação da pessoa. 

Acima desse limiar, a magnitude da intensidade percebida 

pela pessoa cresce monotonicamente, mas não 

linearmente, com a intensidade real do estímulo. 

 



Um dos pioneiros da psicofísica foi o fisiologista alemão 

Ernest Weber, que, em 1834, realizou vários experimentos 

visando testar a habilidade dos seres humanos em 

distinguir diferenças de peso. 

 

Suponhamos que uma pessoa segure um peso de 20 g na 

sua mão e que estejamos interessados em testar sua 

habilidade em distinguir entre este peso e um peso um 

pouco maior.  

 

Deve-se notar que a distinção entre um peso e um peso 

maior é uma ação feita pelo indivíduo, ou seja, é ele (seu 

cérebro, sua mente) que percebe a diferença. 

 

As experiências mostram que uma pessoa não consegue 

discriminar entre 20,5 g e 20 g, mas que, na maioria das 

vezes, ela acha 21 g mais pesado que 20 g. A diferença de 

1 g entre 20 g e 21 g é denominada, neste caso, de mínima 

diferença notável (mdn). 

 



Se repetirmos esse experimento com a pessoa segurando 

um peso inicial de 40 g, veremos que ela não consegue 

dizer que houve um aumento de peso quando o peso é 

aumentado para 41 g. Uma pessoa não consegue 

discriminar entre 41 g e 40 g, mas consegue discriminar 

entre 21 g e 20 g. O menor peso acima de 40 g tal que 

uma pessoa consiga notar que há uma diferença entre ele e 

40 g é um peso de 42 g. Portanto, partindo-se de um peso 

de 40 g a mdn é 2 g. 
 

Repetindo-se esse experimento com um peso inicial de 60 

g, observa-se que a mdn é de 3 g. Já para um peso inicial 

de 80 g a mdn é de 4 g e para um peso inicial de 100 g a 

mdn é de 5 g. 
 

A partir desses resultados, Weber concluiu que a 

discriminação entre pesos diferentes só é possível se o 

valor do peso for aumentado de 5% (um vinte avos) em 

relação ao valor inicial. Além disso, a razão c entre o 

aumento no valor físico do peso e o seu valor inicial para 

que se note um aumento psicológico no peso é constante e 

não depende do valor inicial do peso, 
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onde estamos indicando a intensidade do peso por I.  

 

Usamos a letra I para representar a intensidade do peso 

porque este fenômeno também é observado para 

percepções de outros estímulos sensoriais: som, luz, 

cheiros e sabores.  

 

Para todos eles, só conseguimos perceber um aumento no 

valor de um estímulo quando o seu valor de fato aumenta 

por uma fração constante do seu próprio valor. Esta é a lei 

de Weber. 

 

Os valores de c para os vários tipos de estímulos 

sensoriais são: 

- Intensidade luminosa:  c = 0,02 (1/50); 

- Intensidade sonora:   c = 0,01 (1/100); 

- Intensidade de um odor:  c = 0,125 (1/8); 

- Intensidade de um sabor: c = 0,25 (1/4). 

 



Deve-se enfatizar que a lei de Weber é uma lei apenas 

aproximada. A lei falha quando a intensidade I do 

estímulo é muito pequena ou muito grande. Como no caso 

da maioria das leis naturais, a lei de Weber é válida 

somente para um certo domínio de I. 
 

As várias modalidades sensoriais diferem nos seus 

limiares de sensação, nas faixas de valores de intensidade 

em que podem ser percebidas e nas suas mdns.  
 

Por exemplo, o limiar de sensação para a visão é de 

apenas um fóton de luz, mas podemos perceber 

intensidades luminosas por uma enorme faixa de valores 

(de aproximadamente 1010 fótons). Em contraste, 

sensações primitivas como a de dor e o tato grosseiro têm 

limiares altos e faixas de intensidades de estímulos 

perceptíveis relativamente pequenas.   

 

Um outro aspecto que deve ser notado é que a relação 

entre a intensidade de um estímulo e a sensação de 

intensidade em geral muda se um estímulo for aplicado 

por um longo período de tempo.  



Para estímulos que são aplicados por longos períodos de 

tempo, a sensação atinge um máximo logo após o início 

do estímulo e então diminui com o tempo, atingindo um 

estado estacionário (veja a figura abaixo). 

 
A componente que decai com o tempo é chamada de 

componente fásica, ou dinâmica, e o processo de 

decaimento é chamado de adaptação. A componente que 

permanece após a parte fásica da resposta é chamada de 

componente tônica ou estática.  

  

Em 1860, o físico e filósofo alemão Gustav Fechner 

propôs uma lei para relacionar a sensação psíquica da 

intensidade de um estímulo com a sua real intensidade 

física baseada na lei de Weber. 



Seja c = ∆I/I a razão constante da lei de Weber e seja I0 

um valor fixo de I, por exemplo, o valor do limiar para o 

estímulo. 

 

Então, o estímulo perceptível imediatamente superior a I0 

tem intensidade, 
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Chamando o valor 1 + c de q, temos 

.01 qII =  

Depois de I1, o próximo estímulo perceptível tem 

intensidade I2 = qI1 = I0q2. O estímulo perceptível seguinte 

terá intensidade I3 = I0q3 etc. Portanto, estímulos 

minimamente perceptíveis seguem-se uns aos outros em 

uma escala geométrica ou exponencial de intensidades. 

 

É importante notar o que o resultado acima mostra. Na 

escala psicológica (mental) de crescimento dos estímulos, 

os estímulos minimamente perceptíveis diferenciam-se 

uns dos outros de uma maneira linear (aritmética); porém, 



na escala física da intensidade dos estímulos eles se 

diferenciam de uma maneira geométrica (veja a tabela 

abaixo). 

 

Intensidade física do 

estímulo 

Intensidade psicológica do 

estímulo  

I0 0 

I1 = I0q 1 

I2 = I0q2 2 

I3 = I0q3 3 

... ... 

In = I0qn n 

 

A tabela acima mostra que enquanto a percepção 

psicológica da intensidade de um estímulo cresce 

linearmente com n, a intensidade física do estímulo cresce 

geometricamente com n. 

 

Podemos relacionar as duas escalas de percepção tomando 

o logaritmo de In = I0qn: 

⇒+= qnII n logloglog 0  
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Para simplificar, vamos escrever I ao invés de In e chamar 

1/logq de a. 

  

Então, usando o símbolo ψ para indicar o valor da 

percepção psicológica da intensidade de um estímulo (que 

cresce linearmente com n, de maneira que podemos fazer 

ψ ∝ n), podemos escrever 
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Esta expressão é conhecida como lei psicofísica de 

Weber-Fechner. Ela não é uma lei no sentido usual, pois ψ 

refere-se a uma quantidade não mensurável (a percepção 

psicológica – mental – do valor da intensidade de um 

estímulo mensurável fisicamente). 

 

A lei de Weber-Fechner diz que a nossa percepção da 

variação da intensidade de um estímulo cresce de maneira 

logarítmica com a variação real da sua intensidade. 



Há muita controvérsia sobre esta lei e várias expressões 

matemáticas alternativas foram propostas para representar 

a relação entre ψ e I.  

 

No Século XX, o psicólogo norte-americano S.S. Stevens 

realizou vários experimentos sobre percepção de 

intensidade e concluiu que a melhor lei para fitar a 

percepção humana do aumento da intensidade física é uma 

lei de potência, 
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