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RESUMO: Diariamente em sua rotina o engenheiro civil passa por diferentes problemas em 

que necessita de conhecimentos de diversas áreas, sendo que muitos desses problemas podem 

ser resolvidos pela aplicação do CDI - Cálculo Diferencial e Integral, o qual se divide em dois, 

o cálculo diferencial que está relacionado com os estudos das derivadas e o cálculo integral, 

que se refere às integrais. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo comprovar a 

importância do estudo das derivadas e suas aplicações durante a graduação, a fim de que depois 

de formados os engenheiros civis possam lidar de maneira prática e eficiente com os problemas 

que se depararem em seu cotidiano. O Cálculo Diferencial e Integral estuda as taxas de variação 

de grandezas e a acumulação de quantidades, de maneira mais simples, por meio dele se pode 

calcular a variação da inclinação de uma reta, bem como a área abaixo de determinado sólido. 

Assim, o engenheiro civil pode usar o CDI para calcular as cargas, os volumes, as áreas, 

momentos de inércia, resultados de carregamentos, as deformações, os centros de gravidade, 

dentre muitos outros. Exemplificando, pode ser usado na elaboração de projetos estruturais, no 

cálculo de dimensionamento de vigas, lajes e colunas, sendo possível por meio dele calcular o 

formato, dimensões e volume máximo de reservatórios de água, bem como de piscinas, ainda, 

é possível utilizando-se de uma equação de grau n calcular o custo de uma obra. Uma vez 

demonstradas às diversas aplicabilidades do Cálculo Diferencial e Integral, torna-se ainda mais 

visível a sua importância para a realização do trabalho do engenheiro civil, que através do CDI 

pode realizar um trabalho de qualidade e confiança, prezando pelo máximo desempenho e 

mínimo prejuízo, tanto para ele quanto para seus clientes. A metodologia do presente resumo é 

a qualitativa exploratória, com pesquisa do assunto em textos e artigos publicados na internet. 
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