
Introdução

A impossibilidade da divisão por zero é um fato bem conhecido na matemática. Dado

a ∈ R, sabemos que não é posśıvel que
a

0
∈ R de acordo com as definições usuais da

aritmética em R. De fato, no conjunto dos números reais, divisão nada mais é que a

multiplicação pelo inverso multiplicativo. Ou seja, se a, b ∈ R com b 6= 0,
a

b
significa

a× b−1, onde b−1 representa o inverso multiplicativo de b, isto é, b−1 é um número real tal

que b×b−1 = 1. Ora, se quisermos permitir o denominador zero, com o mesmo significado

que já tem para qualquer outro número real, devemos ter um inverso multiplicativo de

zero. O que não é posśıvel, pois se existisse c ∈ R tal que 0×c = 1, teŕıamos 0 = 0×c = 1,

o que é um absurdo. Isto posto, fica claro que se quisermos a divisão por zero, precisamos

estender a definição de divisão e, talvez, a definição de número.

Na década de 2000, James Anderson1 introduz o conjunto dos números transreais. A

motivação de Anderson era tornar posśıvel a divisão por zero. Seu desejo seria aplicar esta

teoria à programação de computadores, afim de que estes não voltassem mensagem de erro

quando do aparecimento de uma divisão por zero durante seu processamento. Os compu-

tadores atuais têm uma limitação de processamento, a saber, as exceções aritméticas que

ocorrem quando da divisão por zero. Fornecer detecção e processamento a tais exceções

causa um gasto excessivo de memória, espaço no processador, tempo de processamento e

energia elétrica e desperdiça o tempo do programador em antecipar e lidar com os erros.

Um novo computador que não tem exceções tem sido desenvolvido, por James Anderson,

com base nos números transreais (ANDERSON, 1997, 2005). A aritmética IEEE do ponto

flutuante é largamente utilizada na computação. Segundo Anderson, a introdução dos

números transreais na aritmética IEEE traz diversas vantagens. Esta utilização remove

1James A. D. W. Anderson: cientista da computação inglês nascido em
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um binade de pontos flutuantes redundante, dobrando a precisão numérica da aritmética,

remove oito operações relacionais entre pontos flutuantes e a operação de ordem total

redundantes. Além disso, substitui o operador de igualdade que é não-reflexivo por um

operador de igualdade reflexivo e, como consequência, algumas das exceções podem ser

removidas (ANDERSON, 2014). Este texto não visa abordar, de forma direta, o de-

senvolvimento do novo computador. No entanto, cabe ressaltá-lo, pois consiste em um

importante pano de fundo para este trabalho.

Segundo Anderson, o conjunto dos números transreais, denotado por RT , e sua aritmética

consistem numa extensão dos números e aritmética reais. Em RT , as quatro operações

básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão) são fechadas, isto é, o resultado de

qualquer uma destas operações entre números transreais é um número transreal. Em

particular, divisão por zero é permitida. O conjunto RT é formado por todos os números

reais e mais três novos elementos, −∞, ∞ e Φ, denominados respectivamente por menos

infinito, infinito e nullity. Desta forma, RT = R ∪ {−∞,∞,Φ}. Anderson postula que

−1

0
= −∞,

1

0
=∞ e

0

0
= Φ.

Anderson impetra que
0

0
= Φ. É claro que tal caminho para resolver-se o problema

da divião por zero é pasśıvel da opinião de que apenas foi dado um nome para o objeto

0

0
. Que não é um número! Esta observação, a um primeiro olhar, não está equivocada.

Porém, lembramos que este é um processo comum na história da matemática. Em diversos

momentos, um problema foi inicialmente resolvido de forma supositiva, isto é, supondo-

se a existência de um determinado objeto e que este objeto gozava de propriedades já

conhecidas de outros objetos. Por exemplo, quando Rafael Bombelli encontrou a raiz

quadrada de um número negativo na fórmula de resolução de uma equação de terceiro

grau, teve a audácia de operar com este objeto supondo que pra ele valiam as propriedades

aritméticas dos números reais. E para sua própria surpresa, ao final de seu cálculo,

encontrou de fato uma solução da equação em questão. Naquele momento, Bombelli

não se preocupou com rigor ou com uma interpretação do objeto estranho, ele apenas

encorajou-se na hipótese de existência de outros entes que pudessem ser chamados de

números. Bombelli não deu o rigor que a matemática atual exige, mas matemáticos

2



posteriores estabeleceram de forma construtiva e rigorosa o, hoje, tão aceito e importante

na matemática e em diversas ciências, conjunto dos números complexos.

A primeira menção à divisão por zero, por James Anderson, foi inspirada na geometria

projetiva. Um modelo para esta geometria é definir cada ponto no plano projetivo como

sendo uma determinada classe de pontos em R3 \ {(0, 0, 0)} . Para Anderson, a inclusão

do ponto (0, 0, 0) no modelo projetivo concede diversas vantagens à computação, sobre-

tudo em controle de robôs que precisam compreender a forma e disposição dos objetos

no espaço e como eles mudam com o tempo. Ele defende sua tese e refere-se ao ponto

(0, 0, 0) como um ponto em nullity (ANDERSON, 1997). Desde então, diversos trabalhos

foram produzidos no desenvolvimento dos números transreais. Em 2002, ANDERSON

considera o uso sintático das regras de operações entre frações, ainda que, com o deno-

minador zero. Em 2006, ANDERSON propõe o conjunto dos números transracionais,

QT = Q ∪ {−∞,∞,Φ}. Um tempo depois, é apresentada uma lista de axiomas que es-

tabelecem o conjunto e a aritmética dos números transreais (ANDERSON, VÖLKER e

ADAMS, 2007). Em 2007, ANDERSON estende as funções trigonométricas, logaŕıtmicas

e exponenciais aos números transreais e, em 2008, ele propõe uma topologia para o espaço

transreal e estabelece o conceito de transmétrica. REIS et al. (2013) fazem uma ana-

logia do momento pelo qual passam os números transreais com momentos históricos de

diversas outras categorias de números. Ainda, em 2013, GOMIDE e REIS fazem um

estudo das motivações de Anderson na concepção dos transreais e comparam os números

transfinitos de Cantor aos transreais, afirmando que estes últimos possibilitam a extensão

do conceito de métrica às distâncias infinitas e indeterminadas. Ainda, ANDERSON e

GOMIDE (2014) propõem uma aritmetização de uma lógica paraconsistente utilizando

os números transreais. ANDERSON e REIS (2014) estabelecem os conceitos de limite

e continuidade no espaço transreal e REIS e ANDERSON estabelecem os conceitos de

derivada e integral no espaço transreal (2014a) e propõem o conjunto dos números trans-

complexos fazendo uma construção deste a partir dos números complexos (2014b). Ainda,

REIS (2014) propõe uma interpretação contextual para as operações aritméticas entre os

transreais. Em texto ainda não publicado, Reis e Gomide propõem uma construção do
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conjunto dos números transreais a partir dos reais.

No ińıcio do curso, contextualizamos o estudante fazendo um resumo da concepção, de

James Anderson, dos números transreais. Em seguida, desenvolvemos o cálculo transreal,

onde diversos resultados análogos aos do cálculo real são estabelecidos com destaque aos

conceitos de topologia, sequências, limite, continuidade, derivada e integral. Iniciamos

propondo uma topologia para o conjunto dos números transreais. Sabendo que RT é um

espaço topológico, mostramos que RT é um espaço de Hausdorff, separável, desconexo

e compacto. Mostramos que os limites de sequências na topologia transreal concordam

com os limites na topologia real. Em seguida, demonstramos, numa versão transreal,

alguns teoremas sobre sequências. Mostramos que limite e continuidade transreais de

uma função concordam com limite e continuidade usuais. Estendemos a derivada real à

derivada transreal. Em seguida, definimos uma integral no sentido transreal e mostramos

que esta integral transreal concorda com a integral usual.
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