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Resumo

Este artigo trata de algumas propriedades das funções crescentes com o objetivo de

descrever medidas e em particular probabilidades. Alguns exemplos cŕıticos são fornecidos e

um programa é sugerido para fazer algumas simulações. No final eu mostro que a derivada

generalizada corresponde a um conceito global semelhante ao conceito de área, volume ou

hipervolume da integral no Cálculo.
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This paper deals with increasing functions with the aim to define measure and parti-

cularly probability. Some critical examples are given and a program is proposed to sugest

simulations. At the end I put the generalized derivative as global device similar to the

meaning of integration as an area, volume or hipervolume in the sense of Calculus.
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1 Função crescente e decrescente

Função monótona é uma função f que respeita a desigualdade no sentido de

função crescente t ≤ x ⇒ f(t) ≤ f(x); (1)

função decrescente t ≤ x ⇒ f(t) ≥ f(x); (2)

e assim há dois tipos de função monótona, as funções crescentes e as funções decrescentes.
Eu vou redigir este trabalho focado nas funções crescentes e tudo que for dito sobre elas vale

para as funções decrescentes, com a devida reversão da desigualdade, exceto quando eu definir
medida ou probabilidade.

Esta definição vale em qualquer conjunto ordenado onde f esteja definida, por exemplo uma
medida é uma função crescente definida numa álgebra de conjuntos. Confira medida.

2 Propriedades e definições básicas

Duas noções importantes associadas às função crescentes numéricas (ou às funções decrescen-
tes) são os conceitos de limite superior e limite inferior. Para os números reais, limite sempre
pode ser definido sequencialmente por causa da natureza topológica de R com sua topologia
natural.

Notação: Definição de limite superior e limite inferior.

tn ↑ x ⇐⇒ tn < x; lim
n=∞

tn = x; limite crescendo; (3)

tn ↓ ⇐⇒ tn < x; lim
n=∞

tn = x; limite decrescendo; (4)

f é crescente ⇒ lim
tn↑x

= f(x−); (5)

f é crescente ⇒ lim
tn↓x

= f(x+); (6)

A seta para cima ou para baixo, nas equações (eq.4) e (eq.5) significam que a sequência
cresce ou decresce para o limite.

Se a função f for limitada então

lim
n=−∞

f(tn) = f(−∞) ∈ R; (7)

lim
n=∞

f(tn) = f(∞) ∈ R; (8)

ou seja, os limites no infinito existem e isto quer dizer que são números reais. Nas equações
(eq.7) (eq.8), os śımbolos f(−∞), f(∞) são apenas “etiquetas” que designam as expressões que
se encontram à esquerda dos mesmos. O śımbolo t representa uma sucessão qualquer.

A função f é cont́ınua se e somente se

f(x−) = f(x+); (9)

Estes dois limites são chamado de limites laterais .
A função f dá um salto no ponto a se e somente se f(a−), f(a+) existirem e forem diferentes.

Se algum deles for infinito então a descontinuidade da função é de segunda espécie . Se ambos
forem finitos então se diz que a descontinuidade da função é de primeira espécie . E se os limites
laterais existirem e forem iguais, mas a função não estiver definida no ponto a dizemos que se
trata duma descontinuidade restaurável. Em geral este caso representa uma função obtida por
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um sensor em que no ponto x = a houve uma perturbação da medida resultando num valor que
se encontra fora da curva.

Nos cursos de Cálculo é muito comum serem apresentados exemplos de funções com descon-
tinuidade restaurável que são constrúıdas com quocientes de polinômios, ou outros quocientes,
mas que o limite existe nos pontos em que o denominador é zero como é o caso do seguinte
exemplo

f(x) =
(x− 3)(x+ 5)

x+ 5
⇐⇒ g(x) = x− 3 (10)

como uma forma ardilosa de mostrar que existem funções descont́ınuas com continuidade res-
taurável.

3 Exemplos de funções crescentes

Deixe-me apontar alguns exemplos interessantes que irão salientar uma questão importante,
os pontos de salto.

Exemplo 1 (Pontos de salto) Pontos de salto com ponto de acumulação
Um exemplo interessante, e certamente patológico, é a a função f definida pelas equações

f(x) =







0 ⇐ x ≤ −1;
1− 1

n+2 ⇐ − 1
n+1 ≤ x < − 1

n+2 ;n ∈ N;

1 ⇐ x ≥ 1;
(11)

[−1,−1
2 ], [−1

2 ,−1
3 ], [−1

3 ,−1
4 ], . . . , {0} (12)

(13)

Como a sucessão − 1
n

é crescente e converge para

0

1

1/2

1/3

f

Figura 1:

0, e da mesma forma a sucessão − 1
n+1 é crescente

e também converge para 0, a sucessão de desigual-
dades na segunda linha da definição define intervalos
que particionam o intervalo [0, 1] em uma sucessão de
intervalos cuja medida tende a zero sendo os nós da
partição os números

{−1,−1

2
, · · · , 0};−(

1

n+ 1
)n∈N, 0 (14)

em que 0 é ponto de acumulação para as duas sequências
que definem os extremos dos intervalos. Uma sucessão

de intervalos de medidas decrescentes que tendem para zero. A sucessão de intervalos cresce ao
longo do intervalo [0, 1] particionando-o.

A figura (fig 1), página 2, apresenta um esboço
gráfico desta função que é uma alteração duma de-
finição que encontrei no livro de probabilidades de Kai
Lai Chung. Os pontos de salto desta função têm um
ponto de acumulação que é zero, o limite comum das
duas sucessões que formam os intervalos em que [0, 1]
está sendo particionado. O lim

x=0
f(x) = 1 e se uma su-

cessão convergir para zero, em qualquer vizinhança de
zero haverá intervalos da partição contendo o resto da
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sucessão e os valores de f sobre tais pontos formarão
uma sucessão convergindo para 1 = lim

x=0
f(x) portanto

f é cont́ınua no ponto 0. É um exemplo patológico,
muito bonito, muito complicado. O gráfico existe mas é imposśıvel fazê-lo. . . a figura (fig 1) não
passa dum esboço do gráfico.

Uma função crescente, se for descont́ınua, tem pontos de salto.
Um outro exemplo muito importante de função crescente, e descont́ınua, é a função de Hea-

viside

Exemplo 2 (Função de Heaviside) Um único ponto de salto

f(x) =

{

0 ⇐ x ≤ 0;
1 ⇐ x > 0;

(15)

cujo gráfico é formado de duas semi retas paralelas ao eixo OX com um salto de tamanho 1 no
ponto zero.

A derivada generalizada desta função é a medida de Dirac δ0. Sempre que uma função tiver
saltos, nos pontos de saltos irá a aparecer a medida de Dirac δ0 registrando o tamanho dos saltos.
A derivada generalizada da função será uma função cont́ınua somada com uma combinação linear
de transladadas da medida δ0 para os pontos de salto e tendo como coeficientes da combinação
linear os saltos nestes pontos de translação. É o caso da função definida na equação (eq.11).
Kai Lai Chung chama δ0 de função o que é um erro bem comum, e aceitável, porque do contrário
teria que falar em derivada generalizada o que pode encontrar-se fora do alcance dos estudantes
do livro, e por outro lado, os que entendem do assunto estão acostumados com este erro que vem
de Dirac que definiu “ esta função” como um impulso infinito concentrado no ponto zero. Kai
Lai Chung apresenta um exemplo que vou aqui modificar, corrigindo-o, que generaliza o exemplo
contido na equação (eq.11).

Os pontos de salto podem formar um conjunto infinito mas logo vou mostrar-lhe que tem que
ser enumerável.

Exemplo 3 (Pontos de salto racionais) Pontos de salto racionais
Considere uma enumeração crescente dos números racionais no intervalo [0, 1], chame-a de

a = (ak)k∈N. Não é fácil fazer isto, mas podemos facilmente mostrar que existe uma sucessão
crescente e os passos são os seguintes:

1. Como os Q é enumerável, então posso determinar uma sequência a = (ak)k∈N = Q, por
exemplo a clássica ordenação seguindo as diagonais do plano de Gauss, ver [4, caṕıtulo 1].

2. a parte dif́ıcil ordene a sucessão (ak)k∈N, por indução finita.

Em Matemática tudo é posśıvel, na prática o algoŕıtimo computacional para resolver esta
questão é do tipo imposśıvel de ser realizado porque se trata de fazer um reordenamento dum
conjunto infinito. Se o conjunto for finito há algoritmos bem conhecidos para reordená-lo. Mas
para a Matemática é fácil redefinir a sucessão a, reordenada. Este é um tipo de resultado que
se chama de existência, um teorema de existência. O que há de mais importante em resultados
deste tipo é que eles provam que um certo objeto matemático existe embora em geral não seja
posśıvel torná-lo computacional. O gráfico da função na equação (eq.11) é imposśıvel de ser feito
porque não podemos realizar os intervalos que se encontrem numa vizinhança muito pequena de
zero, mas podemos provar que o gráfico existe!. O zero é um ponto de acumulação para as duas
sequências, a sequência dos ińıcios dos intervalos e para sequência dos fins dos intervalos: em
qualquer vizinhança aberta de zero há uma infinidade de intervalos do formato [− 1

n+1 ,− 1
n
].
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E agora defina f como no exemplo da equação (eq.11),
∑

k∈N

bk = 1.

(ak)k∈N uma enumeração crescente de Q ∩ [−1, 0]; (16)
∑

k∈N

bk = 1 uma série convergente; (17)

f(x) =
∞
∑

k=0

bkH(x− ak); (18)

α < β;α, β ∈ Q ∩ [0, 1] ⇒ ∃p < q; p, q ∈ N; ap = α; aq = β (19)

⇒ f(β)− f(α) =
q−1
∑

k=p

bkH(x− ak) > 0 ⇒ f é crescente ; (20)

∑

k∈N

bk = 1 ⇒ f(x) ≤ 1; (21)

É obviamente imposśıvel de traçar o gráfico desta função crescente e limitada, mas ele existe!
Seria a realização computacional do problema. É inclusive posśıvel de calcular-se o valor de f(x)
para qualquer que seja x dado, mas não é posśıvel fazer-lhe o gráfico no intervalo [−1, 0], mas
ele existe!

Os exemplos de existência de funções crescentes e limitadas são importantes em Probabilidade.
Nos três exemplos acima estiveram envolvidas probabilidades, uma representada pela medida de
Dirac, e as outras duas envolvendo séries cujas somas valem 1. Eu vou dar mais dois exemplos
de probabilidade cont́ınua e da correspondente função de distribuição, uma função crescente com
valores no intervalo [0, 1].

4 Funções crescentes cont́ınuas

As funções crescentes podem ser cont́ınuas também, a função identidade f(x) = x é talvez o
exemplo mais simples.

Exemplo 4 (Probabilidade cont́ınua) Probabilidade a suporte compacto
A função

g(x) =



















































(x <= 0) ⇒ 0

(x <= 1) ⇒ x5/120.0

(x <= 2) ⇒ 1/120.0 + 1/24.0 − 6x/24.0 + 12x2/24.0 − 12x3/24.0 + 6x4/24.0 − x5/24.0

(x <= 3) ⇒ 13/60.0 − 25/6.0 + 234x/24.0 − 228x2/24.0 + 108x3/24.0 − 6x4/6.0 + 2x5/24.0

(x <= 4) ⇒ 11/20.0 + 36 − 231x/4.0 + 852x2/24.0 − 42x3/4.0 + 6x4/4.0 − 2x5/24.0

(x <= 5) ⇒ 13/60.0 − 275/3.0 + 409x/4.0 − 1068x2/24.0 + 38x3/4.0 − 6x4/6.0 + x5/24.0

(x <= 6) ⇒ 1/120.0 + 1555/24.0 − 1296x/24.0 + 432x2/24.0 − 72x3/24.0 + 6x4/24.0 − x5/120.0;
x > 6 ⇒ 0;

(22)

é uma função polinomial por pedaços, um 5-splines, porque seus pedaços são polinômios de grau
menor ou igual a 5 e g é de classe C4, tem 4 derivadas cont́ınuas. O gráfico de g aparece na
figura (fig 2), página 5, junto com o gráfico aproximado da sua primitiva com condição inicial 0.

g é uma função positiva cuja integral vale 1. É um pouco trabalhoso provar diretamente que
estas propriedades valem. O gráfico feito com gnuplot sugere que seja verdade que g ≥ 0 e o
seguinte código do gnuplot

Riemann(t,x,soma,delta)= (t>=x)?soma*delta:

Riemann(t+delta,x,soma+g(t),delta)

define uma função recursiva que permite calcular aproximadamente integrais e executando

print Riemann(0,6,0,0.45) ==> 0.999999277734399
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que sugere que a integral de g seja 1 e você pode testar o código desde que você defina corre-
tamente a função g numa folha de trabalho do gnuplot. Você pode encontrar este código, com
modificações, em [3, wavelet.gnuplot], por exemplo, a função g está definida como g6.

-10

-5

 0

 5

 10

-1  0  1  2  3  4  5  6  7

1
g(x)

0
Gap(0,x,0,0.045)

0

Figura 2:

• baixe o código fonte do local indicado.

• abra uma sessão de gnuplot e execute ’load wavelet.gnuplot’ que terá como consequência a
execução deste código pelo gnuplot. Eu deixei um erro propositalmente no ponto posterior
à leitura de g6, gnuplot vai parar mas terá guardado na memória todas as definições
necessárias. Troque o nome: g6 por g com o comando

g(x) = g6(x)

• Edite a função media() para que fique igual a Riemann() definida acima, e chame-a de
G().

• Você pode repetir os resultados que vê aqui com os comandos

set xrange [-3:10]; set yrange [-1:0.7];

plot 1,g(x),0,G(0,x,0,0.45)

print G(0,6,0,0.45)

• O parâmetro “0.45” é a precisão muito pobre com que a integral é calculada, e você pode
experimentar com valores menores, mas, possivelmente gnuplot não irá suportar o ńıvel
de recursividade com valores menores. Resultados melhores podem ser obtidos traduzindo
o código para um linguagem de programação deixando apenas os gráficos por conta de
gnuplot.

A primitiva,

G(x) =

x
∫

0

g(t)dt (23)

é uma função crescente, porque sua derivada, g é positiva. Como a derivada se anula fora do

intervalo [0.6] então o valor de G será constante e com valor
6
∫

0

g(t)dt = 1 quando x ≥ 6. Se

x < 0 G é será calculada como integral duma função identicamente nula, sendo 0. Então o
conjunto de valores de G é [0, 1], é crescente, derivável, tem 5 derivadas cont́ınuas, porque g tem
quatro derivadas cont́ınuas e você pode obter o gráfico de g e suas derivadas usando a folha de
trabalho wavelet.gnuplot com o comando

plot g6(x), dg6(x),ddg6(x),dddg6(x),ddddg6(x),dddddg6(x),0
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como gnuplot é uma linguagem de programação, o śımbolo da Matemática para derivada não
pode ser usado porque representa a definição dum texto então eu tive que definir as derivadas
usando a letra d repetida tantas vezes quantas a derivada tiver sido calculada. Se o gráfico
parecer-lhe confuso, elimine algumas das derivadas dentro do plot e refaça o gráfico.

g é uma probabilidade e G é a sua função de distribuição e eu usei a condição inicial 0 para
definir G porque g é diferente de zero apenas no intervalo [0, 6].

Uma função que seja positiva e tenha integral 1 é uma probabilidade e a sua primitiva com
condição inicial −∞, é uma função crescente cujo conjunto de valores é o intervalo [0, 1] [ é uma
função de distribuição.

Exemplo 5 (A probabilidade gaussiana) Probabilidade gaussiana
Um exemplo muito comum nas aplicações é a gaussiana que por uma implicância da Natureza

é usada em praticamente todos os fenômenos naturais

f(x) = e−x2

;
∞
∫

−∞

f(x)dx =
√
π g(x) =

1√
π
e−x2

;

∞
∫

−∞

g(x)dx = 1; (24)

G(x) =
x
∫

−∞

g(t)dt;G(x) ∈ [0, 1]; (25)

A integral na equação (eq.24) é mais fácil de ser calculada usando a expressão da gaussiana
em duas variáveis, à qual se pode aplicar facilmente uma mudança de variáveis para coordenadas
polares.

f(x, y) = e−(x2−y2);
∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

e−(x2−y2)dxdy =
∞
∫

−∞

e−(x2)dx
∞
∫

−∞

e−(y2)dy; (26)

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

e−(x2−y2)dxdy = (
∞
∫

−∞

e−x2

dx)2; (27)

{

x = ρ cos(θ)
y = ρ sin(θ)

;

(

cos(θ)dρ− ρ sin(θ)dθ)
sin(θ)dρ+ ρ cos(θ)dθ)

)

; (28)

(

cos(θ) −ρ sin(θ)
sin(θ) +ρ cos(θ)

)

;

(

dρ

dθ

)

; det(

(

cos(θ) −ρ sin(θ)
sin(θ) +ρ cos(θ)

)

) = ρ; (29)

∞
∫

−∞

∞
∫

−∞

e−(x2
−y2)dxdy =

∞
∫

0

π
∫

−π

e−ρ2

dθρdρ = πe−ρ2 |∞0 = π; (30)

∞
∫

−∞

e−x2

dx =
√
π (31)

5 Medida e derivada generalizada

A derivada generalizada completa a interpretação geométrica dos dois métodos fundamentais
do Cálculo Diferencial e Integral: a integral e derivada.

Para o Cálculo, a integral é a área algébrica delimitada pelo gráfico duma função e o eixo
OX no caso univariado. No caso multivariado generaliza o conceito de área sucessivamente como
volume, hipervolume, etc... A derivada aparece no Cálculo como um conceito local, o coeficiente
angular instantâneo duma curva, no caso univariado, ou vetor perpendicular da variedade linear
tangente num determinado ponto, no caso multivariado, mas é um conceito local em oposição
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ao significado da integral que memoriza a quantidade que uma função representa em um certo
intervalo. A derivada generalizada traz este conceito global para a derivada e que se aplica
também à derivada do Cálculo, é uma generalização. A derivada generalizada é uma medida que
nem precisa ser positiva mas eu vou me concentrar aqui em medidas positivas.

Eu vou unificar a notação para os exemplos de que já tratei o que irá tornar mais simples a
discussão seguinte.

Eu usei em alguns dos exemplos uma dupla de sequências,

a = (ak)k∈N e b = (bk)k∈N (32)

sendo a sucessão a dos pontos de salto e a sucessão b dos coeficientes da combinação linear de
translações da função de Heaviside. Esta é uma forma bem prática construir diretamente funções
de distribuição cujas derivadas (generalizada ou não) são probabilidades.

Se eu tomar a como sendo o conjunto N e b uma função qualquer crescente o resultado será
uma função crescente. Em dois dos exemplos eu impus a condição de que a série cujo termo geral
são os valores de b fosse convergente com soma igual a 1, resultando numa função de distribuição.
As funções crescentes e limitadas que é o caso das funções de distribuições, são bem ricas em Uma função

mente cont́ınua
gráfico que po
por todos os pon
retângulo, space
curve.

propriedades, por exemplo, elas podem ser descont́ınuas mas não “terrivelmente descont́ınuas”:
o conjunto de descontinuidades delas tem que ser enumerável. O único tipo de descontinuidade
que podem ter as funções crescentes são saltos. É o caso de dois dos exemplos já vistos mais
acima. Se elas forem limitadas a série de termo geral b é convergente o que implica que a sucessão
b converge rapidamente para zero.

Se a série convergir para 1, o resultado será uma função de distribuição, cuja derivada (ge-
neralizada ou não) será uma probabilidade. Os pontos de salto estão acoplados aos coeficientes
bk.

Deixe-me alertá-la que os exemplos que discuti são os mais simples e frequentes na literatura,
mas é posśıvel montar exemplos bem mais ardilosos, por exemplo com várias sucessões de pontos
de salto associadas a várias sucessões de coeficientes com os pontos de salto tendo então diversos
pontos de acumulação. Se o conjunto dos pontos de salto for finito, o gráfico possivelmente
somente será posśıvel na forma dum esboço. Fica para a leitora interessada a ideia de criar
funções de distribuição mais esquisitas a partir de conjuntos de ponto de salto com vários pontos
de acumulação a cada um qual estará associada uma sucessão de coeficientes de translações da
Heaviside.

Vou dar um exemplo de função crescente e limitada com pontos de salto em cada um dos
números naturais. O conjunto dos pontos de salto de f é a sucessão a

a = (ak)k∈N ; ak = k; a = N; (33)

bk = 2k+1; (bk)k∈N ;
∞
∑

k=0

= 1; (34)

f(x) =
∞
∑

j=0
bjH(x− aj) ≤ 1; (35)

A derivada generalizada de f é

f ′ =
∞
∑

j=0

bjδaj
(36)

é uma medida porque é uma combinação linear de transladadas da medida de Dirac, uma com-
binação linear de medidas, e a medida do espaço inteiro, a reta real, é a soma das translações da
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medida de Dirac aplicada em cada número natural tendo como resultado a soma da série cujo
termo geral é bj que é 1. Então f é uma função de distribuição.

O conjunto dos saltos duma função real crescente tem que ter medida zero.

1. Não pode ser um intervalo [a, b] porque como em cada ponto deste intervalo ela teria um

salto não nulo então
b
∫

a

f(t)dt = ∞ o que acarretaria um salto infinito em algum ponto

do intervalo [a, b] pelo valor médio integral, contrariando a hipótese de que f é crescente.
Importa pouco se o intervalo é aberto ou fechado, então o conjunto de saltos não pode
conter nenhum intervalo da reta logo é um conjunto de medida zero.

Complementando este resultado, observe o exemplo
Se a função crescente for limitada os pontos de salto têm um ou mais pontos de acumulação,

quer dizer que os pontos de salto são formados de uma ou mais sucessões convergentes cada
uma delas convergindo para um ponto de acumulação. Deixe-me provar esta afirmação e vou
fazê-lo no caso em que a sucessão dos pontos de salto tem limite, quer dizer um único ponto
de acumulação. O caso geral necessitaria uma notação muito complicada e prefiro evitá-lo aqui.
Mas eu a encorajo a fazer a demonstração, ela será uma elaboração em cima desta que vou
apresentar: uma sucessão com vários pontos de acumulação é um conjunto de sucessões cada
uma delas com seu limite particular.

Se o conjunto de pontos de salto duma função crescente tiver um ponto de acumulação ele é
ou um ponto de salto? O exemplo (ex. 1) mostra que a resposta é não. O ponto 0 é um ponto
de continuidade da função f ali definida:

lim t ↑ 0 = 1 = f(1) = lim t ↓ 0 = 1; (37)

Este é bem um exemplo que era de muito gosto de Elon em seus livros de Cálculo que ele chamava
de Análise.

Uma conclusão deste exemplo é de que os pontos de salto duma função crescente pode ser
um conjunto aberto.

Considere o conjunto S dos pontos de salto duma função crescente e limitada f , e marque,
genericamente, como a ∈ S um ponto qualquer do conjunto de saltos de f . Como f é limitada,
não ha nenhuma restrição em considerá-la positiva o que poderia ser obtido com a soma duma
constante. Então deixe-me acrescentar que f é limitada e positiva.

Estou supondo que este conjunto de saltos seja infinito, então, pelo axioma da escolha eu vou
construir uma sucessão de pontos (ak∈N) ⊂ S que vou considerar crescente, como já “mostrei”
que era matematicamente posśıvel fazer.

Considere um subintervalo aberto ak ∈ Ik para cada elemento desta sucessão que isole su-
cessivamente os elementos da sucessão (ak∈N). Duas possibilidades existem: (1) as medidas dos
intervalos Ik é uma sucessão que converge para zero e neste caso existe um ponto a tal que
qualquer que seja a vizinhança de a contém uma infinidade destes abertos e portanto ak → a,
tem limite, ou (2) as medidas dos intervalos Ik é uma sucessão que não converge para zero.
Observe que a segunda hipótese contém a possibilidade de a sucessão das medidas dos intervalos
Ik convirja para um número diferente de zero o que significaria que assintoticamente os pontos
de acumulação ficariam equidistantes.

A hipótese (2) contradiz a propriedade de que f seja limitada

∃L > 0; f(x) =

∞
∑

k=0

bkH(x− ak) < L (38)
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Tirando a hipótese de f seja limitada a segunda hipótese funciona e o exemplo que mostra
isto é a função escada que é constante 1 em cada intervalo entre inteiros. Todos os números
inteiros são pontos de salto desta função.

Há muito que se pode dizer sobre as funções crescentes ou as funções de maneira geral. Os
matemáticos do século 18 constrúıram praticamente todos os teoremas descrevendo as proprie-
dades das funções nos permitindo no século 20 reunir a teoria em alguns tópicos compilados em
livros inteiros. Este verbete traz uma pálida ideia das funções crescentes.

Mas deixe-me terminar observando que

1. as funções crescentes têm uma derivada que é uma medida positiva. A medida de Lebesgue
é a derivada da função identidade, esta é a maneira mais simples de definir a medida de
Lebesgue, mas não traduz o conteúdo da integral de Lebesgue que completa a integral de
Riemann de forma muito parecida como R completa Q.

2. Se forem crescentes e limitadas, suas derivadas serão medidas finitas.

3. Se forem finitas e confinadas na faixa R× [0, 1] suas derivadas definem probabilidades. Se
tiverem pontos de salto na derivada aparece uma combinação linear das medidas de Dirac.
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