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Resumo:
Partindo do teorema fundamental do cálculo, sabe-se que a integral definida de

uma função f em um intervalo [a, b] pode ser obtida utilizando a relação∫ b

a
f(x) dx = F (b)− F (a),

onde F é uma primitiva de f . No entanto, obter uma primitiva de uma função é, em
geral, uma técnica complexa demais para ser implementada computacionalmente.

Com isso surge a necessidade de técnicas alternativas ao método analı́tico, que
aproximem o valor de integrais definidas e possam ser executadas por meio de al-
goritmos computacionais de maneira eficiente. As técnicas clássicas de integração
numérica são as fórmulas de Newton-Cotes, que consistem em aproximar a integral
de uma função f em um intevalo [a, b] utilizando os valores da função nas abcissas
x0, x1, x2, · · · , xn ∈ [a, b], igualmente espaçadas entre si.

Apesar das fórmulas clássicas de Newton-Cotes funcionarem bem para aproximar
funções contı́nuas em intervalos finitos, elas não fornecem valores satisfatórios ao
aproximar integrais impróprias. Integrais impróprias incluem aquelas definidas em in-
tervalos infinitos e integrais de funções que possuem descontinuidade infinita em um
intervalo finito.

Uma técnica que nos permite aproximar integrais impróprias com grande precisão
é a mudança de variável na integral. Dada uma primitiva F (x) de f(x), e supondo que
x = x(t), temos

dF (x)
dt

= F ′(x)dx

dt
= f(x)dx

dt
.
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De forma que ∫ b

a
f(x) dx =

∫ d

c
f(x(t))dx

dt
dt.

Daı́, basta encontrar uma função x(t) que melhore a integral, ou seja, que trans-
forme uma integral imprópria em uma integral equivalente, com alguma propriedade
melhor.

Um exemplo de mudança de variável que pode ser utilizada para aproximar inte-
grais impróprias é a substituição senh-tgh (seno-tangente hiperbólicas). A substituição
senh-tgh utiliza funções hiperbólicas, e possui três formas principais: uma para um in-
tervalo limitado [a, b] e uma para cada um dos intervalos ilimitados [0, +∞) e (−∞, +∞).

A substituição senh-tgh para um intervalo finito [a, b] é definida por

x(t) = (b + a)
2 + (b− a)

2 tanh (c · sinh t)

dx

dt
(t) = (b− a)

2 sech2 (c · sinh t) · c · cosh t,

onde c é uma constante que pode ser substituı́da por valores entre 1 e π
2 . Nessa

mudança o intervalo [a, b] para a variável x é substituı́do por (−∞, +∞) para a variável
t. Dessa forma, a parte relevante ao cálculo da integral fica limitada a um intervalo
limitado simétrico. Veja a Figura 1.

Figura 1: Gráfico da transformação senh-tgh

Dessa forma, apesar da substituição senh-tgh mudar o limite de integração para
(−∞, +∞), pode-se truncar esse intervalo em um finito, tal como [−4.0, 4.0], sem pre-
judicar a precisão da aproximação.

A substituição senh-tgh possui uma convergência muito rápida, sendo assim uti-
lizada também para obter aproximações de alta precisão de integrais, sejam elas
impróprias ou não.
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Nesse trabalho foram desenvolvidas, implementadas e comparadas as fórmulas
clássicas de integração numérica e os métodos baseados em mudanças de variáveis,
que incluem a Quadratura Gaussiana e a substituição senh-tgh. A implementação foi
feita na linguagem Julia, com o desenvolvimento de pacote de código livre e testes
automatizados.
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