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1 Série de Taylor
Vimos que podemos criar métodos de integração numérica usando n pontos xi ∈ [−1, 1] e
pesos αi > 0: ∫ 1

−1
f(t) dt ∼

∑
i

αif(xi).

Vimos também que, se os xi estão fixos, podemos sempre encontrar αi para aproximar a
integral até a ordem n−1, resolvendo um sistema linear “de Vandermonde”. Isso dá um erro
de ordem pelo menos n.

1. Expanda f em série de Taylor e integre de −1 até 1.

2. Expanda f em série de Taylor e substitua na soma da aproximação.

3. Bote em evidência os fatores multiplicando cada derivada f (n)(0) em cada uma das
séries acima, e deduza uma infinidade de igualdades, que resultam em aproximações
cada vez melhores da integral.

2 Explorando a simetria
Não ter método nenhum para escolher os xi é muito ruim. Vamos estudar aqui o que acontece
quando pedimos que o método seja “simétrico”.

1. Mostre que, se os pontos xi e xn−i são simétricos com relação à origem, e os pesos αi

e αn−i são iguais, as equações de grau “ímpar” vindas da série de Taylor são automa-
ticamente satisfeitas.

2. Determine a ordem de aproximação O(h?) que é possível obter ao calcular os pesos
αi pelo sistema linear. Note que apenas os αi para i ≤ n/2 estão livres, e por isso é
necessário separar os casos de haver n = 2m ou n = 2m+ 1 pontos.

3. Em cada um dos casos acima, calcule também a constante do erro, em função da
derivada apropriada de f .
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3 Fazendo os xi serem variáveis
Ao tornar os xi variáveis, podemos esperar satisfazer mais equações do sistema.

1. Da questão acima, com 3 xi “quaisquer”, mesmo simétricos, nem sempre é possível
obter um método de ordem 6. Dê um exemplo de um método de 3 pontos, simétricos,
que seja de ordem menor.

2. Escreva os 3 pontos como −x, 0 e x, e determine x e os coeficientes correspondentes
para que o método seja de ordem 6.

3. Faça também um método de ordem 6 com 4 pontos incluindo as extremidades 1 e −1.

4 Mais Método = Mais álgebra linear
Esta parte é independente das partes 2 e 3.

4.1 O espaço vetorial de polinômios
Seja V o espaço vetorial de todos os polinômios de grau menor ou igual a 2n.

1. Mostre que anular as k primeiras ordens da aproximação de Taylor da integral
∫ 1

−1
f(t) dt

é equivalente a integrar qualquer polinômio de grau menor do que k. (lembre que as
ordens começam a contar de zero)

2. Mostre que a função I : V → R : P →
∫ 1

−1 P (t) dt é linear em V .

3. Deduza que a condição em 1 é equivalente a anular cada um dos polinômios xj para
0 ≤ j < k, por linearidade.

4.2 Divisão de polinômios
Seja Pn(x) = ∏(x−xi) o polinômio “nodal” dos n pontos de integração. Seja P um polinômio
qualquer em V . Ao dividir P por Pn, obtemos P (x) = Pn(x)Q(x) +R(x).

1. Explique porque o grau de R é menor do que n.

2. Mostre que P (xi) = R(xi) para todo 1 ≤ i ≤ n.

3. Mostre que, como
∫
P (t) dt =

∫
Pn(t)Q(t) dt +

∫
R(t) dt, o método com os pontos xi

aproxima a integral de P pela integral de R.
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4.3 Fechando tudo: produto interno
Considere o seguinte produto interno em V , diretamente inspirado da integral I:

〈P,Q〉 =
∫ 1

−1
P (t)Q(t) dt.

1. Mostre que o grau de Q também é menor do que n (lembre que o grau de P é menor
do que 2n).

2. Mostre que, se Pn (que tem grau n) for ortogonal a todos os polinômios de grau
menor do que n, então o método integra todos os polinômios de grau menor do que 2n
exatamente.

3. Mostre a recíproca: se o método integra exatamente todos polinômios de grau menor
do que 2n, então os xi são zeros de um polinômio de grau n que é ortogonal aos de
grau menor.

4. Mostre que, a menos de uma constante multiplicativa, só existe um polinômio de grau
n que é ortogonal aos polinômios de grau menor que n.

5. Conclua que os xi estão unicamente determinados.

Observação: usando o método de Gram-Schmidt, é possível ortonormalizar a base “canô-
nica” dos polinômios ek = xk já que o produto interno 〈ek, el〉 é fácil de calcular:

∫ 1

−1
xk+l = 1− (−1)k+l+1

k + l + 1 .

Isso dá um método para obter polinômios de Gauss-Legendre de grau arbitrariamente alto.
Para calcular os xi, basta aplicar um método de achar raízes, e sabemos que elas estão em
[−1, 1]!

Segunda observação: apesar de não termos usado explicitamente a simetria em momento
algum, como a integral determina o produto interno, e ela é simétrica, os xi assim calculados
acabam sendo simétricos em 0.
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