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Resumo: Em 1757, o f́ısico e matemático italiano Vincenzo Ricatti, irmão do mecânico
teórico Giordano Riccati, e segundo filho do matemático Jacopo Francesco Riccati, for-
mulador da equação de Ricatti, tendo desenvolvido as funções hiperbólicas, definiu uma
generalização destas e das funções trigonométricas através de séries de potências [1]. Essa
classe de funções hiperbólicas generalizadas ressurgiram ainda muitas outras vezes na ma-
temática, ao longo da história, de maneira independente, com uma variedade de notações
[2, 3].

A definição de Ricatti das chamadas funções hiperbólicas generalizadas de ter-
ceira ordem é dada por:

H3,r(x) =
1X

k=0

x
3k+r

(3k + r)!
(r = 0, 1, 2) (3)

Em vista dessa multiplicidade de origens históricas independentes ao longo dos anos, a
literatura matemática contém diversas notações diferentes para essas funções. Aqui será
usada uma notação que definimos inspirada na notação usual das funções hiperbólicas
clássicas de segunda ordem: cosh3,0 (x) = H3,0(x), senh3,1 (x) = H3,1(x) e senh3,2 (x) =
H3,2(x).

Pode-se ainda definir as demais funções hiperbólicas de terceira ordem: sech3,0 (x),
csch3,1 (x), csch3,2 (x), tanh3,1 (x), tanh3,2 (x), coth3,1 (x), coth3,2 (x).

A partir das propriedades da matriz circulante definida abaixo, [4, 5]

H3(x) =

2

4
cosh3,0 x senh3,1 x senh3,2 x

senh3,2 x cosh3,0 x senh3,1 x

senh3,1 x senh3,2 x cosh3,0 x

3

5 , (4)

pode-se extrair muitas propriedades dessas funções, e também definir as três funções
trigonométricas de terceira ordem em termos dos cofatores dessa matriz:

cos3,0(x) = �0(x) = cosh3,0 (�x)

sen 3,1(x) = ��2(x) = � senh3,1 (�x) (5)

sen 3,2(x) = �1(x) = senh3,2 (�x).
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A relação entre as funções trigonométricas e hiperbólicas descritas na equação 5 é
demonstrada neste trabalho e decorre do fato de que H�1

3 (x) = H3(�x).
Este trabalho visa divulgar os estudos contidos na dissertação de mestrado do primeiro

autor [6]. O mesmo apresenta várias propriedades das funções hiperbólicas e trigonomé-
tricas de terceira ordem, seus gráficos, algumas identidades e suas derivadas (incluindo
de suas funções subsidiárias). Os gráficos de muitas dessas funções (principalmente das
subsidiárias), bem como a concatenação e reunião de muitas das propriedades delas em
um único trabalho são raramente encontrados na literatura, ou são encontrados de ma-
neira muito dispersa, em idiomas variados, devido provavelmente ao surgimento disperso
histórico e geograficamente dessas funções. A caracterização numérica dos zeros dessas
funções é trabalho para futuros empreendimentos.

A clara relação das funções hiperbólicas e trigonométricas quando a ordem é três,
intimamente ligadas por simetrias aparentemente mais simples do que no caso das funções
de ordem dois, é mostrada (em ordem dois é preciso trabalhar com variáveis complexas
para estabelecer estas relações).

A notação aqui utilizada para as funções de terceira ordem é inédita e facilmente ge-
neralizável para ordens mais altas. A clareza com que remete à notação convencional das
funções mais familiares de segunda ordem, que subsiste por séculos, propicia como recurso,
vantagens cognitivas a mais no levantamento e exploração das caracteŕıstica e proprie-
dades gerais das funções primárias e subsidiárias, e pode ajudar a promover uma maior
popularização dessas interessantes funções estimulando seu uso na pesquisa matemática
pura e aplicada.

Referências

[1] Ungar, A. Generalised Hyperbolic Functions. The American Mathematical Monthly,
Vol.89 no.9 (Nov.,1982), 688-691.

[2] Kaufman, H. A Biographical Note on the Higher Sine Functions. Scripta Math. 28,
29-36, 1967.

[3] Appel P. Sur certaines fonctions analogues aux fonctions circulaires. Comptes rendus
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