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Motivação: o Teorema fundamental da Álgebra.
A demonstração original de Gauss usa boas idéias (comportamento assintótico)

mas esbarra em dificuldades analíticas/algébricas para garantir que é possível “li-
gar” cada ramo “saindo” de um disco de raio suficientemente grande.

A fórmula de Cauchy dá um novo argumento que dribla este problema.

1 A fórmula de Cauchy

f(z) =
1

2πi

∫
C

f(ζ)

ζ− z
dζ

• Em vez de usar um limite em δ→ 0, poderíamos usar um “retângulo circular”
e ver que nele também a integral é zero, e o que sobra são os dois círculos.

• Vale em “qualquer” circuito “em volta” de z. Pensar em Toy-contours, o que
leva à observação seguinte:

• O 2π vem, principalmente, do disco “de segurança” em volta de z que é usado

• (Se forem dadas duas voltas, ou seja, se a curva não for simples, pode dar 4π,
e daí a gente observa que tem um inteiro vezes 2π, e este inteiro é justamente
o número de voltas.)

2 Aplicações diretas

f(n)(z) =
n!

2πi

∫
C

f(ζ)

(ζ− z)n+1
dζ

• Derivar dentro da integral, ou então usar que a derivada aproxima o quociente
diferencial uniformemente. Ou então copiar as contas que já foram feitas para
séries de potências (Stein).

• Corolário: desigualdades de Cauchy:
∣∣f(n)(z0)∣∣ ≤ M

Rn se sup |f| ≤ M num
disco centrado em z0 e raio R.
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• Corolário do corolário: Teorema de Liouville (usado primeiro para funções
biperiódicas)

• Corolário3: Teorema fundamental da Álgebra (usando comportamento as-
sintótico e compactos)

• Corolário4: “todo polinômio com coeficientes complexos se fatora em termos
lineares”. Isso garante a existência da decomposição em frações parciais.
Euler foi o primeiro a usar extensivamente essas decomposições, e portanto
a sentir a necessidade de provar o resultado “para qualquer polinômio” para
que o método (de integração de frações racionais) pudesse ser usado para
qualquer fração racional!

3 Continuação analítica

Usando séries de potências, é possível escrever uma série centrada em um ou-
tro ponto do disco. Esta outra série pode ter um raio de convergência grande o
suficiente para que a função esteja definida em “novos pontos”. O princípio de
continuação analítica garante a unicidade deste procedimento.

• Primeira versão: f e g duas funções holomorfas que coincidem num pequeno
aberto coincidem em todo o aberto.

• Segunda versão (generalização): f e g que coincidem em um conjunto com
um ponto de acumulação.

• Terceira versão (homogeneidade): h holomorfa e igual a zero em um conjunto
com um único ponto de acumulação.

• Isso garante que as “funções habituais” sin, exp, cos só tem uma única forma
de serem estendidas como funções holomorfas, que foi dada usando séries de
potências (já que estas coincidem em R).
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