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1 Teorema de Morera

• Inverso do teorema de Cauchy:
∫
T f = 0⇒ f é holomorfa.

• Usa que já sabemos que uma primitiva de f, sendo holomorfa, tem duas
derivadas! (“Regularidade”)

• Convergência de seqüências de funções holomorfas: uniforme ⇒ o limite é
holomorfo também.

• Derivação de séries “termo a termo”: fn → f implica que f ′n → f ′. Usa não
apenas Morera (para que f seja holomorfa) mas as desigualdades de Cauchy.

• Note que este resultado é o recíproco do teorema de derivação termo a termo
da análise real!

• Derivação sob a integral: duas demonstrações para f(z) =
∫1
0 F(t, z)dt ser

holomorfa.

– Por Fubini, como F é contínua logo absolutamente integrável em qual-
quer domínio da forma [0, 1]× T , e em seguida usando Morera.

– Usando que a integral será um limite uniforme de somas de Riemann
(Stein: diretamente; ou via subdivisões em 2n para obter uma seqüência
de Cauchy)

2 Reflexão de Schwarz

Uma outra forma de prolongar funções (além da continuação analítica).
Utilizada pela primeira vez para construir uma aplicação conforme de um qua-

drado num disco. Supondo a existência (Riemann “garante”) obter suficientes pro-
priedades da função (ao refletir) que a função estaria determinada unicamente!

• Simetria: como colar duas funções f+ e f− através de um intervalo I comum.

• Observar onde foi usado que f+ = f− em I, além da necessidade óbvia para
que a função obtida seja contínua. (Caso T3 de um triângulo dividido em 3
partes que serão calculados por “limites” vindos de lados diferentes.)
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• Reflexão: definir f−(z) = f+(z̄), e verificar que f+ ∈ R é a condição de
igualdade em I.

• Mudanças de variáveis globais transformam a reta real em círculos (Möbius)
que é o caso original de Schwarz. É possível também escrever explicitamente
a transformação.
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