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“A função zeta, de Euler a Riemann: uma introdução à teoria
anaĺıtica de números” pretende abordar, de um ponto de vista el-
ementar, as origens e a evolução da teoria anaĺıtica de números.
Este trabalho foi elaborado como dissertação do curso de Mestrado
Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT).

Este texto é destinado a um público amplo, porém foi escrito
tendo em mente especialmente os leitores graduandos e graduados
em Matemática; assim, objetiva trabalhar os elementos da função
zeta de forma acesśıvel e, sempre que posśıvel, autocontida.

Para isto, primeiramente é analisado o surgimento da função zeta
(devido a Leonhard Euler), enfatizando principalmente a sua relação
com números primos. Em seguida é discutida sua extensão como
função anaĺıtica em todo o plano complexo (exceto por seu polo em
z = 1).

Primeiramente definimos a função zeta no conjunto dos reais.
Apresentamos também a fórmula do produto de Euler.

Definição 1. A função zeta de Euler é definida como

ζ(s) =
∞∑
n=1

1

ns

para todo s ∈ R tal que s > 1.

1 Fórmula do produto de Euler

Em 1737, no seu artigo “Variae observationes circa series infinitas”
[3], Euler demonstrou que

∞∑
n=1

1

ns
=

∏
p primo

1

1− 1
ps

.



A sua demonstração no entanto não era rigorosa, especialmente por
não fazer diferença entre os valores de s para os quais a soma e o
produto acima convergem ou divergem.

Teorema 2 (Fórmula do produto de Euler). Para s ∈ R, s > 1,
temos que

ζ(s) =
∏

p primo

1

1− 1
ps

, ou seja,

∞∑
n=1

1

ns
=

∏
p primo

1

1− 1
ps

.

Posteriormente, é definida uma extensão anaĺıtica da função zeta
no plano complexo (exceto para seu polo, em s = 1) e para isso o
trabalho inclui também um estudo da função Γ(s).

Abaixo seguem as definições e resultados mais relevantes, e que
serão abordados no pôster.

A integral ∫ 1

0

(
ln 1

t

)x−1
dt

foi estudada por Euler entre 1729 e 1730. Em 1809, esta integral
recebeu de Adrien-Marie Legendre o nome de função gama (definida
para x > 0, onde a integral acima converge) e o śımbolo Γ que a
caracterizam. [4]

Alternativamente, é posśıvel defińı-la da forma abaixo.

Definição 3. A função gama é definida como

Γ(x) =

∫ ∞
0

tx−1e−t dt (1)

para x ∈ (0,∞).

Corolário 4. Para n ∈ N∗, Γ(n) = (n− 1)!.

Proposição 5. A função gama tem extensão anaĺıtica no semiplano
<(s) > 0, e sua extensão anaĺıtica também é dada pela fórmula
integral

Γ(s) =

∫ ∞
0

e−tts−1 dt.
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Proposição 6. A série
∞∑
n=1

1
ns converge para todo s com Re(s) > 1

e a função ζ(s) =
∞∑
n=1

1
ns é holomorfa nesse semiplano.

Teorema 7. A função zeta tem continuação meromorfa em todo
o plano complexo, tendo como única singularidade um polo simples
em s = 1.
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