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O texto original foi apresentado como dissertação do Programa de

Mestrado em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), no ano de

2018. Neste trabalho abordamos, de um ponto de vista elementar, as

origens e a evolução da teoria anaĺıtica de números. Para isto, primei-

ramente é analisado o surgimento da função zeta (devido a Leonhard

Euler), enfatizando principalmente a sua relação com os números pri-

mos. Em seguida apresentamos a extensão anaĺıtica da função zeta

em todo o plano complexo (exceto por seu polo em z = 1), gerando

o que conhecemos como função zeta de Riemann. Apresento abaixo

as principais definições e resultados utilizados para a construção dessa

continuação anaĺıtica e convido à leitura do texto completo para mais

detalhes.

Definição. A função zeta de Euler é definida como ζ(s) =
∞∑

n=1

1
ns para

todo s ∈ R tal que s > 1.

Observação. É posśıvel demonstrar que ζ está definida para todo o

semiplano Re(s) > 1. Os resultados abaixo podem ser demonstrados

para s ∈ R.

Teorema: Fórmula do produto de Euler
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Teorema
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Definição. Para x ∈ (0,∞) definimos a função gama por

Γ(x ) =

∫ ∞

0

tx−1e−t dt.

A função gama será uma das funções usadas na construção da ex-

tensão anaĺıtica de zeta. Podemos ver, nos resultados abaixo, que

gama coincide com a função fatorial para valores naturais (exceto no

zero), e estende a função fatorial, mantendo sua recursividade, para

todos os reais positivos.

Proposição. Se x > 0, então Γ(x + 1) = x · Γ(x ).

Note que gama, assim definida, satisfaz a identidade abaixo:

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

Teorema
Para todo s ∈ C, Γ(s)Γ(1− s) = π

senπs .

Estendemos então a função gama para o plano complexo, para que

possamos futuramente estender zeta. Iniciamos com uma análise da

extensão de Γ para o semiplano complexo <(s) > 0.

Proposição. A função gama tem extensão anaĺıtica no semiplano

<(s) > 0, e sua extensão anaĺıtica também é dada pela fórmula inte-

gral

Γ(s) =

∫ ∞

0

e−tts−1 dt.

Teorema
A função Γ(s), definida inicialmente para <(s) > 0, tem como

continuação anaĺıtica uma função meromorfa em C cujas únicas sin-

gularidades são polos simples nos inteiros negativos e no zero (ou

seja, os pontos s = 0,−1,−2, ...). O reśıduo de Γ em s = −n é
(−1)n

n! .

Analisamos então a convergência da soma
∞∑

n=1

1
ns no plano complexo.

Proposição. A série
∞∑

n=1

1
ns converge para todo s com <(s) > 1 e a

função ζ(s) =
∞∑

n=1

1
ns é holomorfa nesse semiplano.

Definimos uma função θ(t) =
∞∑

n=−∞
e−πn2t, e com isso obtemos o

seguinte resultado:

Teorema
Se <(s) > 1, então

π−
s
2Γ(s

2)ζ(s) =
1

2

∫ ∞

0

u
s
2−1[θ(u)− 1] du.

Analisamos então a parte esquerda dessa igualdade, à qual chamamos

de ξ(s) = π−
s
2Γ(s

2)ζ(s).

Teorema
A função ξ(s) é holomorfa para <(s) > 1 e tem continuação

anaĺıtica em todo plano complexo como uma função meromorfa

com polos simples em s = 0 e s = 1. Aĺem disso,

ξ(s) = ξ(1− s) para todo s ∈ C\{0, 1}.

Finalmente, encontramos a forma da extensão anaĺıtica de ζ(s) para

seu doḿınio, C\{0}, a saber:

ξ(s) =
1

s − 1
−

1

s
+

∫ ∞

1

[u−
s
2−

1
2 + u

s
2−1]ψ(u) du,

onde ψ(u) = θ(u)−1
2 . A extensão anaĺıtica de zeta é conclúıda com a

demonstração do teorema abaixo.

Teorema
a função zeta tem continuação meromorfa em todo o plano com-

plexo, tendo como única singularidade um polo simples em s = 1.

Conclusão

É um tanto surpreendente que a teoria de números tenha tido que con-

fiar na análise para seu desenvolvimento, assim como surpreende que os

números primos, tão fundamentais na aritmética, tenham uma distri-

buição tão impreviśıvel e ainda não plenamente compreendida. A busca

ainda não conclúıda por uma demonstração da validade da Hipótese

de Riemann é um grande est́ımulo para o estudo da função zeta. No

entanto, encontrar um texto acesśıvel para iniciar este estudo pode

se mostrar um desafio. Dessa forma, buscamos de maneira sucinta e

direta compilar os resultados necessários à construção da continuação

anaĺıtica de zeta, visando um estudo autocontido e detalhado, tendo

como público alvo graduandos e pós-graduandos em Matemática.
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