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Sum�arios das aulas te�oricas

1 Plano Complexo

11.9.06 Apresenta�c~ao.
De�ni�c~ao do conjunto C. De�ni�c~ao da unidade imagin�aria. Repre-
senta�c~ao geom�etrica de C. Parte real e parte imagin�aria. (C;+;�)
�e um corpo. C �e um espa�co linear sobre o corpo complexo. Repre-
senta�c~ao polar. De�ni�c~ao da exponencial complexa.
Ler pp. 1-4 de [1].

13.9.06 Conjugado. Produto e quociente de complexos na forma polar. Propri-
edades do conjugado e do m�odulo. C�alculo do inverso. Transforma�c~ao
de uma regi~ao por z 7! 1=z. Raizes de complexos. Estrutura m�etrica e
topol�ogica de C.
Ler pp. 5-7 de [1].

2 Fun�c~oes Complexas

15.9.06 Fun�c~oes complexas. Representa�c~ao geom�etrica das fun�c~oes z 7! z2

e z 7! ez. De�ni�c~ao de fun�c~ao raiz. De�ni�c~ao de fun�c~ao logaritmo.
Representa�c~oes geom�etricas.
Ler pp. 8-12, 14, 15 e 22 de [1].

3 Derivadas de Fun�c~oes Complexas

18.9.06 Continuidade das fun�c~oes complexas. De�ni�c~ao de derivada. Equa�c~oes
de Cauchy-Riemann. Exemplos.
Ler pp. 23-28 de [1].

20.9.06 Condi�c~ao necess�aria e su�ciente de diferenciabilidade. Fun�c~ao holo-
morfa e fun�c~ao inteira. Forma polar das equa�c~oes de Cauchy-Riemann.
Exemplos.
Ler pp. 29-33 de [1].
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22.9.06 Diferenciabilidade do logaritmo e da raiz. As fun�c~oes holomorfas com
derivada n~ao nula de�nem transforma�c~oes conformes. Inversamente,
se uma fun�c~ao, com partes real e imagin�aria de classe C1, de�ne uma
transforma�c~ao conforme, ent~ao �e holomorfa.
Ler pp. 34-37 de [1].

4 Integrais de Fun�c~oes Complexas

25.9.06 De�ni�c~ao de integral de uma fun�c~ao complexa ao longo de um caminho.
Exemplos. Propriedades elementares. Revis~ao do Teorema Fundamen-
tal do C�alculo para Integrais de Linha e aplica�c~ao ao integral de uma
fun�c~ao complexa.
Ler pp. 101-108 de [2].

27.9.06 O integral de uma fun�c~ao cont��nua f s�o depende dos extremos do cami-
nho sse f �e a derivada de uma fun�c~ao holomorfa. Aplica�c~oes. Revis~ao
do Teorema de Green.
Ler pp. 109-111 de [2].

29.9.06 Aplica�c~ao do Teorema de Green a integrais de fun�c~oes complexas. Teo-
rema de Cauchy num rectângulo. Teorema de Cauchy num rectângulo
com um ponto removido.
Ler pp. 111-113 de [2].

2.10.06 Teorema de Cauchy num disco. Teorema de Cauchy num disco com
um ponto removido.
Ler pp. 113-115 de [2].

4.10.06 �Indice de um ponto em rela�c~ao a uma curva. F�ormula Integral de
Cauchy. A derivada de uma fun�c~ao holomorfa �e holomorfa.
Ler p. 119 de [2].

6.10.06 F�ormula Integral de Cauchy para as derivadas de uma fun�c~ao holo-
morfa. Teorema de Morera. Teorema de Liouville. Teorema Funda-
mental da �Algebra.
Ler pp. 120-123 de [2].

9.10.06 Revis~ao usando os applets da p�agina de an�alise complexa
http://www.math.ucla.edu/�tao/resource/general/3228/
de Terence Tao.
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11.10.06 Convergência uniforme. Exemplos da p�agina
http://www.math.uri.edu/�bkaskosz/ashmo/funseq/.

5 Fun�c~oes Anal��ticas Complexas

13.10.06 Teorema de Weierstrass. S�eries de potências complexas. As s�eries
de potências de�nem fun�c~oes holomorfas no interior do disco de con-
vergência.
Ler pp. 68-71 de [1] e pp. 176-179 de [2].

16.10.06 As fun�c~oes holomorfas num aberto 
 s~ao anal��ticas nesse aberto; se
z0 2 
, e D �e o maior disco aberto centrado em z0 e contido em 
,
ent~ao f(z) coincide com o valor da s�erie de Taylor em torno de z0 de f ,
calculada em z. Desenvolvimento em s�erie de Taylor de z 7! 1

z�2
para

jzj < 2. Desenvolvimento em s�erie de Laurent.
Ler pp. 117-120 de [1] ou pp. 184-186 de [2].

18.10.06 Desenvolvimento em s�erie de Laurent. Exemplos. Integra�c~ao de s�eries
de Laurent.

6 Singularidades, Teorema dos Res��duos

20.10.06 Dedu�c~ao das f�ormulas integrais de Cauchy para as derivadas de uma
fun�c~ao holomorfa por desenvolvimento em s�erie de Laurent. Singu-
laridades isoladas e sua classi�ca�c~ao. Res��duo de uma singularidade
isolada. Teorema dos Res��duos.

23.10.06 Aplica�c~oes do Teorema dos Res��duos.
Ler pp. 148-151 e 155-156 de [2].

25.10.06 Mais aplica�c~oes do Teorema dos Res��duos.

27.10.06 C�alculo de res��duos de p�olos de ordem n. Se f = u + iv �e holomorfa,
ent~ao u e v s~ao harm�onicas conjugadas. Se u �e harm�onica e est�a de-
�nida num conjunto simplesmente conexo, ent~ao u admite harm�onica
conjugada v pelo que u �e a parte real de uma fun�c~ao holomorfa. Exem-
plos.
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7 Equa�c~oes Diferenciais Ordin�arias Escalares de Pri-

meira Ordem

30.10.06 Interpreta�c~ao geom�etrica e f��sica de uma equa�c~ao diferencial ordin�aria
escalar de primeira ordem. A equa�c~ao y0 = f(t; y), onde f : U ! R,
associa a U um campo de direc�c~oes. As solu�c~oes da equa�c~ao diferencial
s~ao fun�c~oes diferenci�aveis que est~ao conforme este campo. Os proble-
mas que se p~oe s~ao o da existência, unicidade, intervalo m�aximo de
existência (prolongamento), e do c�alculo expl��cito das solu�c~oes. Exem-
plos.

3.11.06 Mais exemplos de campos de direc�c~oes, y0 = y(y � 1) e y0 =
p
1� y2.

Equa�c~oes separ�aveis. Problema com um tanque.

6.11.06 Continua�c~ao da resolu�c~ao do problema com um tanque. Equa�c~oes li-
neares. Equa�c~oes homog�eneas.

8.11.06 y0 = y=(y � t). Equa�c~oes exactas. Aplica�c~ao a �y + (y � t)y0 = 0 e
�1+ y�t

y
y0 = 0. Factores de integra�c~ao. Equa�c~oes redut��veis a exactas.

10.11.06 Uma equa�c~ao linear �e redut��vel a exacta. Teorema de Peano. Teorema
de Picard.

8 Sistemas de Equa�c~oes Diferenciais Ordin�arias Line-

ares de Primeira Ordem

13.11.06 Sistemas lineares homog�eneos de primeira ordem em R
n com coe�cien-

tes constantes. Interpreta�c~ao geom�etrica. Caso n = 1. A solu�c~ao de
_x = Ax, com x(0) = x0 �e x(t) = eAtx0. Exemplo com A diagonal e

com A =

�
5=2 �1=2

�1=2 5=2

�
.

15.11.06 Conclus~ao do exemplo da aula anterior. Retrato de fase do sistema.

17.11.06 Resolu�c~ao da equa�c~ao da mola por redu�c~ao a um sistema de primeira
ordem. Retrato de fase do sistema.

20.11.06 Resolu�c~ao de y00 + 2y0 + y = 0 por redu�c~ao a um sistema de primeira
ordem.
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21.11.06 Sistemas de equa�c~oes diferenciais ordin�arias lineares de primeira ordem
com coe�cientes constantes n~ao homog�eneos. Exemplo de um sistema
linear de coe�cientes n~ao constantes. C�alculo da matriz fundamental de
solu�c~oes. F�ormula de varia�c~ao das constantes. Se a matriz fundamental
�e n~ao singular num instante, ent~ao �e sempre n~ao singular.

9 Equa�c~oes Diferenciais Ordin�arias Lineares Escalares

de Ordem Superior �a Primeira

22.11.06 Revis~ao da aula passada. y00 + 2y0 + y = 0, resolu�c~ao por redu�c~ao a
um sistema, procura de solu�c~oes exponenciais, m�etodo do aniquilador.
y00 � 5y0 + 6y = 0. y000 + 3y00 + 3y0 + y = 0. Um valor pr�oprio de uma
matriz companheira tem multiplicidade geom�etrica igual a um.

24.11.06 Novamente a equa�c~ao da mola sem atrito, x00+k2x = 0. (D2+k2)2x = 0.
x00 + k2x = F cos(k0t), com k0 6= k e k0 = k. M�etodo do aniquilador.

27.11.06 Equa�c~ao da mola com atrito. M�etodo do aniquilador. Exemplos.

29.11.06 Problemas de valores na fronteira: �y00 = �y em ]0; l[ com condi�c~oes de
Dirichlet homog�eneas e com condi�c~oes de Neumann homog�eneas. Os
valores pr�oprios e as fun�c~oes pr�oprias do sim�etrico da segunda derivada.

10 Equa�c~oes Diferenciais Parciais Lineares de 2a Or-

dem - Equa�c~ao do Calor, Equa�c~ao das Ondas e

Equa�c~ao de Laplace

4.12.06 Dedu�c~ao da equa�c~ao do calor. Resolu�c~ao da equa�c~ao do calor a uma di-
mens~ao, num limitado, com condi�c~oes fronteira de Dirichlet homog�eneas
e temperatura inicial dada por uma combina�c~ao linear de senos.

6.12.06 S�erie de Fourier. Resolu�c~ao da equa�c~ao do calor num intervalo limitado
por separa�c~ao de vari�aveis.

11.12.06 Resolu�c~ao da equa�c~ao das ondas num intervalo limitado por separa�c~ao
de vari�aveis.

5



13.12.06 Alguns resultados sobre convergência de s�eries de Fourier. Condi�c~oes
de compatibilidade para a equa�c~ao do calor. Condi�c~oes que garantem
que a equa�c~ao do calor tem uma solu�c~ao de classe C2.

15.12.06 Resolu�c~ao da equa�c~ao de Laplace num rectângulo por separa�c~ao de
vari�aveis. Condi�c~oes de compatibilidade.
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