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PROGRAMA DE APOIO 
À PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

Considerando a importância da produção de material didático-

pedagógico dedicado ao ensino de graduação e de pós-graduação, 

a Reitoria da UNESP, por meio da Pró–Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) e em parceria com a Fundação Editora UNESP (FEU), 

mantém o Programa de Apoio à Produção de Material Didático de 

Docentes da UNESP, que contempla textos de apoio às aulas, material 

audiovisual, homepages, softwares, material artístico e outras mídias, 

sob o selo CULTURA ACADÊMICA da Editora da UNESP, dis-

ponibilizando aos alunos material didático de qualidade com baixo 

custo e editado sob demanda.

Assim, é com satisfação que colocamos à disposição da comu-

nidade acadêmica mais esta obra, “Números e Funções Complexas:  

Representação e Interpretação Gráfica”, de autoria dos Professores  

Edvaldo Lima da Silva, Aguinaldo Robinson de Souza e Emília 

de Mendonça Rosa Marques, da Faculdade de Ciências  do Campus 

de Bauru, esperando que ela traga contribuição não apenas para es-

tudantes da UNESP, mas para todos aqueles interessados  no assunto 

abordado.
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Prefácio 

Este livro teve início quando o jovem Edvaldo Lima da Sil-

va assistia às aulas da professora Dra. Emília M. R. Marques, na 

disciplina de Variáveis Complexas do curso de Licenciatura em 

Matemática no ano de 2002. Encantado com o tema e não confor-

mado com a impossibilidade de se fazer gráficos de funções com-

plexas de variáveis complexas, o estudante começa a percorrer o 

caminho de busca dessa possibilidade. 

Após a conclusão da graduação, o recém licenciado, com o 

apoio e orientação do professor Dr. Aguinaldo Robinson de Souza, 

ingressa no programa de mestrado em Educação para a Ciência dire-

cionando sua pesquisa no desenvolvimento de uma ferramenta que 

pudesse auxiliar representações de funções de uma variável comple-

xa. Seus esforços de pesquisa lograram êxitos, sendo desenvolvido o 

software F(C): Funções Complexas, gratuito e de fácil utilização. 

Este texto foi concebido visando a divulgação e ampla utili-

zação dessa ferramenta entre os alunos da Licenciatura em Matemá-

tica da Faculdade de Ciências, bem como para estudantes do Ensino 

Médio. Com o objetivo de iniciar os estudantes de ambos os seg-

mentos citados ao conteúdo matemático de Números Complexos: 

Operações e Funções, e instrumentalizá-los no uso dessa ferramenta, 

evitou-se o rigor excessivo na apresentação dos conteúdos matemá-

ticos já bem trabalhados em outros livros. Nossa motivação é cativar 

o leitor para a utilização do software, que se apresenta livre na Inter-

net, pois acreditamos que isto lhe proporcionará prazer e facilidade 

ao estudar esse tópico matemático. 

Ressaltamos também que o software está sendo utilizado pe-

los autores no estudo de fenômenos físicos e químicos modelados 

por equações complexas, com a finalidade de contribuir com outras 

pesquisas na área. 

O software está em constante atualização, entretanto este 

texto proporciona ao leitor subsídios para acompanhar tal evolução. 

As críticas e sugestões que visem a melhoria e aprimoramento deste 

trabalho serão sempre muito bem vindas pelos autores. 

Os autores 

Bauru, São Paulo, setembro de 2008 
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Apresentação 

Foi pela busca em se estabelecer um conceito para número 

que diversos problemas encontrados na História da Matemática co-

mo, por exemplo, os de contagem, operações e soluções para equa-

ções, motivaram a construção de conjuntos numéricos. No Conjunto 

dos Números Racionais pode-se verificar uma relação próxima entre 

a Matemática e as próprias necessidades do homem. Porém, nem 

sempre soluções de problemas encontrados na natureza são os prin-

cipais motivos para a elaboração de conceitos matemáticos. Com a 

introdução do Conjunto dos Números Irracionais, a sistematização 

do Conjunto dos Números Reais é tida como uma válvula de escape 

para muitos problemas como, por exemplo, a radiciação como uma 

operação inversa da potenciação, e a continuidade. No entanto, nem 

sempre um problema é resolvido por completo. 

Nesse processo de construção há uma reestruturação do 

conceito de número e uma sistematização de seu conjunto de modo a 

permitir que leis sobre conjuntos já conhecidos valham em conjun-

tos, recém estruturados. Com isso, não se descartam conjuntos anti-

gos, já conhecidos, pelo fato de um novo poder incluí-los, mas trata-

se cada um pelas suas peculiaridades, por exemplo, a numerabilida-

de, continuidade, satisfação de propriedades e operações etc. Na 

verdade, o que são estudadas são as chamadas Estruturas Algébricas.  

É pela procura por soluções de equações, principalmente de 

terceiro grau, que houve uma sistematização do que hoje conhece-

mos como Conjunto dos Números Complexos. Através de equações 

cujas soluções não podem ser representadas apenas por números 

reais, nota-se a necessidade de discriminação para casos particulares 

ao qual sugerem restrições ou uma nova abordagem para a conceitu-

ação de número. Na verdade, percebe-se a limitação de um conjunto 

frente a abstrações aceitas e introduzidas pelo homem. 

Os estudos de funções, tratados principalmente pela Geome-

tria Analítica, e muito bem explorados no Conjunto dos Números 

Reais, não são esquecidos. Passa-se a analisar o comportamento de 

funções também no Conjunto dos Números Complexos. 

São estudos com funções de uma variável complexa que 

propomos para esse livro. Uma abordagem interpretativa e educa-
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cional a qual será baseada em manipulação de recursos tecnológicos 

para exploração de comportamentos e implicações nesse campo. 

Compreensões do conceito de número complexo, bem como 

suas relações através de funções, serão tratadas nesse livro visando 

uma apresentação através de uma abordagem visual. Tal abordagem 

tem se mostrado de grande relevância frente a novas possibilidades 

tecnológicas. 

Iniciaremos explicitando alguma relevância histórica na sis-

tematização do conjunto dos números complexos, especificamente a 

sua estrutura algébrica.  

Apresentaremos uma síntese do conceito de número e fun-

ção complexa, mencionando alguns dos conceitos que diretamente 

fornecem suporte ao trabalho. 

Em seguida, descreveremos o conceito de Domínio de Cores 

mostrando como a utilização de cores para representar funções de 

uma variável complexa é adequada, pertinente e possível.  

O software F(C): Funções Complexas será, então, apresen-

tado para que seja possível explorar, manipular e tirar proveito dos 

conceitos aqui tratados. Uma ajuda detalhada sobre as principais 

funcionalidades do software acompanhará esta apresentação. Inici-

ando pelos comandos básicos, passando pelas gerações de gráficos, 

ferramentas de leituras e finalizando pelas gerações de animações. 

Acrescentamos, também, alguns exemplos elementares de 

representações gráficas de funções de uma variável complexa e suas 

respectivas interpretações para dar um suporte introdutório ao con-

ceito e à compreensão da proposta. 

Ao final, encontram-se alguns exercícios propostos que po-

derão ser trabalhados com o auxílio do software. Tais exercícios 

foram elaborados de forma a permear a aprendizagem do conceito 

de números e funções complexas, bem como as representações grá-

ficas aqui apontadas. 
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Construção do Conjunto dos Números Complexos 

Introdução 

Visando apresentar e introduzir a problemática geradora do 

presente trabalho, descreveremos um breve histórico sobre o proces-

so de sistematização do Conjunto dos Números Complexos ( ) (Cu-

oco, 1997), iniciando por dispor alguns dos acontecimentos mais 

marcantes no desenvolvimento do conceito de número (Milies, 

2004; Porto da Silveira, 2003). Tentaremos destacar o caminho pela 

busca de novos conceitos como uma das características fundamen-

tais no desenvolvimento do pensamento matemático. 

Primeiras Investigações 

É difícil definir exatamente quando surgem as primeiras in-

vestigações envolvendo raízes quadráticas de números reais negati-

vos (!"# " $ %# " & '). Porém, sua aceitação, enquanto possibilida-

de de solução de equações, já é conhecida desde o ano de 665, por 

Brahmagupta em Khandakhadyaka, ao trabalhar resolução de equa-

ções quadráticas (Boyer, 1996, p. 150). 

Questões de resolução de problemas através de equações já 

eram bem conhecidas desde 1700 a.C. pelos Sumérios. Como o con-

ceito de número, nessa época, estava estritamente associado ao sig-

nificado de medidas e quantidades, e o uso de equações ligadas à 

formulação matemática de um problema concreto, não havia o me-

nor sentido aceitar soluções que não pudessem ser interpretadas 

dentro dos problemas trabalhados. Assim, até mesmo Herón e Dio-

fanto de Alexandria, por volta de 2000 a.C, ignoraram soluções que 

pudessem levar a valores envolvendo raízes de números negativos 

(Nahin, 1998, p. 3-7). 

Niccolo Fontana Tartaglia, em 1535, generaliza um método 

de resolução de equações cúbicas, de terceiro grau, mas é Girolamo 

Cardano, em1545, que publica. Ao se resultar expressões envolven-

do raízes quadráticas de números reais negativos, Cardano as consi-

dera como lógicas, porém sem sentido. Como algumas soluções de 

equações cúbicas já eram conhecidas, ao se utilizar do método de 

resolução proposto por Tartaglia, Cardano não consegue manipular 

tais expressões para que fosse possível chegar ao resultado conheci-
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do. Nota-se, então, que a capacidade intelectual de compreender e 

interpretar resultados, obtidos por métodos desconhecidos, influen-

cia substancialmente a investigação, desenvolvimento, descoberta e 

posterior aceitação dos conceitos e métodos envolvidos. 

Somente em 1572, Rafael Bombelli publica uma maneira de 

resolver as expressões envolvendo raízes quadráticas de números 

reais negativos para se chegar a soluções aceitáveis. Conhecida co-

mo Wild Idea (idéia selvagem), Bombelli considera a raiz quadrada 

de um número real negativo como um número, ao nível conceitual 

utilizado na época, e manipula-a da mesma maneira que fazemos 

com os números reais (Needhan, 2000, p. 3-5). Em seu estudo de 

Álgebra, Bombelli abre caminho para a aceitação de sua manipula-

ção. Embora operado como número real, a raiz quadrática de um 

número real negativo é chamada de número sofístico, ou seja, a des-

confiança sobre a sua definição e validade é expressa pelo próprio 

termo. Assim, a utilização de raízes quadráticas de números reais 

negativos para a obtenção de resultados mostra como problemas 

reais motivaram o processo de construção e sistematização do Con-

junto dos Números Complexos. 

A crença de que as generalizações provenientes do raciocí-

nio possam ser verdades absolutas abre caminho para que as resolu-

ções de problemas não sejam as únicas preocupações e motivação 

para investigações na Matemática, mas resoluções dos problemas 

encontrados nos próprios métodos. Se, no princípio, havia a necessi-

dade de adequar os métodos de resolução a uma resposta aceitável, 

começa-se a repensar essa adequação. A solução a que um método 

possa gerar chama a atenção para a plena satisfação – coerência – do 

próprio método, ou seja, ao se ter um método generalizado e sem 

entraves é possível se chegar à solução do problema, ainda concreto. 

É nessa busca por um método eficaz de resolução de equações algé-

bricas que a introdução dos números complexos ganha aceitação. 

Entre as várias personalidades que contribuíram para a sus-

tentação dessa aceitação na resolução de equações algébricas desta-

ca-se René Descartes e Gottfried Wilhelm Leibniz. Em 1637, Des-

cartes introduz o temo imaginário para se referir a problemas envol-

vendo raiz quadrada de número real negativo como insolúveis, en-

quanto que Leibniz (1670) classifica os números imaginários como 

anfíbios, ou seja, divididos entre a existência e a não existência. 

(Biggus, 2004). 
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Representação Gráfica dos Números Complexos 

A forma de representação geométrica dos Números Com-

plexos, que hoje conhecemos como Plano de Argand-Gauss, teve 

início em 1673, com John Wallis que publica em 1673 a primeira 

representação de uma possível localização da solução geométrica de 

problemas envolvendo raízes quadradas de números reais negativos. 

Iniciava-se, então, a representação de números complexos por pon-

tos do plano, uma maneira de geometrizar a álgebra dos complexos. 

A associação entre números complexos e vetores no plano 

está presente nos trabalhos de Caspar Wessel (1797) e Jean-Robert 

Argand (1806). Wessel e Argand iniciam estudos de operações entre 

números complexos a partir de observações geométricas. Assim, as 

operações entre números complexos eram fundamentadas pelas vi-

sualizações geométricas. Embora os estudos de Wessel não fossem 

tão notados na época, os de Argand tiveram mais repercussão e são 

conhecidos atualmente (Biggus, 2004). 

Estudo de Funções Complexas 

Os primeiros passos para o estudo de funções de variável 

complexa são encontrados nos trabalhos de Jean le Rond d'Alem-

bert, por volta de 1749. Mas é somente nas memórias de Augustin-

Louis Cauchy, em 1814, que a teoria das funções de variáveis com-

plexas é claramente introduzida. 

Com as várias contribuições até então desenvolvidas, Carl 

Friedrich Gauss constrói uma álgebra para os Números Complexos 

(1831), permitindo inclusive representação geométrica (Struik, 

1997, p. 230). 

Várias personalidades contribuíram para a sistematização e 

estruturação do que hoje conhecemos como Conjunto dos Números 

Complexos. A partir do século XIX, inúmeras contribuições surgi-

ram para definir o conceito de número. 

O Conceito de Número Complexo nos Livros Didáticos 

No Ensino Médio, onde o conceito de número complexo é 

inicialmente introduzido, deparamo-nos com certas motivações que 

tentam justificar a introdução de um conceito. 
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É comum encontrar equações reais do tipo  !" # $! # % &
' com $" ( ) % * ', como por exemplo +!" ( )! # ) & '. 

Para resolvermos equações desse tipo, temos a fórmula geral 

dada por: 

 ($ , -$" ( ) %
+  

(1)

que no exemplo acima resulta em: 

 

(.()/ , 0.()/" ( ) 1 + 1 )
+ 1 + &

) , -23 ( 4+
) & ) , -(23

) 5
(2)

Ou seja, as soluções dependem do valor que a raiz quadrada 

de um número real negativo resulta. 

Nesse ponto, o conceito de número complexo é introduzido 

para que a equação do exemplo acima seja resolvida. Definindo a 

raiz quadrada de unidade negativa como a unidade imaginária 

(6 & -(2), temos: 

 

) , -(23
) & ) , 0(23 1 .(2/

) &
) , -23 1 -(2

) & ) , )7
) & 2 , 7 

(3)

Isto é, duas soluções: !8 & 2 # 6 e !88 & 2 ( 6. 
Adicionada a propriedade 6" & (2, é possível verificar as 

soluções encontradas na própria equação do exemplo. 

Para ! & 2 # 6 
+!" ( )! # ) & '5
+.2 # 6/" ( ).2 # 6/ # ) & '5
+.2" # +6 # 6"/ ( ).2 # 6/ # ) & '5
+ # )6 # +6" ( ) ( )6 # ) & '5
+ # )6 ( + ( ) ( )6 # ) & '5
' & ' 
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Para ! & 2 ( 6 
+!" ( )! # ) & '5
+.2 ( 6/" ( ).2 ( 6/ # ) & '5
+.2" ( +6 # 6"/ ( ).2 ( 6/ # ) & '5
+ ( )6 # +6" ( ) # )6 # ) & '5
+ ( 4i ( + ( ) # )6 # ) & '5
' & ' 

Verificada a validade das duas soluções, não mais reais, po-

rém complexas, fecha-se a justificativa considerada plausível para a 

introdução do conceito de números complexos no Ensino Médio. 

É interessante observar que, por mais simples que essa com-

provação possa parecer, ela não preserva todos os aspectos históri-

cos. Além disso, as justificativas da necessidade dos Números Com-

plexos dependem essencialmente da ponderação dada ao conceito de 

equações do segundo grau pelos alunos. Pode, então, gerar uma 

justificativa que somente se apóie nela mesma. Ou seja, querer justi-

ficar o processo pelo resultado exige mais argumentos do que os 

utilizados até aqui. 

Essa deveria ser uma preocupação para todos aqueles que, 

por interesse didático, restringem ilustrações àquelas em que tornam 

o processo educativo viável. Seja por condições de trabalhos ou por 

princípios pedagógicos. 
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Funções de uma Variável Complexa 

Neste capítulo, tentaremos introduzir alguns conceitos bási-

cos sobre funções de uma variável complexa. 

Iniciaremos revisando conceitos fundamentais de números 

complexos. Descreveremos as definições das operações de adição e 

multiplicação. Em seguida, introduziremos a forma de representação 

geométrica – Plano de Argand-Gauss – onde é possível visualizar 

geometricamente cada número complexo através do plano euclidia-

no. Apresentaremos a forma polar de representação algébrica de 

números complexos. Com isso, proporemos subsídios para a intro-

dução do conceito de função de uma variável complexa. 

Após a definição de função de uma variável complexa, apre-

sentaremos alguns exemplos de funções elementares como: polino-

mial, exponencial, logarítmica e as trigonométricas (seno, cosseno e 

tangente). 

Números Complexos 

Chamamos de número complexo, o número 9 formado pelo 

par ordenado . : $/ , com   e b números reais (; ), onde 9 &
. : $/ &  # $6. Para o conjunto de todos os números 9 denotamos 

Conjunto dos Números Complexos (<) (Ávila, 2000). 

Todo número complexo 9 possui duas partes: real (=>.9/) e 

imaginária (?@.9/). Para todo 9 & . : $/ ou59 &  # $6,   é a parte 

real (=>.9/ &  ) e $ a parte imaginária (?@.9/ & $) de 9. No entan-

to,   e $ são sempre números reais. A unidade 6 & -(6 é que de-

termina a parte imaginária. Logo, se  & ' e $ A ' então 9 & $6 é 

imaginário puro, se  A '  e $ & '  então 9 &   é real (Conway, 

1978). 

Operações 

Para todo 9B &  B # $B6  e 9" &  " # $"6 , com 

 B:  ": $B: $" C ;, temos: 
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Adição 

 

9B # 9" &. B # $B6/ # . " # $"6/ & B # $B6 #  " # $"6 &5 B #  " # $B6 # $"6 &5. B #  "/ # .$B # $"/6 

(4)

Multiplicação 

 

9B D 9" &. B # $B6/ D . " # $"6/ & B " #  B$"6 # $B6 " # $B6$"6 &5 B " #  B$"6 #  "$B6 # $B$"6" & 
 B " ( $B$" #  B$"6 #  "$B6 &. B " ( $B$"/ # . B$" #  "$B/6 

(5)

Na Adição temos uma soma de partes reais e outra de partes 

imaginárias. Na multiplicação levamos em consideração a distribui-

ção da soma pela multiplicação e 6" & (2. Para a subtração, o pro-

cesso é análogo ao da Adição (considerando 9E & ( E ( $E6, com 

 E: $E C ; no lugar de 9"). 

A divisão entre dois números complexos pode ser efetuada 

utilizando um terceiro desconhecido 9F &  F # $F6 da seguinte ma-

neira: 

 

9B
9" & 9F
9B & 9F9" 

(6)

O produto 9F9" deverá ser comparado com 9B, =>.9F9"/ &=>.9B/ e ?@.9F9"/ & ?@.9B/: 
 9B & 9F9" B # $B6 & . F " ( $F$"/ # . F$" #  "$F/6 

(7)

Onde temos: 

 G B &  F " ( $F$"
$B &  F$" #  "$F (8)

Resolvendo o sistema de equações de incógnitas  F e $F, é 

possível chegar em:  F & HIHJKLILJ
HJJKLJJ  e $F & HJLIMHILJ

HJJKLJJ  
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Portanto, o quociente 9B 9"N  com 9B &  B # $B6 e 9" &  " #$"6 é: 

 9F &  B " # $B$"
 "" # $""

#  "$B (  B$"
 "" # $""

6 (9)

Conjugação 

Essa operação associa a cada número complexo 9 &  # $6, 
o seu conjugado, denotado por 9O, e dado por 9O &  ( $6. 

Uma propriedade importante da operação conjugação é que 

9 D 9O & . # $6/. ( $6/ &  " # $". Assim, podemos também ver a 

divisão de dois complexos da seguinte forma: 

 

9B
9" &

9B9O"
9"9O" &

 B " # $B$" #  "$B6 (  B$"6
 "" # $""

&
 B " # $B$"
 "" # $""

#  "$B (  B$"
 "" # $""

6 
(10)

Plano de Argand-Gauss 

Da mesma maneira em que podemos associar cada ponto de 

uma reta geométrica a um elemento de ; para obtermos uma repre-

sentação geométrica dos Números Reais, podemos associar também 

pontos de um plano euclidiano a elementos de <. Mais ainda, cada 

elemento de < tem um único ponto associado no plano, e cada ponto 

do plano, um único em < (Sonnino et al, 1965). 

Um plano P orientado por duas retas Q e R numéricas, per-

pendiculares (eixos) e de origens coincidentes, define o que chama-

mos de Plano Complexo. Desse modo, cada número complexo 9 

definido pelo par ordenado . : $/, com   e $  em5;, assume uma 

posição única no plano e, assim, < recebe uma representação gráfica 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Representação geométrica por pares do plano complexo 

Forma Polar 

Além da representação algébrica, de números complexos, 

por pares . : $/ e da retangular  # $6, existe a representação polar 

de 9 que se baseia no módulo e no argumento do número complexo. 

Assim, é possível representar um número complexo da seguinte 

maneira: 

 9 & Q.STU V # 6 UWX V/, com Q: V C ; > Q Y ' (11)

A representação polar, também chamada de trigonométrica, 

leva em consideração que cada ponto do plano complexo define um 

único vetor com extremidade na origem do sistema (Figura 2). 

 

Figura 2 – Representação geométrica polar do plano complexo 

?@.9/ 

Q
Q.%ZR V # 6 R>[ V/ 

.':'/  5

$

=>.9/ 
V 

?@.9/ 

Q5

. : $/ 

.':'/  

$

=>.9/ 

R \ 
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A equivalência existente entre a representação algébrica re-

tangular e a polar pode ser obtida da seguinte maneira: 

 

 # $6 & Q.STU V # 6 UWX V/
 # $6 & Q STU V # Q6 UWX V 

] & Q STU V
$ & Q UWX V 

(12)

Definição 

Definimos função de uma variável complexa uma relação ^ 

entre dois conjuntos1 em <, o de partida chamado de conjunto Do-

mínio (_̀ ), e o de chegada conjunto Contradomínio (a_̀ ), em que 

todo elemento de _̀  se relaciona uma única vez com um elemento 

de a_̀  através dessa relação (Lavréntiev, 1991; Holt, 2004). _̀ e 

a_̀  são subconjuntos de <. Algebricamente, para todo 9 C _̀ , exis-

te um único b C a_̀  tal que ^.9/ & b. Para o conjunto de todos os 

elementos b dessa relação chamamos de conjunto Imagem (?@`) da 

função (Figura 3). 

 

Figura 3 – Diagrama de função de uma variável complexa 

A relação ^ é defina por alguma lei algébrica, a seguir al-

guns exemplos. 

                                                      
1 Para casos em que o conjunto de partida é restringido por alguma indeterminação algébrica, usamos 

subconjunto de < para representar o Domínio. 

_̀  

^

9 b

a_̀  
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Funções Elementares 

Para as funções a seguir, considera-se ^c < d <, 9 &  # $6, 
com  : $ C ;  ou 59 & Q.STU V # 6 UWX V/ , com Q: V C ; , Q Y '  e 

' e V e +f, ou seja, relações entre conjuntos de números comple-

xos. 

Polinomial 

A forma geral de uma função polinomial de uma variável 

complexa é dada por ^.9/ &  g #  B9 #  "9" #h#  i9i , com 

[ C j. Essa função se caracteriza por uma soma de parcelas, cujos 

coeficientes ( g:  B:  ": k :  i ) e expoentes (':2:+: k : [ ) variam 

sucessivamente. A função polinomial pode ser completa (com todos 

os coeficientes não nulos) ou incompleta (pelo menos um coeficien-

te nulo). O grau da função é determinado pelo valor de [, ou seja, o 

maior expoente. 

Tomemos o seguinte exemplo: 

 ^.9/ & 9" ( 2 (13)

É uma função polinomial de variável complexa, de grau 2, 

com coeficiente  g & (2 e  " & 2. É incompleta, pois o coeficiente 

 B & '. 

Na Tabela 1, mostramos alguns valores de ^.9/ & 9" ( 2, 

ou seja, valores de 9 que têm relação com ^.9/, no exemplo dado. 

Para encontrar a relação, basta multiplicar o valor escolhido de 9 por 

ele mesmo, e subtrair o valor 2 (9" ( 2). Note que toda função re-

presenta a relação entre todos os elementos do domínio, isto é, os 

valores de 9 devem variar para todo2 valor possível em <. 

                                                      
TP

2
PT dentro das restrições que possam ser impostas ao Domínio da função 
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Tabela 1 – Alguns valores de l.m/ & mn ( o 

9 9" ( 2
(2 # '6 ' # '6
' ( 6 (+ # '6
' # '6 (2 # '6
' # 6 (+ # '6
2 # '6 ' # '6

 

 

Exponencial 

A função exponencial é determinada por uma potência de 

base > e expoente complexo: 

 ^.9/ & >p (14)

Para efeito de cálculo e aproximação, temos > q +:r2s co-

mo um valor aproximado. 

Para se calcular o valor de uma potência complexa de base 

>, utilizamos a equivalência abaixo, por definição. 

 >p & >HKLt & >H.STU $ # 6 UWX $/ (15)

Assim, é possível calcular o valor de >p através da potência 

real de base > (número real que pode ser obtido em calculadoras 

científicas) e das funções seno e cosseno. Dado >HKLt , o número 

complexo que ele define também pode ser dado por >H STU $ #
6>H UWX $. 

Na Tabela 2, mostramos alguns valores de ^.9/ & >p para 

9 & ' # $6, ou seja, como >g & 2 apenas as funções seno e cosseno 

determinam os valores para a função. Note que a restrição de 9 é 

apenas ilustrativa, devendo variar para qualquer 9 C <. 
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Tabela 2 – Alguns valores de l.m/ & um 
95 >p

' ( f6 (2 # '6
' ( .f +N /6 ' ( 6
' # '6 2 # '6
' # f6 (2 # '6

' # .f +N /6 ' # 6
 

 

Logarítmica 

A função logarítmica é definida por 

 ^.9/ & v[ 9 (16)

Por definição,  

 v[ 9 & v[ Q # 6V (17)

para 9 & Q.%ZR V # 6 R>[ V/ , descrito na forma polar. Na 

Tabela 3 apresentamos alguns valores notáveis da função. 

Tabela 3 – Alguns valores de l.m/ & wxm 

95 v[ 9
(2 # '6 ' ( f6
' ( 6 ' ( .f +N /6
2 # '6 ' # '6
(2 # '6 ' ( f6
' # 6 ' # .f +N /6

 

 

Seno 

A função seno é definida da seguinte maneira:  

 ^.9/ & R>[ 9 (18)

com 
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 R>[ 9 & >tp # >Mtp
+  

(19)

A partir da definição da exponencial complexa (potência de 

base >  e expoente complexo) é possível calcular os valores da 

^.9/ & R>[ 9, mostrados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Alguns valores de l.m/ & yuxm 

9 R>[ 9
(f +N # '6 (2 # '6

(f +N ( .f +N /6 (f +N # '6
(f +N # .f +N /6 (f +N # '6

' # '6 ' # '6
f +N # .f +N /6 f +N # '6
f +N ( .f +N /6 f +N # '6
f +N # '6 2 # '6

 

 

Cosseno 

Da mesma maneira, 

 ^.9/ & %ZR 9 (20)

é definida a partir de exponenciais complexas: 

 %ZR 9 & >tp ( >Mtp
+6  

(21)

Na Tabela 5, mostramos alguns valores da função cosseno. 
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Tabela 5 – Alguns valores de l.m/ & z{y m 

95 %ZR 9
(f +N # '6 ' # '6

(f +N ( .f +N /6 (f +N # '6
(f +N # .f +N /6 (f +N # '6

' # '6 2 # '6
f +N # .f +N /6 f +N # '6
f +N ( .f +N /6 f +N # '6
f +N # '6 ' # '6

 

 

Tangente 

O quociente da função seno pela função cosseno define a 

função tangente. Assim, 

 ^.9/ & | [ 9 (22)

é definida como: 

 | [ 9 & (6 >
tp ( >Mtp
>tp # >Mtp 

(23)

Na Tabela 6, apresentamos alguns valores para ^.9/ &
| [ 9. 

Tabela 6 – Alguns valores de l.m/ & }~xm 

95 | [ 9
(f +N # '6 �

(f +N ( .f +N /6 q ' # 2:26
(f +N # .f +N /6 q ' ( 2:26

' # '6 ' # '6
f +N # .f +N /6 q ' ( 2:26
f +N ( .f +N /6 q ' # 2:26
f +N # '6 �
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Raízes 

Chamamos de raiz de uma função ^c < d <, cada valor pos-

sível à variável 9 quando o valor da função resulta zero (^.9/ & '), 

ou seja, o número 9 do domínio que está associado ao número zero 

(') no conjunto imagem. Se, por exemplo, dada a função ^.9/ &
9 ( 2, para qualquer 9 &  # $6, com  : $ C ;, então cada 9, cujo 

9 ( 2 & ', determina uma raiz da função ^.9/ & 9 ( 2. Em termos 

numéricos, 9 ( 2 & ' resulta em 9 & 2, como 9 &  # $6, conclui-

se que em  # $6 & 2,  & 2 e $ & '. Isto é, para ^.9/ & 9 ( 2, o 

valor 9 & 2 # '6 determina a única raiz da função dada. 2 é a raiz de 

^.9/ & 9 ( 2. 

É possível verificar algumas raízes nos exemplos anteriores. 

Basta verificar para qual valor da variável 9, a função apresentada 

resulta em zero ('). 

Apesar de utilizarmos um número reduzido de funções neste 

capítulo, é possível obter uma gama indeterminada de outras fun-

ções através de variações e combinações. As variações podem ser 

feitas através de inclusão de coeficientes multiplicativos (como, por 

exemplo, ^.9/ & .+ # 6/ �X 9), aditivos (como ^.9/ & >p # �), ex-

ponenciais (como ^.9/ & ��X" 9), ou outros, simultâneos ou não. 

Compondo duas ou mais funções (como ^.9/ & R>[ >p ) obtemos 

uma terceira que também poderá ter suas variações. 

Retornaremos a estas funções elementares para o estudo das 

suas respectivas representações gráficas, lançando mão do uso do 

software F(C): Funções Complexas. 
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Gráficos de Funções de uma Variável Complexa 

Aqui, utilizaremos a problemática da visualização de 

funções de uma variável complexa para que possamos traçar um 

estudo pormenorizado acerca da visualização no ensino dessas 

funções. Apresentaremos, também, o conceito de Domínio de Cores 

e recorreremos às funções elementares, apresentadas no capítulo 

anterior sob o olhar gráfico e representativo propriciado pelo 

software F(C): Funções Complexas. 

Para o estudo de funções de uma variável complexa, 

baseamo-nos em estudos já realizados com representações gráficas 

de funções de uma variável complexa e a utilização de cores como 

atributos relevantes ao gráfico da função. Nesse campo podemos 

citar estudos recentes em Análise Complexa Visual e Mecânica 

Quântica Visual. Todos estes estudos refletem a preocupação nas 

interpretações que podem ser dadas aos comportamentos de funções 

de uma variável complexa, à luz da tecnologia atual. 

Tristan Needham (Needham, 2000) desafia o atual domínio 

da linguagem lógica puramente simbólica ao utilizar-se de 

argumentos visualmente acessíveis para explicar as coerências da 

Análise Complexa elementar. Ele explica que o interesse pela 

geometria se deve, em parte, ao surgimento dos computadores que 

permitem desenhar objetos matemáticos, e que as máquinas são 

importantes para o raciocínio geométrico. 

Bernd Thaller (Thaller, 2000) enfatiza que a Mecânica 

Quântica governa o comportamento da natureza num nível 

fundamental e que o computador permite a visualização de 

fenômenos estranhos muito longe do nosso alcance cotidiano. 

Tornar esses fenômenos mais compreensíveis através de animações 

geradas por computadores é o principal objetivo do autor, já que tais 

fenômenos podem ser descritos em termos de funções de uma 

variável complexa. 

Tanto Needham como Thaller se preocupam com questões 

relacionadas à Análise Complexa, conteúdo de nosso estudo. A 

preocupação com esse tipo de visualização vem do fato de um 

número complexo ser composto por um par de números reais, ou 

seja, uma parte real e outra imaginária (ver capítulo 2). No estudo 

analítico de funções de variáveis complexas há a necessidade de 
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uma forma de representação que suporte, no mínimo, quatro 

variáveis reais. Tais variáveis são comumente associadas a 

dimensões reais e, como somos limitados a perceber até três 

dimensões reais, fica difícil a utilização das mesmas idéias que 

usamos para o estudo de funções reais de até duas variáveis.  

A resposta para esse problema tem sido a descrição da 

função complexa utilizando funções reais. Por exemplo, uma função 

complexa ^.!: �/ & b  (para !: � C ; ), cujo conjuntos domínio e 

imagem estão definidos no Conjunto dos Números Complexos (<), é 

tratada como uma soma de funções definidas no Conjunto dos 

Números Reais (;), ^.!: �/ & �.!: �/ # 6�.!: �/ (Churchil, 1978). 

Ou seja, uma soma de partes ao qual cada uma delas é uma função 

real de duas variáveis, cada uma delas ocupando três dimensões 

reais. O problema é que como o estudo das partes nem sempre é 

possível compreender o todo, o estudo de funções definidas em < 

fica mais aprofundado por via algébrica. A facilidade proporcionada 

pela Geometria Analítica (junção da Geometria e da Álgebra) é 

comprometida e a compreensão é feita através de trabalhos árduos 

de manipulações algébricas, exigindo-se, assim, um nível alto de 

abstração. 

Domínio de Cores 

Apesar de o conceito de Domínio de Cores (Domain 

Coloring ou Color Domain) ter motivado o uso de representações 

gráfica de funções de uma variável complexa, sua difusão e uso 

ainda se encontram em estágios iniciais. Sua difusão ainda é restrita, 

mas timidamente vem ganhando espaço através de trabalhos como 

esse (Silva, 2006). Isso se deve principalmente ao fato de que sua 

definição ser “não tão” conveniente, se comparada às usuais formas 

cartesianas de representação. 

Dada uma distribuição de cores para o plano complexo, 

obtemos o gráfico da função de uma variável complexa a partir da 

correspondência da própria função pela distribuição de cores dada 

(Lundmark, 2004; Tao, 2004a e 2004b; Arnold, 2004; Farris, 2004; 

Banchof, 2004). Detalharemos com mais precisão. 

Chamamos de Mapa do Plano Complexo uma distribuição 

de cores em que cada ponto do plano (cada número complexo) pode 

ser identificado por sua respectiva cor (Figura 4 (b)). 
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Essa distribuição de cores foi baseada em estudos para a 

visualização de funções de ondas (Thaller, 2000). É interessante pois 

cada ponto do plano possui uma única cor e, mais importante, cada 

cor aparece para apenas um único ponto, ou número complexo. Se 

dois números complexos são diferentes, as cores associadas a estes 

números também o serão. Existem, nessa distribuição, duas 

variações de cores perceptíveis: a angular e a modular. As variações 

em torno da origem e as próximas ou distantes da origem. Isso 

coincide com uma característica dos Números Complexos: 

argumento e módulo, quando descrito na forma polar. 

Assim, ao referirmos ao número 2 # '6  (ou à posição 

.2:'/ ), por exemplo, estaremos utilizando a cor vermelha na 

tonalidade em que distribuímos no mapa. Para falar do número 

' # '6  (ou a posição .':'/ ), utilizaremos a cor preta. Aqui 

concentram os maiores esforços: a cor toma lugar do número, e 

consequentemente, da posição. 

Esse tipo de associação será útil para a representação gráfica 

da função devido, principalmente, ao aspecto dimensional que a 

variável ocupa na representação. Isto é, ao representarmos números 

reais, recorremos à reta geométrica, que ocupa 1 (uma) dimensão. 

Para números complexos, o plano euclidiano é a recorrência, 

ocupando 2 (duas) dimensões. No entanto, ao utilizarmos cores para 

representar pontos do plano, não precisamos de tantas dimensões. 

Cor não ocupa lugar no espaço. 

Essa substituição é bem proposital, uma vez que posição, 

enquanto representação, possui dimensão, ou seja, ocupa lugar no 

espaço. Já a cor, em termos menos rigorosos e imprecisos, é uma 

radiação eletromagnética e não ocupa espaço físico dimensional. 

Um plano colorido não terá mais dimensões do que um outro sem 

cores. 

Embora a cor ainda não seja um ente matemático da mesma 

forma que o ponto o é, nada influenciará os conceitos aqui 

estudados. Se conseguimos associar as caracteristicas de um ponto 

matemático às da cor (visualização analógica), por que não utilizar 

cores? Essa discussão ainda não vem à tona. 

Vejamos como ficam as leituras dessas representações 

gráficas de funções de uma variável complexa. 
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Seja ^c < d < uma função complexa dada por ^.9/ & b. As 

variáveis 9 e b são complexas (podem ser substituídas por números 

complexos) e necessitariam de duas dimensões cada uma para serem 

representadas na forma cartesiana. A variável 9  será representada 

por posições no gráfico e a variável b , por cores através da 

distribuição de cores utilizada. 

Exemplificaremos com a função ^.9/ & (9. A função ^.9/ 
recebe o valor 9  (número complexo) e retorna o valor (9  (outro 

número complexo obtido de acordo com a função dada). Alguns 

pontos da função podem ser vistos na Tabela 7. 

Tabela 7 – Alguns valores de l.m/ & (m 

95 (9
2 # 6 (2 ( 6
+ # 6 (+ ( 6
'5 '

(2 ( +6 2 # +6
(2 # +6 2 ( +6

 

 

Para gerar o gráfico da função, tomamos cada valor de 9 

como posições no gráfico e o respectivo valor de b como as cores 

dessas posições. Para sabermos as tonalidades de cada valor de b, 

recorremos à distribuição de cores utilizada (Figura 4 (b)). 

Para a posição .2:2/, ou o número 2 # 6 , tomamos a cor 

que, na distribuição utilizada (Figura 4 (b)), está sobre o 

ponto5.(2:(2/, ou o número (2 ( 6, e assim por diante. Na Figura 

5 é possivel visualizar o gráfico da função exemplificada e 

acompanhar, também, um esquema de leituras do gráfico. Na Figura 

4 temos em (a) as posições representando 9 e as cores representando 

^.9/, em (b) temos a representação de ^.9/ através de coordenadas. 

Funções Elementares 

Apresentaremos, aqui, alguns gráficos de funções de uma 

variável complexa. Destacaremos algumas características notórias 

nesses gráficos que podem ser verificadas algebricamente. 
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Para as funções a seguir consideraremos também ^c < d <, 

9 &  # $6, com  : $ C ; ou 9 & Q.%ZR V # 6 R>[ V/, com Q C ;K e 

' e V e +f. Ou seja, relações entre conjuntos de números comple-

xos. 

Polinomial 

O gráfico de ^.9/ & 9" ( 2 é apresentado na Figura 5. De 

acordo com a Tabela 1, notamos alguns pontos discretos particula-

res. Os pontos (2 # '6 e 2 # '6 estão associados ao valor ' # '6 na 

função. Assim, esses dois pontos retornam valores nulos, ou seja, 

indicam raízes de ^.9/ & 9" ( 2. Por definição do Mapa Complexo, 

a cor preta está associada à origem do sistema de coordenadas, ou 

seja, ao número ' # '6. Logo é possível verificar porções escuras no 

gráfico indicando existência e determinando as raízes da função. 

Exponencial 

O gráfico da função exponencial é exibido na Figura 6. 

Nota-se uma repetição de cores ao longo do eixo imaginário 

e tendências à cor preta para elementos do domínio cuja parte real 

tende a (�. 

Pela Tabela 2, é possível verificar alguns pontos discretos. 

Logarítmica 

Na Figura 7, apresentamos a visualização da função 

^.9/ & �X 9. 

A função logarítmica apresenta uma concentração de cores 

localizadas no primeiro e quarto quadrantes do Mapa. A porção 

escura no gráfico indica que a coordenada .2:'/ pode estar associa-

da ao valor zero do conjunto imagem da função (raiz). 

Outros valores discretos podem ser verificados consultando 

a Tabela 3. 

Seno 

O gráfico da função seno (Figura 8) apresenta uma repetição 

de padrões de cores ao longo do eixo real. A cada intervalo no eixo 

real, também é verificada uma porção escura (possíveis raízes). 
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A Tabela 4 possui alguns valores dessa função, que também 

podem ser verificados. 

Cosseno 

Do mesmo modo que a função seno, a função cosseno apre-

senta repetições de cores e porções escuras ao longo do eixo real 

(Figura 9). 

A Tabela 5 se refere a alguns valores da função cosseno. 

Tangente 

O gráfico da função tangente apresenta repetições, inclusive 

de porções escuras, ao longo do eixo real. Para o primeiro e segundo 

quadrantes, bem como para o terceiro e quarto, é visível uma ten-

dência a uma cor específica do Mapa (Figura 10). Valores da relação 

podem ser vistos na Tabela 6. 
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Figura 4 – Esquema de leitura no gráfico de l.m/ & (m 

 

 

Figura 5 – l.m/ & mn ( o
 

Figura 6 – l.m/ & um
 

  

(b) 

(a) 
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Figura 7 – l.m/ & �� m Figura 8 – l.m/ & yuxm 

 

Figura 9 – l.m/ & z{y m
 

Figura 10 – l.m/ & }~xm 
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Ajuda do Software 

Baixando o Software 

Instalação 

O software F(C): Funções Complexas é de distribuição livre 

e está disponível a partir do site http://wwwp.fc.unesp.br/~edvaldo e 

pode ser baixado por qualquer usuário interessado. 

Ele está empacotado em um único arquivo chamado Se-

tup.exe. Seu tamanho é de 940 KB. Após salvar o arquivo Setup.exe 

em disco, execute-o para que o processo de instalação seja iniciado 

(Figura 11). 

 

Figura 11 – Instalação: Tela de apresentação 

Após a tela de apresentação, uma janela de seleção de idio-

ma será exibida caso o sistema operacional não esteja configurado 

para o idioma Português (Brasil) ou Inglês (EUA). Assim, a instala-

ção poderá prosseguir no idioma selecionado. Quando instalado, o 

software detecta automaticamente o idioma configurado (Português 

(Brasil) ou Inglês (EUA)) (Figura 12). 

 

Figura 12 – Instalação: Seleção de idioma 

A primeira tela identifica o software. Caso haja alguma ver-

são do software já instalada e sendo executada no momento da insta-

lação, recomenda-se encerrar todas as janelas abertas antes de pros-

seguir. Para iniciar a instalação, clique em Avançar (Figura 13). 
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Figura 13 – Instalação: Boas-vindas 

Leia atentamente as condições de utilização do software e 

clique no botão Concordo para avançar (Figura 14). 

 

Figura 14 – Instalação: Contrato de licença 



Ajuda do Software 41 

Por padrão, o software será instalado no diretório específico 

para programas. É recomendável manter esse caminho. Clique em 

Instalar (Figura 15). 

 

Figura 15 – Instalação: Local de instalação 

Em seguida, os arquivos serão copiados para as pastas cor-

respondentes e os atalhos instalados no Menu Iniciar (Figura 16). 
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Figura 16 – Instalação: Progresso 

Clique em Terminar para concluir o processo de instalação e 

iniciar o software F(C): Funções Complexas (Figura 17). 

 

Figura 17 – Instalação: Finalização 
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Desinstalação 

Para desinstalar o software F(C): Funções Complexas, cli-

que no ícone correspondente do Menu Iniciar (Figura 18). 

 

Figura 18 – Acesso à Desinstalação 

O processo de desinstalação apenas confirmará a solicitação 

na primeira tela. Clique em Sim para prosseguir (Figura 19). 

 

Figura 19 – Desinstalação: Confirmação de remoção 

Todos os arquivos de instalação, assim como os atalhos e 

registro no sistema, serão removidos. Os gráficos e vídeos gerados e 

salvos pelo usuário deverão ser apagados manualmente (Figura 20). 



44 Números e Funções Complexas 

 

Figura 20 – Desinstalação: Progresso 

Confirme o término da instalação clicando em OK (Figura 

21). 

 

Figura 21 – Desinstalação: Finalização 

Gerando Gráficos 

Depois de instalado o F(C): Funções Complexas, clique no 

Menu Iniciar | Programas | Funções Complexas | F(C) (Figura 22). 

 

Figura 22 – Acesso ao Software 
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A tela principal será iniciada e o software estará ponto para 

ser utilizado (Figura 23). 

 

Figura 23 – Tela Principal 

Tipos de Funções 

Inicialmente, o software oferece algumas funções pré-

determinadas para a geração de gráficos. São elas: 

^.9/ & �.9�/� # _5
^.9/ & � R>[� 9� # _ 

^.9/ & � %ZR� 9� # _ 

^.9/ & � | [� 9� # _ 

^.9/ & � Q%R>[� 9� # _ 

^.9/ & � Q%%ZR� 9� # _ 

^.9/ & � Q%| [� 9� # _ 

^.9/ & � R>[�� 9� # _ 

^.9/ & � %ZR�� 9� # _ 

^.9/ & � | [�� 9� # _ 

^.9/ & � Q%R>[� 9� # _ 

^.9/ & � Q%%ZR�� 9� # _ 

^.9/ & � Q%| [�� 9� # _ 

^.9/ & � v[.9�/� # _5
^.9/ & � >!�.9�/� # _ 
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^.9/ & �=>.9�/� # _ 

^.9/ & � ?@.9�/� # _ 

^.9/ & �56 ?@.9�/� # _ 

^.9/ & �.9O�/� # _ 

^.9/ & � 9 �9�N 5
^.9/ & R6[ 9 # %ZR 9 

Onde �, �, a  e _ são coeficientes numéricos que poderão 

ser substituídos por números inteiros ou decimais. 

Esses tipos de funções são os mais comuns em cursos de 

Variáveis Complexas e fundamentais para a introdução à Análise 

Complexa. 

As funções estão disponíveis tanto para plotagem de gráfi-

cos como para geração de animações em vídeos. Para os gráficos, 

utiliza-se os coeficientes �, �, a e _ com valores fixos. Para anima-

ções, fixa-se os valores de três quaisquer coeficientes e determina-se 

o intervalo de variação e o incremento do outro coeficiente. 

Plotando Gráfico 

Para plotar gráficos, clique no Menu Funções, e em seguida 

em Tipos Pré-Definidos (Figura 24). 

 

Figura 24 – Menu Funções 

Selecione o tipo de função a ser plotada. Defina valores nu-

méricos para os coeficientes �, �, a e _. Os valores podem ser in-

teiros ou decimais. Clique em Plotar (Figura 25). 

 

Figura 25 – Janela Plotar Função 
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Uma janela indicará o progresso da plotagem (Figura 26). 

 

Figura 26 – Progresso do Gráfico 

Ao final, o gráfico será plotado na janela principal. Utilize o 

Mapa do Plano Complexo para fazer as leituras.  

Intervalo de Plotagem 

Por padrão, a tela principal para plotagem é composta de 

300x300 pixels. É um tamanho razoável para gerar gráficos mais 

rápidamente e suficiente para visualização em monitores com reso-

lução de 800x600 dpi. 

No entanto, é possível redimensionar a área de plotagem, 

bem como a unidade (escala) do gráfico. 

Clique no Menu Gráfico, e em seguida em Novo...(Figura 

27). 

 

Figura 27 – Menu Gráfico, Novo 

Na janela Tamanho, defina os valores da Altura, Largura e 

Unidade com números inteiros de 100 até 1000 (para altura e largu-

ra) e de 2 até 1000 (para a unidade). Esses valores se referem ao 

número em pixels para cada dimensão (Figura 28). 

 

Figura 28 – Janela Tamanho 
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É possível, também, trocar a cor atribuída ao eixo. Clicando 

no botão Cor do Eixo e selecionando uma cor desejada. Dependendo 

do tipo de gráfico plotado, o eixo poderá ficar oculto. Escolha uma 

cor que não aparece no Mapa do Plano Complexo para que o eixo 

seja visível para qualquer gráfico. 

Alternando entre Mapas 

É possível utilizar outros mapas do plano complexo através 

do Menu Domínio de Cores (Figura 29). 

 

Figura 29 – Menu Domínio de Cores 

Por padrão, utiliza o mapa apresentado por Thaller. Esse 

mapa apresenta variações de cores suficientes para distinguir quais-

quer dois números complexos no plano. 

Clique no Menu Domínio de Cores | Mono 1 (Raízes) para 

utilizar outro Mapa do Plano Complexo. Esse mapa enfatiza os ele-

mentos próximos à origem. Este é um mapa conveniente para estudo 

de raízes. 

Clicando no Menu Domínio de Cores | Mono 2 (Argumento) 

é possível utilizar outro mapa com variações de preto e branco. 

Esse mapa é útil, por exemplo, para saber o comportamento 

dos pontos na vizinhança de uma raiz. 

Salvando Gráficos 

É possível gravar em disco os gráficos gerados pelo F(C): 

Funções Complexas (Figura 30). 

 

Figura 30 – Menu Gráfico, Salvar 
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Após ter plotado o gráfico desejado, basta clicar no Menu 

Gráfico | Salvar ou Salvar Como... 

Na caixa de diálogo Salvar Como, selecione o diretório e, 

em seguida, digite o nome do arquivo. O gráfico será salvo em for-

mato .bmp, compatível com a maioria dos aplicativos de imagem e 

editores de texto. O formato .bmp não utiliza compactação, não 

permitindo distorções nos gráficos gerados. 

Ferramentas de Leitura 

A Lupa 

A Lupa é um recurso que permite ampliar porções do gráfi-

co sem que seja necessária a alteração do intervalo de plotagem. 

Para carregar a Lupa, clique no Menu Aparência | Lupa (Figura 31). 

 

Figura 31 – Menu Aparência 

É possível redimensionar a tela de ampliação, clicando e ar-

rastando os cantos da janela. A porção ampliada acompanha o mo-

vimento do mouse, não é necessário clicar na região a ser ampliada 

(Figura 32). 

 

Figura 32 – Lupa 
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Ao posicionar o cursor no interior da janela, é possível regu-

lar o Fator de Aproximação (arrastando o marcador para 2x, 4x, 6x 

ou 8x) e a exibição de um ponteiro (selecionando a caixa Mostrar 

Ponteiro) (Figura 33). 

 

Figura 33 – Lupa, Configuração 

Mapas do Plano Complexo 

O Mapa do Plano Complexo é um sistema de distribuição de 

cores para o qual um gráfico pode ser gerado, uma espécie de legen-

da para a significação das cores no gráfico. O mapa padrão é o 

mesmo utilizado por Bern Thaller em seu livro Visual Quantum 

Mechanics (Thaller, 2000). O sistema é baseado em composições 

com as cores vermelha, verde e azul. 

Esse mapa é resultado de uma projeção estereográfica de 

uma esfera colorida propositalmente. Esse sistema distingue quais-

quer dois números complexos do plano. Isso é útil para evitar ambi-

güidades ao interpretar gráficos de funções. 

O formato arredondado é apenas para ilustração (Figura 4 

(b)). 

O Mapa Mono 1 utiliza apenas variações de preto e branco. 

A característica fundamental é o destaque para números próximos da 

origem. Isto é, porções escuras no gráfico da função sugerem ele-

mentos do domínio relacionando-se com elemento nulo do conjunto 

imagem (os particulares zeros da função) (Figura 34). 
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Figura 34 – Mapa de Raízes (Mono 1) 

Utilizando, também, apenas as variações de preto e branco, 

temos o Mapa Mono 2. Estudar as variações da função na vizinhan-

ça de uma raiz é interessante utilizando esse mapa (Figura 35). 

 

Figura 35 – Mapa de Argumentos (Mono 2) 

Nota-se que os mapas Mono 1 e Mono 2 são divisões das ca-

racterísticas apresentadas pelo Mapa Colorido. Para iniciar os estu-

dos de interpretações de funções de uma variável complexa é reco-

mendado o estudo por partes, ou seja, utilizar os mapas Mono 1 e 

Mono 2 inicialmente para que as características básicas da função 

sejam compreendidas. 
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Transformações 

Restringindo o Domínio 

Para iniciar o quadro de transformações, clique no Menu 

Aparência | Transformações | Mostrar (Figura 36). 

 

Figura 36 – Menu Aparência, Transformações 

O quadro de transformações acompanha uma barra de fer-

ramentas para facilitar o uso de figuras conhecidas como reta e cir-

cunferência (Figura 37 e Figura 38). 

 

Figura 37 – Janela Transformações 

 

Figura 38 – Barra de Ferramentas Transformações 

A idéia é restringir o domínio da função para verificar qual é 

a restrição do conjunto imagem. 
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Para fazer isso através do F(C): Funções Complexas, esco-

lha e plote um gráfico qualquer. Com a tecla Shift pressionada du-

rante o movimento do mouse no gráfico, o rastro será deixado nos 

planos auxiliares. Verifique que o movimento do mouse é copiado 

para o plano do domínio e, através da função escolhida, um outro 

movimento é gerado no plano do conjunto imagem. As ferramentas 

servem para travar o ponteiro do mouse e obrigar o movimento de 

acordo com a figura escolhida (reta e circunferência). Caso queira 

travar o movimento do mouse a uma reta, clique em dois pontos 

distintos no gráfico e repita o movimento mantendo pressionando as 

teclas Ctrl e Shift simultaneamente. 

É possível exibir/ocultar os eixos e a escala dos planos cli-

cando na opções do Menu Aparência | Transformações. 

Gerando Animações 

Animações 

As animações são vídeos gerados a partir da junção de vá-

rios gráficos. Isso é feito automaticamente pelo software através do 

Menu Funções | Animação (Figura 39). 

 

Figura 39 – Menu Funções, Animação 

Isso é bastante interessante para a verificação do papel de 

cada coeficiente numa determinada função. 

Definindo Coeficientes 

Na janela Animar Função (acessada pelo Menu Funções | 

Animação) é possível determinar o tipo de função, o coeficiente de 

variação (dinâmico), o intervalo de variação, o valor do incremento 

e o número de quadros por segundos (FPS) do vídeo. O intervalo de 

variação é determinado pelo valor inicial do coeficiente escolhido e 

do valor inserido no campo Até (Figura 40). 
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Figura 40 – Janela Animar Função 

Salvando Animações 

Antes da geração da animação em vídeo, será necessário de-

finir o nome do arquivo a ser salvo. Selecione uma pasta adequada e 

um nome para o arquivo (.avi). Após a geração do arquivo, uma 

janela de execução do vídeo é aberta e é possível controlar a anima-

ção através dos botões de controles localizados na própria janela 

Vídeos (Figura 41). 

 

Figura 41 – Player de Vídeos 
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Alguns Estudos 

Propomos uma apresentação de representações de algumas 

funções elementares de uma variável complexa utilizando o recurso 

de domínio de cores. As plotagens são feitas através do software 

F(C): Funções Complexas e interpretadas segundo o sistema de 

cores HLS
3
. 

Este estudo restringe a abordagens visuais das seguintes 

funções: parte real ( !"# $ %&!"#), parte imaginária em ' ( !"# $
()!"#'), modular ( !"# $ *"*) e conjugado ( !"# $ "+). Algumas 

variações de coeficientes específicos de cada tipo de função serão, 

na medida do possível, analisadas frente às modificações gráficas. 

Assim, o estudo de características intrínsecas a cada função será 

lançado. 

Funções Elementares 

Mapa do Plano Complexo 

No Mapa do Plano Complexo, cada cor é associada a uma 

posição no plano (Figura 4 (b)). A partir dessa definição, o software 

F(C): Funções Complexas representa todas as funções de uma vari-

ável complexa pré-definidas. É o mapa de cores para a geração de 

novos gráficos. Dada uma função, as posições se referirão ao con-

junto domínio desta função. O atributo cor, de cada posição, se refe-

rirá aos elementos do conjunto imagem. Assim, a leitura do gráfico é 

feita pela posição de tonalidades ou porções de cores na representa-

ção. 

Nota-se que essa associação é proveniente de uma projeção 

esterográfica de uma superfície esférica colorida propositalmente 

por um sistema de distribuição de cores baseado na composição. 

Esse mapa pode, também, ser interpretado como  !"# $ ", 

ou seja, a função identidade. e é imprescindível para as leituras dos 

gráficos de funções de uma variável complexa. 

                                                      
3 Representação de pontos num espaço de cores RGB (Vermelho, Verde e Azul na sigla em inglês), que 

tenta descrever a porcentagem de cores com maior precisão que o RGB. Coordenadas de matiz (hue), 

saturação (saturation) e luminosidade (lightness). 
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Função Parte Real 

A característica fundamental desta função (  !"# $
 !, - .'# $ , $ %&!"#) é a de apresentar uma repetição de cores 

na direção vertical. Isso se deve ao fato de, nesta função específica, 

não importar os valores que a parte imaginária da função possa ad-

quirir, uma vez que apenas a parte real é levada em consideração. 

Observe que cada secção horizontal mostra exatamente as caracte-

rísticas de cores do eixo real do Mapa do Plano Complexo (Figura 

42). 

Ao acrescentarmos um coeficiente multiplicativo à função, 

verificamos ampliações e reduções, ou seja, variação da escala do 

gráfico. Observe essas variações de  !"# /$ /0%&!"# , 0 1 2 

(Quadro 1) 

Nota-se que há uma simetria entre valores positivos e nega-

tivos do coeficiente 0, cujo eixo de simetria é o próprio eixo vertical 

(eixo imaginário).  

Função Parte Imaginária em i 

A repetição aqui é na direção vertical, pois a parte real desta 

função (  !"# $  !,/ - /.'# $ /.' $ ()!"#' ) é desprezada ao se 

compor o conjunto imagem. As cores também coincidem com àque-

las atribuídas ao eixo vertical (imaginário) do Mapa do Plano Com-

plexo (Figura 43). 

Além das observações feitas na função parte real, que tam-

bém podem ser observadas para esta, as variações da  !"# $
/%&!"3#, 4 1 2 também valem para ambas, nas suas especificidades 

(Quadro 2).  

É importante notar que o somatório do número de repetições 

das tonalidades (ciano e vermelho em porções contínuas) coincide 

com o dobro do valor de 4, ou seja, o grau de " corresponde à meta-

de do número de ciclos de cores no gráfico. Algebricamente é notá-

vel que, ao se trabalhar com potências, o número de raízes é igual ao 

número do expoente da potência (Teorema Fundamental da Álge-

bra) em se tratando de operações no conjunto dos números comple-

xos:  
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Qualquer polinômio 5!"# com coeficientes complexos de uma va-

riável e de grau 6 7 8 tem 6 raízes complexas (não necessaria-

mente distintas). 

Por exemplo, para uma tonalidade de vermelho representada 

pelo número 8/ - /9', os valores de ", para o qual o coeficiente 4 de 

valor : , que satisfazem "3 /$ /8/ - /9'  são: 8/ - /9' ; 9/ - /' , 

;8/ - /9'  e ;8/ ; /' . Pois !8/ - /9'#< /$ / !9/ - /'#< /$ / !;8/ -
/9'#< /$ / !;8/ ; /'#< /$ /8/ - /9' que é o valor atribuído inicialmen-

te a variável ". 

Ao se atribuir valores negativos ao coeficiente 4, percebe-se 

que há uma inversão, não linear, de cores.  

Acrescentando valores reais às funções parte real e parte i-

maginária em ', percebe-se o seguinte: para coeficientes reais acres-

centados em funções parte real, há translações do gráfico como um 

todo; para coeficientes reais acrescentados em funções parte imagi-

nária, há translações de cores (Quadro 3). 

As translações do gráfico de função parte real são evidentes. 

Coeficientes positivos, translações para a esquerda, coeficientes 

negativos, para a direita. Já para funções parte imaginária isso não 

ocorre do mesmo modo. A translação é feita com o conjunto de co-

res representativas, ou seja, se para um coeficiente = com valor nulo 

podemos associar às cores do eixo vertical (>/ $ /9) do Mapa do 

Plano Complexo, para valores reais atribuídos ao coeficiente = te-

mos uma translação de todos os pontos (>/ $ /4). 

Função Modular 

A função modular ( !"# $  !,/ - /.'# $ /?,@ - .@ $ *"*) 
apresenta apenas tonalidades da cor vermelha por se tratar de valo-

res absolutos (as associações para o eixo real no sentido positivo são 

para as tonalidades de vermelho, veja Figura 4 (b)). Assim, há uma 

regularidade nas posições que tenham distâncias iguais do centro 

(Figura 44). 

No estudo de alguns coeficientes poderão aparecer cores 

com tonalidade de ciano ( !"# /$ *"* /- /=, para = real negativo), as 

tendências ao branco poderão ser mais rápidas ( !"# $ /0*"*, para 0 

real maior que 8) ou mais lentas (para 0 real entre 9 e 8). 
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Função Conjugado 

As características básicas desse tipo de função ( !"# $
 !,/ - /.'# $ /,/A /.' $ "+ ) não diferem da  !"# /$ /"  no que diz 

respeito a variações de coeficientes (Figura 45). 
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Figura 42 – B!C# $ DE!C# Figura 43 – B!C# $ FG!C#H 

 

Figura 44 – B!C# $ *C* Figura 45 – B!C# $ CI 
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0 $ 8 0 $ ;8

0 $ J 0 $ ;J

0 $ K 0 $ ;K

0 $ : 0 $ ;:

Quadro 1 – Variação de B!C# $ /LDE!C#
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4 $ 8 4 $ KMJ

4 $ J 4 $ NMJ

4 $ K 4 $ ;K

4 $ : 4 $ ;OMJ

Quadro 2 – Variação de B!C# $ /DE!CP#
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B!C# /$ /DE!C# - Q B!C# /$ FG!C#H - Q 

= $ 8 = $ 8

= $ ;8MJ = $ ;8MJ

= $ ;RMJ = $ ;RMJ

Quadro 3 – Translações de B!C# $ /DE!C# - /Q e B!C# /$ /FG!C#H/ - /Q, 

Q 1 2 
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Exercícios 

Leituras de Gráficos 

1. Identifique os valores numéricos aproximados que melhor re-

presentam cada cor selecionada do Mapa do Plano Complexo 

(Figura 46). 

a) 1+i 1-i -1-i i 1 

b) 1+i 1-i -1-i i 1 

c) 1+i 1-i -1-i -i -1 

d) 1+i 1-i 1-i -i -1 

e) 1+i 1-i 1 0   

f) 1+i 1-i 1 0   

g) 1+i 1-i -1-i -1+i 0 

h) 1+i 1-i -1-i -1+i -i 

2. Identifique as relações entre posições (regiões delimitadas) e 

cores (utilizar o Mapa do Plano Complexo (Figura 46) como 

auxílio). Para cada região delimitada de I até IX, use aproxima-

ções numéricas inteiras para associar posições ( " ) a cores 

( !"#). Ao final de cada gráfico, analise os valores numéricos 

associados e tente generalizar  !"#  para qualquer ponto "  no 

gráfico (Figura 47, Figura 48, Figura 49 e Figura 50). 

a) (Figura 47) 

b) (Figura 48) 

c) (Figura 49) 

d) (Figura 50) utilize a forma polar para aproxi-

mar os valores das posições " $ S!TUV W -
'X&6W# para S 1 2YZ 9 [ W \ JR 
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Comportamentos de Funções 

3. Um gráfico de uma determinada função apresenta uma mesma 

tonalidade de cor em dois pontos distintos do gráfico. O que se 

pode dizer sobre a injetividade da função? Por quê? 

4. Ao observar um gráfico de uma função, verificamos a ausência 

de algumas tonalidades de cores presente no Mapa do Plano 

Complexo. Por que podemos afirmar que essa função não é so-

brejetora? 

Generalizações de Propriedades 

5. Utilizando o software F(C): Funções Complexas para geração 

de animações de gráficos, identifique o papel do coeficiente ! 

(de -1 até 1 com incrementos de 0,1) no conjunto imagem 

(translações, rotações, ampliações, reduções etc.) das seguintes 

funções: 

 !"# $ ]" 

 !"# $ ]X&6!"# 

 !"# $ TUV!"# - ] 

 !"# $ *"* ; ] 

6. Dada  !"# $ &^ e a restrição do seu domínio apenas uma reta 

vertical pela origem (" $ _'), determine a restrição obtida no 

conjunto imagem. 

7. Verifique as raízes aproximadas das seguintes funções: 

 !"# $ "@ ; 8 

 !"# $ J"` - 8 

 !"# $ TUV!"# 

 !"# $ *"* - K 
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