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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo explorar alguns 

conceitos referentes à topologia quociente. Para tal fim, 

introduzimos algumas definições próprias da Topologia. 

Ao final, serão caracterizados exemplos de espaços 

quocientes, como o toro.  

Introdução  

O principal objetivo por traz do estudo de espaços 

topológicos é a generalização de alguns conceitos da 

teoria de conjuntos, inclusive em espaços que não 

possuem uma métrica pré estabelecida. Dentre essas 

generalizações está o conceito de função contínua nestes 

espaços. Neste trabalho, estudaremos uma pequena 

parcela de todos estes conceitos. Começaremos 

introduzindo os conceitos básicos de topologia e espaço 

topológico . Logo após, traremos o conceito de função 

contínua, para depois partir para o objetivo do trabalho, 

que é definir e exemplificar a topologia do quociente. 

Material e Métodos 

Foram realizados encontros semanais para a discussão 

dos tópicos previamente definidos pelo orientador com 

base nas referências. Tais encontros ocorreram 

inicialmente de forma presencial e em seguida de forma 

remota devido ao isolamento provocado pela Covid-19. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente introduzimos o conceito de topologia. 

Definição 1: Dado 𝑋 um conjunto qualquer, uma 

topologia 𝜏 em 𝑋 é uma coleção de subconjuntos de 𝑋 de 

tal forma que:  

(i) X e ∅ estão em 𝜏; 

(ii) intercessões finitas de elementos de 𝜏 estão em 𝜏; 

(iii) uniões arbitrárias de elementos de 𝜏 estão em 𝜏. 

Quando se define uma topologia em 𝑋, ele é dito espaço 

topológico. Além disso, um conjunto de 𝑋 é dito aberto se 

ele é um elemento de 𝜏. Se considerarmos 𝑋 = {𝑎, 𝑏}, uma 

possível topologia a ser definida é a chamada topologia 

discreta, formada por todos os subconjuntos de 𝑋, ou seja 

𝜏 = {𝑋, ∅, {𝑎}, {𝑏}}. Neste caso, todos os subconjuntos de 

X são abertos.   

Uma vez estabelecidos resultados básicos da topologia 

geral, como base de uma topologia, topologia produto, 

entre outros, caracterizamos funções contínuas nestes 

espaços. Mais precisamente, considerando 𝑋 e 𝑌 espaços 

topológicos, dizemos que uma aplicação 𝑓: 𝑋 → 𝑌 é 

contínua se para cada subconjunto aberto 𝑉 de 𝑌, tem-se 

𝑓−1(𝑉) um subconjunto aberto em 𝑋.  

Visando a caracterização dos espaços 

quocientes, definimos as aplicações quocientes como 

segue: 

Definição 2: Sejam 𝑋 e 𝑌 espaços topológicos e 𝑝: 𝑋 → 𝑌 

uma aplicação sobrejetora. A aplicação 𝑝 é dita aplicação 

quociente desde que um subconjunto 𝑈 de 𝑌 é aberto em 

𝑌 se, e somente se, 𝑝−1(𝑈) é aberto em 𝑋. 

Nestas condições, se tivermos uma aplicação 

sobrejetora 𝑝: 𝑋 → 𝐴, em que 𝐴 é um conjunto qualquer, a 

topologia mais trivial a ser definida em 𝐴 é aquela cujos 

subconjuntos 𝑈 de 𝐴 são abertos em 𝐴 se 𝑝−1(𝑈) for 

aberto em 𝑋. 

 Seja 𝑝: 𝑋 → 𝑋∗ uma aplicação sobrejetora, onde 

𝑋∗ é uma partição de 𝑋. Esta aplicação leva os elementos 

de 𝑋 ao elemento de 𝑋∗ que o contém. Na topologia 

quociente induzida por 𝑝, 𝑋∗ é chamado espaço 

quociente. Podemos interpretar os elementos deste 

conjunto como classes de equivalência. 

 Dessa forma, é possível obter alguns objetos 

geométricos  partindo da ideia de espaço quociente. Por 

exemplo, o toro, onde 𝑋 = [0,1] × [0,1], e 𝑋∗ é formado 

pelos conjuntos: 

- unitários {(𝑥, 𝑦)}, se 0 < 𝑥 < 1 e 0 < 𝑦 < 1; 

- {(𝑥, 0), (𝑥, 1)} e {(1, 𝑦), (0, 𝑦)} se 0 < 𝑥 < 1 e 0 < 𝑦 < 1; 

- {(0,0), (1,0), (0,1), (1,1)}. 

Conclusões 

Ao final deste estudo, foi possível deslumbrar, de forma 

introdutória, o alcance da Topologia, em especial na 

formalização de conceitos como convergência, 

conexidade, continuidade e compacidade. Também foi 

possível caracterizar objetos geométricos com base na 

topologia quociente, como o toro, a faixa de Möbius e a 

garrafa de Klein. 
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