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Resumo 

O presente projeto consiste na caracterização de espaços 
métricos, iniciando com a discussão de métrica, passando 
pela continuidade de funções definidas em espaços 
métricos e culminando com o estudo de espaços métricos 
completos, onde serão explorados os teoremas clássicos 
de Baire e do Ponto Fixo de Banach. Os resultados 
obtidos serão empregados na teoria de Equações 
Diferenciais Ordinárias. 

Introdução  

Na teoria dos espaços métricos busca-se resultados 
referentes à generalização de alguns conceitos estudados 
no Cálculo e na Análise Real, especialmente aqueles 
onde aparece a noção de distância. A definição de 
espaços métricos é uma abstração fundamentada na 
experiência com os números reais. Entretanto, essa 
definição é suficientemente flexível para incluir uma 
grande variedade de objetos, como tivemos a 
oportunidade de observar nesse projeto. O presente 
estudo justifica-se no variado uso dos teoremas clássicos 
de Baire e do Ponto Fixo de Banach para espaços 
métricos, incluindo os famosos teoremas de existência e 
unicidade de soluções para equações diferenciais 
ordinárias. 

Material e Métodos 

Foram realizados encontros semanais para a discussão 
dos tópicos previamente definidos pelo autor 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 

Um espaço métrico é um par(𝑀, 𝑑), onde 𝑀 é um conjunto 

não vazio e 𝑑 é uma métrica. Uma métrica em 𝑀 é, por 

sua vez, uma função 𝑑: 𝑀 × 𝑀 → ℝ tal que para todos 
𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑀 sejam satisfeitas as seguintes condições: 

(i) 𝑑(𝑥, 𝑦) ≥ 0 e 𝑑(𝑥, 𝑦) = 0, se e somente se  𝑥 = 𝑦; 

(ii) 𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥); 

(iii) 𝑑(𝑥, 𝑧) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑦) + 𝑑(𝑦, 𝑧). 

Exemplos de espaços métricos foram estudados, 
incluindo a relação entre métrica e norma no contexto de 
espaços vetoriais. Também foram caracterizadas as 
noções de bolas abertas e sequências nestes espaços.  
 
 

Com a definição de métrica, foi possível caracterizar 
funções contínuas definidas em espaços métricos, isto é, 
uma aplicação 𝑓: 𝑀 → 𝑁 é contínua em 𝑎 ∈ 𝑀 quando 

para todo 𝜖 > 0 for possível encontrar 𝛿 > 0 tal que 

𝑑(𝑥, 𝑎) < 𝛿 implica 𝑑(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑎)) < 𝜖. São contínuas as 

aplicações lipschitzianas e as contrações. 
A partir da noção de sequências de Cauchy, iniciou-se a 
discussão dos espaços métricos completos. Mais 
precisamente, dizemos que o espaço métrico 𝑀 é 

completo quando toda sequência de Cauchy em 𝑀 é 

convergente. Com isso, estudamos particularmente os 
espaços de Banach, consistindo dos espaços vetoriais 
normados completos.  
Na sequência, dois teoremas tidos como o ponto auge do 
estudo foram discutidos com os devidos detalhes: 
Teorema de Baire e o Teorema do Ponto Fixo de Banach.   
Este último estabelece que se 𝑀 é um espaço métrico 

completo, toda contração 𝑓: 𝑀 → 𝑀 possui um único 

ponto 𝑥0 ∈ 𝑀 tal que 𝑓(𝑥0) = 𝑥0 (ponto este chamado de 

ponto fixo de 𝑀). O Teorema do Ponto Fixo de Banach é 

o cerne para o método das iterações de Picard utilizado 
para provar a existência e unicidade de solução para 
equações diferenciais ordinárias. Neste contexto, 
encerrando o referido projeto, estabelecemos o teorema 
de Picard: Seja 𝑓: Ω → ℝ uma função contínua definida em 

um aberto Ω ⊂ ℝ2 com derivada parcial 𝑓𝑦 : Ω → ℝ  

também contínua. Então, para cada (𝑥0, 𝑦0) ∈ Ω, existe 

um intervalo aberto 𝐼 tal que 𝑥0 ∈  𝐼 e uma única função 

diferencial 𝜙 ∶  𝐼 → ℝ, que é solução do problema de valor 

inicial: 𝑦′ =  𝑓(𝑥, 𝑦) e 𝑦(𝑥0) =  𝑦0. 

Conclusão ou Conclusões 

Ao final deste estudo, foi possível deslumbrar, de forma 
introdutória, o alcance da teoria dos Espaços Métricos, 
em especial no importante estudo dos teoremas de 
existência e unicidade de soluções de equações 
diferenciais ordinárias. Além disso, destacamos a 
importância desse projeto ao trazer novos olhares para os 
conceitos estudados na graduação de Licenciatura em 
Matemática, em particular do Cálculo Diferencial e 
Integral.    
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