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INTRODUÇÃO

A formalização por c's e 6's dos conceitos de limi-

te, continuidade e correlatos, geralmente creditada a IVeiers-

trass, data da segunda metade do século XIX. Entretanto, per-

manecem na l i.nguagem e nas formas intuitivas de racioci.nar as

.descrições fundadas na noção ''i.nfi.nitésimo'' oriunda das pri.-

meigas tentativas de fundamentar o Calculo,feitas porLeibniz,
por volta de 1700. A reabilitação des;ta noção,ao nível das de-

monstrações rigorosas, é conseqüência e motivação do método
proposto por Robinson, em 1960, sob o ncxne de Analise Não Standard.

Baseado nos conceitos e métodos da Lógica Matemãti.-

ca, Robinson criou instrumentos capazes de desenvolver a Ana-

lise por meio dos infinitamente grandes e infinitamente peque-

nos. Para isto ele estabeleceu a existência de um corpo não ar-

quimediano R* com as ''mesmas propriedades'' que R, i.é,''elemen-

tarmente equivalente'' a R (no sentido da definição 1.3.3. que
é mai.s ai)Tangente do que o sentido usualmente atei.buido a ex-

pressão ''elementarmente equivalente)

O novo método, equivalente ã clássica abordagem dos

c's e (5's, torna mais diretas e i.ntuitivas as definições,sim-

plifica as demonstrações e facilita, portanto, a descoberta
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(ou invenção) matehãtica. Este é o veredito de Robinson ares-
pei.to do método não standard.

Ao longo deste trabalho experimentei algumasdas vir-

tudes acha assinaladas por Robinson: nas situações ele-

mentares as noções e demonstrações não standard significam u-

ma sensível simplificação em relação ao método clássico,emal-
gumas situações mai.s avançadas a introdução de condições de

saturação sobre o alargamento M* viabiliza demonstraçt)es que ,
do ponto de vi.sta não standard, podem ser consideradas natu-

rais (veja,p.ex., 111.7)

CONTEÚDO DESTA DISSERTAÇÃO

No capítulo l são apresentadas as noções de Teoria

dos .Modelos necessárias para o desenvolvimento dos subsequen-
tes capztulc,s. O principal conceito introduzido é o dea,Ca,a-

gameJ'Lü de uma estrutura M.

O capítulo ll apresenta a noção de rúeZeo de ulti á.{l,e;f:ao

e o .Ceifa áuildamept,CaZ do.s nãcZeoó que são instrumentos sufici.entes

para desenvolver os tópicos básicos de topologia de modo não
standard. Aparecem aí caracterizações notáveis dos clássicos
conceitos de continuidade e compacidade

No capítulo 111 a noção de estrutura uniforme é ca-
racterizada de modo não standard como uma relação de equiva-

lência. Conseqilentemente, a teori.a dos espaços uniforme passa
a ter um desenvolvimento mais intuitivo do que na versão stan-

dard. Em particular, o completamento do espaço unifome,da-
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do pelos seus parüoó aW,ac,üiãve,éó, signifi.ca uma clara si.mplifi

cação conceptual em relação ao completamento dado por filtros
de Cauchy, da versão standard.

No capítulo IV, são caracterizados os pontos apro-

xiináveis de um espaço localmente convexo a partir do que éde-

monstrado um. teorema de Grothendieck sobre a completude de tais

espaços.
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Francisco Miraglia Neto pelos ensinamentos e estímulos que re-
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CAPÍTULO l

ESTRUTURAS E LINGUAGENS DE ORDEM SUPERIOR- ALARGAMENTOS

Os sistemas axiomãticos de muitas estruturas algébri.cas ,

como grupos, são formulados de modo natural numa linguagem de
l2 ordem. Todavia, partes da teoria ou mesmo dos axiomas de
muitas estruturas matemáticas ultrapassam os recursos de uma

tal linguagem. Para abranger estes (.asos nÓs definiremos, co-
mo em [ 12] , as a,(/tu;(cl.fLa6 e .CZnguagentó de o.idem óupe.pt,éo.t.

O objetivo deste capítulo é estabelecer a existência dc

aeaptgartlei'z,;ü M* de uma estrutura M, instrumento básico da Análi-

se não-standard. Na realidade nós construiremos o alargamento,

e para tanto, usaremos a técnica dos ultraprodutos

Seguiremos, em linhas gerais, o capítulo l de Non Stan-
dard Analysis [12] e o capítu]o ]] de Nonarchimedean Fields

and Asymptotic Expansions [8] e a parte ] de [9]

l . l RELAÇOES DE TIPO 't - ESTRUTURAS DE ORDEM SUPERIOR

Por ''estrutura'' (de lg ordem) usualmente entende-se um

conjunto A munido de relações entre os elementos de A. NÓs u-

saremos o termo no sentido mais amplo possível posto que in-
l
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cluiremos no seu éscopo, sob o tz'tulo de ''relações'', todos os

conceitos matemáticos atinentes a A. Assim, na ''estrutura ple-

na dos números reais'' estarão induz'dos, como relações, os con-

juntos R, Q, W, P(R), subconjuntos de P(R), funções definidas

em subconjuntos de R, etc. Ela também inclui, como uma rela-

ção, o concei.to de supremo: é a relação constituz'da pelos pa-

res (B,s) onde B é um subconjunto de R e s o supremo de B.

Para esclarecer o que dissemos acima precisamos defina.r o

que são ''relações definidas a partir de um conjunto A''. A de-

finição é de .tipo indutivo e a hierarquização que possibilita
aindução é dada pelos ,téloo.ó.

1.1.1 DEFINIÇÃO - Define-se .tép

(i) 0 é um tipo

Cii) se n€1N, n zl e se TI'...,tn são tipos então

indutivamente0

(r l ' . . . , tn)

é um tipo. O conjunto dos tipos será indicado por T

Assim, por exemplo, 0;(0);(0,0); (0,(0));((0)) são ti
pos.

1.1.2 DEFINIÇÃO - Seja A um conjunto não vazio. Define-se in

dutivamente uma famt'lia CAT)TcT da seguinte maneira
(i) AO :A

(ii) seja 'tc.T -t0} , 'r.:(TI'..Tn). Se já estiverem defina
então

'T n

A(.tl'...,'rn) :
S:ScA x...xA

.T ]. 'rn
:. P ';:"'..TI ' ' ' ''rnJ lj:l''rjJ
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Se S(A, então S é chamada .te,Cação de t:,épo T sobre A. As re

lações de tipo 0, i..é, os elementos de A, serão chamados (ncí{
vZdüoó.

EXEMPLOS derelaçãobinária ScAxA ti(1) relaçãoUma e uma

PO (0,0)
(2) Um subconjunto B de A é uma relação de tipo (0)

(3) Se C for uma coleção .de subconjuntos de A, i. é, Cc
c P(A), então C é uma relação de ti.po ((0))

(4) As funções, em particular as operações, são relações

de algum tipo. Seja f: An .--.- A, olhando f como o con-

junto das n+l-uplas (al'...,an'a) tais que f(al'...,an):a,
vemos que f é uma relação de tipo (0,...,0) (n+l ze-
ros)

A operação de adição emIR, p.éx.; e uma relação de tipo
(o,0,0). Ela é constituída pelas triplas (a,b,c) tais que
a+b = c

Por uma a;C4utciiu bmeada 8r71 A entenderemos uma faml'lia cons-

tituz'da pelo conjunto A e por relações defina.das a partir de
A. Assim, o corpo ordenado (]R,+,',<). é uma estrutura; como e-

la só tem relações entre indivz+duos é chamada aiE/tu;ül/mde7? 04-
dm. Um exemplo de at/tu,üi/m de o,tdam ,õttPe/t,{lo.t é um espaço topo-

IÓgico (A,{o},{U:U€0}) onde 0 é a topologia; ela contém uma re-
lação de tipo ((0)) -- 0 -- e relações de tipo (0) -- os vários
U's. (Incluímos os elementos de 0 na estrutura porque preten'
demos que quando uma relação (no caso 0) esteja na estrutura,
os elementos que a satisfazem (os U's) também estejam). Prc-
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cisamente, a defi.nação de estrutura é a seguinte

1.1.3 DEFINIÇÃO - Seja A #g. Uma u;C/ui;ül/ ba ea(ü, em A é lma fa

tília M = (M.:vcT) tal que

(O) MO : AO

(i) para cada TcT: Mica,t

(ii) se r :0, r: (rl'...,Tn) , então

ScMT e (SI ' ,Sn)cS -:+ SicMt.i '
i = 1 ,. . . ,n

Se M,r :A.r para todo ti-po 'r, diremos que M é a estrutura
laCma baseada em A

1 .2 - UMA L l NGLtAGEM PARA M

Seja M uma estrutura baseada em A. Apresentaremos una lin-
guagem adequada para descrever as. propriedades de M. Denote-
mo-la por L. Ela conterá, como as linguagens de l3 ordem, va-

/üãveü (um conjunto enumerável infini.to) , cones,üva.ó ('i,v ,A ,"'' ,

'-'") , quapl,téá.éaado,'ta (V,3) e pm.êpúua. A especificidade de L es-

ta nos seus ,õZnbo,Co.ó de xeZação (para cada T #O, T : (TI'... ,Tn),

um símbolo de relação q', ( ,..., ) com n!.L posições) e no seu

conjunto de coM,tapam (um conjunto C de cardinalidade maior ou

igual a card(UM.))

Admi.teremos que esteja definida uma função l :DlcC --'''' UNI

sobrejetora, chamada .étüe./time,:tição de L em M. Se scDT e se l(s) :S
diremos que s ê o nzome de S ou que s delta,ta S. O nome da relação

será freqilentemente o mesmo que usamos na metalinguagem (aque-

T
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]a que estamos usando para escrever estas notas) para indicar

a relação de M. Se s é o nome de S, o t.Cpo da conzó,tai,üe s é o

tipo de S.

As áa4mcleaó atõrrúca.ó de L são expressões do tipoC

0(tl ' . .. ,Tn) (tO 'tl ' ' ' .,tn)

onde cada t.i , i:0,...,n ou é uma variável ou uma constante de
L. Assim, na linguagem da estrutura plena dos números reais

as seguintes expressões são fÕnnulas atómicas

l

0(0)(N,]-) , ®(0,0,0)(+,2,3,5) , e(0,0)(<,x,1) , 0(0) Cx'x) , $(0) (]'B)

(1,2,3,5,+,<,1q,R são constantes, i.é, nomes de objetos da es-
trutura e x uma variável). As traduções para a linguagem in-
formal dos números reais são as seguintes (ljustificadas pela

definição de validade que daremos a seguir)

1(1N, (2,3,5)e+ (ou, na forma mais usual, 2+3:5)

(x ,l) c< (ou , x<1) , xcx , ]Rcl

(Se o le.itor estiver chocado com as duas Últimas, saiba, des-
]. ;'. ,.-,a alar car;n pví-llln+ílnç çnh n estigma denso ü(Óti.(66zue,C6de j ã,

m M).

]

Usando conectivos e quantificadores construtPmos, do mes-

MO modo que nas linguagens de lg ordem, as outras fórmulas de
L. Assim, se X e Y forem fórmulas de L então

nX, Xvy, XAy, x --+ y, x +-,- Y são fÓnnulas de L

Se X(x) for uma fórmula onde ocorre a variável x então
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Vx .X(x) e ]x X(x)

são fórmulas desde que em X(x) não ocorra Vx nem 3x. Uma .óm-

,tettça é uma fórmula onde não ocorrem variãvei.s livres , i.é, to-

da variável que.ocorre na fórmula ocorre no escopo de algum
qualificados

Para evitar paradoxos, precisamos, antes de definir va-

lidade de uma sentença em M, seleci.onar aquelas que chamare-

mos de admissx'vens em M. O objetivo é. excluir fórmulas como

[€1 , xcx , ]R€1 , etc

No sz'mbolo de relação õ.t.(-T,-T,...,-T) correspondente
ao tipo tO : (rl,...,tn), a i-ésima posição da esquerda para
direita, 0 g içn, é chamada de.po.ó.éção de {ípo r.i ' Se t é tm ter-
mo de L (uma variável ou uma constallte) com ocorrência numa

fórmula atómica õv., udl oco.aa.ênc,ü de t .{m ulll .topa, qual seja, o

tipo. da posição desta ocorrência de t. Em O(0,0)(a,b,c) , a o-
corrência de g é de ti.po (0,0), as de .E e g de tipo 0. Em

$(0,0,(0))(y'x'z,x) a ocorrência de ZI é de tipo (0,0,(0)), a

de Z. de tipo 0, enquanto que l tem uma ocorrência de tipo 0

e outra de tipo (0). Temos portanto a noção de tipo de uma o-

corrência de um termo numa fórmula atómica. Queremos estender

este conceito para todas as fÓnnulas. Observamos, preliminar-

mente, o seguinte fato de demonstração simples

FATO - Seja t um tenro e X uma fórmula de L. Toda ocorrên-

cia de t em X quc não seja imediatamente precedida por um
quanta.fixador é uma ocorrência de t em uma (única) subfórmu-
la atÕmi.ca de X

É simples agora defina.r o .t,ípo de uma ecoa,têlnc,éa de l .{eAlla t



lque pião .bela..éme(üa anepüe l eced&ía pox m qual,Lüá.écado.tl m ma áawu-

,ü x:é precisamente o ti.po da ocorrência de t na subfórmula
atómica de X onde se dá esta ocorrência de t em X. Por exem-

plo em($(O,(0)$x'y'z) ---' n'D((0),0) (y,z,x)) , x tem ocorrências
de tipo (0,(0)) e 0, y tem ocorrências de tipo 0 e ((0),0) e z
sÓ tem ocorrências de tipo (0)

1.2.1 DEFINIÇÃO - Uma fÓrmulaX é adr?]üó.Zve,C e17] M se

'(i) X for a;ü(a,CZá,Cada,i.é, todas as ocorrências de un ter

mo em X forem do mesmo tipo. Por exemplo, ®(0)(x,x)

não é estratificada, ao passo que, õ(0,0)(:'x'x)ées-
tratificada. (Na linguagem informal: xcx não é, e x:

=x eJ

(ii) todas as constantes que ocorrem em X são nomes de ob-

jetos de M (relações ou indivi'duos)

(iii) o tipo das ocorrências de 'cada constante é G mesmo

tipo da relação (ou indivz'duo) que ela denota. Assim

por exemplo, @(0)(l,R) (i.é,R€1) não é admissível

1.2.2 DEFINIÇÃO - Seja X uma sentença de L adn,éó,ó.ZveZ elll M. Va-

mos definir o que significa dizer que X ê vier,éda em M (M j-X)

Se X for admissz'vel e não for válida em M diremos que ela é

áaZóa m M. (M t7u X)

(i) se X for atómica, i.é,
então

M h: X se, e somente se,(SI'...,Sn)(SO

(ii) se X ="IY então, M 1- X 'e:::> M l#:: Y

]

/

,Vn) (S0'SI'... ,Sn)
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se X=Y AZ então,M f- X ç-> M 1- Y e M b= Z

se X=YvZ então,M l#:: X 4-0, M #: Y e M 1+ Z
se X=Y--->Z então, M l# )t e::> M b:: Y e M l7b Z

se X=Y '"->Z então, M b:::: X ç-» (M 1:= Y e M 1= Z) ou
(M l#: Y e M l#:: Z)

Ciii) Se X =Vx (Y(x)) e se as ocorrências de x em Y são de
tipo T, então

M 1:- X .a-:» M 1- Y(S) para todo S(MT

Se X= ]x(Y(x)) e se ab ocorrências de x em Y são do

tipo T, então

M 1= X 'ç-:» existir SeM. dal que M h:: Y(S)

O simboli.smo dos ti.pos facilita as defina.ções mas dia.-
culta. a comunicação. Assim, não usaicHos as sentenças de L
para descrever propriedades de M mas sim, as versões mais co-

municativas da linguagem informa]., observando que essas ver-

sões podem ser ''traduzidas'' para a linguagem L. Por exemplo,
o pri.ncz+pio de indução finita, cuja expressão corrente é

VP(O(PAVn(ncP ---* n+lcP) ---* P=N)

ou ainda,

VP(O(PAVn(ncP ---,- n+l(P) ---» Vm (mW *--, m(P)) ,

na linguagem L, da estrutura plena dos números naturais, tema
seguinte fo rma



VPE$(0) (P,0)ÀVn Vu(©(0)(P,n)"0(0,0,0)(' ,n,l,u) '--

(0)(P,u)) -' Vm(©(0)(N,m) '- 0(0)(P,m))]

(O prejuízo para a comum.cação em L decorre, como se vê,sobre
tudo da ausência de sz'mbolos para funções em L)

1 .3 O ALARGAMENTO M+ DE UMA ESTRUTURA M

1.3.1 DEFINIÇÃO - Seja M uma estrutura baseada em A e seja S

uma relação binária em M, i.é, S é de tipo (rl'T2) para algum

'rl e algum t2' Então

(i) o dramZyz,ü de S é o conj unto

dom(S) {acM lbeM
TT

2l
tal que (a,b)(S}

(ij.) S é concoxxelüe (ou á.éyt,é,tamelüe ,óaZüáe,üa) se , para cada

subconjunto finito {al'....,anl'dom(S) ,existir bcMT '
tal que

(a.i ,b)eS para todo i 1 , ,n

EXEMPLOS.- (1) A relação < (menor do que), em R, é concorren-

te pois dados al,...,ancR existe b(R tal que ai<b para todo
i = 1,.:.,n.

(2) Seja F um filtro sobre um conjunto A. Então a relação

S dada pol' S(F,G) ç::::+ F,GeF AGcF é concorrente. De fato, da-

dos FI'...,FheF, o conjunto G=Fln'''nFn pertence a F e GcFi
para todo i = 1,...,n.
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Estabeleceremos agora uma terminologia ad hoc, com a fi-

nalidade de facilitar a exposição.

1.3.2 DEFINIÇÃO - Sejam M = (MT: rcT) e M* : (Mj;: rcT) estruturas
baseadas em A e em A+, respectivamente. Diremos que M+ é uma

ex,timão de M se existir uma aplicação injetora

Se U M. ---lP---* S*c U M:l
'r:T ' T:T :

tal que

(i) W preserva tipos, i.é, ScMv :-:> S'eMl;

(ii) se t #O, r=(TI'... ,'th) e se S'Mv então

ui, , S;) B* 'eH" (SI ' ,Sn)'S

Seja M* uma extensão de U. Indicaremos por L* a lin-

guagem de M+. L''' é uma linguagem idêntica a L exceto nas cons-

tantes, cujo conjunto deverá conter nomes para cada objeto de
M*, em particular, para cada S(M, S* é uma constante de L*

Se X for uma sentença de L, X* seta. a sentença de L*

obtida de X colocando o asterisco * em cada constante que o-
corre em X. Por exemplo, se X for Vx (xcN) então X* seta Vx (xdq*)

Diremos que X+ é a ,Omduçãa de X. Como a inclusão S --- S* pre-

serva tipos então é claro que: X é admissível em M o-+X* é ad-
missível em M*

1.3.3 DEFINIÇÃO - Seja M* uma extensão de M. Di.remos que U*ê

e/ et;Ca tncPt e equZvaZlerl,te a M se, e somente se, para toda senten.-
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ça X, admissi+vel em M , se tiver

M k= X se, e só se, M* 1:= X*

1.3.4 DEFINIÇÃO - Seja M+ uma extensão de M. Diremos que M* é

um aea4gamePüo de M se

(i) M* for elementarmente equivalente a M

(ii) para cada relação concorrente S de tipo (rl't2) em M,
existir bc(M:l Tal que

Ca*,bS)cS* para todo a(dom(S)

Estabeleceremos na próxima seção a.existência do a-

largamento M* de uma estrutura M, admi.tamos, por enquanto,es

te resultado e vejamos algumas consequências da definição 1.3.4

Seja M = (Mv:TcT) uma est.Futura baseada em A e seja

M* um alargamento de M, baseado em A*. Em geral, M* }úo será
plena ainda que M o seja, i.é, existem relações de tipo t # 0

sobre A+, que não estão em M:l. Assim, temos a seguinte defi.-
n].çao

1.3.5 DEFINIÇÃO Sejam M e M': como em 1 .3 .4 Então

(i) as re.lações de A; -M} são chamadas ,teZaçãa exZe/tala,ó (a

(i.i) as relações de M:l são chamadas a.eZaçõu ,étüe./tnm (a M*)
(iii) as relações S*, onde S está em M, são chamadas 4e,Ca-

çõa .ó,tarda/td de M* (ou .élzd.,ív.Z(üo ,õ,Canja,'d, con/ardo ,õ,anda.'t({

função .ó,tenda,Qd, se for o caso)
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Como MÕ =A' (cf. 1.3.1), a definição de relação ex-
terna sõ ê relevante para tipos T #O. Doravante, omita.remos o
asterisco ' dos indivíduos standard de M+

EXEMPLO - Seja M a estrutura plena baseada nos números natu

rai.s H, e seja M* um alargamento de M, Vamos mostrar quer (i

é, o conjunto dos inda.vÍduos standard de N*) é externo a hl*

De fato, como a re]ação < é concorrente em ]N então

existe u em M* tal que

n < u para todo ncH
+

Portanto , W + -N .

Por outra parte, o princípio da indução finita

VP((OcP AVn (neP -i:::> n+l(P).) :::::+ Vm (meP <:::+ mdq))

Cque pode ser escrito na linguagem L de M, cf. 1 .2) , tem conto

tradução para L* (omi.tendo asterisco dos indivi,duos standard)

VP[(OcP AVn (ncP :::::+ ni]cP)) -+ Vm (m(P s-> mcW+)]

Portanto, esta sentença é valida em M*. Mas isto significa,con-

forme 1.2.2 - (iii), que para todo conjunto P de M't0) (i.é,to-
do P de tipo (0),.épüa.na a M*), se P satisfizer as hipóteses

do princípio de indução finita, então P =.IN*. Ora, N satisfaz

estas hipóteses e no entanto .N#IN*. Portanto, .N não esta em

M'(0), i.é, W não é interno ao alargamento M* de M
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nAn # g.

1 .4 - F l LTROS

Apresentaremos nesta seção um resumo das definições e teo

Temas sobre filtros que usaremos no resto da exposição. As de

monstrações podem ser encontradas em [ 5 ].

1.4.1 DEFINIÇÃO - Seja l # @

e

CI) Um áé,e;üa F sobre l é uma coleção de subconjuntos de

l (i.é, FcP(1)) tal que

(i) ©dF

(i. i.) A ,Be F -n AnBc F

(iii) AcBcl e Ae F ::::+ BeF

(2) Um clZ;Ouá.é,e;ho é um filtro U sobre l tal que

Vaca : A(U <-> 1-AéU

(3) Uma coleção 1. de subconjuntos de l (LcP(1)) temapm

la/üedade da .étüe,menção á,élLZ;Ca (p . i. f. ) se

AI , . . . ,Anc L :::::> Aln

EXEMPLOS

(1) Dado Yc[, Y#0, sejaEY] =]xc]: Ycx}. A co]eçãoIY]
é um filtro sobre 1. Ele seta um urra filtro se, e somente se,

Y for unitário. O fi]tro [Y] seráchamado á,éZ,üo ge,dado por Y

(2) Seja l um conjunto infinito. A coleção F constituída
pelos subconjuntos co-á,én,é,toó de l (A é co-fmi.to <::o l-A é fi.-
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ni.to), é um filtro. Ele é chamado á,élZ;Cao de F ache.t de l.

C3) Seja LcP(1) uma coleção com a p.i.f. O conjunto

F fA.l 3ncN e 3AI'... ,Anel tais que Aln nA cê.}n

é um filtro sobre 1. Diremos que F é ge,fado po,t L ou que 1. e u-
ma bae de F.

Um filtro F é ZZva.e se n A =g. Se F não for livre di.re-
AeF

mos que F é á,éxo. O fi.]tro [Y] do exemp]o ] é fixo, ao passo
que o fi].tro de Fréchet é livre.

Um filtro F é max.úa,C se para todo Acl, se FuÍA} for
filtro , então A( F.

1.4.2 TEOREMA:

(i) U é um ultrafiltro sobre l on,p -U for un filtro maximal

(ii) Todo filtro sobre l pode ser estendido a tm filtro ma

ximal

Ciii) Se U for um ultrafilt

tém conjuntos finitos.

(iv) Se l for i.nfinito então existe um ultrafiltro livre
sobre l

livre sobre Ulro então nao con

1.4.3 COROLÁRIO - Todo ultrafi.ltro livre sobre l contém o fil

tro de Fréchet de l (cf. 1.4.2.iii)

1.5 - ULTRAPOTENCIA DE M

Sejam B e l conjuntos não vaza.os, indicaremos por BI
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o conjunto de todas as funções b de.l em B. Um elemento bebi

seta denotada por <b(i):i€1> onde b(i) é o valor de b em i

Consideremos M = (M+.: rcT) uma estrutura baseada em A
e seja U um ultrafiltro sobre 1. Vamos construir uma estrutu-

ra M* = (M.r:'rCT) baseada em A" =Ax. Precisamos, para cada tipo
't, selecionar as relações de tipo T sobre Ai que constituirão

M}. Pretendemos que essas relações possam ser identificadas

com as famílias <s(i):icl> de (M.t)' (que denotaremos por MT)

Vamos proceder por indução sobre os tipos:

(i) Mn seta A+ =AI, posto que não exi.stem indivíduos ex-

ternos [cf. 1.1 .3]

(ii) M(0,...0) serãÍg:S.M:l0,. ..0)
partir de S =<S(i):icl>(ME0,.. . ;o) da seguinte forra.a

se(al'...,an)cAlx...xAI então

g

} S definidaonde e a

(al'... ,an)cS 'a-:> {icl: (al(i),.l..,an(i))'S(i)}'U.

(iii) M(TI'...,'tn) seta {S:S(MI(.rl'.. .,Tn)} onde g é defi-
na.da a parti.r de S = <S(i.) :icl>(MI(.t. ,. . . ,.t.) da seguin-

te forma: sejam SI'...,Sn perten.centes a M:l '...,M;

e associados a SI :<SI(i):icl>cMl;. ,...,Sn:<Sn(i):icl>,
respectivamente . Então

n

(SI,.. .,Sn)'S 'a:+ {i€1:(SI(i) ,. . . ,Sn(i))cS(i)}'U

1.5.1 DEFINIÇÃO - Seja M = (M.:TcT) uma estrutura baseada em A
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e U um ultrafiltrd sobre 1. A estrutura M* = (M:: tcT) , acima

construz'da , é . chamada U-cl.e,trapo;t:ênc,éa de M.

A linguagem L*, para esta estrutura, conterá como

com.Calda as famz'lias S :<S(i):i€1>eM:l, tcT, e que serão osm-
mu das correspondentes relações S. Desta forma temos:

,.tn)(S'SI' ,Sn)

se, e somente se, (por definição de validade cf. 1. 2.2)

(SI,... ,Sn)'S

se, e somente se, (por definição das relações S)

{i€1:(SI (i) ,. .. ,Sn(i)) eS(i) }eU

se , e somente se ,

{icl: M l-
,in) (S (i) ,SI(i) , , Sn (i) ) } € U

A aplicação S ---- S* que a cada S de M associa a 6ómtZe,éa

eom;tayüe <S:i€1> é injetora, preserva tipos e satisfaz o se-
guinte

1.5.2 TEOREMA Se S,SI' , S. estão em M então

,S;)(S' -c-:+ (SI' ,Sn)'S

DEMON8TRAÇAO - Lembrando que para cada i.€1, S+(i)

Sk' k : l,... ,n, segue

sil(i )
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(S',...,S;)eS' 'o::+Íicl:(SI'... ,Sn)cSlcU.

Como o conjuntoÍi'l:(SI'...,Sn)'S} ou é l Cse (SI'...,Sn)'S)
ou é @ (se (SI'... ,Sn)ZS) e como U é um fi.ltro (.'.gléU) segue:

{icl:(SI,...,Sn)cSlcU 'ç:n,(SI'..,Sn)cS.
c.q.d

Logo, M* é uma extensão de M

Consideremos os seguintes exemplos na estrutura plena dos
numeros reais:

CI) a i'elação ê é tal que dados

a = <a(i):icl>cR' e b = <b(i.):i(l>dli

então alb <-4"ÍI(l:a(i) <b(i)}eU.

em particular, se a(R, beR e a<b (.'.a* :'<a:i.cl>, b* =<b:ic10

então a :b i.,ois {icl:a<b} =leU (Corroborando o T.1.5.2)

(2) W* : {<a(i) : icl>: {i.€1: a(i) dlllJeU}

(3)(P(R))' : {<B(i):j.cl>:fiel:B(i)}cllR) c U}

Neste caso é bom observar que cada família <B(i):i€1> é o nc,-

mc de um conjunto $ cujos elementos são famílias <b(i): icl>

de elementos de R. Portanto, (P(IR))* é uma coleção de subcon

juntos de R* (i'lãa de .todo.ó os. subconjuntos de R' posto que al

duns serão externos a M* -- veja 1.3.5)

Para demonstrarmos a elementar equivalência entre l,{

e a ultrapotência M+, precisaremos do Teorema de Los e para

isto, um pouco mais de notação.. Se al'... ,an forem as constan-
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tes que ocorrem numa sentença X de L escreveremos X(a

en lugar de X e sendo bl'...,bn constantes (de L ou de L*),
X(bl'.:.,bn) i.ndicarã a sentença (de L ou de L') obtida de X

substituindo al'... ,an por. bl'...,bn' respectivamente. Ê cla-

ro que se bl'.. . ,bn denotarem objetos de mesmo tipo que al'
',an' respectivamente, então X(al'...,an) é admissz+vel em A{

se, e somente se, X(bl'...,bn) for admissz'vel (em M ou M*,con-

forme as constantes b:i estejam em M ou M*)

1.5.3 TEOREMA (LOS) - Seja X =X(a0'alf... ,an) uma sentença da

linguagem L (de M) admi.sst'vel em M, e sejam b0'... ,bn constan-
tes da linguagem L* da U-ultrapotência M" de M e tais que o

tipo de cada bk seja o mesmo que o de ak' k :0,... ,n. Então

M* 1= x(bo'bl' , b.) se e somente se

M F::: x(bo(i) ,blCi) ,bn (i) ) }eU

DEMONSTRAÇÃO - é feita por indução sobre o comprimento das fór-

mulas. O comprimento de uma fónnula X é o número de ocorrên-

cias de conectivos e quantificadores em X. A ideia subjacente

ã demonstração é que se o teorema fosse falso haveria uma sen-

tença X de comprimento mínimo, para a qual não valeria o teo-

rema. Demonstra-se que as sentenças atómicas satisfazem o teo-

rema. Portanto, X teria o comprimento m >0 e então seria: nY
ouYvZ ouYAZ bu Y -* Z ouY --+ Z ou ]x Y(x) ou Vx Y(x)

Nos cinco pri.melros casos, Y e Z, por terem comprimento menor

do que m, satisfariam o teorema, e nos dois Últimos, Y(a),tam-
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bém por ter comprimento menor do que n, satisfaria, para cada
a de M (de tipo adequado). Provando que em qualquer um desses

casos X satisfará o teorema, concluímos que não hã X que não
o satisfaça.

(1) Suponhamos X atómica. Portanto X tem a forma

,.tn) (aO ' al ,an)

onde aO tem tipo (tl,....,tn) e cada ak tem tipo vk; k :l,...,n.

Sejam bO :<b0(i.):icl>,...,bn:<bn(i).:ícl> em M* (e de tipo tk,

k= 0,... ,n, respectivamente). Então

M* 1- $(.rl'...,.tn)(bO,bl'''',bn) se, e somente se

(bl'...,bn)cb0 se, e somente se

{i€1 : (bl (i) , ,bn(i))cb0(i)}cU se, e somente se

{icl:M 1- Õ(vl,... ,vn)(bO(i),bl(i),''.,bn(i))}'U.

(2) Suponhamos X =nY. Por hipótese de indução Y é tal que

M' P Y0o ,bl, ,bn) 'ç:> {i€1: M b: Y(bO(i),bl(i) ,bn (i) ) }(U

Temos: M* 1- X*(b0'bl'...,bn) se, e somente se,(por
definição de validade)

M* 1+ Y(bO ,bl , ,bn)

se , e' somente se (por hipótese de indução)

{ ic l M h: Y(bO (!) ,bl(i) bn(i))}/U
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e somente se, -(pelo fato de U ser um ultrafiltro)

{i€1: M # Y(bO(i),...,bn(i))}cU

ente se, (por definição de validade)

{i€1: M l= "IY(bn(i),... ,b.(i))}eU

nte se,

{i€1: M 1= X(bO(i) ,...,bn(i))}cU.

(3) Suponhamos X = Y AZ. Então

M* 1- X (bn , . . . ,b.)

e som

e some

se,

se,

se,

se ,

M' 1- Y(b0'...,bn) e M' 1- Z(b0'...,bn)

)nte se (por hipótese de indução)

DI =ticl: M 1- Y(bn(i),... ,b.(i))}eU

somente se ,

se,

e

D2 : {i€1: M 1- Z(bO(i),...,bn(i))}(U.

Como U é filtro, D = DlnD2cU e-o' Dica e l)ZcU

Portanto, M' 1- X(b0'...,bn) se, e somente se

{icl; M h:: Y(bO(i),...,bn(i))AZ(bOCa) ,..- ,bn(i))}cU.

(4) Suponhamos X =Vx Y(x,al ,... ,a.) (como X é uma senten

! lgB l + IL//\ \-4./ 9 a 0 a
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ça, x ê a Única variável li.vre em Y) Por hipótese de indução,

M' b- Y(b ,bl' .. . ,bn)

se , e somente se ,

M 1= Y(b(i) ,bl(i) , ,bn (i) ) } € U

para todo b de M* de tipo adequado.

Suponhamos queÍicl:. M 1= Vx Y(x,bl(i) ,.. . ,bn(i))}cU
e seja b =<b(i):icl> em M* (de tipo adequado). Então

D : {i€1: M b:: Y(b (i) ,bl(i) ,

aticl: M 1- Vx Y(x,bl(i)

(i) ) }3n

Ci) ) }n

Portanto, DeU. Por hipótese de indução, M* 1- Y(b,bl'
Como b era um elemento genérico de M* (de tipo adequado)

tão M* 1= Vx Y(x,bl'. . . ,bn)

Reciprocamente, se

D : {i€1: M 1= Vx Y(x,bl(i),...,b.(j.))}ÍU

então {i.€1: M # Vx Y(x,bl(i),..-,bn(i))} : l-DCU. Para cada

i€1-D seja b(i) em M tal que M l#: Y(b(i),bl(i),...,bn(i)) e pa
ra cada ieD, seja b(i) um elemento qualquer (mas de tipo ade

quado) de M; e seja b =<b(i):i.€1>. Devido a escolha dos b(i) ,

{icl: M l#: Y(b(i),bl(i) ,...,bn(i))}Dl-DcU. Logo, por hipótese

de indução, M* #: Y(b,bl,... ,bn).Portanto, M* l# Vx Y(x,bl'...,bn).

A demonstração, para os outros conectivos e o outro
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quantificados é análoga. c.q.d.

Lembremos que se X for uma sentença da linguagem L

de M, então X* é a sentença de L* (a linguagem da extensão A4*)

colos.ando um asteri.sco em cada constante que ocorre X

1.5.4 COROLÁRIO - (A elementar equivalênci.a entre M e a ultra-

potência M') - Seja M* uma U-ultrapotência de M e seja X uma
sentença de L, admissível em M. Então M* 1= X* se, e somente

se, M 1= X
8

DEMONSTitAÇÃO - Seja x =x(al'..: ,an). Portanto, x* =x(ajl,...,a;)
onde, para cada icl, aÊ(i) :ak' k:l,...,n. De acordo com o
Teorema de Los, M'' 1= X* se, e somente se,

{i€1: M f- X(al+ (i) , , al; (i) ) } ' U

Mas este Último conjunto ou é l (se IJ h:: X) ou é Q (se M b': X)

Como U é filtro (.'. ©/U) então {i€1:.M 1= XlcU se, e somente

se, M 1- X. c.q.d

1 .6 - ULTRAPOTÊNCIAS QUE SÃO ALARGAMENTOS

Conforme vimos em 1.5 toda ultrapotência M* de uma

estrutura M é uma extensão elementarmente equi.valente a M. Ve-

remos agora, que se U for um adequado ultrafiltro, M* será um

alargamento de M.
Consideremos a estrutura M = (N,<) e seja U um ultra-

filtro não principal sobre o conjunto dos números natural.s l

Então a U-ultrapotência de M é M* = (W',t) onde W' :lgl e ê é tal
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que se a = <a(i) :iél> e b <b (i) : i€1> ent ão

a t b c:::> {i€1 : a(i) < b (i) }eU

En particular , sendo u < 1 , 2 , > então

n < u para todo n(]N

De fato, n,como e]emento de ]N*, é a famz'lia constante

<n,.. .,n ,. ..>,

como D =ÍI(l:n<i} é co-finito e U é um ultrafiltro não prin-

cipa[, segue que DeU, [cf. 1.4.3]. ]sto mostra que M* é um a-

largamento de M

Todavia, se M for uma estrutura plena baseada num

conjunto não enumerável, a ultrapotência de M por um ultrafil-

tro sobre um conjunto enumerãvel l não seta um alargamento de

M. De fato, consideremos U um ultrafiltro sobre um conjunto

enumerãvel l e seja M a estrutura plena baseada em A, com A

não enumerãvel. Seja F o filtro sobre A constituído pelos con-

juntos FcA tais que A-F é enumerãvel. A relação S de M (de ti-

po ((0),0)) dada por

CF ,a)cS c:-> FeF e a(F

é concorrente no seu domínio F, (pois F tem a p.i.f.). Entre-

tanto, nenhum b ; <b(i) :i€1>, pertencente à U-ultrapotência M*, é

tal que (F*,b)eS* para todo FeF. De fato,

(F+,b)(S+ e:::+ {icl:b(i)cFlcU,

e tomando F =A - {b(1) , ,b(n) , }, vemos que FeF mas bdF*,
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j..é , (F* ,b)éS*

1.6.1 TEOREMA - Seja M = (M,:T(T) uma estrutura baseada em A.

Então existe um ultrafiltro U sobre l tal que a U-ultrapotên-

cia @+ de M é um alargamento de M

DEMONSTRAÇÃO - Seja M = U M.. O conjunto l.sobre o qual defi-

niremos o ultrafiltro U é o conjunto das partes fmi.tas de M,

i.é, l =Pf(M). Para cada i(l seja Fj : {kel:k)i}. A famíli.a

(Fj)icl tem a p:i.f. pois

TcT

q

n

Consideremos F o filtro gerado pelos FI e seja U um ultrafi.l
tro que contenha F [cf. 1.4.2]. Afirmamos que a U-u]trapotê
cia M* é um alargamento de M.

Seja S uam relação concorrente de M, de tipo (TI''t2) . Vamos

defi.nir tzn elementobS :-<b(i):i€1> de M* da seguinte forma: se
dom(S)ni #g então b(i) é algum elemento de M. tal que (a,b(i))(S

para todo acdom(S)ni (existe tal b(i) pois S é concorrente e

ié finito); se dom(S)ni =g então b(i) é um elemento qualquer
de M

n

2

T2
Seja acdom(S), então

{ i.e 1:(a ,b (i)) cS }3{ i( 1: i3Ía} .f eF

Portanto, {i€1: (a,b(i»eS}GU. Logo, (a*,bS)cS* para todo a(dom(S).
Posto que M+ é uma extensão elementarmente equi.valente a M

(cf. 1.5.4), concluímos que M* é um alargamento de M. c.q.d



+

1-

#

H
A . .

25

1 .7 - PROPRIEDADES E EXEMPLOS DE ALARGAMENTOS

1.7.1 A IGUALDADE EM M* - Sejam M uma estrutura plena basea-

da em A e M* um alargamento de M. Entre as relações de -U es-

tão as diagonais de cada M.r (denotadas por :v e que são, por-
tanto, relações do tipo (t, t)). A inclusão S -....- S*, de A{ em Al*,

associa a =.r a relação =,r que, em princípio, não tem porque

ser a diagonal em Ml:; em geral não é. Entretanto, ela é uma
legítima ''igualdade'', no seguinte sentido

(1) M* h: Vx (x :, x)

(2) M* 1- Vx Vy (x !.t y --,- y gT x)

(3) M* F:: Vx Vy Vz (xg.ty Ay!.t z --''" x:.r z)
C4) M* 1- Vx Vxl'....,Xn'yl'...,yn((xl'...,Xn)cx/txl ;,crIA

Axn E.t yn --'" (yl' . .yn)cx) (substitutividade) ;

Cisão porque, estas sentenças são traduções para L* de senten-

ças de L, válidas em M). Isto quer dizer que ela é uma rela-

ção de equivalência e que êlementos ''iguais*'' satisfazem as

mesmas relações. Além disso, para t #O, duas relações SI e S2

tais que. SI g.tS2, tem a mesma extensionalidade, i.é, são sa-
tisfeitas pelas mesmas relações de M':. Portanto, cada relação

:.r satisfaz todas as propriedades formais de uma igualdade
Neste sentido, duas relações ''iguais*'' são, para todos os e-

feitos, iguais.

No caso de M* ser uma U-ultrapotência de A{, o comentário

acima significa que podemos identificar famílias <a(i) :i(l> e

<b(i):icl> tais queticl:a(i)=b(i)}cU. Indicando por S a clas-
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alência do elemento S então

W* = {<a(i):icl>: a(i)cW para todo i€1}

(P(W)y' = {<B(i):i€1.>: B(i)cIN para todo i€1} , etc

1.7.2 PROPOSIÇÃO - Sejam B e C conjuntos (do mesmo tipo) de l.{
Então

dese equzv

(BnC)* = B*nC*,(BuC)* = B*uC*,(B-C)*= B*-C*,(BxC)* = B*xC*

BcC se, e somente se, B*cC+

DEMONSTRAÇÃO - Seja a =AnB. Então,

!

M 1- vx (x +--+ x'cA A xcB)

M* 1- Vx (xca* ''--, x(.# A xcB*).

M* , esta Últi.ma sentença significa que

a* = A*nB* , i.é, (AnB)* = A*nB*

.armações são verificadas de modo análogo

c.q.d

s a M*

Interpretada em

erno

As out

1.7.3 PROPOSIÇÃO - Sejam B e C conjuntos int

BnC, BuC, BxC,.B-C também são internos a M*

DEMONSTRAÇÃO - A sentença

Vx Vygz Vt (t(x A tcy -'--, t(z)

é válida em M, e portanto em M* (ela não contém constantes)

Interpretada em M' ela si.gnifilca que para todo xcM'(v) e todo
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yeM't.t) (i.é, todo x e todo y ,élüe,anos e de ti.po (r) -- pelo fa-
to de termos usado tcx em lugar de $Í.)(x,t) não ficou explÍ

cito o tipo de x nem o de t; subentendeu-se) existe zcMtV) (z
Zyümna e de tipo (v)) tal que z =xny. Portanto BnC é interno

As outras afirmações são provadas de modo análogo

1.7.4 PROPOSIÇÃO - Sejam B e C conjuntos de M. Se f for uma

função de B em C então f* é uma função de B* em C* e f* res-

trita a B coincide com :f

dC q

DEMONSTRAÇÃO - As seguintes sentenças são válidas em M:

Ci) Vx Vy((x,y)cf ---* xcB AycC)[f é uma. re]ação de B em

Cj.i) Vx .(x(B ---'. ]y((x,y)cf)) 'l
P LI e uma tunçaoJ

(iij.) Vx Vy Vz ((x,y)cf A (x,z)cf ---'' (y=z))J

Traduzindo estas sentenças para L* (colocando asterisco sobre

as constantes teremos sentenças vãli.das em M+. Mas isto sig

nifica que f* é uma função de B* em C'. Em resumo, a afirma

ção ''f é uma função de A em B'' é exprimÍvel na linguagem L,

vãli.da em M e portanto sua tradução para L* (que é: ''f* é uma

função de A* em B*'') é valida em M*

A segunda parte da proposição é conseqilência da clãu-

i) da definição de extensão [cf. 1.3.2]

c]

aula

c.q.d

1.7.5 -0 ALARGAMENTO DA ESTRUTURA PLENA DOS NÚMEROS REAIS

Consi.detemos .M a estrutura plena baseada nos nÚmros
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reais R e seja M* uma alargamento de M As' operações

+ : (x,y)cRxIR ---> x+ycR

(x ,y)cReR ---+ xycR

se estendem a operações deJR*xR*emR+Ecf:1.7.4 e 1.7.2] (são

denotadas pelos mesmos sz+mbolos + e ., omitindo-se o asteris-

co) e os axiomas que caractere.zamR como corpo, sendo expri-

ma'vei.s em L, são, por decorrência, x-áli.dos em M*. Portanto,

(R'',+,.)é um corpo. Mais do que isso, estendendo a relação <

Cmenor do que) a R''' temos que ai'';,+,.,<) é um corpo ordenado.

O mesmo para a função módulo que também em R* satisfaz lxl =x
se x zo ou lxl =-x se x <0

Sendo < concorrente em R e sendo M* um alargamento

de M, então existe- acl{ tal que

a < a para todo acR

Como R* é um corpo então

VxcR+, VyeR+ : 0 < x < y c:+ 0 <4 <}
y .A

Logo, se 0 < a <a para todo acJR, a> 0, então

0 <{ <{ para todo agIR, a > 0

Denotaremos por Rfl e R} os conjuntos

R;l = {xcR+: lxl g a para algum acre

{xcR* x l g a para todo acR, a>0}
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Chamaremos de á.&LZ.;Coó os elementos de IR:l, de .énáZ}L,üa,alma,ü os e-

lementos dé ]R; e de .(ná,éyl,éZoó os elementos de R* -IR;l. As con-
siderações anteriores mostram que existem elementos infinitos
e e]ementos infinitesimais. não nu]os em ]R'''. Escreveremos x

para indicar que xcR{. Se x e y forem tai.s que jx-yl -'0 dire-
mos que x e y são .éná,Ci,L,üu,éma,emepüe l/tPõ)cúoó (ou, simplesmente ,

r)/Óx,üoó) e escreveremos x - y

Consi.detemos o conjunto doÉ números naturais ]N na

estrutura plena dos reais M. A sentença ''VxcR ;ncJN (x$ny' (que

é exprimi've]. na linguagem L) é valida em M. Portanto, em M*,

vã[e que ''VxcR* ]ncN* (xsny'. isto imp]i.ca que exi.stem e]emen-

tos infinitos em ]N* (jã tínhamos observado isto em 1.3.5.ex.)

Posto que entre dois números naturais não existe um tercei.ro

numero natural (i.é, Vm,ncIN: nsm<n+l np m=n) então, concluLnos

que entre das e]ementos n e n+] de ]N*, não existe um tercei-
ro e]emento de ]N'. Daz', conc]uÍmos que ]N* -W é o conjunto dos

elementos infinitos de ]N+. Ti'nhamos provado no exemplo que se

segue a 1.3.5 que N é um conjunto externo ao alargamento da

estrutura plena sobre W. Do mesmo modo p.odemos provar que ele

é externo a qualquer alargamento de qualquer estrutura que con-
tenha ]N.

1.7.5.1. PROPOSIÇÃO - Os seguintes conjuntos s

alargamento M* da estrutura plena dos reais

(ii) W* -N
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(iii) R

(iv) R}

(v) R*-R:l
(iv) K4'

DEMONSTRAÇÃO - (i.) veja comentário acima.

(ii) se W* -IN fosse interno, então ]N* - l®" -JN) =IN também

seria cf. 1.7.3.
(iii.) se R fosse i.nterno, então .N =JRnIN* também geria

(iv) basta ver que W =IRinIN*

(v) .N' -N : H*n (R* -R})

(vi.) ]R{ é o conjunto dos inversos de R* -Rll, portanto ex-
terno

(Não é difi+cil provar que se A

dos .seus inversos tamb ém é)

NOTA - Outras formas de se apresentar o conteúdo deste capí-

tulo, não usando a noção de tipo, podem ser encontradas
am rl 'ZI ,x.. .x,n rl nl

for interno então conjunto0

m



CAPTmLO ll

O NÚCLEO DE UM FILTRO E TOPOLOGIA NAO STANDARD

No capítulo l apresentamos os instrumentos gerais do

método não standard; neste, veremos os meios específicos para

a abordagem não standard dos temas topológicos

O conceito de p cZea de ülltl á,€1,estRO, embora jã usado por

Robinson [12], tem seu estudo sistemãti.co feito pe]a primeira

vez por Hirschfeld Machover [10] e Luxemburg [ 9 ]. Preferimos

a terminologia de Hirshfeld Machover no lugar da de Luxemburg,

usando J2iicZe.o da [m á,{lZl;Cm ao. invés de mâzada de um á,{l,e;CQO para não

sobrecarregar o uso da palavra manada, empregada aqui para desig-

nar o núcleo do filtro das vizinhanças de um ponto.
Os conceitos topolõgicos aqui apresentados são, com

exceção dos referentes ao espaço produto, aqueles que usare-
mos no resto da exposição. As aplicações em demonstrações de
teoremas de topologia geral, que concluem o capítulo, tiveram
a Única finalidade de nus:trai o uso do método não standard an

topo[ogia. Outras ap]icações podem ser vistas em [3],[9],[10]

e [ 1 2].

b

Neste capítulo M seta uma estrutura plena baseada em

31
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A e M* um alargamento de M.

11.1 - 0 NÚCLEO DE UM FILTRO

11.1.1 DEFINIÇÃIO - Seja F um filtro sobre um conjunto B de M

O }zãeZeo de F é o seguinte subconjunto de B*

nuc(F) = ÍI F"
F€F

É claro que se B for uma base do filtro F então

nuc(F) : n L"
L€B

EXEMPLOS (1) Seja iU a estrutura plena baseada em N e seja F o

fi[tro de Fr-echét sobre ]N. Então, como a famí]i.a dos conjun-

tos in : {kcIN:kzn} , ncJN, é uma base de F,. segue que:

nuc F = n .l: = ÍI {kcH';:kzn} =IN'':-IN
ncIN '' ulEq

(2) Seja M a estrutura plena baseada em IR ê seja F o fil

tro das vizinhanças de O. Então

«ucF) : n ]
ncH {x.R* : VnW ( lx l<iÍ) } ]R+

l

(o conjunto dos e]ementos infinitesimais de ]R*)

(3) Seja F o filtro principal gerado por F0' Então

Fc F +--+ FDF. .l--> F*3FX
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.logo,

nucCF) ..;'* : '8
Un conjunto 13cA*. é mcZea/t se 13 : nuc(F) para algum

filtro F sobre A. Nem todo í3cA* é nuclear. Por exemplo, seja
vcW* -IN e seja E3 =IN* - {v}. Se F*aí3 então F*aN, portanto lbN (F*

não contém mais elementos standard do que F cf. 1.3.2). Logo
F*3N'. ]sto mostra que í3 não é nuc(F) para a]gum F sobre ]N

(Este exemplo refere-se, naturalmente, à estrutura dos núme-

ros naturais)

11.1.2 LEb4A FUNDAMENTAL DOS. N(iCLEOS (l.f;n.) - Seja F um fil-

tro sobre BcMf.r). Então existe Q(F+ tal que Wcnuc F. Em parti-
cular, nuc F # ©.

DEMONSTRAÇÃO A relação R(M((T) ,(t)) dada por

R(F ,G) <:+ F,G(F e GcF

é concorrente, pois dados FI''' ' ,Fn'F o conjunto G = n Fj. .es
tã em F e GcF.i para i: l,... ,n. Como M* é um alargamento de &{

então exi.ste W em M* tal que R*(F';,@) para todo FeF, i..é, ©eF*

e PcF+ para todo FeF. Logo @cnuc F e WcF*

Como ©/F então ©/F*, portanto, huc F #©

n

c.q.d

Voltantlo aos exemplos anteriores vemos que em (1) os

conjuntos l~, = {ncW*:nzv} vcIN* -IN, pertencem a F* e estão con-
tidos em nuc(F); em(2), os conjuntos] -=,#[, vcH*-N, são
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possz+veis W do l.f.n

Começando de F nÓs definimos nucCF)cA'. Inversamen

te, .dado BcA'e, B BO, nÓs definimos

fil13 = {F: FcA e BcF'': }

É fáci.l verificar que fila é um filtro sobre A, chamado áéZ;C/to

gmaÜ' pox B .

11.1.3 PROPOSIÇÃO - Sejam 1: e G filtros sobre A e cl,BcA* (a e

B não vazios). Então:

(i) FcG :> nuc Fanuc G

(ii) QcB :B" fil aafil B

(iii) :fil nuc F = F

(i.v) se cl for nuclear então a = nuc fil a

DEMONSTRAÇÃO - (i) e (ii) são evidentes.

(ii.i) (3) é clara pois F(F ::+ F*Dnuc F, e isto quer dizei

por definição, que Fefil nuc F

(c) - Seja F*anuc F. Pelo l.f.n. existe WeF* t.q. @cnu

go, F+onuc F3nuc FDQcF+. Portanto, em M'': é válido que

9

F LoC

]x (xeF* A xcF*)

Logo, como a sentença sem asterisco õ admissx'vel em M, ela é
váli.da em M. Interpretada em M ela implica que FeF (pois F é
filtro)

(iv) a =nuc F, para algum filtro F ::+ nuc fil ct :

f-PBq + t'nuc F =c!

c.q .d

nuc nuc
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11.2 - ESPAÇOS TOPOLÓGICOS

Seja (E,0) um espaço topológico 0 é a topologia
Cona.ideremos M, a estrutura plena baseada em E, e M* um alar-

gamento de M. liésignaremos por Fn o filtro das vizinhanças de
peE e definiremos a mõtada de p, u(p) , por

u (p) : nuc(Fp)

logo,

u(P)
VeFp' V aberto

Se xcu(p) diremos que ''x a,tã JafLãx,üla de p'' e escreveremos x

Esta relação não é, em geral, uma relação de equivalência. De

fato, a manada sÕ esta definida para elementos standard. Se

xcU(p) , para algum peE, diremos que x é gume-.ó,taytda/cd,caso con-

trario, diremos que x êl .tcltio,to. O próximo teorema é devido aRo-
binson.

11.2.1 TEOREMA - Um conjunto ScE é aberto se, e somente se,

p(p)cS*, para todo p(S.

DEMONSTRAÇÃO - Se S for aberto, então ScFn e portanto S*:,u(p)
Por outro lado, suponhamos u(p)cS* para todo pcS.

Seja peS. Pelo l.f.n. existe @cF:, tal que @cu(p)
Portanto, @cS*. Logo, em M* é válido que

xc F+ A xcS+]x
P
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Traduzindo para a linguagem de M concluímos que

AXcS

é váli.da em M. Mas i.sto quer dizer que S é uma vizinhança de
p. Portanto, S é aberto.

c.q.d.

COROLÁRIO B é fechado se, e somente se,

xeB+ e x-p, pcE -B' peB

DEMONSTRAÇÃO - Se x.-p e peE-B então, como E - B é aberto,segue

que x(E+ - B*

As manadas são completamente. determinadas pela topo-

logia. Por outro lado, se as manadas p(p) forem- dadas para ca

da peE, então, pelo Teorema anterior, a tipologia é detenni

Suponhamos que se tenha uma coleção (0(p):p(E),pc0(p),

de subconjuntos de E*. Esta colação define uma topologia 0 da
seguinte torna

0( 0 C:-> (pCO -;" 0 (P)c0*)

É claro que 0 8 uma topologia pois, @ e E estão em 0 e

(i.) ol'o2c0 e p'olno2:+ 0(p)'olno2 :(olno2)*

(ii) se pcUoj. então pcoi0 e portanto 0(p)colo'Uoi
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Mas a colação (0(p):p(E) não ser'ã, em geral, a co-

lação das manadas de 0, pois
Ci) H(p) é nuclear para todo' p

(ii) para todo pcE existe Qc0" com pc@'u(p) (l.f.n.)

11..2..1 PROPOSIÇÃO - A coleção (e(p):pcE) é a coleção das ma-

nadas de 0 se, e somente se,

Ci.) 0(p) for nuclear para.todo peE, e

(\i) para todo p(E existe @c0* com pcPc0(p)

DEMONSTRAÇÃO - (::+) é consequência dos comentários acima

(e:) se 0(p) for nuclear então 0(p) =nuc fil 0(p) (cf.:11.1.3,
ivy. Por (ii), se F*a0(p) então F'':3P para algum @c0*. Passan-
do de M* para M (como nos argumentos anteriores) temos que e-
xiste o(0 tal que Fao

Logo,

0 (p) = nuc fil 0 (p) ÍI .':
oc0
pco

o (P)

Vejamos os axiomas de separação na versão.não stan
data

1 1 .2 TEOREMA (Robinson) - Seja (E,0) um espaço topo-Logo-co.

(i) 0 é TO <:-> dados dois pontos distintos p,qeE então oi
pZU(q) ou qÍU(p)

(ii) 0 é TI 'ç::> dados

pdu (q) e qZu (p)

Ciii) 0 é T? (Hausdorff) 'o-;' dados dois pontos distintos

2

p,qcEdistintosdois entãopontos
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p,qeE então U(p)nu(q) : g.

DEMONSTRAÇÃO - (de (iii) -- as outras são análogas)

(::+) Se 0 for T2 então existem VleFp e V2€Fq tais que

V].nV2 : 0, logo V+lnV2 : g.

Como p(p)cVI e u(p)'V2 então U(p)np(q) = @

('H) Suponhamos u(p)nu(q) = g. Pelo l.f.n. existem @l e @2com

QleFp' @l'u(p), @2cFq'©2'u(p)' Portanto, é válida em M*,a sen-
tença

]x 3y (xeF; A yeF:l. Axny=g)

Portanto, a tradução desta sentença para a lingua-

gem de M (omitindo as asteriscos) é admissx+vel e válida em &t.

Interpretada em M ela significa que exi.stem VleFP e V2€F tais
que VI nV2 : g.

c .q .d

O uso que fizemos até agora do l.f.n. ilustra a es
sência da técnica não standard. Usando o fato de M" ser um a

largamento de M (i.é, ter elementos ''infinitos'' para cada re

lação concorrente) descobrimos uma propriedade de hf* (por e

xemplo, a existência de Q tal que @(rl: e QcF*). Escrevemos u
ma sentença de h* cuja interpretação em M* é apropriedade da

da. (]x: x(F: AxcF*). Se a tradução desta sentença para L re
multar numa sentença admissi'vel em M, será valida em M. A in

terpretação da sentença em M é o teorema que se desejava pro
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Vejamos a caracterização não standard de função con-

tínua. Suporemos todos os espaços envolvidos contidos numa mes-
ma estrutura M. Se f: E ---,- F então f se estende a f*: E* ---'-F"

e f+ coincide com f nos elementos standard. Omi.teremos o as-

terisco de f'; sem que isso deva provocar confusões.

11.2.3 TEOREMA Seja f uma função entre os espaços topológicos

E e F, e seja peE. Então f é contz'nua em p se, e somente se,
Q

Cx."'p :+ f(x)-'f(p)) ,(i.é, f(u(p)cp(f(p))).

DEMONSTRAÇÃO - (:+) Seja V uma vizinhança de f(p). Precisamos

mostrar que f(u(p))cV*. Como f é contínua em p existe UeFp tal
que f(U)cV logo, f(u(p))cf(U*)cV*

(+) Seja V uma vi.zinhança de f(p). .Pelo l:f.n. existe ücrl
tal que Pcu(p). Como f(p(p))cu(f(p))':V* então fCÜ)cV*. Logo,a
seguinte sentença é valida em M'':

]x: x.F;l « f(x)V*

Traduzida e interpretada em M ela significa que existe UcFD
tal que f(U)cV. Portanto, f é contl+nua em p.

c.q.d

É notável como a caracterização não standard promo-

ve à condição de definição rigorosa, a descrição informal de
continuidade

''x próximo de p ---'" f(x) próximo de f(py'
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11.2.4 TEOREMA (Rabi.nson) - Seja (E,0) um 'espaço topológico e

seja KcE. Então

K é compacto '(-+ (xcK* :::> x(U(p) para algum pÉK) ,

)
.vueo

P n

l a

K é compacto 'c-+ (xcK* -$' x-p para algum peK)

DEMONSTRAÇÃO - (-+) Suponhamos.K compacto e seja xcE*. Supo-

nhamo's que xdu(p) , para todo peK. Vamos mostrar que xZK*. Pa-

ra cada p(K existe algum aberto oP tal que xZo;l. A família
(o.:pcK) é um recobrimento de K. Por'c.cinto, existe um numero

fi.nato de pontos de K, PI'''''Pn tais que KSoplu'''upn' Por'
tanto, a sentença

Vu(ucK --'» ucoPlv

é vál.ida em M. Traduzindo para L''' e interpretando em M* con-

cluz+mos que xZK+

(a:::) Suponhamos K não compacto. Seja ' um recobrimento aberto

K que não admite subrecobrimento finito de K. Segue. que a re-

lação

R(o ,y) c:-l" oc'P A y(K A yZ

é concorrente. Portanto, existe y(K* tal que R*(o*,y) para to-

do ocY, i.é, y(K+ e y/o+, para todo ocV. Por outro lado,se p(K

então p(o para algum oc'lr, donde y/u(p) , contra a hipótese.Lo-

go , K é compacto

0

c .q .d.
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Se (E,0) for compacto e Hausdorff então para cada
xcE+ existe um único peE tal que xcu(p). Em particular,se es-

tivermos em R (ou a:) , e se x for finito, i.é, xcR} (ou xcE+f)
então existe um único peR (ou p([1) tal que xcu(p). Este p se-
ta denominado }aa.aZe ó;Cálida'd de x e indicado por stdCx). (Note

que se x(RÊ então x pertence a {xdR: lxl.Kml* e o conjunto
{xeR: lx l $ m} é compacto)

É interessante notar que enquanto a definição stan-

dard de compacidade envolve famz'lias de conjuntos (.'. tipo ((0))) , a

caracterização não standard é formulada somente em termos de
elementos de E" (.'. tipo 0)

Consideremos lona família (Ei) i€1 de espaços topológicos indexa-

da num conjunto 1. Suponhamos l e todos os Ei numa mesma es-
trutura M. O produto cartesiano H = lt E.i é o conjunto das ftm-

ções f: l ----b UEi, tais que f(i.)(Ei' A topologia produto em ll
tem como uma base os conjuntos

€ 1

o = {f: f(ik)cok}, k = 1 ,... ,n

ondeÍil'..,inlcl e ok é um aberto em Ek

Passando a um alargamento M*, 11* será um conjunto de

funções g definidas em 1* e tais que g(i)(Ei pata todo i€1

11.2.5 TEOREMA - Seja ll = R E; com a topologia produto e sejami( l
f€11 e g(ll*. Então, g g(i) (i.) para cada i€1

OBS. - O Teorema não afirma nada sobre os índices i(l* -l
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DEMONSTRAÇÃO - (=") Se para algum i0€1, g(iO)/u(f(iO)) , então

existe um aberto oin contendo f(iO) tal que g(iO)dolo'Portan-
to, g não pertence o', onde o :Íh€11: h(iO)coi},enquanto o con-

tém f

(<=) seja o um aberto básico da topologia produto, i.é,

o = {f': f(ik')cok} , k = 1 ,...,n

Portanto gCik)CP(f(ik)), k:l,.. . ,n, por hipótese.Logo, g(ik)cok
k=1,...,n. Portanto, gco+. Logo gcuCf), i.é, g

1 1 .3 - DEMONSTRAÇÃO NÃO STANDARD DE ALGUNS TEOREMAS DE TOPOLOGIA GERAL

Veremos em alguns exemplos elementares como funcio-

nam os conceitos não standard nas demonstrações de teoremas da

topologia geral. As demonstrações são devidas na maior par-Lçs

a Robinson [12] e Hirschfe]d Machover [10]. Os teoremas ]i]

3.6 e 111.3.7 estão em [ 3 ]

11.3.1 TEOREMA - Se cada E.i, i€1, for Hausdorff então HEj é
Hausdorff

DEMONSTRAÇÃO - Sejam f,g€11, f #g.. Portanto f(iO) #g(iO) para

algum iOcl' Como Ei. é Hausdorff então u(f(iO))nu(g(iO)) : q,
logo, u(f)nu(g) = @ Ccf. 11.2.5). Portanto IT é Hausdorff

11.3.2 TEOREMA (Tychonoff) - Se cada Ei for compacto então lIEd

e compacto.

DEMONSTRAÇÃO - Seja g€11+. Precisamos mostrar que g-f para al-

gum.fclt (cf. 11.2.4). Mas, para cada i€1, g(i)-,ai para algum



- qD -

aicEi (pois os Ei são compactos). Escolhendo, para cada i€1

f(i) :a.i, temos que f(i) -g(i), icl, e portanto f-g (cf.11.2

]

5) ]

c.q.d

OBS. : Se os E.i forem Hausdorff para cada i, o elemento a.i ét-
nico (cf.11.2.2) e postando prescinde-se do Axioma da Escolha

11.3.3 TEOREMA - Um subconjunto fechado de um compacto é c

pacto.f

DEMONSTRAÇÃO - Seja E o espaço topológico e AcKcE, A fechado

e K cpc. Seja xcA*, portanto x para algum peK (K é cpc).Co-

mo x"'p e xcA* então peA (cf. 11.2.1). Logo x-,p e p(A, e por-

tanto A é compacto.

11.3.4 TEOREMA - Se K for um subcon

ço Hausdorff, então K é fechado

DEMONSTRAÇÃO - Sej a E Hausdorff e seja KcE, K compacto. Seja

pcE e seja x(K* tal que x Precisámos mostrar que peK (cf

11.2.1). Como K é compacto, x com qeK. Como E é Hausdorff e

u (p)nu (p) # @ , entãp p = (1.

om

dejunto compacto um empa

c.q.d.
f.,,.. -a'"' ''A de c ompactoimagem onum por umall.J.5 1EUKEPIA -

tz'nua é compacto.

DEMONSTRAÇÃO - Sejam E,F espaços topológicos, KcE compacto e

f: E ---' F contínua. Seja ye(f(K))*. Então y =f(x) para algum

xcK+. Mas K é compacto, portanto x-,p para .algum peK. Como f é

contínua então f(x)-,f(p). Logo y-'f(p) , f(p)(K, i.é,f(k) é can-
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pacto (cf.: 11.2.4)
c.q.d

11.3.6 TEOREMA = Seja f: [a,b] ---+R. Então f assume máximo e

mínimo em [a,b].

DEMONSTRAÇÃO - A relação S(p,q) '"-' f(p) sf(q) éconcorrente em

[a,b] pois dados pl'.'',PncEa,b], existe qcEa,b]tal que f(pi)g
g f(q) , i=1,...,n. Portanto existe xcEa,bl* tal que f(p) sfCx)
VpcEa,b]. (Estamos num .alargamento da estrutura dos real.s)

Mas [a,b] é compacto, portanto x ara a]gum pOcEa,b]. Co

mo f é .contínua, então f(x)-f(pO). Logo

f (pO) : mãxt:É(p) :pcEa,bJ}

Analogamente para o mínimo.

]

c.q.d.

11.3.7 TEOREMA - Seja f: E ---' F contínua e bijetora come com-

pacto e F Hausdorff. Então f é homeomor:fismó.

DEMONSTRAÇÃO - Obsevemos que como f é bijetora então f* tam-

bém é pois esta qualidade de f pode ser escrita na linguagem
de M.

Seja q =f(p)(F. Vamos mostrar que f'l é contz+nua em

q. Seja y :f(x)-q. Vamos mostrar que x Como E é compacto en

tão x para algum acE. Poi continuidade f(a)-f(x) :y. Logo,
f(a)-q =f(p). Portanto, f(a) =f(p). (F é Hausdorff e portanto

a = p).. Isto mostra que x-p.
c.q.d

-.B -



CAPITULO lll

ESPAÇOS UNIFORMES

O estratagema não standard para estudar os espaços
.uni.formes consiste em olhar o núcleo da estrutura uni.forme Q

como uma relação de equivalência em E'. O primeiro teorema des-
te capz'fulo estabelece que em E esta defi.nada uma estrutura u-

niforme se, e somente se, em E* estiver definida uma relação
nuclear de equivalência '' (nuclear significa que o conjunto
U ={(x,y):x-y} é nuclear). Esta mudança de ponto de vista re-

presenta, pelo menos, uma vantagem de natureza heurÍstica: os
teoremas, mai.s do que facilmente demonstrados, são imediata-
mente percebidos. Outra vantagem é que o completado de E é da-

do por parda de E+: ele é constituído pelas mandam dos pontos

ap,tox,üãve,üde E* (as manadas são as c].asses de equivalência de-
terminadas pela relação -, e os elementos aproximávei.s são a-

queles em cuja manada esta contido o núcleo de algum filtro de
Cauchy)

Na demonstração de que as manadas dos aproxi.móveis

consta.tueh o completado de E precisaremos que M* satisfaça con-

dições adicionais de saturação (M* deve ser K'saturado para tzn

4S
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certo cardinal K). Isto não deve ser entendido como um obstá-
culo, nem a compreensão, nem ao alcance do Teorema. Pelo con-

trãri.o, como M* não passa do ''cenário'' onde faremos as demons-

trações, quanto mais rico ele for, mai.s recursos teremos para
faze-las. Não precisaremos impor restrições ao objeto da de-
monstração nem fazer malabarismos para alcança-la -- estamos
num modelo onde as demonstrações ''naturais'' funcionam. Este é

o motivo pelo qual preferi.mos a construção do completado fei-

ta por Luxemburg [ 9 ] no ]ugar daqueJ-a feita por Hirschfe]d e

Machover [io]

Seguimos, em ]inhas gerais, os textos[9] eE10]
Novamente preferinos a terminologia de Hi.rschfeld e I'lachover,

usando aproximãvel no lugar de pré-quase-standard (pre near
standard, en i.nglês) , embora esta última tenha prevalecido na
literatura

l l l . l A DEFINIÇÃO STANDARD DE ESTRUTURA UNIFORME

Sejam E #g, VcExE, AcE e peA Usaremos as seguintes

notaçoes

V-l : {(y,x) : (x,y) eV}

V.V ={(x,z): 3ycE((x,y)cV e(y,z)cV)}

V(P) = {xcE: (x ,P) eV}

V(A) : U V(p)
pcA

Â = {(x,x) : xcE}

Lembramos que ç2 é sobreM;C/ul;tül/La cilÜ6oXutleuma
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junto não vazio E se Q for um á.é,e,üa sobre ExE tal que
(i) AcV para todo Vcç2

Cii) se VeQ então V'].Q
(iii) para cada VeQ exi.ste algum Weí2 tal que IV'WcV

Diremos também, que (E,Q) ê uma estrutura uniforme
Se ç2 satisfi zer

(j.v) vnn : A

diz-se que (E,S2) é uma estrutura uniforme óepax'fada (ou Hamdox66)

É sabido que a estrutura uniforme Q induz uma topo-

logia sobre E, na qual, para cada pcE, o conjunto

F. : {V(p) : VcQ}

é um sisteíüa fundamental de vizi.nhanças de p (cf. Boubarki,

[ 2 ]).. Usando a terminologia Bourbaki., diremos que E, munido

desta topologia é um apago lapa,eaglco. urúáo,-me ou si.mplesmente,
um alugo upúáa4itle

Lembremos ainda que a estrutura uniforme Q tem uma

base (como filtro) de elementos simétlricos, a saber, a cole-

ção dos conjuntos VnV'' , VcQ

1 11.2 -A CARACTERIZAÇÃO NAO STANDARD DE ESTRUTURA UNIFORME MONADAS

Consideremos E um conjunto não vazio, M a estrutura

plena baseada eln E e M* um alargamento de M.

Seja -' uma relação binária definida em E'. Diremos

que -, é nuc,êem se, e somente se, o conjunto
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u : { (x,y) cE+xE+ : x-y}

for nuclear (cf. ll.l)
Se S2 for uma estrutura uniforme sobre E então cada

VeQ esta contido em ExE e, portanto, V+cE+xE+. Logo, nucç2cE+xE*

111.2.1 TEOREMA - Seja ç2 um filtro sobre ExE. Então Q é uma

estrutura uni.forme <:4" nuc ç2 tiver as seguintes propri.edades

CI) (x,x)cnuc Q para todo xcE*

(2) (nuc ç2)'' = nuc Q

(3) nuc ç2.nuc Q = nuc Q

DEI'lONSTRAÇÃO (-+) Suponhamos Q uma estrutura uniforme. (1) e

(2) são consequências diretas da cláusula (i) da definição de
estrutura uni.forme e do fato de ç2 ter uma base de elementos si-

métricos, respecti.vamente. (3) . Seja (x,y)cnuc Q'nuc Q,portan-

to existe zcE* tal que (x,z)(nuc Gó e (z,'y)(nuc Q. Logo,

(x,z)cW* e (z,y)cW* para todo W(nuc ç2

Em virtude de (i.ii) , (x,y)cV* para todo VcQ e portanto

(x,y)cnuc Q.

Por outra parte, se (x,y)(nuc Q, como (x,x)(nuc Q, segue que

(x,y) nuc . Conclusão nuc S2.nuc Q =nuc Q.

(e::) Suponhamos que nuc Q satisfaça (1) , (2) e (3). A cláusu

la (i) da definição de estrutura uniforme é consequência di.-

Teta de (1). Para provarmos (ii) é suficiente que se prove que

se VeQ então (V'l),nuc Q. Porque se isto acontecer então

(V'l)+,nuc ç23Qc(2* (@ do l.f.n.)
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e como (V'l)+ e ».são conjuntos internos de M*, e Q* é tm fil

tro, podemos concluir que (V' t)*cQ*. Traduzindo para alingua

gem de M, e i.nterpretando em M concluímos que V'leQ. Conside-

remos então (x,y)(nuc Q (.'. (x,y)(V*), como nuc Q = (nuc Q)'l

segue que (y,x)cV* e portanto, (x,y)((V*)'l = (V'l)+. Logo,

(V'l)+,nuc Q. Portanto, V'lcQ verificando (ii). Usando

ainda uma vez o l.f.n. , prova-se de modo análogo que Q satis-

faz (iii.) , sendo, portanto, uma estrutura uniforme

c.q.d

111.2.2 COROLÁRIO - (1) Se (E,Q) for uma estrutura uniforme

tão a relação ''x x,y(E* A (x,y)cnuc ç2'' é uma relação nu

clear de equivalência

(2) Se -' for uma relação nuclear de equivalência em E*

então fil p é uma estrutura uniforme emE {jconforme notação an

tenor u = { (x,y) cE*xE* : x

DEMONSTRAÇÃO - Na verdade o corolário é uma paráfrase de lll

2.1. O único ponto a observar, em (2), é que sendo p nuclear

então nuc fil u =p (cf. 11.1.3). c.q.d

Seja (E,Q) (ou, equivalentemente, (E,-)) uma estou

tuta uniforme. As classes de equivalência determinadas por nuc Q

Ci.é, por ') em E* são chamadas manada. Inda.cabemos por u(x)

xcE*, a manada ã qual x pertence. Assim

l

)

yeu(x) $-$' (x,y)cnuc ç2 -#:$' (y ,x) eV* para todo VeQ

Em particular, se p for standard, então

ycu(p) ç:::+ (y,p)cV' para todo.VcQ 'ç:::> yc Í) vtP) '4:+ y'nuc(Fp)
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onde F. é o filtro das vizinhanças de p na topologia induzida
por ç2 em E. Isto mostra que as manadas dos elementos standard

coincidem com as manadas (topológ5.cas). definidas no capí+.,ulo
l l .

L;omo vamos no capltuJ.o .L.L, a topo.togxa u num conjun

to E fica determinada se especifi.calmos as manadas dos pontos

(standard) de E. Assim, fica claro que diferentes estruturas

uniformes podem ser compatz'vei.s com a mesma topologi.a 0 pois
se QI e Q? forem estruturas uniformes compatt+veis com 0, então

as manadas por elas determi.nadas, embora devam ser as mesmas

nos elementos standard, podem di.ferir nos elementos remotos de

E+. Em particular, se (E,0) for compacto (portanto sem elemen-

tos remotos -- (cf. 11.2.4), então existe no máximo uma estru-

tura uniforme compatível com 0

111.2.3 TEOREMA - Existe uma única estrutura uniforme Q com

patÍvel com uma topologia Hausdorff e compacta 0

DEMONSTRAÇÃO - UNICIDADE: veja comentário acima

EXISTÊNCIA: Designemos por pQ(p) , peE, a manada topológica de
terminada pela topologia 0. Dados x,ycE* definimos

x-y -e:::e x,ycU0(p) para algum peE

Como 0 é compacta então, para todo xcE*, x(HO(p) para algum
peE e portanto, exiva. Como 0 é Hausdorff então

uO(p)nu0(q) = g para p # q

(cf. 11.2.2) e portanto ansitiva. Ela é obviamente re-

flexiva. Para concluirmos que fil U é uma estrutura uniforme
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em E sõ falta verificar que u é nuclear, i.. é,

(Cf. 11.2.2,(2)).[u={(x,y): x'-y]].

Suponhamos (xO,yO)du, i.é, xO 7'y0' Vamos mostrarque
exi.ste FcExE tal que:

(i) (xo ,yO) éF*

(j.i)(x,y)(u::>.(x,y)(F*, i.é, F*efil u

Como E é cpc. então existe p(E tal que xOcu0(p). I'las como x0#y0

então yOdu0(p). Logo, exi.ste um aberto V tal que pcV, xOcV*,

mas yOéV*

nuc fi.l p

Como toda topologia Hausdorff compacta é regular en-

tão existe um aberto IV tal que

P € 1y c l\r cy

O conjunto F desejado é F = (VxV)u(E-ÜxE-it)

Temos que: (xO,yO)dF" pois yOdV* e xOZ(E-lV)''.Por o-i
tro lado, se (x,y)eE-®. No pri.meigo caso (x,y)eV*-V* e no se
gundo (x,y)e(E-W)*x(E-ii) . Portanto, p=nuc fil u, fil U élanaestrl

tuta uni.forme em E e compatz+vel com a topologia 0 pois u(p)

UO(p) para todo peE.
c.q.d.

itt.3 -os ELEMENTOS APROXimÁVEIS DE E+

Seja (E,Q) um espaço uni.forme. Lembremos que umele

mento xeE* é gume-ó.tapzdatd se xeu(p) para algum pÉ;E (cf. cap

11). Designaremos por qstQ(E') (ou qstQ ou ainda qst) oconjun
todos elementos quase-standard de E*. Distinguiremos agora ou
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tra classe de pontos de Ei': os ap,tox,,Cmiüe,éó (ou de Cauchg) e que

desempenham fundamental importância na teoria não standard dos

espaços uniformes .

Como se sabe, um filtro F sobre um espaço tipológi-

co (E,o) converge pam peE. (F ---'' p) se, e somente se, F.cF,on-
de F. é o filtro das vizinhanças de p; um filtro F sobre um

espaço uniforme (A,{2) é de Caczckg se e somente se, para cada

VeQ existir FeF tal que FxFcV
As caracterizaçoes nao standard destes conceitos sao

as -seguintes

111.3.1 TOEREMA - Uma condição necessária e suficiente para

que F -.-+ p é que nuc Fcnuc Fn'

DEMONSTRAÇÃO - A necessidade é consequência direta das defi-

nições envolvidas. A sufici.anciã segue do l.f.n. De fato, se-

ja VeFn' Existe QeF+ tal que +cnuc F. Logo

Qcnuc Fcnuc F.cV+

Portanto a sentença

;v(v eF'': AV cV*)

évã[ida em ]]Í+. Logo ]v(veF A v::V) Õ vã]i.da em M. b']as isto sig

nifica dizer que existe FCF tal que FcV. Como F é um filtro en

tão VeF. Donde F. cF, i.é, F --+ p

c.q.d.

111.3.2 LEMA - Sejam (E,Q) um espaço uniforme e F um filtro se

bre E. F õ Cauchy $-9' nuc Fxnuc Fcnuc Q
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DEMONSTRAÇÃO - (+') Se F for Cauchy então,para cada VeS2 exis
te FeF tal que FxFcV e portanto F+xF+cVI Donde. nuc Fxnuc Fcnuc S2

(G:::) Suponhamos que nuc Fxnuc Fcnpc Q e consideremos VeQ.De a

coado com o l.f.n. existe wcr* tal que ©cnuc F, logo

pxWcnuc Fx nuc Fcnuc S2cV*

Portanto, a.sentença

]v (v.GF* A vxvcV*)

é vã]ida em M*. Logo, ]v(vGF AvxvcV) é valida em Á{. Mas isto

quer dizer que existe FeF tal 'que FxFcV. Como V era arbi.tra-

ria, então F é de Cauchy

c.q.d.

111.3.3 TEOREMA - Sejam (E,Q) um espaço unilforme e F um filtro

sobre E. F é de Cauchy :::::+ nuc Fcp(x) ' para algum xeE'';

DEI'lONSTRAÇÃO - (::+) Se F for de Cauchy então nuc Fxnuc FcnucQ.

Vamos mostrar que nuc FcpCx) para xenuc F. Temos

nuc F : (nuc Fxnuc F)(x)c(nuc Q)(x) = u(x)

(+:) se nuc Fcp(x) para algum xGE* então:

(y,z)Gnuc Fxnuc F :+ (y,z)É;U(x)XU(x) :+

-:> (x,y)Gu(x) e (z,x)C;nuc Q -+ (y,z)enuc Q

(a Última implicação porque nuc ç2 é gráfico de uma relacão de

equi.valência em E''' -- cf. 11.2.1). Logo, nuc Fxnuc Fcnuc Qe
portanto F é de Cauchy. c.q.d
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111.3.4 DEFINIÇÃO - Seja (E,Q) um espaço uniforme e seja xeE*.

Então x é apa.ox,CmãveZ se, e somente se, existir um fitro F de

Cauchy tal que nuc Fcu(x). Indicaremos por aproxç2E' (ouaproxE*
ou aprox) o cclnjunte dos elementos aproximãveis de E*

111.3.5 - Se F --+ p, pCE, então F é de Cauchy. Consecrüentemen-

te, qstcaprox.

DEMONSTRAÇÃO - De acordo com as caracterizações não standard
dos conceitos envolvidos temos

F---.>n:+ nuc Fcnuc F= ufo):+ F e de Cauchy

111.3.6 TEOREMA - Um espaço uniforme (E,S2) é completo se,eso-

mente se, aprox E+ = qst E'e

DEMONSTRAÇÃO - (->) Suponhamos (E,.Q) complexo e seja xGaproxE*

Então existe um filtro de Cauchy F tal que nuc Fcp(x). Sendo

(A,Q) completo então F ---+ p para algum peE, i.é, nuc Fcp(p),

peE. Logo u(x)npCp) #O. Como as manadas são classes de equi-
valência então p(x) =U(p) e portanto xeqst E*. .Com qst caprox

então qst : aprox

('6::) Seja F um filtro de Cauchy sobre E. Sabemos que nucFcu(x)

para algum xeE+. Como, por hi.pótese, qts =aprox, então existe
um elemento standard peE tal que u(x) =u(p). Logo nuc Fcp(p),

peE, i.é, F ---+ p. Portanto (E,Q) é completo.

P

c.q.d.

Precisaremos na seqüência, das seguintes caractere

cações. dos elementos aproximãveis de E*
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111.3.7 LEMA - Seja (E,Q) um espaço uniforme e seja xeE'. São

equivalentes:

Ci.) xeaprox E*

(ii) p(x) :nuc(Fn) onde Fm é um filtro (de Cauchy minimal)
sobre E

(iii) para cada VeQ existe pCE,i.é, p standard, tal que

xeV* (P)

Civ) para cada Veç2 existe peE, tàl que peV*(x).

DEMONSTRAÇÃO (iii) G-ç' (iv) pois ç2 tem uma base de elementos

simétr i.c o s .

(i) ::+ (ii) Seja F um filtro de Cauchy tal que nuc Fcu(x).Va-

mos mostrar que o filtro Fm gerado por

{V(F) : VGQ e FGF}

é tal que nuc Fm : U(X)

Para todo VeQ tem-se: y(x)xu(x)cV*. De fato,

(y,z)Gp(x)XU(x)::+(y,x)enuc ç2 e(z,x)Gnuc Q

donde , (x ,y) Gnuc QcV*

Logo, se yenuc F então {yJxU(x)cV* para todo VGQ. Portanto,

U(x)cV'(y)cV*(F') para todo VeQ e todo FeF

Donde.,

u(x)cvnFv*(F') : nuc(Fm)
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Se, por outro lado, yÊU(x) ente(i' existe VIGA tal que

yÊVÍ(x). Seja V2€Q tal que V2'V2'V2'VI e seja FGF tal que

FxFcV2' Vamos mostrar que yÉV2(F*i). Se yeV;(Fd') então

(a)(a,y)GV; para algum aeF*.

Seja zGnuc(F) então (b)(z,a)a*xF*cW2' Como zGu(x) então (c) (x,z)LN;. De

(a) , (b) e (c) concluLnos que (y,x)eVI'V:.V;cVÍ e portanto yCV3. (x) . Con-

tra a hipótese. Logo yÊV;(F*) e portanto yFnuc(Fm). Portanto,

u(x) i::nuc(Fin). Disto concluínos também que Fn é de Cauchy pois
seu núcleo esta numa única manada e que é minimal, pois se

F'$Fm' então u(x) :nuc Fm$nuc F' e Portanto F' não estaria nu-
ma única manada não sendo portanto de Cauchy. (Coro1.111.3.3)

(ii) -> (iii) Seja VeQ. Existe FeFm tal que FxFcV e portanto
F*xF*cV* . E ainda

U(X) : P(Fm) ::::> {xlxF*cV* -:> F*'cV*(x) ->

-> VpGF: PGV*(x) -:'' VpeF: xeV*(P)

(ii.i) :+ (i) Seja F o filtro gerado por

{V(p) : VeQ e xeV" (p) }

Dado VeQ seja IVGQ tal que W'i =lV e IV.WcV. Existe peE

tal que xGIV*(p), logo W(p)GF e W(p)xW(p)cV. Logo F é de Cau

chy. Portanto nuc(F) esta contido numa única manada que sÓ po
de ser u(x). Portanto xeaprox E*

c.q.d

Vejamos algumas aplicações dos conceitos não stan
dard em teoremas clássicos sobre espaços uniformes.
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Seja (E,n) um espaço uniforme e seja BcE, B #O.Lem-

bremos que o traço de ç2 em BxB (traço = {VnBxB: VeQ}) induz uma

estrutura de espaço uniforme em B' e que, neste senti.do,se di.z

que B é um sub-espaço uniforme de E. É claro que

aprox B+caprox E+

111.3.8 TEORES.IA - Seja B um sub-espaço do espaço unifonne com-

pleto (E,ç2). Se B for fechado em E então B é completo

DEMONSTRAÇÃO - Seja xeaprox B*. Vamos provar que xeqts Bd'. O-

ra, xCaprox B* :::+ xeaprox E* :::> xeqts E+ (pois E é completo,
111.3.6) Portanto xeU(p) para algum peE. boas como B é fechado

então x-,p e xeB+ -> peB. Logo xeqst B+. Portanto, B é completo

c.q.d

tli.4 - ESPAÇOS PRÉ-COMPACTOS

Um espaço uniforme (E,Q) é lwE-campacZo (ou ,to;Ca,hepüe

,e,ém,é,;Cada) se, para cada VCQ, existir um número fi.nato depontos

de E, al'...,an tais que E =V(al)u...uV(an)

111.4.1 TEOREMA - (E,Q) é pré-compacto 'G::+ E*
+aprox E

DEMONSTRAÇÃO - (-p) Seja xeE+. Dado VeQ existem al'
tais que

E : V(al)u. . . uV(an)

Portanto, é valido em M que

VyEyeE::+ yeV(al)u...uV(an)]

Logo, é vã]ido em M' que VyEYGE* -;' yeV'(al)u...uV*(an)].Por
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tanto xeV*(a.i) para algum i=1,...,n. Logo, de acordo com lll,
3.7, xGaprox E*

(.+) Suponhamos E* =aprox E+. Se E não for pré-compacto então

existe VeQ tal que para todo conjunto finito {al'... ,anl'E

V(al)u. . .uV(an) #E

Assin, para todo conjunto finito {al'... ,anJ'E existe bÉV(al),
i = 1+. . . ,n. Logo, a relação

S(a ,b) 'l-> bÊV(a)

é concorrente. Como hí* é um alargamento de M então em E exi.s
te aeE* tal que xÉV'''(a) para todo aeE.

De acordo com 111.3.7, xÉaprox E*. Contra a hipóte
se. Portanto, E é .pré-compacto

111.4.2 TECREMA - Seja (E,Q) uniforme Entãoçoum esp

(E,Q) é compacto '$-+ (E,Q) for completo e pré-compacto

DEMONSTRAÇÃO - É imediata observando que um espaço compacto sÕ
tem pontos quase standard. De fato,

qtsE+ =aprox E''

E compacto 'a::»E+ = qst E* 4:> 1 e+ E é completo e pré-compacto.
+E*= aprox E

111.5- FUNÇOES UNIFORMEMENTE CONTÍNUAS

Sejam (EIQI) e (E2Q2) espaços uniformes. Uma apli

cação f: EI -'-+ E2 ê uzláoJ üllicPüc cola,tZlua se, e somente se, pa
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ra cada UeQ2 exista.r VGQI tal que (x,y)GV -> (f(x),f(y))eU.

111.5.1 - Sejam(EI'í21) e (E2,(22) espaços uniformes e f:EI -'-E2
Então: f é uniformemente contz'nua e:+

<::-> Vx,yeE{ (x-y ::+ f(x)-f(y))

onde x-y significa, conforme notação anterior .(x,y)Gnuc QI e

f(x)-f(y) significa (f(x) ,f(y))enuc ç22

DEMONSTRAÇÃO - (::>) Suponhamos f uniformemente contínua e se

jamx0'y0 em EI' Seja UeQ2' Então existe VeQI tal que

Vx,yGEl:(x,y)eV -+(f(x),f(y))eU

Interpretando esta sentença em M* e observando que (xO,yO)eV*,

então concluímos que (f(xO),f(yO)CU'''. Como U é um elemento qual-
quer de Q2 conclut'mos que f(xO) - f(rt))

(e::) Suponhamos que Vx,yeE;: x-y ::::> f(x)-f(y) e seja UeQ2'Se

ja + do l.f.n. tal que QCn; e @cnuc QI' Se (x,y)eP então x -y
e portanto, f(x)-f(y). Logo, (f(x),f(y))eU*. Logo,é vã].ido em

M* que

]v(veQ{ AVx,yC(x,y)ev:+ (f(x) ,f(y))eU*))

Portanto, é valido em M que

liv(veç21 A- Vx,y((x,y)É;v:+ (f(x) ,f(y))eU))

i.é, existe VCQI tal que (x,y)GV -» (f(x),f(y))GU. Portanto,f
é uniformemente contz+nua .

c.a.d
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111.5.2 TEOREMA f é uni.formemente contínua ::+ f é contz+nua

DEMONSTRAÇÃO - f uniformemente continua :> Vx,yGEJ' (x"' --'+ f(x)-f(y))

Em particular, se peE, então VxeEÍ(x-p ---'' f(x)-f(p)). Logo, f
ê continua. .

111.5.3 TEOREMA - Sejam (EI'QI) e (E2'Q2) espaços uniformes e

seja f: EI ---» E2 contínua. Se EI for compacto então f é uni-
formemente contínua.

DEMONSTRAÇÃO - Sejam x,yeEi, com x-y. Como EI é compacto (e a
relação ivalência) então existe peE tal que x

Como f é contínua em p então f(x)'-f(p)-'f(y) e portanto f(x)-f(y)
Logo, f é uniformemente contínua

c.q.d

Sejjam E um conjunto não vazio e A um conjunto de fun-
ções definidas em E com valores num espaço uniforme (F,Q).l.'a-
mos mostrar que exi.ste uma estrutura uniforme Q(A) , em E. que
torna todas as feA uniformemente contz+nuas.

111.5.4 TEORES'IA - Seja A um conjunto de funções defi.nadas em

um conjunto E. com valores num espaço uniforme (F,Q)

(a) A relação

''x«'y G::o f(x)-f(y) para toda feA''

e uma relação nuclear de equivalênci.a em E*

Portanto fine uma estrutura uni.forme em E que se-
rá denotado por Q(A). (cf.111.2.2), i.é, Q(A) =fil u, onde

Li = { (x ,y) GE* : x-y}
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(b) Q(A) ê a menos fina estrutura uniforme sobre E que
torna todas as feA uniformemente contínuas.

DEMONSTRAÇÃO - (a) x-'y é uma relação de equi.valência posto que
f(x)Nf(y) , por 'hipótese, também é. Vamos mostrar que u=nuc fil u,

i.é, U é nuclear. Se (xl'yl)Ép então existe feA tal que f(xl)y
yf(y), i.é, para algum VÉ;Q, (f(xl),f(yl))ÉV*. Logo,o conjunto

B { (a ,b)mExE : ( (f (a) , f(b) ) eV}

é tal que B*DU, i.é, B*efil u, mas (xl'yl)ÉB*. Logo u;nuc fil u.
É claro que cada fGA é uni.formemente contínua em (E,ç2(A))

(b) é claro que se ç2' for uma estrutura uniforme sobre E

tal que toda fCA seja uniformemente contínua então

nuc Q 'c{ (x ,y) : x'''y} = u

Portanto, Q(A) é menos fina que ç2' (cf. 11.3.1)

c.q.d

Seja agora (E,0) um espaço topológico e seja A um

unto de funções definidas em E a valores reais tais que

(i) cada fGA é contínua e limitada

(ii) dados BcE fechado e pGE-B existe fGA tal que

cona

f (p) < i.nf{ f(b) : bebé

ou

suptf(b):bGB} < f(b)

111.5.8 TEOREMA - Sejam (E,0) um espaço topológico e A umcon-

junto de funções definidas em E com va]orcs em ]R satisfazendo
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(i) e (i.i) acima. Então Q(A) (cf. 111.3.13) é compatl+vel com

a topologia 0.

DEMONSTRAÇÃO - Desi.gnemos por uO(p) a manada de peE determi-
nada pela topologia 0, e p;or p(x) , xGE*, a manada determinada

pela estrutura uni.forme Q(A). Precisamos mostrar que uO(p) :
= U(p) para todo peE, pois uma topologia fica determinada pe-
las suas manadas (cf. ll . 2. 1)

Seja pGE. Para toda feA temos f(uO(p))cu(f(p)) pois
f é contz+nua (U(f(p)) está designando.as manadas em .R com a es-

trutura. uniforme habitual) (cf. 11.2.3).. Logo,se xeu0(p) en-
tão xeu(p) (de acordo com a própria definição de 9(A) e con-

seqüentemente de p(p)). Suponhamos agora que xÉu0(p).Então e-
xi.ste um aberto o€0 tal que peo e xe(E-o)*. Como E-o é fecha-

do então exi.ste fGA tal que

infÍf(a) : aeE-o} > f(p)

portanto, f(x)'Pf(p) (novamente trata-se da relação - em Rêde

terminada pe.la estrutura unifonne de R). Mas isto si.gnifica que

xÉu(p) Logo ]i(p) :u0(p), concluindo a demonstração
c.q.d

111.5.9 COROLÁRIO - Todo espaço completamente regular é u
formizável

ni

11 1.6 - REDES E FAMÍLIA DE PSEUDO-MÉTRICAS ASSOCIADA A Q (STANDARD)

Introduziremos neste parágrafo os concei.tos de .rede

e de 6amZ&,éa de lmüudo-mê;Cpclcaó mõoc,éadm a cma a;C/tu,;Ccüa ulú6aüne. o
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conceito de rede, semelhante ao de seqüência, substitui, com

vantagens para a intuição, o de filtro na discussão dos espa-

ços uniformes. As demonstrações omitidas (referentes ãs redes)

requerem, exclusivamente, . uma leitura atenta das definições en-
volvidas . (Vej a [ 7] )

111.6.1 DEFINIÇÃO - Um cc,nlctrt,to d{/t.,ég.édo é um par (D,>) onde D

e um conjunto não nazi.o e > é uma relação binária em D tal que

(i) > é reflexiva, i.é, m>m para todo meD

(i.i) > é transitava, i.é, m >n e n > p::» m>p
(i.ii) quaisquer que sejam m,nCD, .existe pGD tal

p > n.

p > mque e

111.6.2 DEFINIÇÃO - Uma .rede em F é uma função S: D ---b E ond.e

(D,>) é um conjunto dirigi.do.

111.6.3 DEFINIÇÃO - Uma rede S:D ---b E convaAge pa'ua aGE (S ---ba)

(onde E é um espaço topológico) se para cada vi.zi.nhança V de

a existir n0€D tal que: meD e m>n0 + S(m)eV

111.6.4 DEFINIÇÃO - Uma rede S: D ---b E é de Cauchy (onde (E,Q)

e um espaço uniforme) se para cada VGQ existir noGD tal que:
meD, neD, m >n0' n >n0 :::+ (S(m),S(n))eV

111.6. 5 TEOREMA - Seja E #©.

(a) Se S: D ---> E for uma rede então

FS : 'ÍFcE: FoÍSn para algum nOGD}

é um filtro sobre E chamado á,é.Zl;OLO aóóoc,dado ã a.Cães.

(b) Se F for um filtro sabre E então o par (D,>) onde
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(x,F):FCF e xGF}

e

> é a relação defina.da por ''(y,G) > (x,F) G:::> GcF''

é um conjunto dirigido. Portanto, a função

SF: D --'''" E, SF (x,F)

uma rede , chamada a.ede M.60cZach ao á,€1,e,TALO F

(c) Seja F um filtro sobre E, e seja S uma rede em
tao

e

F.En

F(SF)' S : S(FS)

111.6.6 TEORES'IA - Seja (E,Q) um espaço uniforme e sejam
rede em E e F um f.litro sobre E. Então

-.-- a (a;E)

'e:::::» FS é de Cauchy

+> SF é de Cauchy

111.6.7 COROLÁRIO - O espaço uniformte (E,Q) é completo

somente se, toda rede de Cauchy for convergente

DEMONSTRAÇÃO - Combinar 111.6.5 (c) com 111.6.6

111.6.8 DEFINIÇÃO - Seja E um conjunto. Uma aplicação

d: ExE } IR+

S uma

se e

e uma lneudo-mêltpl,éca erli E , se

Ca) S --T+ a '+-D" Fs

(b) S é de Cauchy

(c) F   'G:::> S F

(d) F é de Cauchy
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(i) d(x,x) = 0; VxeE

(ii) d(x,y) = d(y,x); Vx,yeE

(j.ii) d(x,z) É d(x,y)+d(y,z) ; Vx,y,zeE.

Dados um conjunto E #© e uma família {dy:yÉ;l'} de pseu
do métricas em E , a família

{V(y,e): yer e ceR,e>0} onde V(y,c) { (x ,y) : dy (x ,y) <c } ,

é lona base de um filtro Q sobre ExE. Este filtro é uma estrutura

uni.forme sobre E. Ele é chamado e,ó,t/tll;Ct14a upz,Záolme aó.óoc,alada ãá
ntZZléa { d'y : yCI' }

Inversamente, dada uma estrutura uniforme (E,ç2) e-

xiste uma famz+lia de pseudo-métricas {dy:y€1'} tal que ç2 é a

estrutura uniforme associada ã famx'lia {dy:yGI'}. Além disso
essa famíli.a pode ser suposta tal que: quaisquer que sejam

yl'y2€1' existe y3€1' tal que

q

a

d.Y3(x'y) zmáxÍd.YI(x'y) 'dY2(x'y) },
Vx,yeE

(cf [2] ou [14]

iil.7-A ENVOLTÓRIA NAO STANDARD E O COMPLEMENTAMENT0 DE UM

ESPAÇO UNIFORME

Vimos em 111.3.6 que (E,ç2) é completo se, e somente

se, todo ponto aproximãvel for quase standard. É natural es-

perar que os pontos aproximáveis forneçam o completamcnto de E.
Este resultado, que demonstraremos a segui.r, ilustra outra vir-

tude do método não standard: os obje.tos que complet:am o
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espaço são popüo.ó em E+ e não filtro, como na abordagem stan-
dard.

seja tE,taV:Vci'J) um espaço uni.forme (cf.111.6). Em
termos da famÍ].ia {dy:y€1'} o núcleo da estrutura uniforme as-
sociada, Q, pode ser assim descrito

(x,y) GnuC ç2 'o-> dl; (x,y)-0,

Seja E;l = {xeE*:dÇ(x,i)) é finito para todo yGr e to-
do pGE}.Segue do Lema 111.3.7 que aprÓx E*cE}.

Seja Ef :Ef/- onde -. é a relação nuclear de equiva

lênci.a determinada por nuc Q, i..é, Ef = {u(x):xGEf}.Defina.mos

d. (u (x) ,u (y)) = std d.: (x ,y) ,i ' 'v '

É fácil ver que a.r esta bem definid.a e que é uma pseuda-métri-

ca em Ef' Portanto, a família {d.Y: yGI'} define uma estrutura u.
niforme em E.:.

111.7.1 DEFINIÇÃO A estrutura unifot'me (Ef'Íd,v:y€1'} é chamada
mvo.C;tãfüa pzãa .ó,tarada'td de (E , { d.v : y€1'})

111.7.2 TEOREMA - Consideremos a aplicação F: E --+ Ef dada por
T(p) :u(p). Se E for Hausdorff,v é um isomorfismo uniforme de
E em lr (E)

Q

Vier

YGr

DEMONSTRAÇÃO - Se E for Hausdorff então p # q ---- u(p)#U(q) (cf

11.2.2) e portanto T é um a um. Por outro lado,

d.Y(U(P),U(q)) = st d.}(P,q) = dY(p,q) para todo yGI'

c.q.d
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Identificando E com sua imagem v'(E) , demonstraremos
que

(1) E = aprox E*

(2) (Ef,{ã.v:vcr}) é completo,
conclui.ndo que aprox E+ é o complemento de E

111.7.3 TEOREMA - Seja (E,{d.r:y€1'}) um espaço unifourite e Haus-

dorff e seja (Ef,{d.:yGI'}) sua envoltÓria não standard. Então

u (x)GE $-> x for aproximãvel

DEMONSTRAÇÃO - De acordo com o lema 111.3.7 temos

8

dÇ (x ,p) « E: '-

+ Vc>0 ]peE : ãl. (p (x) ,u (P)) < e e-e" xcÊ .

d

xeaprox vier Ve>0 ]peE)

C q

Pretendemos demonstrar agora que a envoltória não

standard (Ef,{dv:y€1'}) é completa. Para tanto, consideramos u-
ma rede neD --:-b p(an)GEf de Cauchy. É natural, de acordo com
a i.ntuição despertada pelo método não standard, procurar o e-
lemento aeE*, tal que u(a) seja o limite da rede S, na inter
secção

neD ar;r>n} {a,:rede-D, r ''infinito''}

Admitamos que esta intersecção seja não vazia e tentemos pro

var que

arCÍI -> areEf e u(an) --'- u(ar)
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O fato de S ser de Cauchy signifi.ca que para cada

kaq- {0} e cada yGI' existe nO(y,k)GD tal que

:; d; ('.,'.) «+
para todo nnGD, então dados kaN - { O} e

Y€r

d;(am'ar) <t para todo m >n0(y,k)

e isto significa que areEf e que u(am)

Entretanto, o racicz+nio aci.ma

u (ar)
.. }-' " '-' ''' ,.

quzvocos:

(1) a rede neD ---'" aneE* não está em Me portanto nada
dica que possa ser estendi.da. a neD+ --+ a.eE+;

C2) ainda que possa, não poden:og garantir que os elemen

tos ar' rede -D, satisfazem as mesmas propriedades qie

os an' nGD, pois (ar)rGD* não é da forma S* para al-

guma S .ó,ílandaa.d. Assim, p.ex. , rGD* e r >no(y,k) }zão.{m-

laeZca que dÇ(am'ar) <F para m >n0(y,k)

Tai.s objeções são superadas fazendo

justes na demonstração e no alargamento M*

(a) Tomando uma tl,e;C4a)zÍêlncZa de M. Com isto poderemos ga-

rantir que a aplicação S:D ---'- E* se estende a uma aplicação
.éyúe,Efta S : D+ --...b E +

(b) Em lugar de tomarmos a i.ntersecção n {a.:r>n}, con-
neD '

sideraremos os conjuntos A(Y,k) (veja 111.7.6) que serão cons-
tituídos pelos rede para os quais possamos fazer a implicação

in

seguintesos a
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objetada em (2); então tomaremos n A(y,k)
Y ,.K

Entretanto, sobrevive a questão: knvA(Y,k) #P?' No-
vamente, como estamos tratando de conjuntos de M*, pião nccu,6a-

/üamelüe ó;Candaad, ainda que eles tenham a p.i.f, a intersecção
de todos pode ser vazia. Para superar esta questão considerare

mos M* uma tl,e,tptapa.têlnc,{la K-óa;ül/ada de M (K = card I')

111.7.4 TEOREMA - Seja M* uma U-clZ;Omlm.{ênc,{la de M onde U é um

ultrafiltro não principal sobre 1. Sejam A e B conjuntos de M

e f: A ---» B+. Então exi.ste g: A+ ---b B* interna a M''; e tal que
g (a) = f(a) para todo aeA.

DEMONSTRAÇÃO - Lembremos que as funções de A+ em B* que sao

internas a M* são as +: A* ---- B* associadas a @ =<©.i:iGl>É;(Bx)i

e defi.nadas por W(<ai:i€1>) ;<bi:i€1> 'o::+ {iGl:Qi(ai):bileU e

que um elelnonto aGA é identificado com a famÍli.a constante de

' A'. <a:iGl> (veja defina.ção de U-ultrapotênCia no capx'tulo l).

Seja f: A ---+ B* dada por f(a) : <bj:i€1>. Defina.mos

Q:<p.:i€1>C(Bn)' por @i(a) :bi' Portanto, {i€1:@i(a):bil:leU.
Logo, p(<a:iCl>) =f(a). Assim a função g procurada é Q

c.q.d

111.7.5 DEFINIÇÃO - Seja M* uma ultrapotência de M eseja K um

cardinal infinito. M* é K-.óattüado se, e somente se, para to-

do tipo T, e toda família A (de tipo ((T))) de conjuntos in-

ternos de M* com a p.i.f. e tal que card(A) <K, se tenha

A€A



70

A existência de ultrapotências K-saturadas está de-

monstrada em Genera] Theory of Monads, pp.57,32 [9]

A semelhança entre o l.f.n. (aliás, equivalente ã

definição de alargamento) e a K-saturação são evidentes. Adi.-
ferença é que enquanto no alargamento (l.f.n.) os elementos de

A são standard, na K-saturação são internos a M+. Em ambos os

casos, A é externo a M':

111.7..6 TEOREMA - Seja (E,{dv:y€1'}) um espaço uniforme conti-

do numa estrutura M e seja M" uma ultrapotência K-saturada de

M onde K zcard I'. Então a envoltória não standard (EÍ,{d.:y€1'})
é completa

DEMONSTRAÇÃO -.Seja S: neD --+ u(an)GEf uma rede de Cauchy. A
aplicação nGD ----b anGE+ pode ser estendida a uma aplicação

nGD* ---> aneE* Ccf. 111. 7.4). Como S é de Cauchy segue que da-
dos y.GI' e kQN, existe nn(Y,k) tal que

Vm,nGD: m,n>n0(y,k)::$ d'(am'an) <t

Consideremos os conjuntos

A(Y,k): {nÉ;D*: Vr,seda: nO(y,k) < r,s<m:+ d*(ar'as) <F}

que são internos porque a função neD'e ---b aneE*. é interna e não
vazios porque a rede S é de Cauchy

Como a fami'lia A(y,k) tem a p.i.f. e como M* éK-sa

turado segue aue

n A ('v ,k)
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Consideremos MOCA. Como {n0(y,k):y€1' e band pode,sem perda de

generalidade, ser suposto ilimitado, então m0€D*-D, mO >m pa'

ra todo mGD. Logo, d}(an'amn) <F para todo neD tal que n>n0(y,k)

Isto significa que alnOGEf e que S ---»- u(am0) ' Logo toda rede de
Cauchy em Ef converge para um elemento de Ef' Portanto, Ef é
completo (cf. ll 1 . 4 . 7)

c.q.d.

a



CAPITULO IV

ESPAÇOS LOCALMENTE CONVEXOS

Desenvolveremos neste capítulo alguns aspectos da

teoria não standard dos espaços localmente convexos para ca-
racterizar seus pontos aproximáveis. Usando o Teorema

E completo 'e:::> aprox E* = qstd E+

demonstraremos um Teorema de Grothendieck sobre a completude

dos espaços localmente convexos

Seguimos os trabalhos de C. Ward Hensen e L.C.Morre
Jr. [ 6]. Os teoremas ]V.4.1 e ]V.4.2 encontram-se também de-
monstrados em [4]

Seja E um K-espaço vetoria] onde K ou é o corpo ]R,

ou o corpo E. (E,0) é um almço v o/úaZ,Capo.eâg,éco (e.v.t.) se 0

for uma topologia sobre E que torna as operações de adi.ção,
(x,y)cKxE ---'"' x+y(E, e multiplicação escalares, (À,x)eKxE ---.- ÀxcE,

contínuas, quando ExE e KxE estão munidos da topologia produ-

to. (E,0) é Zoca&neüe convuo se a origem (e portanto todo pon-

to de E) tiver um sistema fundamental de vizinhanças convexas.

O estudo do e.v.t (E,0) envolve os elementos de E e

72
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de K. Admi.teremos. então E e K conta.dos numa estrutura plena &{

Passando aum alargamento M*, as operações de adição e de mul
tiplicação se estendem às operações

(x ,y)cE+xE+ ---+ x + yeE+

e

CÀ ,x) ( K+xE+ ---+ Àx(E+

respectivamente. As sentenças que caracterizam E c.omo .K-espa-
ço vetori.al são expri.mz+veis em L, evidentemente válidas em M

e portanto váli.das em M'k. Interpretadas em M* elas significam
que E* é um K+-espaço vetorial

O módulo em K se estende a K''' (ÀeK* ---'- IXI(K*) e sua

extensão satisfaz, conseqüentemente, os axiomas que definem

uma norma. Eenotaremos por K} e K; os conjuntos

K:l {XcK+: IXI Ém para algum mcIR, m > 0}

K;: {ÀcK*: IÀI <m para todo mcIR,m > 0}.

Seja U(0) o filtro das 0-vizinhanças da origem num

e.v.t. (E,0). Então

(i).em virtude da continuidade da adição, para cada peE,

o filtro gerado por {p+V:Vct/(0)} é o filtro das 0-

vizi.nhanças de p, Fn
(ii) o filtro ç2(0), gerado por {U(V):V€1/(0)} onde U(V)

{ (x,y) :y-xcV} , é uma estrutura uniforme sobre E,com.

patÍve[ com a topo]ogia 0. [Cf.Robertson,T.V.S.,cap.], [111]
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Em consequência, as manadas determinadas pelo núcleo

de Q(0) são translações da manada da origem. De fato

nuc Q(0) = n (U(V))* = {(x,y)eE*xE*: y-xGv*
Ve t/ (o ) L

para todo vev(o) I'

Portanto, para cada xÉ;E'';, a manada da x é

' P(X) {yeE* : (x ,y)enuc nCO) } {yGE* : y-xÉ;V* para

todo VeU(o)} Rx+v* : x+ÍIV* = x+u(o)

De acordo com as definições do Cap. 111 temos
V V

xGE+ . é qua,ó Q-.s,tâHdü,ptd -ç:+ ]peE xeU (P) 'ê::::> lpGE: x-Peu(0)

xGE* é alwox,émãvê,e -+:::» nuc Fcu(x) para algum filtro de Cauchy F

Se 0 ' for mais fina que 0 então

HO ; (0) c PO (0)

e portanto, qstd0'(E*)cqstd0(E') e aprox0'(E*)caprox9(E*)

IV.l - DUALIDADE

Sejam E,F K-espaços vetoriai.s (K=R oü K:E.). O par

CE,F) é um pa/zr dual se estiver definida uma forma bilinear se-

parante em ExF, i.é, uma aplicação (x,y)GExF ---b <x,y>eKquese-

ja bilinear e tal que
(a) xGF, x # 0 ::+ ayeF: <x,y> # 0
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(b) yeF, y # 0 ->' ]xeE <x ,y> # 0

Seja (E,F) um par dual. Admitiremos E,F e K conta

dos numa estrutura plena M. Passando a um alargamento M';atar
ma bi.linear <.>, definida em ExF, se estende a

E+xE+:(x,y)GE+xE+ ---+ <x,y>GK+

Esta extensão é bilinear e separante, posto que esses atribu
tos de <,> (em M) são exprimx'vens em L e validos em M.

IV.l.l DEFINIÇÃO - Seja (E,F) um par dual e seja A um subcon

junto de E*. (A interno ou não) . Então

A] = {yeF*: <x,y>GK{ para todo xeA}

AO : {yeF+: l<x,y>1 sl para todo xeA}

Af : {yGF+: <x,y>GKf para todo xGA}

Trocando-se os papéis de E e F, define-se de modo análogo BI,

BO e Bf para um subconjunto B de F"

IV.1.2 PROPOSIÇÃO - Sejam (E,F) um par dual e A,BcE*. Então

(i) Ai.AO.Af
Cii) AcB ::+ BlcAI, BOcA0, Bf.Af

(ii.i).A] e At são fechados em relação a multipli.cação por

elementos de K}
(iV) Se A for fechado em relação ã multipli.cação por ele-

mentos de ]N então Az = AO

(v) Se S for um subconjunto de E e se Su indicar o polar

de S em F (i.é, Su=ÍyeF:l<x,y>jsl, VxeS}), então

(se). : (s*)o
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DEMONSTRAÇÃO - (i), (ii) e (ii.i) são evidentes.

(i.v) Em virtude de (i) é suficiente provar que AOcAi.Se-
ja yeAu, portanto l<x,y>1 $1 para todo xGA. Logo j<nx,y>1 gl,

VnaN, VxeA (pois ]N'AcA). Portanto,l<x,y>1 g:, VxeA, VnGN-t0}

Logo, l<x,y>1 HO para todo xeA, i.é, <x,y>GK{ para todo xÉ;A

Portanto , yeAJ.

(v) A seguinte sentença ê vãli.da em M

Vy (yGS'

Portant

'-'- yCF AVx (xGS ---'. l<x,y>jsl))

o, a sentença

Vy (ye(Su)* '--* yeF* AVx (xGS* ---- l<x,y>1 gl)

é valida en] M+. Mas isto quer dizer que

(s.) o

c.q.d

IV.1.3 PROPOSIÇÃO - Seja (E,F) um par dual e seja BcF*. Então

xGB' c-» VÀGK+ : ÀxÉ;BXl

CSu)+ '=.{yeF*: l<x,y>jgl'vxeS+}

DEMONSTRAÇÃO - Seja xeBt. Então <x,y>GK} para t.odo yeB. Por-

tanto, <Xx,}-> :À<x,y>É;K;l para todo ÀeK:l, e para todo yGB. Is-
to quer dizer que ÀxÉ;B"

Por outro ].ado ) jentão para algum yGB

<x , y>ÉIK+f

Portanto, l/ÀeK.i e <1/Àx,y> l Portanto

c.q.d
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IV.2 - TOPOLOGIA POLAR OS ELEMENTOS O-FINITOS

Seja (E,F) um par dual. Para cada yGF, a aplicação
9:xC-F ---'- <x,y>eK é um funcional linear. A topologia menos fi-

na sobre E que torna todos os funcionais 9 , yGF, conta'nuos,é

chamada ,topo.elos,éa 6/aca .sob,te E date,uti7i.alada Jaax F e denotada por

a(E,F). (E,a(E,F)) é um espaço localmente convexo e uma base

das a(E,F)-vi.zinhanças da ori.gem é constituída pelos polares
Au, onde A é um conjunto fi.ni.to de F. Trocando-se os papeis de

E e F define-se a topologia fraca sobre F determinada por E,
a(F,E). Um subconjunto AcE é áxacametüe Z,M,&Cado (a(E ,F)-l i.mata-

do) se, para toda a(E,F)-vizinhança da origem.V, existir íÉN
tal que nVaA

Seja (E,F) um par dual e seja A uma famx+li.a de sub-
conjuntos de F a(F,E)-limitados, satisfazendo

Ci) U A
A€Á

(ii) se AI e A2 estão em A então existe A3 em A tal que
A. uA,) cA 7

(iii) se AeA e ÀGK então LACA

Nestas condições, a faml'lia {Au: AGA} (polares tomados em E) é

um sistema fundamental de vizinhanças da origem para uma Úni-
ca topologia 0(A) sobre E, localmente convexa e Flausdorff. (cE

Robertson. - cap. 111). 0(A) é chamada ,ü)m.eogZa po.ea.a.

É sabido que toda topologia localmente convexa e
Hausdorff é uma topologia polar, a saber: é a toDologia polar
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determi.nada pela famíli.a c: dos conjuntos equicontz'nuos de F =
= (E,0)' ((E,0)' é o conjunto dos funcionais lineares contz'-

nuos definidos em E e a forma bilinear separante em (E,F) é

<x,x'>=x'(x)) (cf. Robertson, cap.lll). Em particular, a to-
pologia fraca, a(E,F) , é a topologia polar determinada pelafa

mz'lia dos subconjunt.os finitos de F

IV.2.1 DEFINIÇÃO - Sejam A e 0 =0(Á) como acima. Um elemento

xGE* seta chamado 0-á.élz.é,to se, e somente se, xC;l U A"lt. Ocon-
tAeÁ ;

junto dos elementos 0-finitos será denotado por fina(E"),i.é,

fino (E*) : l .U.A* lrV \A/ld l

IV.2.2 TEOREMA - Sejam A e 0 =0(A) como acima. Então

''' "..-., : (.g.«*).:': (.g.«*.]'
(b) xefinOE* '$:#' Àxep0(0) para todo. ÀÉ;K;l

(c) finOE* 3 aprox E*

DEMONSTRAÇÃO - Ca) A condição (ii.i) sobre A garante que U A*
A€A

é fechada em relação ã multiplicação por elementos de ID-l, por-

tanto IACAA*lo : IACAA*lz (cf. lv.2.1, (iv)). Por outro lado,

Po (o) n (Ao),
AGA .!..«',' : f.u.«*l'

(b) é conseqilência imediata de IV.1.3 e de (a)
(c) vamos usar o lema 111.3.7

''xeaproxOE* +:> para todo VGt/(0) existe peE tal que pex+V*''

Seja xeE* - fino(E'). Portanto, para algum AÉ;A e al-
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.gum yeA+, <x,y>ÊK}. Vamos mostrar que x + (AU)+nE =0 (na ver-

dade provaremos mais ainda; x+(Au)'afino :Q).Seja x'Gx+(Au)*
Logo, x' =x+u com ue(A")* = (A*)'. Donde, <x',y> =<x,y>+<u,y>

Como <x,y>ÊKÊ e l<u,y>1 sl. então <x' ,y>GK:l. Logo, x'Éfin0(E*)
Portanto x + (Au)'nfi.nRE+ =©. Isto signo.fica que nenhum elemen-

to aproximãvel está fora de fi.nnE*
c.q.d.

IV.2.3 EXEMPLOS - (1) Seja (E,F) um par dual e seja A a famí-
lia de todos os subconjuntos finitos de F. Então 0(Á) =a(E,F)

Como cada AÉ;A é fmi.to, então A+ =A e portanto, U A+ =F. Por-
AeA

tanto

L'O (E , F) (O) Fz e fina(E,F) (E*) Ff

(2) Seja (E,0) localmente convexo e.Hausdorff e seja F

(E,0)'. Consideremos c =ÍAcF: A é 0-equicontl+nuo}. Entãoca

da AeE: esta contido em Vu para algum VG1/(0) 'e ainda 0 : 0(c)
Portanto l

".'', : l.g.«*l: vc u( o ) VGU (e )

e

fino (E* ) ''«'? *) '
IV.3 -OS ELEMENTOS APROXIMÁVEIS NA TOPOLOGIA FRACA

Nos seguintes teoremas usaremos o seguinte resulta

do algébrico ''sejam E um K-espaço vetorial e E# o dual algo
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brico de E. Dados yl'...,yn em E# linearmente independentes,
e dado q'eE## , existe pGE tal que

<P,yi> <0,y.i> para todo i=1, ,n

(onde <p,yi> denota yj. (p) e <'b ,y.i > denota q' (y.i ) y'

IV.3.1 TEOREMA Sej a (E ,F) um par dual . Ent ão

àproxa(E,F)E* fina(E,F)E*

DEMONSTRAÇÃO - Vamos usar novamente o lema 111.3.7. Seja

xGfina(E,F)E' e seja VGI/(a(E,F))

Podemos considerar V :tyl'.. . ,ynlu onde yl'...,yneF são line-

armente independentes. Sabemos que fina(E,F)E* :F'' Portanto
existe peE tal que. <p,y.i> : st<x,yi>, i.=1,... ,n (veja resulta-

do acima deste teorema). Portanto <p,y.i>-<x,y.i>. .. . ,n

i.é, <p'x,yj>-0, i=1,...,n. Portanto, p-xGV*, i.é, pex+V*
Isto mostra, segundo 111.3.7, que xeaprox E*. Portanto

fina(E,F)E* : aproxa(E,F)E'':

(posto que jã tínhamos provado a outra inclusão,veja IV.2.2)

c.q.d

IV.3.2 TEOREMA - Seja (E,F) um par dual. Então

para todo ©eF# existe xeaproxa(E,F)E* tal que

<x,y> = <q',y> para todo yeF

DEMONSTRAÇÃO - Seja © GF# e consideremos {yt'tGT} uma base (al"
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gébrica) de F sobre K Para cada subconjunto finito ScT seja

H(S) : {pCE: <p,yt> :<@,yt> para todo tGS}

A famz'lia {H(S)'lS tem a p.i.f. (veja resultado no ini'cio des-
te parágrafo). Seja F o filtro gerado por esta fami+lia. Como

M+ é um alargamento .de M então nuc F #O. Portanto existe xÉ;E*

tal que

<x ,yt> : <'} ,yt> para todo tGT

Logo <x,y> :<©,y> para todo yeF e portanto

xGFt : fina(E,F)E+ : aproxa(E,F)E*

l

IV.3.3 COROLÁRIO - Seja (E,F) um par dual. Então

(E,a(E,F)) é completo 'e:-> para todo 'DGF#

existe peF tal que <p,y> : <'P,y>, para todo yeF

DEMONSTRAÇÃO (:») Suponhamos CE,a(E,F) completo e seja q'GFF

Portanto existe xeaprox E+ tal que <x,y> :<q),y> , VYÉ;F. Como E

é completo, então aprox E+ :qst E* e portanto existe peE tal

que xep+u(0). Logo, x :p+u, onde ueu(0).Portanto, <®,y>:<p,y> +

+ <u,y>, VyeF. Como p(0) :Fi então <©,y> - <p,y>,. VYGF. Fias

<@,y > e <p,y> são escaleres standard, portanto <p,y>:<'D,y>

(+=) Seja xCaprox E*:fin E':Ft, então ©(y) =st<x,y> define
um funcional linear sobre F. Logo existe peE tal que <p,y> :

: <q',y>, VYGF. Portanto, st<x,y> =<p,y>, VFGF. Logo,
<P ,y> - <x ,y> 1 -, 0 , VYCF
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.Donde, l<p-x,y>1 NO, VyeF, i..é, p-xeFt :pd(E,F)(0). Portanto,
xGp+u(0), i.é, x é quase standard. Logo, aprox E* : qst E* e

isto quer dizer que E é completo.

c.q.d.

iV.4 - OS ELEMENTOS APROXIMÁVEIS NUM ESPAÇO LOCALMENTE CONVEXO

- UM TEOREFU DE GROTHEND l ECK

Para generalizar os resultados do parágrafo IV - 3

para um espaço localmente convexo, precisaremos que o alarga-

mento M* satisfaça conde.ções mais rigorosas de saturação. Di-

remos que M* é um N0-ót'ea.ptgalziert;Co de M se, e somente se,para to-
da relação interna S de M*, concorrente em A, onde A tem no
máximo um número finito de elementos não standard,existe y em

M* ta] que S(a,y) para todo aeA. Luxemburg em ( [9] - T.1.7.1),

mostra que o ultralimite de uma família enumerãvel de suces-

sivas ultrapotências que são alargamento definidas apartar de

M, é um Nn-a]argamento de M. Nos teoremas 2.7.10 e 2.7.3 [ 9 ]
ele demonstra que )eU-alargamento satisfaz a seguinte condição:

''dado um filtro F em M e dado A um subconjunto ontem.o de F* se

EeF* e Ecnuc F ::+ EeA ,

então existe FeF tal que F+.GA''

Novamente destacamos que estas exigências.quanto ao

alargamento M* não devem ser entendi.das como um demérito do

método não-standard. Pelo contrário, a possibil-idade de esco-

lher alargamentos com boas prclpriedades viabiliza as den\ons-



83

trações sem impor restrições ao objeto demonstrado

Lembremos que e designa a família dos conjuntos 0

equicontÍnuos de E', onde (E,0) é'loc. convexo e Hausdorff

IV.4.1 TEOREMA - Seja M* um N0-alargamento. Se (E,0) for lo
calmente convexo e Hausdorff e F = (E,0)' então

AecA*nUaCF ,E) (0)

i
AGcA*nPa (F ,E) (0)

0

DEMONSTRAÇÃO - Designaremos por G o conjunto UA*nu(0) . Como G

é fechado em relação à multiplicação por elementos de ® então

Gz=G0 (cf. IV.1.2). Vamos mostrar que aprox E* cG0. Sejam

xeaprox E+ e yeG. Então

yeG :+ yÉ;(VO)* = (V*)0 para algum Vet/(0)

!

e

xGaprox E* :+' ]pCE tal que x-pê7V* (cf. 111.3.7)

Por outro lado, l<x,y>jK l<x-p,y>j+ l<p,y>1. Mas

yG(V')0 e x-pG{V* :+ l<x-p,y>1 s;
+e x-pG

e

yGPa(F,E)(0) e pGE -> 1<p,y'l < 7 (cf. IV.2.3)

Logo, l<x,y>1 g l e portanto xeGu

Vamos mostrar agora que Glcaprox E'. Seja xeG t ese-

ja U uma 0-viz.inhança da origem absolutamente convexa efecha-

.da. Pretendemos mostrar que x+2U*nE #@ para, usando olema lll
xeaprox E+3 7 , concluir
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Definimos um conjunto A da seguinte forma

{VG U* (a (F ,E) ) l<x,y>1 g l.para todo ye(U*)OnV}

Como' A é i.nterno e

VGV*(a(F,E)) e .V'nuc(U):pa(F,E)(0)::+ VGA,

C

então existe ZGt/a(F,E) tal que Z*CA (pois M* é um N.0 alarga-

mento). Podemos supor ZeSu para algum S = {xl'... ,Xn} ,xieE.Por-
tanto, xC[ (UO,..SO)*]0:[(UOnS0)0]*

Agora, U00 =U é a(E,F) fechado e S00 é a envoltÓria

absolutamente convexa fechada do conjunto finito S. portanto
S00 é a(E,F)-compacto e também.U +S00 é fechado eabsolutamen-
te convexo

Temos ainda: (UOnS0)0 é o a(E,F)-fecho absolutamen-

te convexo de UuS00 (pois (UuS00)00 = (UOnS0)0) e U+S00cU+S00

Portanto (UO.S0)0.U+S00

Logo,

xe(U+S00)+ = U+ + (S*)00: U+ +S00,i.é,
n

>l. À i';ii:l
n

com uCU*, 0 sÀj., i:l,...,n, e iEtXj.:l' Seja 6i :st(Ài), i:l,
,n. Então (Xi-6i)xiGp0(0)cU*, i;l,..-,n (IV.2.2). Como

n n

i=1 J''6i)xi +i>llÕJ' l

então
n

ÍEIÓixiGx + 2U*
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Logo, x+2U+nE Bg. Portanto, xeaprox E*. Donde G.icaprox E
c.q.d

IV.4..2 TEORENIA - Seja (E,e) um espaço localmente convexo e Haus-

dorff e seja F i: (E,0) '

(i) Suponhamos que M* seja um N0-alargamento. Se gCF* for
a(F,E)-contínuo em cada subconjunto de F que seja 0-

equicontz'nuo, então existe xGaproxOE+ tal que

+

<x,y> : <g,y> para todo yGF

(ii) se xGaprox.0E* então x define um elemento gGF## dad.o

por

<g,y> : st<x,y> para todo yeF

e g é aCF,E) contínuo em cada subconjunto de F que se-

ja 0-equicontz'nuo

DEMONSTRAÇÃO - Lembremos que

(a) A F é 0-equicontl'nuo 'e:::+ AcV0 para algum Vet/(0)

(b) geF# é a(F,E) contínuo em VO a::::> existe umsubconjun-

to fi.nato S(V) de E tal que yeVOnS(V)0 implica
<g ,y> 1 $ 1

(i) Para cada VG1/(0) e cada yGF seja

A(V,y) = {pGE: pe(VOnSCV)0)0 e <p,y>:<g,y>}

Afirmamos que a coleção A(V,y) tem a p. i.f. De fato, da-

dos VI'...,VnGt/(0) e yl,...,ynGF, consideremos HO o sub-espa-

ço de F gerado por {yl':..,yn} e Hi o sub-espaço de F gerado



86

por V?. Como g é a(F,E)-contínuo nos conjuntos 0-equicontÍnuos,

então g é a(F,E)-contínuo em Hi' i:l,...,n. De acordo com o
Teorema de Hahn-Banach a restri.ção de g a H pode ser estendi-

da a um element:o pe(F,a(F,E)) ' =E. Portanto,

<p,yi> : <g,yi>, i=1,...,n e pG(VOAS(Vi)0)0,

n. Logo, pe n A(V; ,y.i)

Como M* é um alargamento, então o núcleo do filtro

F gerado pelos A(V,y) é não vazio, i.é, existe xeE': tal que

n
9 ]

ll
i:l

xGnuc ÍI A* (V ,y)
v,y

{xeE+: xenEVOnS(V)0]0+ e <g,y> =<x,y> VYÉ;F}
V

Portanto ,

x']V. U .) (vo)*'vC U.)(s(v)o)']o : k(vo)*nu.(p,E)(o)]o

e

<g,y> = <x,y>, VyeF

Usando o Teorema IV.4.1 concluímos que

xGaproxOE+ e <g,y> = <x,y>, VyeF

(ii) Seja xeaproxOE* . Como aproxOE'cfinOE'cana(E,F)E* : Fr,
(cf. IV.2.2 e IV.2.3) então <x,y>GK:l, VYÉ;F. Portanto,a fórmu-
la <g,y> =st<x,y> defi.ne um elemento geFÍt. Seja V€1/(0). Como
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xGaproxOE+ então existe peE tal que xep +#V+. Portanto

yGVOn{2p}0 -> 1<x,y>1 s<.7v,y> *<p,y> s 7+#: l

Conde x =-lX +pKveV'). Portanto, j<g,y>1 ÉI para todo

{ 2P} u

0Logo, g é aCF,E)-contínuo em V' para todo VGt/(0),concluindo a
demonstração

c.q.d

IV.4.3 TOEREMA - Suponhamos que M* seja um B0-alargamento.Se-
ja (E,0) localmente convexo e Hausdorff e seja F = (E,0y. En-
tão

qstdOE* = aproxOE+nqstda(E,F)E"

DEMONSTRAÇÃO - E claro que qstdOcaproxOnqstda(E,F)' Seja

xGaproxOE*nqstda(E,F)E*

Temo s :

xeqstda(E,F) :4" existe pGE tal que p-xGUa(E,F)(0)

Vamos mostrar que x-peu0(0). Suponhamos que x-pÊu0(0). Ora,

uo(o) : IACcA+lt' Logo existe yGAGeA* tal que <x-p,y>ÉK:. Por

outro lado yeAGc:A* implica yGqstda(F,E)F'' Logo existe qGF tal

que y-qGeUa(F,E) (0) ' Portanto, y-qeAecA'nUa(F ,E)(0) e xeaproxOE*.

De acordo com o Teorema lv.5.4 concluímos que <x,y-q>eKJ'
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Juntando os fatos temos

x-Papa(E,F)(0), y-qGPa(F,E)(o) e <x,y-q>GK;l

Por outro lado,

<x-p,y>: <x-p,q> +<x,y-q> -<P,y-q>

Como as três parcelas do 2ç membro estão em K{ então <x-p,y>É;K{

o que é uma contradição. Logo x-peu0(0) e portanto, xeqstdOE*

Logo, aproxOnqstda(E,F) : qstd0
c.q .cl

IV.4.4 COROL.BRIO (Grothendieck) - Seja (E,0) localmente con-

vexo e Hausdorff e seja F = (E,0) '.. Então (E,0) é completo 'ç:::»

-+:e' VgGF#, se g for a(F,E)-contínuo em todo subconjunto de F

que seja 0-equicontÍnuo, então geE. (F#: .dual algébrico de F)

DEMONSTRAÇÃO - Lembremos que (E,0) é completo 'o-> aprox0:qstd0

Suponhamos M* um N0-alargamento de M
(->) Seja (E,0) completo e consideremos geF# fracamente con-

tínuo nos 0-equicontzPnuos de F. Então existe xGaproxOE+=qstdOE*

tal que <g,y> =<x,y>, VyeF. (IV-4.2.(i)).. Mas,para algum pÉ;F,

x-PeU0(0)CUa(E,F)(0) :FZ. Portanto, l<x,y>-<p,y>jGR;,VyeF. Lo-
go, j<g,y>-<p,y>jCRi' VYÉ;F. Como <g,y> e <p,y> são standard pa-
ra todo yCF, então <g,y> :<p,y>, VYÉ;F, i.é, geE

(a:=) Suponhamos agora que todo geF# que seja fracamente contí-

nuo nQS 0-equiconti+nuos esteja em E. Seja xGaproxOE*. Deacor-
do com IV.4.2,(ii) o elemento pCFÜ defina.do por <p,y>:st<x,y>,

yeF, é a(F,E)-conti'nuo em cada subconjunto 0-equicontÍnuo de
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F. Portanto peE e <x-p,y> : <x,y> -<p,y>GK{ para todo yeF.Por

tanto, x-PGUa(E,F)(0). Logo, xeaproxOE*nqstda(E,F) (E*)' De a
coado com IV.4.3, isto implica que xeqstdOE*. Portanto,

qstdAE*

isto é, (E ,0) é completo

c.a.d

®
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