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Resumo:
Esse trabalho é parte do Trabalho de Conclusão de Curso no curso de Licenciatura

em Matemática da PUCPR onde foi estudado o Teorema da Função Implı́cita (T.F.I.),
cujo objetivo é demonstrar o T.F.I. de maneira simples e compreensı́vel, com enfoque
nos alunos do ensino superior. Em tal trabalho foi realizada a demonstração do teo-
rema para o caso especı́fico das funções f : R2 −→ R e feita uma generalização para
o caso especial f : Rn+1 −→ R, para então seguir a uma aplicação do caso especial,
que diz respeito às raı́zes simples de um polinômio real.

Na demonstração foram utilizados alguns resultados acerca de normas e
sequências em Rn, continuidade de aplicações de Rm em Rn, Contrações, o Teorema
do Ponto Fixo para Contrações, o Método de Newton, conceitos sobre derivadas e
diferenciais e o Teorema do Valor Médio.

As demonstrações dos teoremas utilizados foram bem detalhadas, e todas as
hipóteses foram ressaltadas, para facilitar a compreensão da validade dos mesmos.
O Método de Newton é utilizado com dois objetivos, sendo o primeiro como aplicação
do Teorema do Ponto Fixo para Contrações, e o segundo devido a semelhança da
expressão do método com a função utilizada para demonstrar o T.F.I.

Será agora enunciado o T.F.I. e após, seguirá uma breve ideia da demonstração:

Teorema 1 (Teorema da Função Implı́cita) Seja f : X −→ R uma função real com
X ⊂ R2 um conjunto aberto e f ∈ C1(X). Se f(x0, y0) = 0 e ∂f

∂y
(x0, y0) 6= 0 para algum

ponto (x0, y0) em X, então existem I e J intervalos abertos com x0 ∈ I e y0 ∈ J tal que
existe uma função ϕ : I −→ J com ϕ(x) = y e f(x, ϕ(x)) = 0.

A demonstração do T.F.I. foi dividida em seis passos, onde:

1. em f(x, y) foi utilizado a definição de função diferenciável, ou seja:
f(x, y) = ∂f

∂x
(x0, y0)(x− x0) + ∂f

∂y
(x0, y0)(y − y0) + r(x− x0, y − y0);
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2. foi definida uma função Tx(y) = y − f(x,y)
∂f
∂y

(x0,y0)
e analisado a qual classe per-

tence essa função. A partir dessa função Tx(y) e (1.), foi definida a função
Ψ(x, y) = − r(x−x0,y−y0)

∂f
∂y

(x0,y0)
e foi feita uma análise análoga a Tx(y) para Ψ;

3. foi calculado os valores de Ψ(x0, y0), ∂Ψ
∂x

(x0, y0) e ∂Ψ
∂y

(x0, y0);

4. aplicação do Teorema do Valor Médio em Ψ;

5. pela continuidade de ∂Ψ
∂x

e ∂Ψ
∂y

, foram encontradas condições para simplificar o
quarto passo;

6. finalização da demonstração com estudos finais sobre Tx(y) e aplicação do Teo-
rema do Ponto Fixo.

Como exemplo de aplicação do T.F.I, considere uma função f : R2 −→ R tal que
f(x, y) = x2 + y2 − r2 com r > 0. Desta forma, tomando os pontos (x, y) tais que
f(x, y) = 0, tem-se x2 + y2 = r2, ou seja, uma circunferência de raio r e centro na
origem.

Sabe-se que x2 + y2 = r2 não define funções com y = g(x) ou x = g(y), mas,
restringindo os intervalos de x e y torna-se possı́vel definir tais funções. Sejam então,
por exemplo, os domı́nios D1 e D2 dados da seguinte forma:

• D1 = {(x, y) ∈ R2/− r ≤ x ≤ r e y ≥ 0};

• D2 = {(x, y) ∈ R2/ x ≥ 0 e − r ≤ y ≤ r}.

Logo, sob o domı́nio D1 é possı́vel ter y = g(x) com y =
√

r2 − x2, e sob o domı́nio
D2 é possı́vel ter x = g(y) com x =

√
r2 − y2.

A existência de tais funções poderia ser comprovada a partir do T.F.I. Tomando
(x0, y0) = (0, r), tem-se f(0, r) = 02 + r2 − r2 = 0 e ∂f

∂y
(0, r) = 2r 6= 0. Como

f ∈ C∞(R2) (em particular f ∈ C1(R2)), então existem I e J intervalos abertos com
0 ∈ I e r ∈ J e existe uma função ϕ : I −→ J com y = ϕ(x), em particular,
ϕ(x) =

√
r2 − x2. Analogamente, tomando (x0, y0) = (r, 0) e como ∂f

∂x
(r, 0) 6= 0, tem-se

x = ϕ(y) =
√

r2 − x2.
Além do enfoque na “parte matemática” do teorema, foi também relatado breve-

mente sobre a parte histórica do mesmo, tendo inı́cio com René Descartes e o método
de traçar retas tangentes à curvas, até Ulisse Dini, matemático italiano que demons-
trou o teorema.
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