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Controle Ótimo

1- Considere uma trajetória ótima (u�; x�) e uma trajetória alternativa
(u,x), ambas com as restrições acima. Calcule a diferença

J � J� =
Z t1

t0

f(x; u)� f(x�u�)dt

e considere a expansão de Taylor de primeira ordem ( de J�J�) ao redor
da trajetória ótima. Após os procedimentos usuais, isto gerará a inequação:

�dx(t1)�(t1) � 0 (1)

Se x(t1) > 0; -dx(t1) pode assumir qualquer valor, inclusive valores negativos,
o que implica, por (1), �(t1) = 0: Como x(t1) � 0 pela restrição do problema,
isto também signi�ca que �(t1) >0 ) x(t1) = 0:
Por outro lado, se x(t1) = 0, então dx(t1) � 0; implicando por (1) �(t1) �

0: Estas condições podem ser sumarizadas por:

x(t1) � 0; �(t1) � 0; x(t1)�(t1) = 0 (2)

como exposto acima.
A solução está explicitada em K.S. seção 7, bastando observar o trata-

mento das restrições do tipo (6).

2) Ver, por exemplo, o problema na página 200 do livro do Chiang, "El-
ements of Dynamic Optimization", sobre extração ótima de combustíveis
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fósseis e poluição, em que se precisa impor que o estoque �nal de com-
bustível seja não-negativo. Em geral, quando nossa variável de estado é um
estoque, estaremos nessa situação. O exemplo clássico é o modelo Ramsey-
Cass-Koopmans de crescimento ótimo, a ser visto no início do curso de Macro
II.

3) 4) Desconsiderados

5) a), b)Basta ver a seção 8 de K.S. c) Sim, é autônomo.

6) a) A solução encontra-se também na seção 8 de K. S.
b) É negativa.
c) No caso de horizonte in�nito a derivação dentro da integral deve ser

justi�cada.

7) A solução encontra-se na seção 10 de K.S.
8�) A solução do problema sem a restrição u � 0 nos dá: u(t)=2c2t=4c1�

c2T=4c1 + Ci=T; que gera u � 0 sempre que

Ci � c2T 2=4c1 (3)

Segue:
a) é sim, pois (3) pode ser obedecida por C1; mas não por C2: Quando

C2 não obedece tal restrição, o aluno 2 �ca com u=x�=0 por algum tempo,
ou seja, só começa a estudar em uma data t� > 0: Evidentemente, o aluno
com maior C começa a estudar antes.
b) Ci � c2T 2=4c1 e C2 < c2T 2=4c1:
c1) Sim, basta ter C1 = C2 = C < c2T

2=4c1: Em datas diferentes ev-
identemente não, pois o problema resolvido por cada um é exatamente o
mesmo.
c2) Sim. A demonstração não é difícil. Tente.
9) O problema pode ser facilmente resolvido combinando-se as notas das

duas últimas aulas. Uma solução para um caso muito mais geral encontra-se
no Ensaio da EPGE "Solving the non-convexity problem in some shopping
time and human capital models".
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