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(Variável de estado não negativa em t1) Considere o seguinte problema:
Maximizar Z t1

t0

f(x(t); u(t); t)dt

sujeito a:

x0(t) = g(x(t); u(t); t) (1)

x(t0) = x0

x(t1) � 0

onde f e g são funções de classe C1 e u(t) é uma função (chamada controle)
contínua por por partes, com um número de descontinuidades �nito.

1) Mostre que as condições necessárias para este problema podem ser
obtidas através da formação do Hamiltoniano:

H(x(t); u(t); �(t); t) := f(x(t); u(t); t) + �(t)g(x(t); u(t); t)

fazendo-se CH1 (condições do Hamiltoniano):

A1) @H
@u
= 0

A2)@H
@x
= ��0(t); x(t1) � 0; �(t1) � 0; x(t1)�(t1) = 0; x(t0) = x0

A3) @H
@�
= x0
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Sugestão: Considere uma trajetória ótima (u�; x�) e uma tra-
jetória 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 (2)

Se x(t1) > 0; -dx(t1) pode assumir qualquer valor, inclusive val-
ores negativos, o que implica, por (2), �(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

(2) �(t1) � 0: Estas condições podem ser sumarizadas por:

x(t1) � 0; �(t1) � 0; x(t1)�(t1) = 0 (3)

como exposto acima.

2) Você poderia formular algum problema subjacente que lhe permitisse
dar alguma interpretação econômica para as condições de necessidade x(t1) �
0; �(t1) � 0; x(t1)�(t1) = 0?

3) (Tempo terminal variável) Suponha que ao otimizador do problema
(1) dá-se a chance de, mantendo todas as restrições do problema e mais a
restrição x(t1) = x1 > 0 (isto é para facilitar sua resposta), elevar o tempo de
otimização de t1 para t1 +�t: Você poderia dar alguma condição necessária
para que tal facilidade fosse considerada anódina pelo otimizador (ou seja,
para que ele fosse indiferente entre otimizar até t1 ou até t1 +�t)?

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

J � J� =
Z t1

t0

f(x; u)� f(x�u�)dt
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e considere a expansão de Taylor de primeira ordem ( de J �
J�) ao redor da trajetória ótima, não esquecendo que agora deverá
haver um termo dado pela derivada de:Z t1

t0

fdt (4)

em relação a t1: Após os procedimentos usuais, isto gerará a in-
equação:

(f + �g)dt1 � 0

4) Considere no R2 , com coordenadas (x,y), o ponto A=(0,0). Um min-
imizador recebe um prêmio proporcional igual a 1/d, onde d é a medida da
distância mínima entre o ponto A e um hiperplano que lhe é dado. Isto
posto, ele prefere hiperplanos próximos de A a hiperplanos distantes de A.
Pede-se ao minimizador que ele encontre a distância mínima entre o ponto
A e o hiperplano H1 normal ao vetor (1,0) e passando pelo ponto (1,0)) . O
minimizador, usando os mesmos procedimentos usados por você na lista 6.1,
acha uma distância d=1 e recebe um prêmio de 1 u.m. (unidade monetária).
Após este fato, pergunta-se ao minimizador se ele teria sido indiferente entre
ter trabalhado com o hiperplano H1 ou com o hiperplano H2, este também
normal ao vetor (1,0), mas passando pelo ponto (2,0).

4.1) Qual será a resposta do minimizador?
4.2) Utilize o exercício (3) para provar sua resposta em 4.1.

5) (Hamiltoniano em valor corrente) Considere o problema:

Maximizar Z t1

t0

e�rtf(x(t); u(t); t)dt

sujeito a:

x0(t) = g(x(t); u(t); t) (5)

x(t0) = x0

x(t1) livre

onde f e g são funções côncavas (em x e u) de classe C1 e u(t) é uma função
(chamada controle) contínua por por partes, com um número de descon-
tinuidades �nito. Este é um problema muito comum em economia, tendo
a particularidade de incluir o termo de desconto e�rt no integrando. Já
sabemos as condições necessárias e su�cientes para resolver este problema
são dadas pelo conjunto de condições CH do problema 1 da lista 6.1:
CH (condições do Hamiltoniano):
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1) @H
@u
= 0

2)@H
@x
= ��0(t); �(t1) = 0; x(t0) = x0

3) @H
@�
= x0

a) Mostre que esta solução é equivalente a se trabalhar com o "Hamilto-

niano em valor Corrente" HC de�nido por:

HC = ertH = f + ert�g := f +mg (6)

onde
m = ert� (7)

e com o novo conjunto de condições CH (que chamaremos de CHC - condições
do Hamiltoniano de valor Corrente):

1) @HC
@u

= 0
2) m0(t) = mr � @HC

@x
; e�rtm(t1) = 0; x(t0) = x0

3) @HC
@m

= x0

b) O conjunto de equações diferenciais gerado por CHC é autônomo?

Sugestão: a)Basta escrever as condições CH expressas em
função de m e de HC, para isto usando as de�nições (6) e (7).
b) Um sistema de equações diferenciais autônomo não depende

explicitamente do tempo.

6) Considere o problema:

Maximizar Z t1

t0

f(x(t); u(t); t; r)dt

sujeito a:

x0(t) = g(x(t); u(t); t) (8)

x(t0) = x0

x(t1) livre

onde f e g são funções côncavas (em x e u) de classe C1 e u(t) é uma função
(chamada controle) contínua por por partes, com um número de descon-
tinuidades �nito. Chame de V(r) a função que dá o máximo da integral
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sendo maximizada, em função de r. Chama-se "teorema do envelope da
otimização dinâmica" o fato de que

V 0(r) =

Z t1

t0

fr(x
�(t); u�(t); t; r)dt (9)

:
a) Calcule V�(r) no problema acima para o caso em que

f(x(t); u(t); t; r) = e�rtF (x(t); u(t); t): (10)

b) Assumindo que F é uma função de acumulação de alguma variável
econômica, com F� 0 para todo t (lucro por exemplo), e que r representa
a impaciência do indivíduo representativo da sociedade, o que você poderia
comentar a respeito da relação entre o valor ótimo acumulado V e r ?
c) Na sua opinião o resultado (9) estende-se sem maiores considerações

ao caso em que t1 = 1 (dica - lembre da vacina contra inversão de limites
dada por uma lista pregressa do curso)?

7) (Controle não negativo): Considere novamente o problema do exercício
(1), mas com com a condição de u(t) � 0 para todo t (isto ocorre, por
exemplo, quando a variável controle é um "shopping time como fração do
PIB "): Mostre que, neste caso, as condições:

A1) @H
@u
= 0 se u(t)=a, @H

@u
< 0 se u(t)>a

A2)@H
@x
= ��0(t); x(t0) = x0
A3) @H

@�
= x0

resolvem o problema.

Sugestão: Use o teorema de Kuhn e Tucker para incluir a
condição u(t) � 0. O Hamiltoniano, neste caso, compõe apenas
uma parte do Lagrangeano.

8�) Em uma certa data 0, dois alunos com estoque de conhecimento zero
(x(0)=0) resolvem estudar para uma prova a ser dada na data T>0. O apren-
dizado destes aluno (u=x�(t)) se mede pela taxa de variação de seus estoques
de conhecimento (o estoque de conhecimento é dado por x(t)). Os alunos
nunca desaprendem (ou seja, x�= u � 0 para cada t):Em cada data t, os
alunos tem um custo c2x(t) de manter os seus estoque de conhecimento x(t),
sendo c2 uma constante positiva. O custo do adquirir novos conhecimentos
é c1x02(t) = c1u2; sendo c1 uma constante positiva. Os alunos são iguais em
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tudo, exceto no estoque de conhecimento que cada um planeja ter na data
da prova. Neste sentido, sabe-se que o aluno 1 é mais ambicioso: x1(T ) = C1
e x2(T ) = C2; sendo C1 > C2:

Pergunta-se:
a) É possível que um aluno comece a estudar imediatamente (ou seja, no

tempo 0) e o outro apenas em uma data intermediária entre 0 e T, diferente
da data zero? Pela sua intuição, qual começaria a estudar antes?
b) Caso positivo, a que condições C1 e C2 devem obedecer para que se dê

o descrito em (a)?
c) Suponha agora C1 = C2:

c1) é possível que os dois alunos comecem a estudar depois da data
zero, mas em datas iguais? depois da data zero, mas em datas diferentes?

c2) Seria razoável admitir que na medida em que c2 se eleva, o estudo
tenda a se iniciar mais tarde?

Sugestão: Os alunos minimizam o custo total:Z T

0

(c1u
2 + c2x)dt (11)

com as condições x0 = u, x(0) = 0 e u(t) � 0: Como o problema
não pede a trajetória ótima sob a restrição u � 0; basta resolver
sem esta restrição, usando cálculo de variações ou controle ótimo,
e em seguinda achar a condição para que o estudo não comece na
data zero.

9) (Condição de Su�ciência de Arrow): Considere a seguinte versão do
Teorema de Su�ciência de Arrow encontrada em Seierstad, A. and Sydsaeter
K., (1987) ("Optimal Control Theory With Economic Applications"):

Let (�x (t) ; �u (t)) be a pair of (continuously di¤erentiable) func-
tions that satis�es the conditions (13) and (2) below, in the prob-
lem of �nding a piecewise-continuous control vector u(t) and an
associated continuously-di¤erentiable state vector variable x(t);
with x(t) belonging to a given open and convex set A 2 Rn for
each t � t0; de�ned on the time interval [t0;1] , that maximizes:Z 1

t0

f0(x(t); u(t); t)dt (12)
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subject to the di¤erential equations:

_xi(t) = fi(x(t); u(t); t); i = 1; 2; :::; n (13)

and to the conditions

xi(t0) = x0i , i = 1; 2; :::; n (14)

xi(1) free; i = 1; :::; n

u(t) 2 U � Rr:

Suppose, in addition, that there exists a piecewise continuously-
di¤erentiable function p(t) = (p1(t); :::; pn(t)) de�ned on [t0;1]
such that, given the Hamiltonian function:

H(x(t); u(t); p(t); t) = f0(x(t); u(t); t) +
nX
i=1

pifi(x; u; t)

H(�x(t); �u(t); p(t); t) exists, and the following conditions are satis�ed:

H(�x(t); �u(t); p(t); t) � H(�x(t); u; p(t); t); for all u 2 U, t 2 [t0;1]
(15)

_pi(t) = �Hxi(�x(t); �u(t); p(t); t); i = 1; :::; n (16)

and the transversality conditions:

lim
t!1

pi(xi(t)� �xi(t)) = 0 i = 1; :::; n (17)

Then, if the maximized HamiltonianH�(x; p(t); t)�max
u2U

H(x; u; p(t); t)

exists and is a concave function in x for all t � t0; (�x(t); �u(t))
solves problem (12)-(2) above.

1- Interprete o teorema acima, explicando cada uma de suas passagens.
2- Mostre como ele pode ser usado para resolver o problema de não con-

cavidade na seção 5 do paper "In�ation and Welfare", de Robert Lucas Jr.
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