
Resumo 

Existe uma gama variada de formulações de problemas, em optimização. Dos "paradigmas" da 

optimização dinâmica abordamos apenas o da teoria de controlo óptimo. 

Sobre este, além de descrevermos as diversas formas que o problema de controlo óptimo pode 

assumir, referimos também algumas das questões fundamentais, nomeadamente, a da existência de 

solução e apresentamos um estudo mais aprofundado sobre as condições necessárias de 

optimalidade, descritas na forma de um principio do máximo. 

A literatura, por exemplo [18], [12] e [27], que trata esta teoria é muito vasta e os assuntos são 

apresentados, , sempre, duma forma muito rigorosa e , portanto, complexa intuito de realçar apenas o 

que há de essencial consideramos somente uma versão simples do problema geral de controlo 

óptimo e apresentamos as ideias fundamentais sem realçar aspectos matemáticos de pormenor. 

Finalmente derivamos um algoritmo baseado nas condições necessárias de optimalidade para 

resolver problemas de controlo óptimo em que não há restrições no controlo nem na trajectória e 

estudamos as suas propriedades. 

SaKawa/Shindo apresentaram em 1980, [36], um algoritmo baseado essencialmente no princípio do 

máximo de Pontryagin que pode ser aplicado a problemas de controlo óptimo com restrições no 

controlo mas sem restrições na trajectória e no estado final. 

O algoritmo que estudamos utiliza direcções de descida admissíveis para encontrar um processo de 

controlo que satisfaça as condições necessárias de optimalidade. 

O algoritmo e as suas propriedades foram testados através do tratamento numérico de diversos 

exemplos. 

Estruturamos o trabalho em quatro capítulos, sendo o conteúdo de cada um deles o seguinte: 

Capítulo I Apresentação da formulação matemática do problema de controlo óptimo com 

considerações sobre a dinâmica e função objectivo. Exemplos simples de 

problemas formulados como problemas de controlo óptimo são fornecidos. 

Capitulo II São descritas as condições necessárias de optimalidade para um problema de 

controlo óptimo, na forma de um principio do máximo. Além da apresentação de 

uma justificação teórica simplificada desse princípio, também é feita a sua 

interpretação geométrica no caso do problema de controlo óptimo linear. 

Finalmente são apresentadas aplicações das condições necessárias de 

optimalidade na determinação da solução de alguns problemas e na construção de 

algoritmos que utilizam essas condições. 

Capítulo III É apresentado um algoritmo que utiliza as condições necessárias de optimalidade 

na forma do principio do máximo e que resolve problemas de controlo óptimo sem 

restrições no controlo e no estado. Alguns aspectos numéricos a ter em conta 



aquando da implementação do algoritmo são referidos. É apresentada uma prova 

de convergência do algoritmo mediante hipóteses razoáveis. 

Capitulo IV são apresentados resultados da implementação numérica do algoritmo em vários 

exemplos de problemas sendo feita uma comparação com alguns resultados da 

literatura. 


