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Autovalores e autovetores de matrizes quadradas

Veremos a de�nição de autovalor e autovetor de uma matriz quadrada e como calculá-los usando
o SageMath.

De�nição : Seja A uma matriz quadrada de ordem n. Um escalar λ é chamado autova-
lor (ou valor próprio) de A se existir um vetor não nulo x tal que Ax = λx. Esse vetor x

é chamado de autovetor (ou vetor próprio) de A associado ao autovalor λ.

De�nição : Dada uma matriz quadrada A de ordem n, o polinômio de grau n dado por
p(λ) = det(A− λIn), onde In é a matriz identidade de ordem n, é denominado polinômio

característico da matriz A.

Teorema : Seja A uma matriz quadrada de ordem n. As raízes do polinômio característi-
co de A são seus autovalores.

Encontrando autovalores e autovetores no SageMath

Seja A =


a11 a12 ... a1n
a21 a22 ... a2n
... ... ... ...
an1 an2 ... ann

 uma matriz quadrada de ordem n.

1. Digitamos primeiro: A = matrix(n, n, [a11, a12, ..., a1n, a21, a22, ..., a2n, ..., an1, an2, ..., ann]);

2. Para encontrarmos somente os autovalores de A, digitamos:

A.eigenvalues()



3. Para encontrarmos os respectivos autovetores associados a cada autovalor (juntamente
com a multiplicidade do autovalor como raiz do polinômio característico), digitamos:

A.eigenvectors_right()

4. Para encontrarmos o polinômio característico de A não fatorado, digitamos:

A.charpoly()

5. Para encontrarmos o polinômio característico de A fatorado, digitamos:

factor(A.charpoly()).

Exemplo

Vamos encontrar o polinômio característico (fatorado e não fatorado), calcular os autovalores
(juntamente com sua multiplicidade como raiz do polinômio característico) e os autovetores da
matriz

Observação: após usarmos o comando ”A.eigenvectors_right()”, o resultado que nos é
apresentado está estruturado da seguinte forma: [(autovalor, [(autovetor associado ao autova-
lor)], multiplicidade do autovalor como raiz do polinômio característico)].
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