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Multiplicadores de Lagrange - Parte I

Os multiplicadores de Lagrange nos auxilia a maximizar e minimizar uma função f que está
sujeita a restrições de uma função g. Vamos retomar a de�niçao de gradiente do Metodo dos
Multiplicadores de Lagrange.

De�nição: Se f é uma função de duas variáveis x e y, então o gradiente de f é a função ve-
torial ∇f de�nida por:

∇f(x, y) = (fx(x, y), fy(x, y)) =
∂f
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De�nição: Para uma função f de três variáveis, o vetor gradiente, denotado por ∇f ou
grad f é:

∇f(x, y, z) = (fx(x, y, z), fy(x, y, z), fz(x, y, z)) =
∂f
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Método dos Multiplicadores de Lagrange: Para determinar os valores máximo e mínimo
de f(x, y, z) sujeitos à restrição t(x, y, z) = k [supondo que esses valores extremos existam e

que ∇g 6= 0 sobre a superfície g(x, y, z) = k]:
(a) Determine todos os valores de x, y, z e l tais que

∇f(x, y, z) = λ∇g(x, y, z)
e g(x, y, z) = k

(b) Calcule f em todos os pontos (x, y, z) que resultaram do passo (a). O maior desses valo-
res será o valor máximo de f , e o menor será o valor mínimo de f .

Multiplicadores de Lagrange no SageMath:

Para facilitar, você pode copiar as áreas em azul e verde, colar no SageMath e substituir as
verdes pelas informações que você tem, como a função, o ponto, o intervalo etc.

Há três maneiras de minimizar uma função no Sage, nesse texto apresentaremos duas e a
terceira estará no texto Multiplicadores de Lagrange - Parte II.



� 1°)

var( 'x y L ')

F (x, y, z, L) = defina f(x,y,z)+L*(defina g(x, y, z))

minimize(F , [0,0,0,0], verbose = True )

Porém essa pode não ser tão precisa, então a próxima é mais recomendada.

� 2°)

var( 'x y L ')

F (x,y,z,L) = defina f(x, y, z)+L*(defina g(x, y, z))

derivate(F )

Que nos resulta em algumas equações, então precisamos copia-las na próxima célula e
iguala-las a 0

eqn1 : defina eqn1=0

eqn2 : defina eqn2=0

...

eqnt : defina eqnt=0

solve ([eqn1,eqn2, ..., eqnt]

Agora observando os resultados nós conseguimos concluir que o menor resultado é o
mínimo e o maior é o máximo.

Exemplo 1:

Minimize a função f(x, y, z) = (x−3)2+(y−1)2+(z+1)2 sujeitio a g(x, y, z) = x2+y2+z2−4 = 0.

Como dito anteriormente, pode acontecer do comando minimize não conseguir ser tão pre-
ciso, então optamos fazer utilizando a segunda forma.
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