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Palavras-chave: Máximos e mı́nimos; Matemática Aplicada; Autovalores e Autovetores.

Introdução
A Teoria Espectral analisa a existência de autovetores e de autovalores de transformações lineares

definidas em espaços vetoriais reais ou complexos. Essa teoria é bastante desenvolvida nos chamados
espaços de Hilbert, que podem ser vistos com uma extensão do conceito de espaço euclidianoRn, para
n número natural, visto nas disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral e de Geometria Analı́tica,
frequentes nos primeiros anos dos cursos de graduação relacionados com ciências exatas.

Um resultado muito útil dessa teoria é o teorema espectral para operadores auto-adjuntos, de-
finidos em espaços vetoriais reais ou complexos de dimensão finita, pode ser encontrado em [1,
p.202]. Esse teorema pode ser estendido para garantir a existência de uma base ortonormal de Rn

formada por autovetores de uma transformação linear normal. Nosso interesse nesse resultado está
ligado a demonstração alternativa desse teorema em [1, p.207], que é baseada em argumentos sobre
a existência de máximos e mı́nimos de funções reais e contı́nuas definidas em conjuntos compactos
(veja [2] para discussões relacionadas com o teorema do valor extremo) e relacionada com o conceito
de multiplicadores de Lagrange, em vez de argumentos de Álgebra Linear avançada ou da utilização
do Teorema Fundamental da Álgebra, que por sua vez precisa de argumentos também avançados para
demonstração. Essa demonstração pode ainda ser ligeiramente adaptada para demonstrar a existência
de autovalores e de base ortonormal formada por autovetores de operadores compactos, definidos em
espaços de Hilbert reais ou complexos de dimensão infinita, como pode ser visto em [3, p.222].

A existência de autovalores e base ortonormal formada por autovetores é fundamental na classi-
ficação de superfı́cies cônicas e quádricas e consequentemente na classificação de pontos crı́ticos de
funções de várias variáveis reais em valores reais, duas vezes diferenciáveis com derivadas contı́nuas,
uma vez que a matriz hessiana da função é sempre simétrica [4]. Isso possibilita a localização de
valores máximos ou mı́nimos locais de funções uma vez que o gráfico dela pode ser localmente apro-
ximado por uma superfı́cie cônica ou quádrica, como paraboloides e hiperboloides como na Figura
1.

Metodologia
O presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica que foi realizado através em estudos individuais e

reuniões com o orientador, além de seminários a cada conteúdo estudado. Por se tratar de um trabalho
de Iniciação Cientı́fica, a revisão de literatura foi realizada na forma de artigos e livros recentes e
clássicos, com destaque para o livro [1].
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Figura 1: Gráfico da função f (x,y) = x4−3x2 +
yx
2
−2y2 +3y.

Resultados e Discussão
Observando a Figura 1 temos que os ponto marcados em vermelho são os candidatos a pontos de

máximos ou mı́nimos locais da função. Se não fosse possı́vel analisar esses pontos sem o auxı́lio da
figura poderı́amos decidir quais são esses pontos utilizando os autovalores e os autovetores da matriz
hessiana associada a função. Nesse processo usamos implicitamente resultados sobre a existência
de extremos locais de funções contı́nuas, definidas em conjuntos compactos, como o teorema de
Bolzano-Weierstrass. Esses teoremas são úteis também para garantir a existência de autovalores e
autovetores de matrizes de transformações lineares auto-adjuntas e normais, que incluem as matrizes
associadas a quádricas.

Definição 1 Sejam E um espaço vetorial real ou complexo de dimensão finita e e com produto interno
〈·, ·〉. Seja T : E −→ E uma transformação linear. Dizemos que E é um espaço euclidiano e que:

• T é auto-adjunto, se T = T ∗, com T ∗ o conjugado de T ;

• T é normal, se T T ∗ = T ∗T .

Podemos agora enunciar e comentar o teorema espectral para operadores auto-adjuntos de di-
mensão finita.

Teorema 1 Sejam E um espaço euclidiano e H : E→ E uma transformação linear auto-adjunta (ou
normal). Então existe uma base ortonormal de E formada por autovetores de H.

A ideia da demonstração desse resultado utiliza o fato de podermos supor que E = Rn, que T é
auto-adjunta e definirmos a função ψ : E→R onde ψ(x)= 〈Hx,x〉, onde H representa a transformação
linear. Essa função é contı́nua e atinge seu valor máximo e mı́nimo no conjunto compacto K = {x ∈
E : ‖x‖= 1}, onde ‖x‖ denota a norma usual deRn. Denotando por λ1 como o valor máximo de ψ(x)
em K, temos da continuidade de ψ que existe u ∈ K, com λ1 = ψ(u).

Desta forma, se x ∈ E é não nulo, então

〈Hx−λ1x,x〉= ‖x‖2
(

ψ

(
x
‖x‖

)
−λ1

)
≤ 0.

Escolhendo x = u+ ty, com t ∈R e y ∈ E arbitrários, temos que

〈Hu−λ1u,y〉 ≤ 0,

o que implica que
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Hu−λ1u = 0

em que λ1 é um autovalor de H e u é um autovetor de H.

Conclusões
O teorema anterior nos diz que sempre é possı́vel encontrar uma base ortonormal de um espaço

euclidiano para a qual a matriz de uma transformação linear auto-adjunta (ou normal) pode ser escrita
na forma

D =


λ1 0 . . . 0
0 λ2 . . . 0
...

... . . . ...
0 0 . . . λn


Este resultado simplifica muito nossa decisão quanto a saber se uma quádrica associada a matriz

hessiana de uma função, num ponto crı́tico, determina um paraboloide, que está associado a pontos
de máximos ou mı́nimos locais, ou se determina um hiperboloide, que está associado a pontos de sela.
Isso ocorre porque toda forma quadrática pode ser escrita como q(x) = xtAx, onde a matriz A é uma
matriz quadra e x é um elemento de E. Podemos escolher uma base adequada para E de forma que a
matriz A seja diagonal e assim, caso os autovalores ou dos elementos da diagonal possuam o mesmo
sinal, a superfı́cie será um paraboloide. Caso contrário será um hiperboloide.

O teorema espectral auxilia também nos cálculos de potências de matrizes, cálculo de exponen-
ciais de matrizes e de raı́zes n-ésimas, determinação e decomposição por valores singulares. Uma
aplicação muito importante disso é a utilização de exponenciais de matrizes na teoria de equações
diferenciais, que por sua vez pode ser aplicada em problemas de otimização, por meio de métodos li-
gados ao método dos gradientes. E também, podemos ver sob certos aspectos a Teoria Espectral como
um problema de otimização e incluir isso na Pesquisa Operacional. O artigo [5] mostra os avanços
nos problemas de otimização na Pesquisa Operacional, ligados ao Google e ao algorı́tmo PageRank.
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