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1
1.1

Otimização de Campos Escalares, mais um passo.
Visão geral do tema, conversa preliminar

Em nossas notas sobre rudimentos de conceitos topológicos, comentamos que dados um ponto P e um
conjunto A no Rn , existem três possibilidades mutuamente excludentes, o ponto P pode ser interior, ou
exterior a A, ou ponto de fronteira de A. Repetimos aqui a seguinte figura, mostrando as três situações.

Vamos considerar um campo escalar no R2 , isto é uma função f (x, y), de duas variáveis, que assume valores
reais, para fixar idéias, mas as conclusões valem, por analogia, para campos escalares no Rn . Seja (x0 , y0 )
um ponto interior do domı́nio de f. Admitimos que podemos fazer as duas derivadas parciais,
∂f
f (x0 + h, y0 ) − f (x0 , y0 )
(x0 , y0 ) = lim
,
h→0
∂x
h
f (x0 , y0 + h) − f (x0 , y0 )
∂f
(x0 , y0 ) = lim
,
h→0
∂y
h
tais derivadas são as mesmas do cálculo I, feitas em uma variável, com a outra fixa. Sendo o ponto (x0 , y0 )
um ponto interior do domı́nio de f, a função apenas de x dada por f (x, y0 ), para y = y0 fixo, está definida
para x num intervalo em torno de x0 . Assim sendo, uma condição necessária para que f tenha um ponto
de máximo ou mı́nimo no ponto interior (x0 , y0 ) é que f (x, y0 ) também tenha máximo ou mı́nimo em x0 ,
daı́ (d/dx)f (x, y0 ) é zero em x0 , isto é, ∂f /∂x(x0 , y0 ) = 0. Por analogia ∂f /∂y(x0 , y0 ) = 0, vemos que é
condição necessária para máximo o mı́nimo que todas derivadas parciais sejam nulas.
No interior do domı́nio da tal f, admitindo que podemos fazer suas derivadas parciais em cada ponto,
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podemos definir o campo vetorial chamado de gradiente de f, dado por
∇f =

∂f
∂f
i +
j.
∂x
∂y

Os pontos interiores do domı́nio de f em que o gradiente não está definido ou, estando definido, é nulo, são
chamados pontos crı́ticos de f. Vemos que uma condição necessária para f, com derivadas parciais, atingir
seu máximo ou mı́nimo em um ponto interior do seu domı́nio é que tal ponto seja um ponto crı́tico de f,
onde seu gradiente se anula, ou a mesma coisa, onde suas derivadas parciais se anulam. Lembrando, da lista
2, que o vetor normal ao plano tangente ao gráfico de f é dado por
~n =

∂f
∂f
i +
j − 1k,
∂x
∂y

vemos que estes tais pontos crı́ticos ocorrem quando o tal vetor normal é vertical, dado por ~n = −1k, isto
é, quando o plano tangente é horizontal. Tal resultado faz lembrar do cálculo I, quando os pontos crı́ticos
ocorriam em pontos para os quais a reta tangente ao gráfico era horizontal.
Notamos que tal fato aponta possı́veis máximos e mı́nimos de f. Bem, se o domı́nio de f é aberto e tal função
tem derivadas parciais em todos pontos, temos uma estratégia que determina os possı́veis máximos e mı́nimos
de f. Temos duas equações, ∂f /∂x = 0 e ∂f /∂y = 0, em duas incógnitas, x e y, um teste de derivada
zero, análogo ao do cálculo I. Claro que, como no cálculo I, o teste não aponta todos os possı́veis máximos
e mı́nimos para funções cujo domı́nio não é aberto, mas tem pontos de fronteira, ou mesmo sendo aberto,
se alguma derivada não existe nalgum ponto. As fronteiras de um domı́nio bidimensional são normalmente
formadas por trechos de curvas, bem mais complicadas do que as fronteiras no cálculo I, que eram constituı́das
apenas pelos pares de pontos extremos de um intervalo, não muito mais do que isto.
Num primeiro enfoque aos problemas de otimização, o nosso texto principal, edição de 1994 em português
de Edwards e Penney, no tópico 14.5, resolve alguns problemas simples de máximo e mı́nimo de funções em
domı́nios abertos, onde a fronteira não precisa ser analisada ou onde a análise na fronteira é bem simples.
Problemas mais sofisticados, com fronteiras mais complicadas, aparecem apenas no tópico 14.9, quando uma
técnica conhecida como método dos multiplicadores de Lagrange é apresentada como uma opção para detetar
candidatos a máximos e mı́nimos que estejam em pontos suaves da fronteira (tal técnica não funciona em
cantos da fronteira, que devem ser considerados separadamente dos trechos suaves).
Ainda no tópico 14.5, o texto introduz uma nomenclatura, classificando os tipos de pontos crı́ticos, máximos
e mı́nimos globais e locais, pontos de sela etc., o texto tratará mais profundamente deste assunto no tópico
14.10, que neste curso enriqueceremos em lista posterior, juntando ao tópico a matriz hessiana, seu traço,
que é o laplaciano, dado pelo divergente do gradiente da função em questão. Este é um dos motivos pelo
qual nosso curso anda meio que em paralelo, avançando nas integrais antes de terminar o cálculo diferencial.
Como havı́amos dito, esta conversa estende-se para funções de n variáveis que assumem valores reais. Daı́
os pontos crı́ticos de f, onde seu gradiente ou suas n derivadas parciais se anulam são os pontos do interior
do domı́nio de f que podem ser seus máximos e mı́nimos. Como no cálculo I, pontos onde as derivadas não
existem, também são pontos crı́ticos e máximos e mı́nimos não detetados podem estar escondidos neles.
Dependendo do domı́nio de f, temos que analisar sua fronteira. No caso em que f é uma função de três
variáveis, por exemplo, é comum que a tal fronteira seja formada por trechos de superfı́cie. Bem, nos máximos
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e mı́nimos que ocorrem em pontos interiores, no caso de uma função de três variáveis, teremos três equações,
∂f /∂x = 0, ∂f /∂y = 0 e ∂f /∂z = 0, em três variáveis, x, y e z.
Vamos espiar alguns problemas do tal tópico 14.5, também trabalhar e interpretar com o emprego do soft.
Vamos começar com o exemplo 3, que aparece no começo da página 26. Temos a função
g(x, y) = (3/4)y 2 + (1/24)y 3 − (1/32)y 4 − x2 ,
seu domı́nio é todo o R2 , conjunto aberto. Vamos fazer as derivadas parciais e procurar por pontos em
que elas se anulam simultaneamente, ou a mesma coisa, pontos em que o gradiente é zero. Lembramos que
as funções usam colchetes no mathematica e que, no momento de defini-las, devemos colocar traço baixo
nas variáveis. Também que D calcula derivadas parciais, Grad calcula gradientes, % refere-se à conta feita
anteriormente, Factor fatora polinômios e Solve resolve equações, sempre definidas com dois sinais (no caso
colocamos uma equação vetorial, que iguala o gradiente a zero).

Podemos fazer definições em listas . . . e quando definimos como acima, os p[j]s com colchetes, o mathematica
entende que definimos uma função que responde para cada um dos três valores de j. Veja que para estes
três pontos, colocamos os valores de g nas terceiras componentes dos pontos obtidos pelo teste da derivada
zero, {0, −3}, {0, 0} e {0, 4}, que são respectivamente g(0, −3) = 99/32, g(0, 0) = 0 e g(0, 4) = 20/3. A
função dada não tem mı́nimo, pois, inspecionando a expressão de g, vemos que, se fazemos x e y grandes, os
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termos dominantes são −x2 e −(/32)y 4 , g vai para −∞ para pontos muitos distantes da origem. O máximo,
comparando os valores de g nos pontos crı́ticos, ocorre no ponto em que x = 0 e y = 4, na montanha maior
dentre as duas montanhas, separadas por um vale, que formam o gráfico de g, mais abaixo.
Para mostrar os três planos tangentes aos pontos crı́ticos encontrados, lembramos que tais planos são horizontais, portanto sua equação é dada por z constante. No caso, z é o valor de g, ou a terceira componente de
cada um dos p[j]s. Empregamos o fato de que definimos os p[j]s de forma indexada, com colchetes. Definiremos uma função ph[j] que dá o plano. Notem que, ao definir esta função que dá o plano, além dos traços
baixos e colchetes, empregamos os dois pontos antes do igual, isto é para avisar ao soft para executar o
comando apenas se o j for dado, não é para executar com j genérico, pois não faria sentido. No mathematica,
lista[[k]] pega a késima componente de uma lista, os p[j]s são listas de três componentes, cujos valores são
importantes até para definir os domı́nios dos planos, de forma a não ficarem muito grandes.

Notamos que no ponto {0, 4} a função g atinge o seu máximo absoluto, 20/3, associado ao ponto mais alto
do par de montanhas do gráfico. Já no ponto {0, −3}, pico da montanha mais baixa, atinge o valor 99/32.
Este ponto é chamado de máximo local, pois se restringı́ssemos o domı́nio para uma bola aberta de raio 1
centrada no ponto {0, −3}, por exemplo, a função, com este domı́nio restrito, teria seu máximo em tal ponto.
Tal não aconteceria nunca com o ponto {0, 0}, qualquer que fosse a restrição da função a uma bola aberta
centrada nele, em tal ponto não ocorreria nem máximo nem mı́nimo da função com domı́nio assim restrito,
pois, se partimos do ponto {0, 0} na direção x, o valor de g diminui, mas se partimos de {0, 0} na direção y,
o valor de g aumenta. Tal ponto não é máximo nem mı́nimo local de g, chama-se ponto de sela, pois tal e
qual uma sela de cavalo, o gráfico cresce numa direção, mas decresce na outra.
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Para mostrar este fenômeno, de crescimento numa direção e decrescimento em outra, poderı́amos ter empregado o Mesh para desenhar cortes no gráfico com x e y fixos, mas desta vez, para desenhar com mais
controle apenas trechos desses cortes, que são curvas, empregamos o ParametricPlot3D. Para olhar os pontos
do gráfico quando caminhamos na direção x a partir do {0, 0}, travamos y = 0, pusemos x = t e z = g(t, 0)
neste comando . . . e para caminhos na direção y, travamos x = 0 e pusemos y = t, z = g(0, t). Assim, com
um parâmetro, o ParametricPlot3D constrói curvas no R3 , como se fossem movimentos de um carrinho dado
por equações horárias (o parâmetro t seria o tempo, que escolhemos de -2 até 2).
Insistimos que estudem, no help do programa e na net, os vários comandos empregados nas ilustrações do
curso, seus detalhes, façam variações do tema, isto aumentará em muito o efeito do nosso laboratório virtual
no seu aprendizado e aumentará sua capacidade de, no futuro, utilizar com eficiência esta matéria.

Agora vamos espiar os conjuntos de nı́vel da função g, vemos que em torno dos pontos de máximo local,
tanto o absoluto quanto o outro, os conjuntos de nı́vel formam uma famı́lia de curvas fechadas, assemelhadas
a circunferências ou elipses, com diâmetros menores e menores, e rótulos maiores e maiores, à medida que
nos aproximamos de tais pontos. Perto do ponto de máximo os rótulos vão aumentando. No desenho que
fizemos vemos que os rótulos chegam ao valor seis e maiores perto do ponto de máximo absoluto onde a
função alcança 20/3 ' 6.7. Rótulos do desenho chegam até 3, quando nos aproximamos do máximo local
(pico da montanha menor) e sabemos que o valor de g no tal pico é 99/32, um pouco maior do que três.
Situações semelhantes a estas ocorrerão com uma grande classe de funções, é muito comum que os conjuntos
de nı́vel, em torno de pontos de máximo ou mı́nimo isolados, formem famı́lias de curvas fechadas, em torno do
tal ponto isolado, semelhantes a elipses, diminuindo de diâmetro, ao aproximarmos do máximo ou mı́nimo,
com rótulos indo ao valor da função no ponto. Conjuntos de nı́vel com rótulos distintos não se cruzam, entre
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eles encontramos uma infinidade de conjuntos de nı́vel com rótulos intermediários entre os rótulos dos dois.
Também temos um ponto crı́tico que é sela, onde a função vale zero, tal ponto está portanto no conjunto
de nı́vel g = 0, que se autointercepta exatamente no ponto, contém portanto dois trechos de curvas que se
cruzam transversalmente no ponto sela. Podemos pensar que este cruzamento, em forma de Xis, divide a
região próxima do ponto de sela em quatro. Nas partes que estão acima e abaixo (direçao y), próximo do
ponto de sela, os conjuntos e nı́vel são assemelhados a trechos de hipérboles cujas assı́ntotas seriam o tal
conjunto de nı́vel em forma de Xis, os rótulos aumentam quando nos afastamos do ponto de sela. Nas regiões
próximas à direita e à esquerda, os conjuntos de nı́vel também são assemelhados a trechos de hipérboles, com
rótulos diminuindo se afastamos da sela. Esta configuração de conjuntos de nı́vel, assemelhados a hipérboles,
também será uma situação tı́pica para muitas funções com ponto crı́tico de sela isolado.

Veremos que o campo vetorial gradiente é ortogonal aos conjuntos de nı́vel em cada ponto e que suas linhas
seguem caminhos que são aqueles em que a função tem o maior aumento possı́vel por unidade de distância.
Se a função desse as temperaturas, o gradiente seria proporcional ao negativo do fluxo do calor. Se pensamos
na função como a altura de uma montanha lisinha, sem rugas, as linhas do gradiente mostrariam o caminho
oposto daquele que escoaria a água, se derramada no topo da montanha. Já os conjuntos de nı́vel, ortogonais
ao gradiente, são as sombras das curvas de nı́vel, desenhadas por tratores para facilitar plantio ou caminhada.
O mathematica desenha campos vetoriais com o VectorPlot, mas também os desenha com o StreamPlot.
Este último comando, além da plantação de setinhas no domı́nio, desenha as linhas de campo, linhas que
são tangentes ao campo em cada ponto. Tais linhas ajudam muito a visualização do campo vetorial . . . se
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o campo representa o movimento de um fluido, as linhas de campo seriam as trajetórias das partı́culas do
fluido. Vejamos o gradiente de g com suas linhas, notem como elas desembocam nos máximos, em linhas
radiais ortogonais aos conjuntos de nı́vel, que lembram elipses.

Eis o gráfico da função de duas variáveis g, que é uma superfı́cie do espaço.

Também fica legal desenhar o gráfico e os conjuntos de nı́vel no mesmo teatro.
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Daı́, com o ContourPlot3D, que dá mais controle de domı́nio que o Plot3D, além do gráfico de z = g(x, y)
desenhamos o plano z = −15, paralelo ao plano xy, para fazer, no espaço, o papel do domı́nio de g. Em
vez de MeshFunctions→(#3 &), que faria cortes com planos z constante, os quais apareceriam apenas no
gráfico de z = g(x, y), empregamos MeshFunctions→ (g(#1, #2) &), faz cortes por cilindros dados por
g(x, y) constante, que não cortam apenas o tal gráfico, mas também o plano z = −15, que simula o domı́nio.

Perceba que juntamos dois comandos muito parecidos, diferentes apenas pelo fato de que no primeiro deles,
deixamos o soft escolher os cortes dados por g(x, y) constante e no segundo pedimos para que fosse feito
apenas um desses cortes, dado por g(x, y) = 0 e que fosse ressaltado. Este corte produziu o conjunto de nı́vel
que passa pela sela e a curva de nı́vel correspondente ao seu levantamento ao gráfico, as duas em forma de
laço, semelhante a um oito, ou infinito deformado.
Olhando o gráfico e filosofando, perceberá que perto dos máximos (topos das montanhas), os conjuntos de
nı́vel são assemelhados a elipses e que passando pela sela, no vale entremontês, devemos ter um conjunto de
nı́vel que se autointercepta exatamente nela, separando conjuntos de nı́vel com rótulos decrescentes de conjuntos de nı́vel com rótulos crescentes, ao afastarem-se da sela. Clique para obter o notebook 20200504.nb,
que empregamos para as ilustrações acima.
Agora vamos ao exemplo 5 do 14.5, situação que já trabalhamos, que lembra muito os notebooks 20200306.nb
e 20180803.nb, que mexemos em aula, na época pré-pandemia . . . e também a questão 2 da lista 1, da qual
temos uma dica em http://www.ime.unicamp.br/ marcio/ps2020/dica1/index.html. Também levantamos
um exercı́cio de prova anterior em http://www.ime.unicamp.br/ marcio/ps2020/t1ss2018/index.html#q03.
O exemplo 5 sugere utilidade prática, por isso adiantamos esta matéria, para chamar vossa atenção. Para o
note utilizado no que segue, clique em 20200504b.nb.
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No exemplo 5, é considerada a função
f (x, y) = xy − x − y + 3,
mas não no plano inteiro, com uma restrição sobre as variáveis x e y. Estas restrições, apesar da expressão
estar bem definida para qualquer x e y, são naturais em problemas envolvendo aplicações, onde as variáveis
volta e meia têm limitações, não podem variar livremente. A restrição que se coloca nas variáveis é que
pertençam ao triângulo de vértices {0, 0}, {0, 4} e {2, 0}. Podemos entender que este é o triângulo em que x
varia de 0 até 2 e no qual y é maior do que zero e menor do que 4 − 2x.
Primeiro definimos os pontos dos
vértices, notem que defimos a lista
de três pontos, à qual chamamos de
vert e que mais abaixo empregamos
dentro do subcomando Point do comando Graphics. Também definimos,
nesta mesma expressão, por causa dos
colchetes, os pontos como funções do
indexador j, que por enquanto vai de
um a três. Fazendo isto fica fácil empregar os p[j]s posteriormente.

No

triângulo x fica entre 0 e 2, mas demos uma margem no RegionPlot. Na
definição do teatro, y está entre 0 e 4,
mas também colocamos a inequação
y ≤ 4 − 2x no argumento principal do
comando. Juntamos comandos com o
Show. Reparem no emprego dos subcomandos Point e Text do comando
Graphics, um para os vértices, o outro
para escrever a equação da reta que
serve para fechar nosso triângulo.
O teo3 da pág 25 do tópico 14.5, diz que máximo e mı́nimo de f podem estar em pontos interiores ou em
pontos de fronteira do tal triângulo, domı́nio de f. Bem, vale o seguinte teorema: “toda função contı́nua em
domı́nio compacto atinge seu máximo e também seu mı́nimo no domı́nio”. O tal domı́nio é o triângulo com
sua fronteira, isto faz com que o domı́nio triângular da f seja compacto. Para ver direitinho a definição de
compacto, interior etc., veja nossas notas no site, sobre rudimentos de conceitos topológicos. Apenas para
os muito avançados, leiam o cap1, do Spivak, sobrevivam e resolvam o exercı́cio 1-29, ao final do capı́tulo.
Se máximo ou mı́nimo estiverem em pontos interiores do domı́nio, serão em pontos crı́ticos de f, onde
suas derivadas parciais e seu gradiente são nulos. A estratégia será procurar estes candidatos do interior
do triângulo pelo teste da derivada zero e depois estudar a função ao longo da fronteira, que não é tão
complicada, pois é formada por três segmentos de reta. Vamos ao teste da derivada zero.
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A nossa f é dada por
f (x, y) = xy − x − y + 3,
fixando y e derivando em x, temos
∂f
= y − 1,
∂x
fixando x e derivando em y, temos
∂f
= x − 1,
∂x
as duas derivadas se anulam no ponto em que x = 1 e y = 1, um ponto interior do domı́nio. Neste ponto
f (1, 1) = 2. Vejamos abaixo no computador. Chamamos este candidato a máximo ou mı́nimo de p[4],
havı́amos chamado os vértices de p[1], p[2] e p[3], pondo os colchetes indexamos os pontos para o soft.

Vamos procurar candidatos na fronteira. Começamos pelo segmento que está sobre o eixo x, entre os pontos
{0, 0} e {2, 0}. Podemos dizer que ao longo desse segmento, x = t e y = 0, onde t varia de 0 até 2, assim
sendo, em função de t, temos f (t, 0) = 3 − t, decrescente. O máximo e o mı́nimo, se estão neste segmento,
ocorrem para t nos extremos do intervalo [0, 2]. Quando t = 0, tal corresponde ao vértice p[1] = {0, 0}, daı́
f (0, 0) = 3. O outro extremo, quando t = 2, ao vértice p[2] = {2, 0}, então f (2, 0) = 1.
Vejamos agora o segmento que está sobre o eixo y, entre os pontos {0, 0} e {0, 4}. Podemos então escrever
x = 0 e y = t, onde t de 0 até 4, daı́ f (0, t) = 3 − t, decrescente. O máximo e o mı́nimo, se estão neste
segmento, ocorrem para t nos extremos do intervalo [0, 4]. Quando t = 0, no vértice p[1] = {0, 0}, f (0, 0) = 3,
quando t = 4, ou no vértice p[3] = {0, 4}, f (0, 4) = −1.
Finalmente o segmento da reta y = 4 − 2x, que liga os pontos {0, 4} e {2, 0}. Podemos então escrever x = t e
y = 4 − 2t, com t ∈ [0, 2], então f (t, 4 − 2t) = t(4 − 2t) − t − (4 − 2t) + 3 = −1 + 5t − 2t2 . O gráfico de f, restrita
ao segmento dá uma parábola de boca para baixo. Os pontos extremos levarão aos vértices p[2] e p[3], que
já são candidatos. Ainda há candidato com t interior ao intervalo [0, 2], em que (d/dt)f (t, 4 − 2t) = 5 − 4t
é zero, isto é, x = t = 5/4, y = 4 − 2t = 3/2, temos um quinto candidato, p[5] = {5/4, 3/2}, quando
f (5/4, 3/2) = (5/4)(3/2) − 5/4 − 3/2 + 3 = (15 − 10 − 12 + 24)/8 = 17/8.
Notamos que a estratégia acima funciona sempre que trabalhamos com uma fronteira que pode ser dividida
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em trechos e que conseguimos parametrizar cada trecho dela. Em cada trecho parametrizado, f fica em
função apenas do parâmetro que varia num intervalo, daı́ temos uma função de uma variável, do cálculo
I. Então a procura de candidatos na fronteira leva à procura, nos vários trechos, de possiveis máximos e
mı́nimos de funções de uma variável. Tais candidatos estarão nos pontos extremos ou em pontos de derivada
zero com relação aos parâmetros. Os pontos extremos são usualmente os pontos de junção dos vários trechos,
para comporem a fronteira, são os vértices ou cantos, que sempre serão candidatos. Nosso caso é simples,
mas temos o soft para os complicados. Reparem que a divisão em trechos e as parametrizações são por nossa
conta, isto o soft não faz, temos que saber bem sobre parametrização de curvas para aproveitar o soft.

Os comandos distribuem-se em listas, veja o Simplify e o Plot, como os usamos mais acima. Listas, que estão
muito presentes nos softs, são dadas entre chaves. São listas simples os vetores, pontos e até listas mesmo.
As matrizes ou tabelas são listas das suas linhas, que por si são listas. Temos operações com matrizes,
o comando Transpose troca linhas e colunas, como era de se esperar. MatrixForm coloca as matrizes na
forma tradicional, como todo comando do mathematica pode ser aplicado de três formas a um argumento,
MatrixForm[m], m//MatrixForm e MatrixForm@m são a mesma coisa. Podemos colocar nas entradas de
matrizes outras listas, até com sublistas. O Table, que gera listas ou lista de listas de listas, é uma ferramenta
poderosa. Sempre vá ao help do soft e à net estudar os comandos novos, estude o Table com afinco.
Os candidatos, do interior e da fronteira, totalizaram cinco. Da tabelinha que fizemos, concluı́mos que o
máximo e o mı́nimo absolutos de f, restrita ao tal triângulo, estão na fronteira desse domı́nio. O máximo
ocorre em p[1] = {0, 0} e o mı́nimo ocorre em p[3] = {0, 4}, os valores de f são respectivamente 3 e −1.
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O mathematica trabalha com valores exatos, o comando N exige os valores numéricos, foi aplicado na terceira
linha da tabela. Veja no help como o número de casas decimais poderia ser escolhido no comando N. Um
comando muito útil para trabalhar com listas é o comando Join, junta as linhas de matrizes, quando isto faz
sentido. Ah, quando o mathematica responde com a expressão a → b, entende-se que é equivalente à lista
{a, b}. Impressionante como tudo no mathematica é lista. Para tirar o segundo elemento de uma lista, você
usa o duplo colchete da forma lista[[2]], veja o uso deste pescador de elementos na construção de elementos
da nossa tabela comparativa mais acima, a partir dos p[j]s, que são listas. Ah, se o segundo elemento de uma
lista for outra lista e você quiser o primeiro elemento desta sublista, usa o pescador da forma lista[[2,1]].
Chega de coversa fiada, vejamos os pontos candidatos encontrados juntos com a região e seus conjuntos de
nı́vel, vamos pensar no comportamento desses conjuntos de nı́vel relativamente aos p[j]s.

Algo interessante sobre este exercı́cio, a função dada é quadrática, os conjuntos de nı́vel, lembremos GA,
neste caso levam a hipérboles. Deslocando a origem do sistema xy para o ponto crı́tico e rodando de π/4,
obtemos um sistema uv no qual os valores de f são dados por 2 + (1/2) (u2 − v 2 ), ou f − 2 = (1/2) (u2 − v 2 ).
Vejamos os conjuntos de nı́vel f = k. Se fazemos k = 2, temos um par de retas dadas por x = 1, y = 1,
ou no sistema uv, u = ±v, que servem de assı́ntotas comuns a duas famı́lias de hipérboles. Aquelas em que
k − 2 > 0, são curvadas em torno do eixo u, aquelas em que k − 2 < 0, curvadas em torno do eixo v. Tudo
se passa como se o par de retas fosse um espécie de hipérbole degenerada, fazendo a transição.
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Vejamos no soft o efeito em f , da mudança de variáveis por translação e rotação.

Estes eixos novos, u e v, nos quais ficam tão simples as equações dos conjuntos de nı́vel f = k, são eixos de
simetria de tal dupla famı́lia de hipérboles mais o par de retas. Cada um desses conjuntos de nı́vel é levado
nele mesmo, se refletido pelos eixos u e v, como se tais eixos fossem espelhos.

Na figura à direita tiramos 2 da f. Um dos pontos de fronteira que foram candidatos a máximo ou mı́nimo
é o ponto {5/4, 3/2}, que chamamos de p[5]. Este não é ponto de canto, ocorre num trecho suave da fronteira,
trecho da reta y = 4 − 2x, na tangência desta reta com o conjunto de nı́vel f = 17/8.
Poderı́amos encontrar este conjunto de nı́vel e o tal ponto de tangência, partindo da hipótese de que os
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conjuntos de nı́vel sempre têm a forma f (x, y) = xy−x−y+3 = k, para algum k. Fazendo a derivada implı́cita
com relação a x, isto é, supondo que y = y(x) e derivando esta equação em x, temos y + xy 0 − 1 − y 0 = 0. Na
tangência entre com a reta y = 4−2x, temos y 0 = −2, portanto y+x(−2)−1−(−2) = 0, de onde y−2x = −1.
Esta equação, junto com a da reta, y + 2x = 4, levam ao ponto em que x = 5/4 e y = 3/2. Esta estratégia
de localizar candidatos em trechos suaves da fronteira procurando pontos de tangência e algum conjunto de
nı́vel é o centro do método de Lagrange, apresentado no tópico 14.9, mas em vez de derivação implı́cita, o
método empregará gradientes para encontrar tangências (um enfoque que vale em várias dimensões).
Vamos ao gradiente de f. Veremos que o tal gradiente de f aponta os caminhos de maior crescimento de f,
sendo sempre ortogonal aos conjuntos de nı́vel de f, nos quais f se matém constante. As linhas do gradiente e
as curvas de nı́vel de gradf formam duas famı́lias de curvas ortogonais. Quando é tangente a algum conjunto
de nı́vel, o trecho de fronteira é ortogonal ao gradiente, no tal ponto.

Empregamos o StreamPlot, havı́amos definido o gradiente de f, por gradf[x , y ] = Grad[f [x, y], {x, y}],
no começo do notebook, quando procurávamos pontos crı́ticos. Para desenhar o gradiente ressaltado em
apenas um ponto empregamos o subcomando Arrow do comando Graphics, colocando uma seta entre o ponto
e a soma do ponto com um múltiplo do gradiente. Para detalharmos os conjuntos de nı́vel na vizinhança
do ponto de tangência, superpusemos uma plotagem de cojuntos de nı́vel num domı́nio menor. Também
utilizamos o ContourPlot para curva única, o conjunto de nı́vel f = 17/8, tangente à fronteira em p[5], que
foi ressaltado. Ah, vejam no ponto crı́tico interior, que é uma sela, linhas de gradiente chegando e saindo.
14

Vamos fazer o gráfico 3D, dado por
z = f (x, y). Desenhamos num teatro
o plano z = 0 simulando o domı́nio e
pusemos enfeites. Quando colocamos
o domı́nio no mesmo teatro do gráfico,
como um pedaço do plano xy, tal
parece uma sombra do gráfico. E o
gráfico é uma deformação do domı́nio,
causada pela troca, na coordenada z,
do zero pelo valor da função.

O máximo e o mı́nimo absoluto (onde f = 3 e f = −1) são pontos de canto de fronteira, existe um ponto
de fronteira que é máximo local (f ' 2, 12) . . . e o ponto crı́tico do interior é um ponto de sela (f = 2).
A nomenclatura varia um pouco, dependendo do texto. Preferimos dizer que aquele ponto de fronteira
que encontramos da tangência de conjunto de nı́vel é máximo local, pois se restringimos o domı́nio à sua
intersecção com uma bola aberta bem escolhida, aquele ponto é máximo absoluto no tal domı́nio restrito.
Por razões análogas prefirimos chamar o canto de fronteira candidato, em que f = 1, de mı́nimo local.
Bem, chega de papo furado, vamos dar uma tarefa para vocês, né?
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1.2

Tarefa a ser feita nesta parte 1

Com a ajuda do EdPen1994 14.5 port, leia e entenda o EdPen2007 12.5 eng, ao qual nos referimos no que
segue (google eficiente em exatas, só com termos em inglês . . . português, só para receitas de bacalhau). Faça
o exercı́cio 9 da 940 mas desenhe a figura 12.5.13 com o ponto encontrado e o plano horizontal tangente.
Faça um estudo semelhante ao que fizemos no exemplo 3, discutido acima, para o exemplo 6 que aparece na
página 936, com ilustrações e tudo mais.

Faça o mesmo para as funções que aparecem nos problemas 11 e 12 da página 940.

Faça um estudo semelhante ao que fizemos no exemplo 5, discutido acima, com ilustrações e tudo mais, nos
problemas 24 e 25 da página 940. Ah, completar quadrados ajuda a interpretar a função a ser otimizada.
Você deve estudar o exemplo 7 da página 937 e por analogia resolver o problema 44 da página 941.
Faça o exercı́cio 61 da 941, poderia acontecer na prática, se-vire-se!!! . . . né?
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2
2.1

Regra vetorial da cadeia, interpretação geométrica
Visão geral do tema, conversa preliminar

No cálculo II a simples existência das derivadas parciais, ∂f /∂x e ∂f /∂y, no ponto (x0 , y0 ), ou até num
certo aberto contendo tal ponto, é apenas condição necessária para que f seja considerada diferenciável
no tal ponto. A diferenciabilidade em (x0 , y0 ) exigirá mais, que a função seja bem aproximada, num certo
sentido, por uma função linear numa vizinhança do tal ponto. Afirmando a mesma coisa de outra forma,
que o gráfico da função seja bem aproximado pelo plano tangente, num certo sentido. Aliás, a função tem
que ser diferenciável para que o plano tangente, que já apareceu na lista 2, calculado pelas parciais, possa
ser chamado mesmo de plano tangente. Vamos conversar sobre essa história.
Tal existência de parciais é uma condição muito fraca. Por exemplo, a função definida por f (0, 0) = 0 e por
xy
x2 + y 2

f (x, y) =

no resto do plano, tem as derivadas parciais em (0, 0). Aliás as tem em qualquer ponto do plano, mas não é
nem contı́nua no ponto (0, 0), simples existência de parciais não implica nem em continuidade da função.
A origem é o ponto mais complicado. Lá temos que calcular as derivadas pela definição, como o limite de
uma expressão, que é chamada de quociente de Newton. Para ∂f /∂x, devemos fazer h → 0 em
(0 + h) 0
− 0
f (0 + h, 0) − f (0, 0)
(0 + h)2 + 02
=
= 0,
h
h
daı́ o quociente de Newton, que sempre é feito para h 6= 0, independe de h, o quociente é constante e igual
a 0, seu limite é 0 quando h → 0. Assim sendo ∂f /∂x(0, 0) = 0. De forma análoga, ∂f /∂y(0, 0) = 0.
Para pontos fora da origem, quando x2 + y 2 6= 0, as derivadas de f também existem, para tanto basta derivar
a expressão de f mais acima em x, com y fixo, pela regra do quociente, para obter
∂f
y (x2 + y 2 ) − xy (2x)
y (y 2 − x2 )
=
=
,
2
2
2
∂x
(x + y )
(x2 + y 2 )2
a derivada em y é obtida de forma análoga,
∂f
x (x2 + y 2 ) − xy (2y)
x (x2 − y 2 )
=
.
=
∂y
(x2 + y 2 )2
(x2 + y 2 )2
Apesar de f ter as derivadas parciais na origem e também em todos os outros pontos do plano, não é contı́nua
na origem, esta não continuidade na origem é discutida no exemplo 6, que começa no fim da página 14 e
continua na página 15 do tópico 14.3 da edição de 94 do Edwards e Penney.
Bem, quando x 6= 0, podemos dividir a expressão da f mais acima por x2 em cima e em baixo, obtendo
f (x, y) =

y/x
1 + (y/x)2

e quando y 6= 0, podemos dividir por y 2 , obtendo
f (x, y) =

x/y
(x/y)2 + 1
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assim sendo, fora da origem, nos conjuntos de nı́vel de f, onde tal função é constante, um dos quocientes,
y/x ou x/y, é constante. Vemos que f é constante ao longo das radiais, e até em pares de radiais opostas que
formam uma reta que passa pela origem, da qual tiramos a origem. Aliás, fora da origem os valores de f só
dependem da escolha das radiais, que portanto são os conjuntos de nı́vel de f. Uma função assim que, fora
da origem, depende apenas dos quocientes entre as variáveis, é chamada função homogênea de grau zero.
Veja que lindo degradê obtemos com o ContourPlot quando deixamos o comando com sua opção default,
que é colorir o teatro conforme o valor de f, atribuindo cores claras, como se nestas regiões tivéssemos topos
de montanhas, quando iluminadas pelo sol . . . e analogamente dando cores escuras aos valores baixos das
função, que corresponderiam a vales no gráfico. Definimos os conjuntos de nı́vel do desenho com o Table.

Outra forma de ver que f depende, fora da origem, apenas das radiais, é escrever f em polares, como é feito
no tal exemplo do Edwards e Penney, então f independe de r, só depende de θ, que define as radiais.
f (rcosθ, rsenθ) =

(rcosθ)(rsenθ)
= cosθsenθ = (1/2) sen2θ
(rcosθ)2 + (rsenθ)2

Esta função tem as derivadas parciais em todos os pontos do R2 mas não é contı́nua na origem, para tanto
basta notar que f tem valores fixos em cada radial, mas que mudam com a radial considerada, dados por
(1/2) sen2θ. Assim sendo existem pontos tão próximos da origem o quanto quisermos ao longo da radial
θ = 0, onde f é fixa e igual a 0, mas também exitem pontos tão próximos da origem o quanto quisermos, ao
longo da radial θ = π/4, onde f é fixa e vale 1/2. Não há como definir a f na origem para torná-la contı́nua.
Pois é, como dissemos, o valor de f, em polares, é dado por (1/2)sen2θ, depende apenas da reta pela origem
em que o ponto está. Quando fizermos o gráfico da função, as radiais são os conjuntos de nı́vel de f e cada
radial será levantada numa altura fixa, o gráfico de f será um conjunto de radiais levantadas. Podemos
pensar na radial como um bastão, quando mudamos o θ mudamos de radial. Agora vamos pensar que o
tempo é o tal θ das polares, assim que o tempo passa o bastão gira, passando por todas radiais. Ora, no caso
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do gráfico de f, além de girar o bastão, para cada instante θ ele fica numa altura diferente. O movimento se
um bastão produz o gráfico, superfı́cies assim produzidas são chamadas de superfı́cies regradas.

Comecemos por fazer θ variar de −π/4 até π/4, a coordenada z = (1/2)sen2θ será sempre crescente
nesse intervalo, variando de −1/2 até 1/2. Aliás, este intervalo de valores, [−1/2, 1/2], é toda a imagem da
f. Fazendo o gráfico em polares, fica fácil de impor tal restrição angular, colocamos x = r cosθ, y = r senθ e
z = (1/2) sen2θ no ParametricPlot3D e obtemos um trecho ascendente de hélice.

Na segunda figura fizemos θ variar de −π/4 até π/2, em π/4 a função atinge seu máximo, 1/2, e a partir
daı́ temos uma hélice descente para θ até π/2. Na terceira θ vai até 3π/4, a função volta ao seu mı́nimo,
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−1/2, valor de que partira em −π/4. Até então a radial tinha dado meia volta, de −π/4 até 3π/4 a variação
é π. Na quarta figura completamos a volta, de 3π/4 até 7π/4 = −π/4 + 2π, a função repete o ciclo, isto é, o
comportamento que teve entre −π/4 = 7π/4 − 2π e 3π/4.

O gráfico é lindo, né? Sobre a origem as radiais levantadas ao gráfico aproximam-se de todas alturas
possı́veis entre −1/2 e 1/2, não há como definir f na origem, de forma que fique contı́nua . . . e apesar das
derivadas parciais existirem na origem, não faz qualquer sentido falar em plano tangente ao gráfico no ponto
deste gráfico que estaria sobre ao origem do plano xy. Para o notebook, clique em 20200509b.nb.
As funções diferenciáveis terão planos tangentes aos seus gráficos, planos que são uma aproximação linear
para a superfı́cie do gráfico nas vizinhanças do ponto de tangência. Quando utilizamos a aproximação de
que a terra é plana para uma situação cotidiana, estamos aproximando a superfı́cie esférica da Terra por seu
plano tangente a um ponto central da região considerada. As linhas oeste-leste e sul-norte, que são, no tal
ponto central, retas tangentes aos paralelos e meridianos respectivamente, darão eixos ortogonais no pedaço
de plano que empregamos para aproximar a Terra.
Dizemos que uma função f (x, y) é diferenciável na vizinhança de um ponto (x0 , y0 ) se na aproximação linear,
∆f = f (x, y) − f (x0 , y0 ) ' df =

∂f
∂f
(x0 , y0 ) ∆x +
(x0 , y0 ) ∆y
∂x
∂y

onde ∆x = (x − x0 ), ∆y = (y − y0 ), o erro cometido decresce, quando o ponto (x, y) se aproxima de (x0 , y0 )
mais rapidamente do que a distância entre os pontos, isto é,
lim
(x,y)→(x0 ,y0 )

∆f − df
p

∆x2 + ∆y 2

= 0.

Quando fazemos aproximação linear para uma tal f, diferenciável, isto é o mesmo que aproximarmos o gráfico
de f por um plano, de equação
z − z0 =

∂f
∂f
(x0 , y0 ) (x − x0 ) +
(x0 , y0 ) (y − y0 )
∂x
∂y
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passando pelo ponto (x0 , y0 , z0 ), com z0 = f (x0 , y0 ) e vetor normal
~n =

∂f
∂f
(x0 , y0 ) i +
(x0 , y0 ) j − 1k,
∂x
∂y

ora, o limite que define diferenciabilidade diz que o erro em trocar o gráfico z = f (x, y) pelo plano tende a
zero numa ordem mais alta, por exemplo, com o quadrado da distância entre os os pontos (x, y) e (x0 , y0 ),

se não fosse assim, se o erro fosse da mesma ordem da distância, não terı́amos um encaixe suave entre
superfı́cie e plano, como tentamos mostrar acima. Se o erro fosse igual à distância, ou variasse linearmente
com ela, terı́amos um bico no ponto de tangência, não faria sentido em falar de plano tangente.
Bem, aqui apenas estamos tentando dar argumentos geométricos para a compreensão da definição de diferenciabilidade. Na matemática contemporânea inverte-se a coisa, define-se diferenciabilidade e plano tangente
ao gráfico apenas de funções diferenciáveis, fechando a discussão. No já referido no texto do Ávila, página 61
do item 2.4, aparece um teorema dizendo que se ‘as derivadas parciais são contı́nuas num aberto contendo um
ponto’, então ‘a função é diferenciável no tal ponto’. Com este teorema, basta a continuidade das derivadas
parciais para concluir a diferenciabilidade. Vimos que a função xy/(x2 +y 2 ) tem parciais em todos pontos do
R2 , ainda mais, pela expressão dessas derivadas fora da origem, y(y 2 − x2 )/(x2 + y 2 )2 , x(x2 − y 2 )/(x2 + y 2 )2 ,
vemos que, fora da origem, a função tem derivadas contı́nuas. Pelo tal teorema é diferenciável em todos
pontos do plano diferentes da origem. Esta função não é, entretanto, diferenciável na origem, pois se fosse,
teria que ser contı́nua neste ponto.
A definição de diferenciabilidade implica em continuidade. O erro em
f (x, y) − f (x0 , y0 ) =

∂f
∂f
(x0 , y0 ) ∆x +
(x0 , y0 ) ∆y + erro,
∂x
∂y

vai para zero e isto implica que f é contı́nua no ponto, isto é, que f (x, y) − f (x0 , y0 ) vai para zero quando
(x, y) → (x0 , y0 ). Quanto às duas parcelas somadas ao erro, vão para zero também. Formam o produto
escalar entre o gradiente de f, calculado em (x0 , y0 ), e o vetor {∆x, ∆y}, menor que o produto do módulos,
p
∂f
∂f
(x0 , y0 ) ∆x +
(x0 , y0 ) ∆y ≤ ||gradf(x0 , y0 )|| ∆x2 + ∆y 2
∂x
∂y
um módulo é fixo e o outro vai para zero quando (x, y) → (x0 , y0 ). A diferenciabilidade, condição mais forte
que simples existência das derivadas parciais, implica em continuidade e pelo teorema que está no Ávila,
continuidade das parciais =⇒ diferenciabilidade =⇒ continuidade
. . . as implicações não são reversı́veis (para tanto dê uma boa espiada no Ávila, inclusive nos exercı́cios).
Para funções diferenciáveis, o tal erro, ao tomarmos a função por sua aproximação linear, é pequeno. Bem,
isto torna o erro insignificante, mas apenas fora dos pontos crı́ticos. Nos pontos crı́ticos, o gradiente e a
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aproximação linear são nulos, sobra apenas o erro.
Vamos pensar em pontos que não são pontos crı́ticos, daı́ o termo principal na variação ∆f é sua aproximação linear df, chamada de diferencial de f. Tal pode ser escrito como o produto escalar entre gradf =
{∂f /∂x, ∂f /∂y} e vetor das variações das variáveis, {∆x, ∆y},
∂f
∂f
(x0 , y0 ) ∆x +
(x0 , y0 ) ∆y = gradf (x0 , y0 ) • {∆x, ∆y}.
∂x
∂y

f (x, y) − f (x0 , y0 ) ' df =

~ B
~ = A B cosθ, é o produto dos módulos pelo cosseno
Sabemos que, para dois vetores, seu produto escalar, A•
do ângulo entre eles, que é máximo quando os vetores estão alinhados, (θ = 0, cosθ = 1), nulo quando os
vetores são ortogonais, (θ = π/2, cosθ = 0), e mı́nimo (grande em módulo, mas negativo) quando os vetores
são opostos (θ = π, cosθ = −1).
Assim sendo, se estamos num ponto (x0 , y0 ) do domı́nio de uma distribuição de temperaturas dada pela
função diferenciável f (x, y) no plano, que não seja um ponto crı́tico, o gradiente no ponto, gradf (x0 , y0 ),
é não nulo e nos dá uma referência. Se fazemos um pequeno deslocamento a partir do ponto, {∆x, ∆y},
alinhado com o gradiente, a temperatura aumenta muito, se o deslocamento for ortogonal a esta direção, a
temperatura praticamente não varia, como se andássemos sobre uma isoterma (conjunto de nı́vel de f ). Se
o deslocamento for oposto ao gradiente, a temperatura diminui muito.
O gradiente da temperatura, diz a lei de Fourier, ∇f = −k Φ, é proporcional e oposto ao fluxo de calor, que
vai do mais quente para o mais frio. O tal gradiente mostra, em cada ponto, a direção de maior crescimento
da temperatura. As linhas do gradiente cruzam as isotermas (conjuntos de nı́vel de f ) ortogonalmente. Estas
idéias serão tornadas mais precisas e enriquecidas com a introdução de dois conceitos, derivada direcional
e regra da vetorial da cadeia, dos quais falaremos em seguida às fofocas logo abaixo.
Observação sobre Notação: Pois é, antes faremos um pouco de fofoca. Podemos espiar as derivadas como
operações em funções, assim falamos de operador ∂/∂x, que transforma f em ∂f /∂x e assim por diante.
Estes operadores seriam metafunções, que transformam uma função noutra. Bem, inventaram um operador
vetorial chamado operador gradiente
∇ =

∂
∂
i +
j,
∂x
∂y

que aplicado em f, por justaposição à esquerda, produz o gradiente de f,
∂f
∂f
i +
j,
∂x
∂y

gradf = ∇f =

este operador transforma o campo escalar f (x, y) no campo vetorial gradf. Tal operador vetorial também
é empregado para transformar um campo vetorial, v(x, y) = {p(x, y), q(x, y)}, num campo escalar chamado
divergente do tal campo vetorial, divv(x, y), mas daı́ o tal “nabla” age fazendo uma espécie de produto
escalar à esquerda,

divv = ∇ • v =

∂
∂
i +
j
∂x
∂y


• (v1i + v2j) =

∂v1
∂v2
+
,
∂x
∂y

o divergente de v é dado pela soma da derivada da primeira componente em x mais a derivada da segunda
em y. Qual o motivo de tanto transformismo? Bem, o campo vetorial gradf = ∇f nos dá informações sobre
o campo escalar f. O campo escalar divv = ∇ • v nos dá informações sobre o campo vetorial v.
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Veremos mais adiante que divv dará informações sobre as fontes e sorvedouros do campo v (pensando que
as linhas do campo são um fluido). O divergente é positivo nas fontes, onde as linhas mais divergem que
convergem, negativo nos sorvedouros, onde as linhas mais convergem que divergem.
Quando aplicamos o divergente no gradiente, este operador composto leva campo escalar em campo escalar.
Tal campo escalar é chamado de laplaciano do campo escalar original f, denotado por um delta maiúsculo
ou um nabla ao quadrado, lapf = ∇2 f = ∇ • ∇f, vejamos


 


∂2f
∂f
∂
∂
∂f
∂f
∂2f
∂f
2
+
,
i +
j =
i +
j •
i +
j =
∆f = ∇ f = ∇ •
∂x
∂y
∂x
∂y
∂x
∂y
∂x2
∂y 2
este operador, que leva f na soma da sua dupla derivada parcial em x com a sua dupla em y, assim sendo
mede as fontes e sorvedouros de gradf, sendo negativo nos máximos locais, que são sorvedouros, pois a ele
dirigem-se as linhas do gradiente, como um fluido lá mergulhando. Analogamente o tal laplaciano é negativo
nos mı́nimos locais de f, que são vistos como fontes para gradf.
Vamos ilustrar esta observação com a função f (x, y) = x Exp(−x2 − y 2 ), que apareceu na última aula
pré-pandemia, tem um máximo e um mı́nimo. Primeiro espiamos o gráfico.

Parece que tem um máximo e um mı́nimo mesmo. O domı́nio é todo o plano, não têm fronteira, vamos fazer
o teste da derivada zero. Vejamos.
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Espiamos o gráfico e vemos os dois candidatos, um é o máximo e outro é o mı́nimo. Veremos um teste da
segunda derivada no 14.10, mais para frente. Bem, iremos um pouco além do que está no tal texto, veja no
bate papo, adiantando o assunto, em email que foi resposta ao Luiz Eduardo.
No caso estudado, há uma particularidade, podemos notar que o módulo da função pode ser escrito como
|x Exp(−x2 − y 2 )| = |x Exp(−x2 )| Exp(−y 2 ) ≤ |x Exp(−x2 )|
e que portanto tal módulo é maior quando y = 0. À medida que y cresce tal módulo diminui, caminhando
para zero quando y aumenta, por conta de Exp(−y 2 ). Desta forma o maior módulo da função, para cada x
fixo, se dá ao longo da crista em que y = 0, onde a função é dada por f (x, 0) = x Exp(−x2 ), uma função do
cáculo I, que pode ser estudada e vemos que tende a zero por baixo quando x → −∞, tende a zero por cima
√
√
quando x → ∞, tem um mı́nimo e um máximo simétricos, respectivamente em x = −1/ 2 e x = 1/ 2, nos
pontos que sua derivada, (1 − 2x2 )Exp(−x2 ), se anula. Vejamos a crista sobreposta ao gráfico.

Agora vamos espiar as linhas de gradiente de gradf em conjunto com os conjuntos de nı́vel de f. Veremos
que as linhas de gradiente, cruzando os conjuntos de nı́vel da função ortogonalmente, apontam a direção do
seu maior crescimento, portanto convergem para os máximos, nos máximos não há linhas divergentes. As
linhas do gradientes aproximam-se do máximo, como se este fosse um sorvedouro e analogamente fogem do
mı́nimo, como se este fosse uma fonte.
Mas as fontes e sorvedouros deste campo, cuidado, não estão apenas nos máximos e mı́nimos, no exemplo
apenas dois pontos!!! . . . estão distribuı́das!!! O laplaciano de f é o campo escalar que dirá, por sua magnitude
e sinal, onde e quanto está brotando fluido, onde e quanto está desaparecendo.
Por vezes há criação do tal fluido gradiente em outros pontos com mais intensidade do que no mı́nimo e
desaparecimento de fluido com mais intensidade que no máximo. Ainda há pontos com linhas divergentes
e convergentes, mas o saldo pode implicar em desaparecimento ou criação do fluido que seria representado
pelas linhas do gradiente. O máximo é diferente por ter apenas linhas convergentes e o mı́nimo também,
por ter apenas linhas convergentes, mas isto não quer dizer que são os pontos de maior desaparecimento e
maior criação do tal fluido. Estas interpretações ganham precisão quando estudamos o teorema de Green,
se associamos o campo vetorial interpretado à vazão vetorial de um fluido ou energia, daı́ o divergente mede
sua criação e desaparecimento. O laplaciano de f é o divergente do seu gradiente.
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Vamos fazer um ContourPlot para o laplaciano, mas colorido, não com rótulos.

As regiões mais escuras, próximas do máximo, são regiões onde o pretenso fluido está desaparecendo, as
regiões mais claras, perto do mı́nimo, são regiões onde o tal fluido gradiente está brotando. Notamos que
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o ponto de maior desaparecimento está à esquerda do máximo e o ponto de maior criação de fluido está à
direita do mı́nimo. Como comentamos, tornaremos estas idéias mais precisas com o teorema de Green, mais
para frente.
Ah, notem que utilizamos a função ArcSinh no ContourPlot, é um truque. Esta função é biunı́voca, crescente
e preserva sinal (é ı́mpar), assim aplicá-la na função estudada não muda muito os conjuntos de nı́vel, altera
apenas seus rótulos. Por vezes é interessante esta manobra, quando as funções tem crescimento exponencial,
daı́ o ContourPlot acaba sendo plotado numa espécie de escala logarı́tmica, a escala correta não ficaria legal,
por conta da variação muito rápida da exponencial e por conta de uma escolha default do soft, por conjuntos
de nı́vel cujos rótulos tem variações fixas entre cada dois sucessivos escolhidos. Acima os conjuntos de nı́vel
do laplaciano ficaram claros e estão sem rótulos, os da função são escuros e rotulados, no desenho obtido.
Clique para obter o notebook empregado para ilustrar a observação em 20200512.nb.
Tendo feito esta enorme fofoca, vamos à definição de derivada direcional e à fórmula simples que se emprega
para calculá-la. Depois veremos uma expressão parecida, chamada de regra vetorial da cadeia, são tópicos
que potencializarão o uso do gradiente como apontador do crescimento de uma função.
Derivada Direcional: A derivada parcial da função de duas variáveis f (x, y) em x, no ponto (x0 , y0 ),
f (x0 + h, y0 ) − f (x0 , y0 )
∂f
(x0 , y0 ) = lim
,
h→0
∂x
h
corresponde à derivada usual (d/dx)f (x, y0 ), em x, da função de uma variável f (x, y0 ), calculada no ponto
x = x0 . Vamos supor que f mede a temperatura em graus Celsius e que x e y são medidos em metros.
Espiando o quociente acima, vemos que a tal derivada de f em x no ponto (x0 , y0 ) é uma medida, em graus
Celsius por metro, da taxa de variação da temperatura, quando fazemos pequenos deslocamentos, a partir
de (x0 , y0 ), na direção x. A derivada em y, analogamente, daria a taxa em ◦ C/m, ao mover-se na direção y.
Sejamos criativos, que tal mover-se nalguma outra direção, digamos, na direção de um vetor unitário dado
por ~u = u1 i + u2 j? Saindo do ponto (x0 , y0 ) e andando uma pequena distância h, com sinal, medida em
metros, na direção do vetor unitário ~u, chegamos ao ponto (x0 , y0 ) + h~u = (x0 + hu1 , y0 + hu2 ), daı́ o limite
f (x0 + hu1 , y0 + hu2 ) − f (x0 , y0 )
,
h→0
h

D~u f (x0 , y0 ) = lim

chamado de derivada direcional de f, na direção ~u, calculada no ponto (x0 , y0 ), mede, em ◦ C/m, a taxa de
variação da temperatura, quando fazemos pequenos movimentos, a partir de (x0 , y0 ), na direção do vetor ~u.
Admitindo que f é diferenciável em (x0 , y0 ), pondo ∆x = hu1 , ∆y = hu2 , escrevemos que
∆f = f (x0 + hu1 , y0 + hu2 ) − f (x0 , y0 ) = gradf (x0 , y0 ) • {hu1 , hu2 } + erro,
ou seja,
∆f = f (x0 + hu1 , y0 + hu2 ) − f (x0 , y0 ) = h gradf (x0 , y0 ) • ~u + erro.
p
Dividimos esta expressão por h = ± ∆x2 + ∆y 2 e fazemos h tender a zero. Pela diferenciabilidade de f ,
erro/h vai para zero e temos
D~u f (x0 , y0 ) = gradf (x0 , y0 ) • ~u =

∂f
∂f
(x0 , y0 ) u1 +
(x0 , y0 ) u2 ,
∂x
∂y

a derivada direcional de f, na direção ~u, calculada no ponto (x0 , y0 ), é dada pelo produto escalar entre o vetor
~ •B
~ = A B cosθ, é o produto
de direção ~u e o gradiente de f em tal ponto. Sabemos que o produto escalar, A
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dos módulos pelo cossseno do ângulo entre os vetores e portanto, a derivada direcional, produto escalar do
gradiente por um vetor unitário, tem como maior valor o módulo do gradiente no ponto, quando θ = 0,
gradiente e direção estão bem alinhados. O valor mı́nimo será igual ao negativo do módulo do gradiente,
quando gradiente e direção são proporcionais e têm sentido oposto, θ = π.
Por vezes empregamos ~u não unitário, mas daı́ temos que entender que se h é usado como medida do deslocamento, tal medida é feita com o comprimento de ~u sendo a unidade de distância. Isto não é necessariamente
um problema, pode ser até útil, pois trabalhamos com espaços de vários tipos, nem sempre x e y são medidos em metros, nem sempre queremos utilizar a unidade de x ou y para os deslocamentos efetuados. Ah, a
notação que emprega para o tal operador ‘nabla’ pode ser utilizada para a derivada direcional,
D~u f = ~u • ∇f = (~u • ∇)f,
podemos colocar o (x0 , y0 ) para variar e pensar no operador
~u • ∇ = u1

∂
∂
+ u2
,
∂x
∂y

que transforma o campo escalar f no campo escalar (~u •∇)f, cujo valor em cada ponto é a derivada direcional
da f na direção de ~u. Notamos que ~u • ∇ vira ∂/∂x quando ~u = i, e vira ∂/∂y, quando ~u = j.
Podemos trocar, no operador, o vetor fixo ~u por um campo vetorial ~u(x, y), de forma que ~u •∇ faz direcionais
de f, mas em cada ponto numa direção diferente, deteminada pelo então pelo valor no ponto do campo vetorial
~u. O resultado da aplicação do operador é o o campo escalar ~u(x, y)•∇f (x, y). Se, por exemplo, ~u = −yi+xj,
(~u • ∇)f = −y

∂f
∂f
+ x
.
∂x
∂y

Esta extensão da derivada direcional é muito útil no estudo de EDPs, equações diferenciais parciais, equações
envolvendo uma função e suas derivadas parciais, que aparecem no Eletromagnetismo e na Mecânica Quântica.
Nesta última disciplina, o conceito de operadores diferenciais, que tranformam funções em funções, como o
~u • ∇, que leva f em (~u • ∇)f, é central no entendimento da teoria.
Vamos a alguns exemplos, na lista ao final do tópico 14.8 do texto de Edwards e
Penney, no ex46, uma colina é representada
pelo gráfico de f (x, y), dado por
 2

x + 3y 2
z = f (x, y) = 100 Exp −
,
701
o desenho dos conjuntos de nı́vel de f ao
lado, feito com o ContourPlot, deixando a
opção default, que faz lindos e maravilhosos
degradês coloridos, é como se olhássemos o
gráfico ou colina de cima. O sol bate no
topo, que é mais claro, os vales são escuros,
notamos que o valor da função depende apenas da expressão x2 +3y 2 e portanto os conjuntos de nı́vel z = k serão elipses.
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A questão fala do dia a dia de ecoturistas. No item (a) pergunta-se que, partindo do ponto (30, 20, 5),
qual a direção na qual devemos seguir para fazer a subida mais ı́ngreme, e então, qual ângulo, com relação
a horizontal, teria a tal subida. No item (b) pergunta a inclinação da subida, supondo saı́mos do tal ponto
no rumo Oeste (direção do eixo x negativo).

A montanha é enorme (o BoxRatios→Automatic garante proporções reais), a altura chega a 100 m, os
montanhistas, pelo enunciado, estão num ponto bem baixo, quase na base da montanha, a 5 m de altura.
Nestes problemas aproxima-se a base da montanha, que podemos pensar que está no mesmo nı́vel que o mar,
por um pedaço do plano xy, onde o eixo x é a linha oeste-leste e o eixo y é a linha sul-norte.
Estas direções seriam apontadas pela
bússola, na mão de um ecoturista que estivesse escalando nossa montanha. Neste
contexto a superfı́cie da montanha é descrita pelo gráfico de uma função de duas
variáveis, z = f (x, y), para cada ponto
(x, y) da base da montanha, o valor de f indica a altura do ponto na superfı́cie da montanha com respeito à tal base. Imaginemos
que o ecoturista tem alguma forma de determinar, em cada instante, sua latitude e
longitude e que com estes dados acha sua
posição em um mapa da região onde está a
montanha, este mapa, podemos identificar
com o plano xy que imaginamos na base da
montanha, que serve de domı́nio para a f.
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Vamos continuar um pouco, antes de resolver o exercı́cio, com o nosso sermão da montanha, ou da colina,
né? O ecoturista pode até, olhando o mapa, achar que está num mundo plano, mas vai perceber que não é
tão plano na hora de subir a montanha, rêrê. Ele pode traçar o seu movimento sobre o tal mapa com uma
caneta, mas o movimento traçado não é o movimento real, pois o mapa é bidimensional.
Caso o montanhista resolva andar mantendo altura constante, sem subir nem descer com relação à base,
percorrerá o que chamamos de curva de nı́vel, um corte da superfı́cie da montanha por um plano horizontal
z = k. A projeção desta curva de contorno na base da montanha, vista como domı́nio, dentro do plano xy,
da função f, que dá a altura por z = f (x, y), é um subconjunto de tal domı́nio, dado pelo conjunto solução
da equação f (x, y) = k, usualmente uma curva, que chamamos de conjunto de nı́vel de f, mas confunde-se
muito a nomenclatura, acabamos esquecendo e chamando de curva de nı́vel, né? . . . entende-se pelo contexto.
Se o ecoturista está na montanha, no ponto de coordenadas (30, 20, 5), este ponto projeta-se sobre o ponto
(30, 20), da base da montanha ou do mapa, temos f (30, 20) ' 5. Pelo ponto (30, 20) do mapa passa o conjunto
de nı́vel f = 5, projeção da curva de nı́vel que passa pelo ponto (30, 20, 5), onde de fato o ecoturista está.
Bem, agora imaginemos que o ecoturista efetue um pequeno deslocamento sobre a montanha entre os pontos
(x0 , y0 , z0 ) e (x, y, z). Seu deslocamento é representado pelo vetor ∆x i + ∆y j + ∆z k, onde ∆x = x − x0 ,
∆y = y − y0 , ∆z = z − z0 . As projeções do ponto inicial e do ponto final do seu movimento são (x0 , y0 ) e
(x, y). A projeção do seu deslocamento vetorial será o vetor ∆x i + ∆y j, ligando estes dois pontos do plano.
Sempre podemos escrever ∆x i + ∆y j = h ~u, onde ~u = u1 i + u2 j é um vetor unitário, dá a direção e
√
h = ∆x + ∆y é o módulo do tal deslocamento projetado no plano. Então ∆x = h u1, ∆y = h u2.
Bem, isto é o mesmo que
f (x0 + hu1 ), y0 + hu2 ) − f (x0 , y0 )
h
que para h pequeno dá a derivada direcional de f em (x0 , y0 ), que
pode ser calculada pelo produto escalar do gradiente de f no ponto
pelo vetor de direção ~u, assim sendo a tangente do ângulo de subida
na escalada, α, é a derivada direcional da função que dá a altura.
Para

pequenos

deslocamentos

o
tgα = D~u f (x0 , y0 ) = ∇f (x0 , y0 ) • ~u

ângulo de subida é α é tal que
tgα = p

∆z
∆x2 + ∆y 2

Notamos que ~u está associado a outro ângulo, digamos θ, direção dada
pela bússola, que não tem nada a ver com α.

Tendo entendido toda essa história, vamos calcular o gradiente da função que, neste exercı́cio, dá a
altura da tal colina no ponto {30, 20}. Em seguida, vamos normalizar o gradiente para obter o vetor unitário
~u que nos dará a direção, no mundo bidimensional, que corresponde à subida mais ı́ngreme no mundo
tridimensional. O ângulo α nesta subida mais ı́ngreme terá tangente dada por gradf (30, 20) • ~u.
Bem, para informar a outra pessoa, que estaria de posse de uma bússola, é interessante achar o ângulo θ
entre o vetor unitário ~u e o vetor {0, 1}, que aponta para o Norte. Assim é que as direções são dadas pelos
montanhistas ou ecoturistas, estou no rumo que fica 120 graus a Leste do Norte, ou 45 graus a Oeste do
Norte . . . é assim que rola a conversa, dando rumos com relação à bússola, em duas dimensões. No item (a)
devemos dizer o rumo e o ângulo de subida mais ı́ngreme.
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Já no item (b), o rumo já é dado. Rumo Oeste significa rumo do eixo x negativo, o vetor unitário que dá
a direção é portanto {−1, 0}, basta fazer o produto escalar entre este vetor e o gradiente no ponto {30, 20}
para obter o ângulo de subida quando a bússola indica o rumo Oeste. Esta subida deve ser menos ı́ngreme
que a outra. Vejamos.

O termo Degree no mathematica faz
a conversão de radianos para graus.
As funções do soft trabalham com radianos, com este recurso, Cos[60 Degree] é o mesmo que escrever Cos[π/6],
algo prático. Bem dividir por Degree,
como fizemos, traz o resultado em radianos para graus.
Calculamos o gradiente no ponto {30, 20}, obtivemos um vetor de terceiro quadrante, com as duas
componentes negativas, assim o rumo que devemos seguir deve ser entre Oeste e Sul para a subida mais
ı́ngreme. Normalizamos o vetor gradiente obtendo ~u, unitário e também de terceiro quadrante. Utilizamos
o produto escalar para obter o cosseno do ângulo θ entre este vetor unitário e o vetor j = {0, 1}, que aponta
o norte (eixo y positivo). Em seguida, com a função ArcCos, achamos que nosso rumo deve ser 153.43◦ a
Oeste do Norte.
Quanto ao ângulo da subida mais ı́ngreme, basta fazer o produto entre ~u e o gradiente, que dá o módulo do
gradiente como resultado. Aplicando a função ArcTan neste resultado, concluı́mos que o ângulo de subida
mais ı́ngreme é 43.74◦ . Fico muito irritado, ao corrigir provas quando alguém confunde estes dois ângulos, o
de rumo (mundo bidimensional, associado ao uso da bússola) com o de subida. Isto mostra que o aluno não
entendeu nada do sermão da montanha, né?
Agora vamos ao item (b). Neste o rumo já é dado, Oeste, eixo x negativo. O vetor unitário é portanto
~u = {−1, 0} = −i. Basta fazer o produto escalar desse vetor pelo gradiente para obtermos o ângulo de
subida, 23.17◦ quando caminhamos no rumo Oeste (90 graus a Oeste do Norte, rêrê). Na figura da esquerda
ilustramos um pouco essa estória. Colocamos as linhas do gradiente como StreamPlot, e o gradiente no
ponto com o subcomando Arrow do comando Graphics.
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Vamos desenhar os movimentos em três dimensões, quer dizer, os movimentos reais, na montanha. Teremos
que trabalhar num tronco da montanha, pois como vimos, a montanha tem cem metros de altura e os nossos
ecoturistas estão bem perto da base, a cinco metros de altura apenas. Bem, faremos uma gambiarra para
visualizar, um zoom vertical do tronco, né?

Podemos pensar que o movimento desenhado no mapa, digamos, dado por (x(t), y(t)), é a projeção do
movimento real, (x(t), y(t), z(t) = f (x(t), y(t))).
A projeção zera, ou abusando um
pouco, elimina a terceira coordenada. A projeção de um movimento
é outro movimento, na base da montanha, com a qual identificamos nosso
mapa e o domı́nio da função.

Re-

parem que, da projeção do movimento, (x(t), y(t)), sempre podemos
reconstituir o movimento verdadeiro,
basta colocar z(t) = f (x(t), y(t)).
Esta será manobra para obter o desenho. Parametrizamos dois trechos
de reta, da forma γ(t) = {30, 20}+t ~u,
onde o diretor ~u é num caso proporcional ao gradiente, no outro proporcional ao vetor −i = {−1, 0}, apontador da direção Oeste e levantamos os
dois segmentos para o gráfico. Lembramos que lista[[j]] pega o jésimo elemento e uma lista.
Para obter o notebook com o sermão da montanha, logo acima, clique em 20200515b.nb.
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Regra Vetorial da Cadeia: Bem, imaginemos que temos, numa região do plano, uma distribuição
de temperaturas, dada por θ = θ(x, y), função que tem como domı́nio a tal região. Também imaginemos
um pequeno móvel (pontual) transitando nesta região, com um termômetro que mede, em cada instante
t, a temperatura do ponto em que o móvel está. A posição do móvel é dada por ~γ (t) = {x(t), y(t)}, as
equações horárias são x = x(t), y = y(t). Sua velocidade vetorial é dada por ~v (t) = dγ/dt = {x0 (t), y 0 (t)}. A
temperatura medida pelo móvel, em cada instante, é dada por θ(γ(t)) = θ(x(t), y(t)) temos uma função de
uma variável, associando tempo a temperatura, θ ◦ γ : R → R, que pode ser vista como composta
(da) função vetorial de uma variável γ : R → R2 , que dá, a partir do instante t ∈ R, a posição γ(t) =
{x(t), y(t)} ∈ R2 , do móvel no instante t,
(com) com o campo escalar de duas variáveis θ : R2 → R, que a cada ponto (x, y) ∈ R2 , associa sua
temperatura, θ(x, y) ∈ R.
Quando compomos as duas funções, temos a temperatura no ponto que o móvel está em função do tempo,
deverı́amos denotá-la por θ ◦ γ, mas, muitas vezes, abusamos um pouco da notação, escrevemos θ(t) =
θ(x(t), y(t)), uma expressão, que no sentido estrito, é contraditória, pois θ depende de duas variáveis, o certo
seria escrever θ ◦ γ(t) = θ(x(t), y(t)), mas a preguiça é grande, né? (não sou preguiçoso, mas tenho que
prepará-los para ler textos de outros autores, muito preguiçosos).
A regra vetorial da cadeia nos dará uma expressão para derivada da composta, dθ/dt. Esta expressão será
uma parente muito próxima da derivada direcional. A derivada direcional mede a taxa de variação, em
◦

C/m, quando fazemos um pequeno deslocamento. Agora queremos uma expressão para a taxa de variação

da temperatura em função do tempo, em ◦ C/seg, ao longo de um movimento contı́nuo.
Ora, o tal móvel faz uma sucessão de pequenos deslocamentos. Entre os instantes t e t + ∆t efetua um
deslocamento dado por ~v ∆t, onde a velocidade vetorial ~v do móvel, no instante t, pode ser fatorada, ~v = v ~u,
como o produto do seu módulo, v, por um vetor unitário ~u, que dá a direção do pequeno deslocamento. Então
a taxa de variação em ◦ C/seg no deslocamento é dada pela derivada direcional, gradθ • ~u. Basta multiplicar
esta taxa pelo módulo da velocidade, em m/seg, para obter dθ/dt, em ◦ C/seg, v gradθ • ~u = gradθ • ~v , temos
d
∂θ
∂θ
θ(x(t), y(t)) = gradθ(x(t), y(t)) • ~v (t) =
(x(t), y(t)) x0 (t) +
(x(t), y(t)) y 0 (t)
dt
∂x
∂y
Se você não gostou da bela demonstração acima, talvez por ser chato etc., a demonstração mais rigorosa, até
mais simples, porém feiosa, faz a hipótese de que θ é diferenciável e as funções x(t) e y(t) também. Assim,
entre t e t + ∆t, o móvel vai da posição {x(t), y(t)} para a posição {x(t + ∆t), y(t + ∆t)}, as variações da
posição são dadas por ∆x = x(t + ∆t) − x(t), ∆y = y(t + ∆t) − y(t). Temos a variação de θ,
∆θ =

∂θ
∂θ
(x(t), y(t)) ∆x +
(x(t), y(t)) ∆y + erro,
∂x
∂y

. . . daı́ basta dividir tudo por ∆t e fazer o limite quando esta variação vai para zero que obtemos a regra
vetorial da cadeia. O termo do erro, mesmo dividido por ∆t, vai para zero, pois
p
erro
erro
∆x2 + ∆y 2
= p
,
∆t
∆t
∆x2 + ∆y 2
p
o primeiro fator vai para zero, pela hipótese da diferenciabilidade de θ; o segundo fator, (∆x/∆t)2 + (∆y/∆t)2 ,
p
vai para o módulo da velocidade, v = x0 (t)2 + y 0 (t)2 , pela diferenciabilidade de x(t) e y(t).
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A regra vetorial da cadeia diz que a derivada da temperatura ao longo do movimento é o produto escalar
do gradiente pela velocidade vetorial. Segue das propriedades do produto escalar que, quando a velocidade
vetorial é alinhada com o gradiente ponto a ponto, seguindo a linha do gradiente, a taxa dθ/dt é a maior
possı́vel em cada instante, temos o crescimento máximo da temperatura, se a velocidade é oposta ao gradiente em cada ponto, temos o decrescimento máximo, caminho que a lei de Fourier diz seguir o fluxo de calor,
que vai do mais quente para o mais frio. Sempre que o ângulo entre gradiente e velocidade vetorial é agudo,
menor que π/2, dθ/dt > 0, sempre que é obtuso, maior que π/2, dθ/dt < 0.
A condição dθ/dt = 0 deve ocorrer nos instantes que que θ tem máximos, mı́nimos e pontos crı́ticos, nestes
instantes gradiente, ∇θ(x(t), y(t)), e velocidade vetorial ~v = {x0 (t), y 0 (t)}, são ortogonais. Quando a curva
t → {x(t), y(t)} tem como traçado um conjunto de nı́vel, dado por θ = k, dθ/dt = 0 para todo t, o gradiente
é ortogonal em todo movimento à velocidade vetorial. A velocidade vetorial é que dá a direção tangente
a uma curva, falamos de ângulos entre curvas pensando nos ângulos entre suas tangentes. Assim sendo, o
gradiente e suas linhas são ortogonais aos conjuntos de nı́vel, como havı́amos adiantado.
Algo interessante, vamos mudar a interpretação, pensando que θ(x, y) não dá mais temperatura, mas a altura
de uma montanha, que identificamos com o gráfico z = θ(x, y). Daı́, se t → {x(t), y(t)} é um movimento
sobre o conjunto de nı́vel θ = k, podemos levantá-lo para o gráfico, obtendo o movimento t → {x(t), y(t), k},
tal será a curva de nı́vel que fica numa altura fixa, interesecção do plano z = k com o tal gráfico. Imaginemos
que t → {xg (t), yg (t)} é um movimento sobre uma linha de gradiente que cruza o tal conjunto de nı́vel no
instante t. Então a ortogonalidade entre linha de gradiente e conjunto de nı́vel corresponde à ortogonalidade
das velocidades vetoriais no instante t, implicando que x0 (t)x0g (t) + y 0 (t)yg0 (t) = 0.
Podemos levantar qualquer curva do domı́nio para o gráfico, analogamente ao que fizemos em nossa última
ilustração, levantando dois segmentos, após o sermão da montanha. Vamos levantar a linha de gradiente
t → {xg (t), yg (t)} para o gráfico. Basta colocar uma terceira componente igual a θ aplicada nas duas
primeiras, obtemos t → {xg (t), yg (t), θ(xg (t), yg (t))}. Esta curva levantada é ortogonal à curva de nı́vel
(levantamento do conjunto de nı́vel), para esta conclusão basta analisar as velocidades vetoriais destas
duas curvas levantadas que são (d/dt){x(t), y(t), k} = {x0 (t), y 0 (t), 0} e (d/dt){xg (t), yg (t), θ(xg (t), yg (t))} =
{x0g , yg0 , (d/dt)θ(xg (t), yg (t))}.
O zero na terceira componente da velocidade vetorial da curva de nı́vel faz com que o produto escalar das duas
velocidades vetoriais dependa apenas das primeiras duas componentes, resultando em x0 (t)x0g (t)+y 0 (t)yg0 (t) =
0. A ortogonalidade entre conjunto de nı́vel e linha de gradiente é mantida quando levantamos as curvas para
o gráfico, que identificamos, nesta interpretação, como montanha. O levantamento das linhas de gradiente
resulta em curvas espaciais ortogonais aos conjuntos de nı́vel, caminho oposto ao que a água tenta fazer nas
chuvas, pois cruzando, em queda, as curvas de nı́vel ortogonalmente, chega-se à base da montanha (energia
gravitacional mı́nima), o mais rapidamente possı́vel. Numa montanha plantada com gramı́neas, sem muitas
pedras, burados e irregularidades, as linhas de gradiente é o caminho do surfista de folha de bananeira, né?
Este isolamento é perigoso, vou parar de falar bobagem, vamos a um exercı́cio sério, que caiu numa prova
nossa em ss2018, numa prova de repescagem, vejamos:
Um carrinho com equação horária x = t, y = −t + t2 /2 + t3 /3, percorre uma curva na região
dada por −3 ≤ x ≤ 2, −2 ≤ y ≤ 3. Esboce a curva e algumas das isotermas da distribuição de
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temperatura dada por u[x, y] = x − y na região. Quais os pontos de menor e maior temperatura
pelos quais o carrinho passa? Mostre no seu desenho estes pontos, junto com a velocidade vetorial
v = x0 [t]i + y 0 [t] e o gradiente ∇u . . . qual a relação entre tais vetores?
Resolução
Bom, se x = t, y = −t + t2 /2 + t3 /3, o carrinho percorre o gráfico do polinômio de terceiro grau dado por
y = −x + x2 /2 + x3 /3, para desenhar tal gráfico, ajuda se percebemos que y → ±∞, quando x → ±∞,
também ajuda encontrar as raı́zes do tal polinômio.

Para

entender

o

tal

gráfico

de

polinômio de terceiro grau, dado por
y = y(x), ajuda se localizamos os pontos em que dy/dx = 0, isto levará a
uma equação de segundo grau. Notem
que ainda não entramos no cálculo
II, estamos ainda no cálculo I, estudando o movimento do carrinho, que
é o gráfico de um polinômio de terceiro
grau. Denominamos alguns pontos sobre o gráfico.
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Também ajuda se espiamos valores do tal polinônio de terceiro grau em alguns pontos, que são os
pontos extremos da região. Repetimos, ainda estamos no cálculo I, estudando um gráfico. Nem falamos da
temperatura u = u[x, y] ainda.

Ah, um truque legal, sempre que lidamos com polinômios de terceiro grau, ajuda a procurar a inflexão
ajuda, há uma simetria da cúbica, com relação a este ponto. Se você percebe que precisa revisar conceitos de
cálculo I, este é o momento de perceber isto . . . inflexão é onde a curva muda de concavidade, uma condição
necessária para tanto é segunda derivada zero.

Na prova não era necessário espiar tantos detalhes como fizemos acima, estamos fazendo isto mais para
treiná-los a utilizar o cálculo I, voltamos a repetir que nem falamos ainda da função temperatura u[x, y], até
agora estudamos apenas o do tal carrinho.
O movimento do carrinho, por conta das equações horárias dadas no começo, tem a forma de um polinômio
de terceiro grau . . . e resolvemos estudar o gráfico em detalhae, tal estudo é uma tarefa tı́pica do cálculo I,
onde empregamos informações como os pontos de derivada zero e os pondos de segunda derivada zero para
nos ajudar a desenhar o gráfico.
Para o estudante que fez a tal prova, bastava desenhar mais ou menos o gráfico da cúbica. Vamos juntar
agora, todas as informações que tivemos das continhas, feitas no computador . . . e empregá-las para fazer um
desenho do tal gráfico, também no computador. Como exercı́cio de revisão do cálculo I, procure entender
bem como as tais informações acima foram empregadas para fazer o desenho abaixo. Ah, no movimento do
tal carrinho, veja lá no começo do exercı́cio, x = t fica entre −3 e 2.
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Agora vamos ao cálculo II, superpomos o movimento às isotermas de u[x, y] = x−y, retas da forma x = k +y.
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Olhando os rótulos dos conjuntos de nı́vel, percebemos que os pontos de máximo e mı́nimo são pontos de
tangência da trajetória do carrinho com conjuntos de nı́vel, mas para encontrá-los. Temos que, ao longo
do movimento, x = t, y = −t + t2 /2 + t3 /3, como u(x, y) = x − y, substituı́mos x e y em função de t na
expressão da tempereratura, obtemos θ(t) = u(t, −t + t2 /2 + t3 /3), que nos dá a temperatura como função
do tempo, vejamos,
θ(t) = u(x(t), y(t)) = t − (−t + t2 /2 + t3 /3) = 2t − t2 /2 − t3 /3,
aparece outro polinômio de terceiro grau, mas agora relacionando temperatura e tempo. Vejamos o gráfico

Derivando temos θ0 (t) = 2 − t − t2 = −(t + 2)(t − 1), a derivada é negativa para t menor que −2, nula em
t igual a −2, positiva até t igual a um e negativa depois. O mı́nimo ocorre em t = −2, quando o carrinho
está no ponto (−2, 4/3), a temperatura é então −10/3. O máximo ocorre em t = 1, quando o carrinho está
no ponto (1, −1/6), a temperatura é então 7/6.
Note que a composta de duas funções do cálculo II, a parametrização do movimento do carrinho pelo
tempo, t → {t, −t + t2 /2 + t3 /3}, que vai do R para o R2 , e a temperatura em função do ponto, dada por
{x, y} → u(x, y), nos levou a uma funçao do cálculo I, θ(t) = u(t, −t + t2 /2 + t3 /3), no intervalo t ∈ [−3, 2],
que resolvemos com as estratégias tı́picas do cálculo II. Mas o exercı́cio não pedia apenas isto.
Lembremos do seguinte trecho do enunciado desta questão,
Quais os pontos de menor e maior temperatura pelos quais o carrinho passa? Mostre no seu
desenho estes pontos, junto com a velocidade vetorial v = x0 [t]i + y 0 [t] e o gradiente ∇u . . . qual
a relação entre tais vetores?
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. . . tal trecho pede para que seja feita uma interpretação da regra vetorial da cadeia na situação considerada.

Os pontos crı́ticos da temperatura θ[t] = u[x[t], y[t]], vista como função do tempo, ao longo do movimento,
irão ocorrer nos pontos em que a derivada de θ[t] se anula. Repetindo comentário mais acima, notamos que
tal função é a composta da função t → α[t] = {x[t], y[t]}, que parametriza o movimento, com o campo de
temperaturas, (x, y) → u[x, y]. A parametrização α vai do R para o R2 , u vai do R2 para R, a composta
θ = u ◦ α vai de R para R, associa cada instante a uma temperatura. Vale a regra vetorial da cadeia.
(d/dt)u(x(t), y(t)) =

∂u 0
∂u 0
x (t) +
y (t),
∂x
∂u

(d/dt)u(x(t), y(t)) = u[α[t]] = ∇u[α[t]] • α[t].
Tal nos dá a derivada da temperatura como o produto escalar do
gradiente pela velocidade vetorial do carrinho. O gradiente, no caso
∇u = (∂u/∂x) i + (∂u/∂y) j = i + j, nunca se anula, nem a velocidade
do carrinho, α0 (t) = (1, −1 + t + t2 ), que tem sua primeira componente
sempre diferente de zero. Assim os pontos crı́ticos, onde os produtos
escalares são nulos, serão pontos em que gradiente e velocidade vetorial
são ortogonais.

38

Agora fazemos uma manipulação, na qual, espiando os conjuntos de nı́vel e seus os rótulos dos conjuntos
de nı́vel e os junto com dois vetores manipulados, a velocidade vetorial e gradiente ao longo do movimento,
vemos que a temperatura cresce quando o ângulo entre estes vetores é agudo e que decresce quando o ângulo
é obtuso.

Nas situações em que estes dois vetores são ortogonais temos os pontos crı́ticos da temperatura como função
do tempo, no caso um ponto de máximo e de mı́nimo. A ortogonalidade do gradiente, que é ortogonal aos
conjuntos de nı́vel, com a velocidade vetorial, implica na tangência da curva do movimento com os conjuntos
de nivel. Desenhamos velocidade vetorial e gradiente, não manipuláveis, fixos, no máximo e no mı́nimo.
Para obter o notebook com este exercı́cio, logo acima, clique em 20200521b.nb.
Num dos tópicos do nosso texto Principal, o Edwards e Penney, o 16.8 da edição de 1994 em português,
o pivô é o gradiente. Comentamos as derivadas direcionais, que são produtos escalares do gradiente pela
direção do movimento e a regra vetorial da cadeia, onde a taxa de variação temporal é dada pelo produto
vetorial do gradiente pela velocidade vetorial. Aparece uma terceira aplicação do tal pivô no tópico, que
é a de ferramenta para obter retas tangentes a curvas e planos tangentes a superfı́cie, vamos comentar um
pouco sobre este assunto e fazer mais algumas aplicações do soft.
Gradientes e Tangência: Vamos começar por comentar o exemplo 7 do 16.8, em que é considerado um
“Folium de Descartes”, curva dada pela equação F (x, y) = 2x3 + 2y 3 − 9xy = 0. Vejamos o desenho da tal
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curva, com o emprego do ContourPlot. Ao desenharmos esta curva com o ContourPlot, pensamos que é um
conjunto de nı́vel da tal F, correspondente ao valor F = 0. Vamos ressaltar na figura o ponto x = 1, y = 2,
que satisfaz à equação, F (1, 2) = 0, portanto está no folium. Para isto empregamos o subcomando Point do
comando Graphics e juntamos o ponto ao folium com o comando Show.

Agora vamos considerar a questão de encontrarmos a reta tangente ao folium, no ponto {1, 2}. Já temos
um ponto pelo qual a reta passa, basta ter alguma informação sobre a direção da tal reta. Se pudéssemos,
na 2x3 + 2y 3 − 9xy = 0, isolar o y, obeterı́amos y = y(x), a derivada y 0 (x) daria o tal coeficiente angular.
Mas é difı́cil isolar o tal y, aliás o y nem pode ser escrito como função de x em todo o folium, olhando a
curva vemos que, dado um valor de x, tal valor, na curva, pode corresponder até a três valores de y. Isto
ocorrem quando x = 1, há três valores de y para este valor. Entretanto, se consideramos um pequeno trecho
do folium, próximo do ponto {1, 2}, que ressaltamos abaixo,

. . . naquele pequeno trecho podemos escrever y = y(x), portanto vale a equação 2x3 + 2(y(x))3 − 9xy(x) = 0.
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Derivamos esta equação em x, estamos fazendo a velha derivação implı́cita da equação do folium, uma
derivada da equação em x, onde imaginamos que y depende de x. Tal nos leva a
6x2 + 6y 2 y 0 (x) − 9y − 9xy 0 (x) = 0,
portanto temos
y 0 (x) =

9y − 6x2
6y 2 + 9x

e quando x = 1, y = 2, obtemos o coeficiente angular da reta tangente ao fólium no ponto {1, 2}, dado por
y 0 (2) = (18 − 6)/(24 − 9) = 4/5. Dado que a reta tangente tem este coeficiente angular e passa pelo ponto
{1, 2}, obedece à equação
y−2
4
=
5
x−1
isto é, y = 2 + (4/5)(x − 1). Vamos desenhar, com o Plot, um trecho, com x entre 0 e 2, da reta tangente ao
fólium no ponto {1, 2}. Juntamos ao fólium inicial com o Show.

Estas continhas de derivação implı́cita foram fáceis, mas poderiam ser complicadas, vamos ver como fazê-las
no mathematica. Escrevemos a equação da forma 2x3 + 2y[x]3 − 9xy[x] = 0, o uso do colchete diz ao soft
que estamos pensando que y[x] é uma função de x. Em seguida derivamos a equação em x com o operador
D, e no comando Solve, igualamos este resultado a zero para obter a equação (devemos utilizar dois sinais
de igual para equações dentro de comando) e pedimos para o Solve resolver como se y 0 [x] fosse a variável
procurada, isto isola y 0 [x], vejamos.

Para o mathematica, {a → b} é o mesmo que {a, b}, assim a resposta do solve tem a forma {{a, b}}, é lista
de sublistas, formada por uma única sublista. % é aquilo que obtivemos anteriormente, para obter daı́ o
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elemento b, que tem a expressão de y 0 [x] em termos de x e y[x], devemos pegar da lista a primeira sublista
e desta subsublista o segundo elemento. Isto é feito pelo pescador de coisas em lista, que tem par de duplos
colchetes, por %[[1,1,2]].

Em seguida trocamos x por 1 e y por 2 para obter o coeficiente angular da reta tangente com o comando
Replace (estude-o no help) que pode ter a sintaxe como acima, onde % representa o resultado anterior.
Agora, no cálculo II, temos uma estratégia alternativa à derivação implı́cita para encontrar a reta tangente,
que é bem mais simples. Se temos uma reta tangente ao conjunto de nı́vel F = k num certo ponto P do tal
conjunto de nı́vel, sabemos que o gradiente de F naquele ponto, ∇F (P ), é então ortogonal à reta. Retas no
plano são como planos no espaço, ficam determinadas por um vetor normal e um ponto pelo qual passam.
Se temos que F (P ) = ai + bj, a equação da reta procurada é
ax + by = c,
o valor de c obtemos a partir do fato que a reta passa por P, substituindo as coordenadas deste ponto
na equação acima, encontramos o valor de c. Vejamos no caso do fólium, que tem equação F (x, y) =
2x3 + 2y 3 − 9xy = 0, daı́ ∇F = (6x2 − 9y)i + (6y 2 − 9x)j. No ponto {1, 2} este gradiente dá o vetor
∇F = (6(1)2 − 9(2))i + (6(2)2 − 9(1))j = −12i + 15j, normal à reta tangente, que portanto tem equação
−12x + 15y = c,
pondo x = 1, y = 2, temos c = −12(1) + 15(2) = 18. Dividindo tudo por 3 temos a equação −4x + 5y = 6
para a tal reta.
Neste enfoque as continhas ficam mais
fáceis até para fazer no soft.

À direita desenhamos a reta tangente
com o ContourPlot, a partir desta
equação, pondo x entre 0 e 2 e portanto y entre 6/5 e 14/5.
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Notamos que esta estratégia também serviria para encontrar a reta normal à curva . . . aliás, da reta
normal o vetor gradiente é um vetor diretor. Também seviria para resolver problemas de reflexão pela curva,
nestes problemas, a curva reflete como se fosse um espelho idêntico à reta tangente no ponto de reflexão.
Com um pouco de imaginação, o conhecimento do gradiente e portanto da direção normal à curva, poderia
resolver problemas de refração, onde a curva delimita dois meios com ı́ndice de refração diferentes. Para o
note, clique em 20200524.nb.
Derivada direcional e regra vetorial da cadeia valem para funções de três variáveis, para f (x, y, z) diferenciável, se temos para P0 = {x0 , y0 , z0 } e uma direção dada por u = {u1 , u2 , u3 },
Du f (P0 ) = lim

h→0

f (x0 + hu1, y0 + hu2 , z0 + hu3 ) − f (x0 , y0 , z0 )
= u • ∇f (P0 )
h
= u1

∂f
∂f
∂f
(P0 ) + u2
(P0 ) + u3
(P0 ),
∂x
∂y
∂y

se t → α(t) = {x(t), y(t), z(t)} dá o movimento de um carrinho pontual no domı́nio de f, a taxa de variação
temporal deste campo escalar ao longo do movimento é
d
∂f
∂f
∂f
f (α(t)) =
(α(t)) x0 (t) +
(α(t)) y 0 (t) +
(α(t)) z 0 (t) = ~v (t) • ∇f (α(t)).
dt
∂x
∂y
∂y
Onde ~v (t) = dα/dt é a velocidade vetorial do carrinho. Se t → α(t) = {x(t), y(t), z(t)} representa uma curva
presa numa superfı́cie S, dada pela equação f (x, y, z) = k, constante, f (α(t)) = f (x(t), y(t), z(t)) = k, sendo
constante, (d/dt)f (α(t)) = 0. Da regra vetorial da cadeia, se α(t0 ) = P0 , isto é, tal curva passa, em t = t0 ,
pelo ponto P0 = {x, y, z} da superfı́cie, neste ponto ~v (t0 ) • ∇f (P0 ) = 0. Ora, se ∇f (P0 ) 6= 0, todas as curvas
que passam pelo ponto P0 ∈ S são ortogonais a este vetor, que serve de vetor normal ao plano tangente à
superfı́cie no ponto. Vejamos como na página 53 do tópico 16.8 do Edwards e Penney isto está ilustrado.

Assim sendo temos uma maneira prática de obter o plano tangente a uma superfı́cie num ponto dado, quando
esta superfı́cie é definida pela equação f (x, y, z) = k, com f diferenciável e o gradiente de f não é nulo no
tal ponto. Se o tal gradiente é dado por {a, b, c}, este vetor é normal ao plano, que tem portanto equação
a x + b y + c z = d,
sabendo o ponto pelo qual o plano passa, substituı́mos as coordenadas x, y e z do lado esquerdo e calculamos
d. Lembramos que na lista 2 vimos uma fórmula para o vetor normal ao plano tangente no caso em que
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a superfı́cie é um gráfico, por exemplo, da forma z = h(x, y), onde h é uma função de duas variáveis. A
fórmula para o vetor normal do plano tangente ao gráfico no ponto P era dada por
~n =

∂h
∂h
(P ) i +
(P ) j − 1 k,
∂x
∂y

a obtivemos fazendo o produto vetorial dos vetores v1 = 1i + 0j + ∂h/∂x e v2 = 0i + 1j + ∂h/∂y, tangentes,
no tal ponto, às curvas obtidas sobre o gráfico quando respectivamente fazemos x e y constantes.
Notamos que a definição de superfı́cies por equações, da forma f (x, y, z) = k, é mais geral do que a definição
de superfı́cies por gráficos, da forma z = h(x, y), pois nem sempre conseguimos isolar uma variável como
função das outras (muitas vezes uma troca de variáveis torna isto possı́vel). As superfı́cies definidas por
gráficos são um caso particular daquelas definidas por equações, pois sempre podemos escrever a equação
z = h(x, y) como h(x, y) − z = 0, cuja solução é o conunto de nı́vel correspondente a f = 0, da função de
três variáveis
f (x, y, z) = h(x, y) − z.
Então ∂f /∂x = ∂h/∂x, ∂f /∂y = ∂h/∂y, ∂f /∂z = −1 e o gradiente de f em P, ponto da superfı́cie, é
∇f =

∂f
∂f
∂h
∂h
∂f
(P ) i +
(P ) j +
(P ) k =
(P ) i +
(P ) j − 1 k,
∂x
∂y
∂y
∂x
∂y

coincidindo com o vetor normal ~n que aparecia na lista 2. Na tal página 53 do tópico 16.8 do Edwards e
Penney, logo após a ilustração que mostramos mais acima, aparece o exemplo 3, onde é calculado, no ponto
{2, −3, −1}, o plano tangente a um elipsóide, de equação
2 x2 + 4 y 2 + z 2 = 45,
isolar uma das variáveis aqui, para obter um gráfico, seria complicar o problema. Ah, notem que os elipsóides,
quando bem centrados no sistema xyz, de forma que os planos coordenados sejam planos de simetria reflexiva
para o elipsóide, têm sempre equação da forma
 y 2
 z 2
 x 2
+
+
= 1,
a
b
c
onde a, b e c são os tais semieixos.
Quando dois deles são iguais dizemos que o elipsóide é de revolução em
torno do terceiro eixo. Quando são
diferentes, como acima, dizemos que
o elipsóide é assimétrico. Bem, mas
não é tão ‘assimétrico’, é lindo, tem
p
√
semieixos a = 3 5/2, b = 3 5/2 e
√
b = 3 5.
Mostramos o elipsóide pelos planos coordenados, os cortes são três elipses.
Se cada plano coordenado fosse um
espelho, os reflexos do elipsóide pelos planos coincidiriam com o próprio
elipsóide, que tem simetrias reflexivas.
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Os elipsóides assimétricos são empregados como modelos muito bons para o olho humano e problemas
básicos de GA, como o corte destes elipsóides por planos, são discutidos ainda hoje em revistas de matemática
aplicada, por conta da tendência a empregar robôs para operações oftalmológicas e o necessário controle
numérico dessas máquinas.
Uma forma interessante de ver elipsódes é pensar que são uma deformação da esfera unitária. Imagine um
espaço uvw, onde a esfera unitária é dada por
u2 + v 2 + w2 = 1,
e façamos uma transformação deste espaço, da forma x = au, y = bv e z = cw, levando este espaço e a esfera
unitária junto, do espaço uvw para o espaço xyz. Ora, daı́ temos u = x/a, v = y/b, z = w/c e a equação da
esfera unitária no espaço uvw equivale à equação, no espaço xyz, do elipsóide em que se transformou ao ser
levada. Uma conseqüência deste ponto de vista é que, se o volume da esfera unitária é 4π/3, o volume do
elipsóide em que se transformou é (4/3)πabc.
Bem, chega de papo furado ou não termino esta lista, né? Vamos ao exercı́cio do livro. Podemos dizer que
o elipsóide é a superfı́cie de nı́vel correspondente a f (x, y, z) = 45, onde f (x, y, z) = 2x2 + 4y 2 + z 2 tem
gradiente ∇f = 4xi + 8yj + 2zk, que no ponto {2, −3, −1} é dado por {8, −24, −2}. Desta forma, o plano
tangente a tal ponto em equação
8x − 24y − 2z = d
substituindo as coordenadas do ponto {2, −3, −1} à esquerda temos que d = 8(2) − 24(−3) − 2(−1) = 90,
simplificando chegamos à equação 4x − 12y − z = 45 para o plano tangente ao tal elipsóide no tal ponto.

Poderı́amos obter também a equação da reta normal à superfı́cie no ponto, notamos que o gradiente num
ponto é exatamente o vetor diretor da tal reta normal, ortogonal ao plano tangente. Tendo este apontador
da direção normal à superfı́cie, podemos lidar com várias situações, por exemplo, estudar como reflete uma
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superfı́cie espelhada que, num dado ponto, reflete um raio de luz como se tal fosse refletido pelo espelho
formado por seu plano tangente.
Bem se superfı́cies no espaço têm planos tangente e retas normais, curvas no espaço, em cada um dos seus
pontos, têm retas tangentes e planos normais. Quando a curva está parametrizada, podemos utilizar a
velocidade vetorial do movimento que a constrói, tal serve de vetor diretor da reta tangente à curva no ponto
em questão e também serve de vetor normal.

Mas muitas vezes, curvas no espaço, em vez de serem parametrizadas, aparecem dadas por duas equações.
Podemos pensar que cada equação corresponde a uma superfı́cie e que a curva está sendo definida como a
intersecção de duas superfı́cies. Quando é a curva é dada assim, se obtemos uma terceira equação a partir
das duas, igualando-as, somando-as etc., tal não é a equação da curva, mas a equação de outra superfı́cie
que contém a curva. Para definir a curva, precisamos de duas equações. Quando a curva é dada assim é
como se disséssemos que a curva está presa numa superfı́cie . . . e na outra também,

e quando isto ocorre, pela regra vetorial da cadeia, como vimos acima, um eventual movimento sobre a curva
teria velocidade ortogonal aos dois gradientes, das duas funções que definem as tais duas superficies como
conjuntos de nı́vel, por exemplo, os gradientes ∇F e ∇G, ortogonais às superfı́cies dadas pelas equações
F (x, y, z) = 0 e G(x, y, z) = 0, como na ilustração acima, que tiramos do Edwards e Penney, página 54 do
tópico 16.8. Daı́ para encontrar o vetor diretor à reta tangente à curva definida por intersecção de duas
superfı́cies, basta fazer o produto vetorial dos gradientes das funções que definem, por equações, as duas
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superfı́cies, como se fossem seus conjuntos de nı́vel. Este produto vetorial também serve de vetor normal ao
plano normal à tal curva.
Em seguida à tal ilustração o texto trabalha com o exemplo 6, onde procura-se a equação do plano normal,
no ponto {1, −1, 2}, à curva definida como sendo a intesecção do parabolóide
z = x2 + y 2
com o elipsóide, novamente assimétrico, dado por
2 x2 + 3 y 2 + z 2 = 9,
√ √
que tem semieixos 3/ 2, 3 e 3.
No desenho abaixo fizemos o desenho, com o ContourPlot3D, do elipsóide com um corte, usando o MeshFunctions e o Mesh, determinados pela equação do parabolóide. Também fizemos o parabolóide e juntamos
os dois, espiamos bem os semieixos ao definir o domı́nio e colocamos o elipsóide antes no Show para que
definisse o teatro. Tomamos cuidado para que tudo ficasse bem visı́vel, escolhendo a opacidade apropriada
para as duas superfı́cies e acentuando o Mesh.

Temos uma bela ‘elipse entortada’ definida pela intersecção do parabolóide e do elipsóide. O parabolóide
pode ser visto como conjunto de nı́vel de f (x, y, z) = x2 + y 2 − z, correspondente ao valor f = 0 e o elipsóide
com conjunto de nı́vel de g(x, y, z) = 2x2 +3y 2 +z 2 , correspondente ao valor g = 9. Calculamos os gradientes,
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obtendo ∇f = 2xi + 2yj − 1k, ∇g = 4xi + 6yj + 2zk. No ponto {1, −1, 2}, temos ∇f (1, −1, 2) = 2i − 2j − 1k,
∇g(1, −1, 2) = 4i − 6j + 4k. O produto vetorial dos dois é


i j
k


 = {−14, −12, −4}
det 
2
−2
−1


4 −6 4
Vejamos estas contas no soft.

Qualquer múltiplo deste vetor, por exemplo, n = {7, 6, 2}, serve de vetor normal para o plano procurado,
que portanto tem equação, 7x + 6y + 2z = d, substituindo as coordenadas do ponto {1, −1, 2}, d = 7(1) +
6(−1) + (2)(2) = 5, a equação do plano é 7x + 6y + 2z = 5.

Para note, clique em 20200525.nb.
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2.2

Tarefa a ser feita nesta parte 2

Dê uma lida no tópico 12.6 da edição de 2007, em inglês, do Edwards e Penney, com bastante atenção às
páginas 946 até 948, onde é apresentado o conceito de diferenciabilidade. Pedimos sempre para, nos estudos
dirigidos, vocês estudarem a versão em inglês, por razões óbvias, no google, nosso oráculo dos deuses, e na
net, o conhecimento dos termos técnicos em inglês aumenta em muito a eficiência das suas buscas. No trecho
conceitos teóricos são apresentados de forma resumida, o texto do Ávila faz a teoria com mais cuidado, tal não
é nosso enfoque neste curso, mas é interessante aos que gostam de estudar a teoria com mais profundidade.
Use o computador e faça um estudo, semelhante ao feito nas páginas 18 a 20 desta lista, em que empregamos
o note 20200509b.nb, para não apenas resolver o exercı́cio 44 da página 950 do tal tópico 12.6. Note que esta
função é contı́nua e tem derivadas parciais, mas não é diferenciável na origem. A função trabalhada como
exemplo na lista tem derivadas parciais, mas não era contı́nua nem diferenciável na origem.
Dê uma lida no tópico 12.7 da edição de 2007, em inglês, do Edwards e Penney. Faça uma versão brasileira
da página 956, onde estão os exemplos 8 e 9 do tópico, em que planos e retas tangentes a curvas e superfı́cies
são obtidas de uma forma alternativa àquela que emprega os gradientes. Nestes exemplos emprega-se a
derivação implı́cita, relacionada à regra vetorial da cadeia. Não deixe de construir as figuras 12.7.7 e 12.7.8.
Estude os exemplos 10 e 11, das páginas 957 e 958 e perceba que estão ligados ao primeiro item da nossa
atividade 3 (não precisa apresentar na resolução da lista, é apenas um conselho, a forma matricial da regra
da cadeia não aparecia na edição de 1994). Os exercı́cios 46, 48, 51 e 52 são verificações de relações. Faça-as
no computador, para tanto, note que no computador, é mais fácil mostrar que A − B = 0, com o comando
Simplify, ou o FullSimplify, do que A = B, pois a máquina pode chegar a uma forma simplificada para A
diferente daquela que chegou para B, a despeito de serem iguais. O 51 é um desafio para você, difı́cil mesmo,
vai ter que filosofar. No enunciado há abusos de notação que a máquina não aceita, por exemplo, a função
w depende de x e y e não de u e v. Como contornar a situação, com uma boa idéia, na 51? . . . rêrêrê.
Dê uma lida com muito amor mesmo no tópico 12.7 da edição de 2007, em inglês, do Edwards e Penney, este é
o mais importante. O estudo que fizemos da página 27 à página 31 desta lista, empregando para tanto o note
20200514b.nb, está ligado ao exercı́cio 60 da página 973, faça um estudo análgo, com todas ilustrações etc.,
inspirado no parágrafo posterior ao exercı́cio 55 e nos exercı́cios 56 e 57 desta página. Nas páginas 34 até 39
mais acima fizemos um estudo baseado numa questão de prova, com o emprego do notebook 20200521b.nb,
faça um estudo análago, com ilustrações, baseado nesta outra questão de prova, bem semelhante:
Nesta questão você é o artista, irá desenhar alguns conjuntos de nı́vel da função u[x, y] = x2 + y 2
no teatro que está logo abaixo (pode pensar que u é uma distribuição de temperaturas), onde
também irá desenhar, sobre os tais conjuntos de nı́vel (isotermas de u), o movimento de um
carrinho (um drone com termômetro), cuja equação horária é dada por x(t) = 1 + 2 cos(t),
y(t) = sin(t). Em seguida você irá procurar visualmente por máximos e mı́nimos da função
θ(t) = u[x(t), y(t)], composta de t → α(t) = (x(t), y(t)) com u[x, y], que dá os valores de u ao
longo do movimento, em função de t (medidos pelo termômetro do drone).
Se necessário for desenhe mais conjuntos de nı́vel e rotule alguns deles. Encontre visualmente
os pontos em que θ atinge o máximo e mı́nimo, estime o valor de t, a posição α = (x(t), y(t)) e
o valor de θ(t) = u[α(t)] = u[x(t), y(t)] nestes pontos. Encontre eventuais pontos em que θ tem
pontos crı́ticos que não são máximos nem mı́nimos glogais, diga de que tipo são.
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Se álgebra sem geometria é cega, geometria sem álgebra é muda, faça θ0 (t) = 0, compare equação
e desenho. Ache os pontos crı́ticos, Mostre-os no desenho, interprete-os geometricamente, diga
quais são os valores exatos de alguns dos resultados apenas estimados visualmente, mais acima.
Desenhe nos pontos crı́ticos o gradiente de u e a velocidade vetorial do carrinho. Diga se há
alguma relação especial entre estes dois vetores e explique o motivo.
Tente, como exercı́cio, fazer antes a questão manualmente, como se estivesse em sala de aula (isto é apenas
conselho), antes de empregar o computador e fazer o tal estudo, que é pedido na lista. Das páginas 39 até 42
da lista fizemos um estudo do exemplo 7 do tópico 14.8 Edwards e Penney de 1994, com note 20200524.nb,
aliás o tal exemplo 7 reaparece como example 8 do tópico 12.8, na edição de 2007, em inglês. Neste, na
página 972 aparecem exercı́cios para encontrar reta tangente, além de resolver os exercı́cios 30 e 31, repita
o estudo, com ilustrações, que fizemos na lista, mais acima. Nos exercı́cios 32 e 33, além de obter os planos
tangentes pedidos, repita o estudo que fizemos, com ilustrações, de um exemplo do Edwards e Penney, nas
páginas 44 e 45, com emprego do note 20200525.nb. Com este mesmo note, nas páginas 47 e 48, fizemos um
estudo de outro exemplo do Edwards e Penney, para encontrar planos normais a curvas definidas no espaço
por duas equações. Vá além da simples resolução do exercı́cio 51 da tal página 972, faça o mesmo estudo
para ele, com ilustrações e imite no soft a figura 12.8.11.
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