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Resumo:

Neste trabalho estudaremos um problema de programação não linear, que consiste de
minimizar uma certa função objetivo f em um conjunto com restrições de igualdade e
desigualdade. Consideraremos o seguinte problema:

Minimizar f(x)
Sujeito a: h(x) = 0,

g(x) ≤ 0.
(P)

onde f, g, h : Rn → R, são funções de classe C2.
Este tipo de problema tem sido extensivamente estudado na literatura especializada,

tanto do ponto de vista teórico quanto aplicado. Veja [1] e [5], por exemplo. É sabido
que sob certas condições impostas às restrições do problema - denominadas �condições de
quali�cação� ou �quali�cação de restrição� - as condições de Karush-Kuhn-Tucker (abre-
viadamente, KKT) são necessárias para otimalidade. Estas condições, são expressas em
termos de uma regra de multiplicadores. Talvez, as mais conhecidas sejam as condições de
Mangasarian-Fromovitz (MFCQ), de Independência Linear (LICQ), de Guignard (GCQ)
e de Abadie (ACQ). Um dos objetivos deste estudo é estabelecer as relações existentes
entre estas condições de quali�cação, as quais foram amplamente discutidas em [3]. Além
disso, também desejamos estudar a estrutura do conjunto dos multiplicadores. Veremos
que, sob condições de quali�cação adequadas, se pode garantir que o conjunto dos mul-
tiplicadores é limitado, fechado, ou ainda compacto. Veja [4] e [6]. Veremos ainda que
(LICQ) é uma condição necessária e su�ciente para que o conjunto de multiplicadores seja
um conjunto unitário (singleton, em inglês). Exemplos e contraexemplos também foram
estudados.
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