
MATRICIALMENTE COEFICIENTES DE A COEFICIENTES DE c COEFICIENTES DE b VARIÁVEIS (x  e w) 

Primal 

Vimos que os coeficientes 
de A no primal 

desenvolvem o papel de 
ilustrar quantos 

nutrientes possui cada 
um dos 5 alimentos.  

No primal, a compra de 
um determinado 

alimento (com certa 
composição de 

nutrientes) tem um 
preço específico 

(coeficientes de c). 

No primal, os 
coeficientes de b 

determinam um valor 
mínimo de vitaminas e 
calorias que o consumo 

dos alimentos deve 
cumprir. 

No primal, a 
quantidade de cada 
um dos alimentos 

(solução de x) vai ser 
dada da maneira mais 

barata possível 
(minimizar) de se 

realizar a dieta. 

Dual 

Já no dual, vimos que eles 
determinam 5 

combinações diferentes 
de nutrientes (5 

combinações de unidades 
de pílulas). 

A mesma composição 
utilizada nos alimentos 

do primal deverá ser 
dada no dual de tal forma 

que não ultrapasse o 
preço dos alimentos 

(valor máximo). 

No dual, eles serão 
exatamente o número de 

unidades de calorias e 
vitaminas que será 

utilizada na dieta, por 
meio das pílulas que 

contém uma unidade de 
cada. 

No dual, o preço das 
pílulas (solução de w) 

será dada de tal 
maneira que seja a 
mais cara possível 
(maximizar) de se 

realizar a dieta. 
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INTRODUÇÃO 

EXEMPLO 

PROBLEMA DA DIETA 
 

Cinco alimentos devem ser selecionados em determinada 
quantidade para uma dieta de modo que  
o consumidor tenha custo mínimo. Porém, a escolha dos 
alimentos deve ser dada de tal forma que sua combinação 
garanta um número mínimo de calorias e vitaminas. 

RELAÇÕES ENTRE O PRIMAL E O DUAL 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

DUAL 
 
Uma empresa farmacêutica 
decide lançar no mercado 
pílulas de calorias e 
vitaminas, contendo uma 
unidade cada. Seu principal 
objetivo é competir com os 
alimentos do problema 
anterior, de forma que um 
indivíduo possa se alimentar 
exclusivamente das pílulas e 
não gaste mais do que 
gastaria com os alimentos. 
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Em problemas de PL voltadas pra realidade, é muito comum enxergar o seu dual como uma outra alternativa de resolver aquele problema, visto que, 
por resultado teórico (Teorema da Dualidade), a função otimizada tanto no primal quanto no dual têm o mesmo valor. A diferença é que os coeficientes 
da função objetivo de um tornam-se restrições para o outro e, enquanto queremos maximizar a função objetivo e atribuir valores máximos nas 
restrições de um, queremos minimizar a função objetivo e atribuir valores mínimos nas restrições de outro. Em outras palavras, também podemos 
dizer que as soluções básicas viáveis do problema que utiliza a maximização atribuem valores menores que o valor da função otimizada, enquanto que 
as do problema que utiliza minimização atribui valores maiores. 
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