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PREFÁCIO

Para o serviço de educação infantil existe pouca regulamenta-
ção. Esta inexistência acarreta unidades de educação infantil com ce-
nários muito diferentes dentro do mesmo sistema. Neste trabalho bus-
ca-se determinar um dimensionamento adequado para as unidades de 
educação, respeitando os anseios dos usuários, e sugerir uma forma 
de localizá-las na área de estudo, utilizando modelos de p-medianas e 
diagramas de Voronoi.

Para determinar as características relevantes de uma unidade na 
visão dos usuários foram utilizadas técnicas de preferência declarada. 
Esta resposta foi incorporada a um modelo, resolvido através de simu-
lação numérica, que resultou em um dimensionamento ótimo para uma 
unidade de educação infantil com 150 crianças.

Com o dimensionamento de uma unidade e conhecendo os 
dados da região objeto de estudo, é possível determinar o dimen-
sionamento do sistema para tal região. Pode-se, então, buscar a 
distribuição espacial ótima dessas unidades de educação usando o 
modelo de p-medianas.

Para a aplicação do modelo de p-medianas são utilizados os 
setores censitários da região estudada como candidatos. Para com-
porem os pesos destes candidatos são utilizados dados sócio-econô-
micos, tais como renda familiar, o sexo do chefe familiar e sua situação 
de alfabetização. Como muitos setores têm contornos não convexos é 
feito um refinamento dos resultados. Para isto é utilizada a metodologia 
de diagramas de Voronoi.
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S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

Mudanças ocorridas nas últimas décadas provocaram a neces-
sidade de expansão do serviço de educação infantil. Pouca regula-
mentação existe para o setor, levando a existência de unidades de 
educação atendendo 20 crianças, outras atendendo 200. No desen-
volvimento deste trabalho busca-se determinar um dimensionamento 
adequado para estas unidades e sugerir uma forma de localizá-las na 
região estudada.

Dentre as mudanças ocorridas podem ser citadas, por exemplo, 
que o número de lares cujos chefes são mulheres em 1970 (IBGE, 
1973) era de, aproximadamente, 8%. Este número aumenta para apro-
ximadamente 25% no censo demográfico de 2000 (IBGE, 2002a; IBGE, 
2002b), e 37,3% no censo de 2010 (IBGE, 2010). Em 1970, das mu-
lheres que tinham filhos, apenas 11% eram economicamente ativas 
(IBGE, 1973). Este número saltou para aproximadamente 59% em 1995 
(IBGE, 1995). 

Estas mudanças de comportamento levaram a uma alteração 
das necessidades de serviços disponíveis para a população. Dentre 
os serviços que passaram a ser importantes encontram-se as unida-
des de educação infantil, ou seja, locais em que as crianças em idade 
pré-escolar passam seus dias enquanto suas responsáveis estão no 
mercado de trabalho.

O crescente aumento do número de mulheres como chefes de 
família, como já citado, unido a percentuais como 17,8% das crianças 
de 0 a 4 anos e 71,9% das crianças de 5 e 6 anos freqüentando uma 
unidade de educação no país, como registrados no censo demográfi-
co de 2000 (IBGE, 2002d), acrescido ainda à informação de que 56,9% 
das crianças de 0 a 6 anos de idade vivem em lares com responsá-
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veis mulheres que ganham até dois salários mínimos por mês (IBGE, 
2002c), justificam a necessidade de estudos sobre locais onde estas 
crianças devem permanecer recebendo uma atenção integral.

Por atenção integral podem ser considerados aspectos so-
ciais, nutricionais, médicos e educacionais, por exemplo. Em vista 
disto, muitos estudos estão sendo feitos nas áreas pedagógica e de 
saúde, principalmente.

A lacuna existente para a área quantitativa motivou o desenvol-
vimento deste estudo. Nele serão utilizadas, quando necessário, as 
informações qualitativas das outras áreas da ciência sobre unidades 
de educação infantil.

Nas pesquisas bibliográficas feitas foram encontrados poucos 
trabalhos voltados para a análise da localização, ou da satisfação, ou 
do dimensionamento de um sistema de educação. Em particular para 
o segmento de educação infantil foi encontrado apenas o trabalho de 
Lobo (1998) e Lobo e Gonçalves (2001) sobre localização de unidades 
de educação infantil em Florianópolis. 

Em contrapartida, há muitos estudos mostrando a importância 
da freqüência da criança a uma unidade de educação infantil. Com 
a permanência em uma unidade de educação, a criança, ao receber 
uma atenção adequada, tem maior possibilidade de sucesso ao in-
gressar no ensino fundamental (UNESCO, 1996) do que as crianças 
que não tiveram acesso a esse tipo de serviço (SILVA et alli, 1989). 
Esse fato é importante para o sistema educacional, pois uma redução 
de custos com a repetência pode ser produzida, além de possibilitar 
uma redução das diferenças socioculturais para famílias de baixa ren-
da (UNESCO, 1995). Também encontram-se regulamentações estru-
turais para uma unidade de educação infantil (Brasil, 2006) e estudos 
sobre infra-estrutura (BRASIL, 2017).
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Portanto, um trabalho que utilize métodos matemáticos para 
determinar resultados sobre o dimensionamento de uma unidade de 
educação infantil, ou seja, determinar um número ótimo de crianças 
que devem ser atendidas por unidade de educação, e determine, ma-
tematicamente, o número total de unidades do sistema que devem ser 
implantadas e suas localizações é importante e inovador.

Desta forma, espera-se que os resultados obtidos ao final deste 
trabalho possam contribuir para que pesquisadores de outras áreas 
embasem ou aprimorem suas pesquisas, além de possibilitar ao poder 
público uma melhor política de investimentos em educação infantil.

Para desenvolver uma metodologia matemática que permita 
dimensionar e localizar unidades de educação infantil, respeitando a 
legislação vigente referente ao assunto, algumas etapas tiveram que 
ser cumpridas. A saber: quantificar, através de técnicas estatísticas, 
a visão e a expectativa dos usuários do sistema estudado; fazer uma 
análise qualitativa destes resultados; desenvolver um algoritmo para 
simular os custos de funcionamento de uma unidade de educação in-
fantil e encontrar um bom dimensionamento para a mesma; dimensio-
nar o sistema de educação infantil para uma determinada área urbana; 
localizar espacialmente estas unidades de educação e, encontrar as 
áreas de abrangência das unidades determinadas anteriormente.

Nos capítulos seguintes serão apresentados um breve histórico 
sobre educação infantil no cenário nacional e internacional e algumas 
regulamentações existentes no momento de execução do estudo. Em 
seguida, os modelos matemáticos que embasaram a metodologia pro-
posta no estudo, bem como sua aplicação e resultados serão apresen-
tados, finalizando com algumas conclusões e sugestões para novos 
caminhos de estudo.



Capítulo I

Educação Infantil

Educação Infantil

I
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1. HISTÓRICO MUNDIAL

Há registros deixados por Platão, datados de 400 A.C., apro-
ximadamente, referentes à educação infantil. Ela era ministrada na 
própria casa e objetivava a formação da criança como futura cidadã. 
No entanto, estes registros não se referem à forma como era minis-
trada esta educação, nem mencionam as necessidades específicas 
da criança.

No início do século XVII, Comenius (moraviano, tcheco, 1592-
1670) escreveu uma obra intitulada Escola da Infância, onde incentiva-
va a experiência de crianças com brinquedos e objetos concretos para 
a aquisição de conhecimentos. Comenius defendia que a infância era 
um dos períodos do desenvolvimento humano. No entanto, suas idéias 
não repercutiram positivamente, não sendo aceitas na época (RIZZO, 
1989). Só um século depois é que se volta a ver a criança como um 
ser em aprendizagem.

Neste intervalo a Igreja exerceu forte influência na educação in-
fantil pregando que a criança deveria ser disciplinada com rigor, pois 
nascia pecadora e deveria ser guiada para o bem.  Em seguida, Jean 
Jacques Rosseau (suíço, 1712-1778) pregou exatamente o contrário. 
A criança nascia boa e o meio é que lhe proporcionava vícios, portan-
to deveria ser deixada absolutamente livre (RIZZO, 1989). Além disto, 
Rosseau pregava que a infância deveria ser mais estudada para uma 
melhor compreensão da mesma, possibilitando assim, uma melhor 
orientação da criança.

Um pouco mais de um século depois de Comenius, Pestalozzi 
(suíço, 1746-1827), influenciado por algumas idéias de Rosseau, volta 
a conceber que a criança é um ser em formação. Pestalozzi pregava 
que cada criança deveria ser bem observada para uma melhor orien-
tação do seu processo individual de crescimento. Ele defendia, entre 
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outras coisas, que o processo de aprendizagem se dava através dos 
sentidos, devendo a criança mexer em objetos concretos para, de fato, 
conhecê-los. Apesar de Pestalozzi defender que a educação devesse 
ser feita em casa foi ele quem mais influenciou Frederic Frobel (alemão, 
1782-1852).

O alemão Frobel, apesar de influenciado por Pestalozzi, foi mui-
to além e desenvolveu princípios próprios para a educação. Não se 
concebe um desenvolvimento histórico da educação infantil sem pas-
sar por Frobel. Acreditando na potencialidade inata do homem, ele, 
em 1837, criou o primeiro jardim-de-infância. Neste jardim as crianças 
participavam de atividades lúdicas, das mais simples às mais comple-
xas (RIZZO, 1989). A metodologia foi desenvolvida, intuitivamente, por 
Frobel e hoje faz parte do conhecimento da psicologia do aprendizado.

Muitos jardins-de-infância foram implantados na Alemanha por 
discípulos de Frobel até 1851, quando foram fechados pelo governo 
com medo das idéias liberais que pregavam. No entanto, jardins-
-de-infância foram criados na Inglaterra e nos EUA por discípulos de 
Frobel que fugiram do governo autoritário alemão (Rizzo, 1989), o que 
permitiu uma continuação e expansão das idéias de Frobel. A meto-
dologia desenvolvida por Frobel ainda é usada em muitas escolas 
infantis pelo mundo.

Com a Revolução Industrial surgem, em paralelo com os jar-
dins-de-infância, as creches. A jornada de trabalho com um número 
excessivo de horas, podia chegar a 16 horas por dia, proporcionou o 
surgimento das chamadas criadeiras, em vários países como França, 
Itália e Bélgica. As criadeiras ficavam com as crianças cujas mães es-
tavam trabalhando nas fábricas. No entanto, as condições de saúde e 
alimentação eram péssimas levando muitas crianças à morte. Este fato 
levou à criação da primeira instituição oficial francesa, em 1844, por Fir-
mim Marbeau (RIZZO, 1989), para proporcionar um melhor atendimen-
to às crianças, evitando que morressem nas mãos das criadeiras. Em 
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1889, a França já possuía quase 300 destas unidades de atendimento 
(KUHLMANN, 1998). Em 1854, foram criadas as primeiras creches em 
Portugal e nos EUA (SANTANA, 1998).

Outro estopim para a criação de creches foi a Segunda Guer-
ra Mundial. A Inglaterra, que em 1939 possuía apenas 100 creches, 
em 1945, ao final da Guerra, possuía 1500 unidades com metodo-
logia de trabalho influenciada por Frobel. Os EUA, no ano de 1941, 
chegou a oferecer 1 milhão e 600 mil vagas para a educação infantil 
(SANTANA, 1998).

A expansão da educação infantil entre os séculos XIX e XX de-
ve-se muito às exposições internacionais. Estas exposições ocorreram 
em muitas cidades da Europa e das Américas permitindo, entre outras 
coisas, a divulgação da criação de instituições de educação infantil 
(creches e jardins-de-infância) em vários países. A diferenciação da 
instituição era dada pela origem social e faixa etária das crianças que 
iriam freqüentar. A influência das exposições na criação de novas insti-
tuições é justificada pelo fato de sempre haver grupos específicos para 
discussão sobre educação popular e políticas assistencialistas. 

A educação popular estava ligada à assistência, pois, na época, 
havia um alto índice de mortalidade infantil. Em concomitância, foram 
feitos muitos avanços nos conhecimentos das origens das doenças 
e como evitá-las. Com isso muitos médicos estavam voltados para a 
política educacional.  Isto levou às instituições possuírem um caráter 
médico-higienista.

Além das exposições internacionais, que abordavam temas va-
riados, também ocorriam exposições sobre temas específicos. Entre 
estas exposições específicas ocorreram exposições sobre educa-
ção, na Bélgica (1880), no Brasil (1883) e na Inglaterra (1884) (KUHL-
MANN, 1998).
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2. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL NO BRASIL

A Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro de 1883 centrali-
zou-se na educação infantil. No entanto, a tentativa de implantação 
de jardins-de-infância para atender as crianças oriundas de classes 
menos favorecidas não encontrou terreno fértil. O que houve foi um 
investimento para atrair as famílias ricas para as vantagens dos jardins, 
inclusive diferenciando bem das creches que existiam em outros paí-
ses voltadas para a classe pobre (KUHLMANN, 1998). 

Esta atitude é justificada, pois desde 1875, no Rio de Janeiro, e 
desde 1877, em São Paulo, já existiam escolas privadas de educação 
infantil, seguindo uma linha froebiana, para atendimento das crianças 
das elites. Só em 1896 foi criada a primeira escola pública de educa-
ção infantil que, no entanto, acabou servindo aos filhos dos burgueses 
de São Paulo.

A primeira instituição voltada para o atendimento das classes 
menos favorecidas data de 1899. Foi o Instituto de Proteção e Assistên-
cia à Infância, com sede no Rio de Janeiro, mas que em pouco tempo 
abriu filiais por todo o país. Durante vinte anos foram sendo criadas 
novas instituições assistencialistas de caráter médico-higienista. Mui-
tas ficaram sob a tutela da Igreja que justificava sua participação pela 
larga experiência em assistencialismo.

Além dos médicos, os juristas também estavam envolvidos com 
a questão da educação infantil. Isto se justifica pela preocupação com 
a legislação trabalhista. A primeira creche vinculada a uma empresa 
data de 1899. Assim como esta, muitas foram criadas depois pela 
iniciativa dos próprios empresários, já que por mais pressão que os 
trabalhadores fizessem a legislação não se efetivava, ficando apenas 
na promessa.
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Nos anos 20 e 30 do século XX, os trabalhadores intensifica-
ram as reivindicações, mas só conseguiram uma legislação em 1943, 
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Infelizmente, era uma lei 
com muitas brechas e muito pouco divulgada. Então, mesmo quando 
a empresa estava dentro dos requisitos obrigatórios para a oferta de 
lactário, não o fazia. Outra situação que retrata a falta de conhecimento 
era a empresa oferecer o espaço, e as operárias acharem que se trata-
va de benevolência do empresário (SANTANA, 1998).

As creches voltam a aumentar em número nas décadas de 60 
e 70. Entre os principais fatores que podem ser citados dois serão 
destacados. O primeiro, diz respeito ao empobrecimento de boa parte 
da população, o que levou a criação de novas creches de caráter as-
sistencialista e higienistas para melhorarem as condições de vida das 
crianças das classes mais pobres, tendo assim uma função social. O 
segundo diz respeito à entrada da mão-de-obra feminina no mercado 
de trabalho.  Este fator merece um pouco mais de atenção.

Ao analisar o número de mulheres economicamente ativas no 
início da década de 60 e no final da década de 70 é possível ter uma 
idéia da mudança social. O cálculo da taxa de atividade feminina, 
calculada por Wajnman e Rios-Neto (1994), possibilita uma melhor 
compreensão do que está sendo tratado. A taxa é calculada da se-
guinte maneira:

     

Com base nos censos demográficos esta taxa, em 1960, era 
de 16,6%, passando para 26,9% no ano de 1980. A mulher inserida no 
mercado de trabalho acabou por influenciar uma mudança na função 
das creches, pois a classe média passou a ser usuária destas institui-
ções. Surgiram muitas creches particulares e com função educacional, 
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já que estudos paralelos estavam sendo feitos sobre a influência da 
creche no desenvolvimento da criança.

Começa, então, uma nova fase na educação infantil brasileira. 
Os governos passam a ter que atuar diretamente, construindo e ad-
ministrando creches públicas (AMORIM; ROSSETTI-FERREIRA, 1999). 
Além disso, no final da década de 80 o Brasil passa a ter leis regula-
mentando a educação infantil.

3. A EDUCAÇÃO INFANTIL  
NO CAMPO JURÍDICO

Como já foi citada, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
de 1943, em seu artigo 389 garante um local para a permanência de 
bebês até 6 meses, visando a amamentação na própria empresa onde 
a mãe trabalha. No entanto, a própria lei, em seu artigo 396, abre bre-
chas quando só torna esta oferta obrigatória se a empresa tiver mais 
de 30 mulheres empregadas, além de permitir a manutenção de con-
vênios da empresa com instituições infantis.

Pessoas que trabalham com educação ou transporte sabem 
que a distância entre a instituição onde a criança vai ficar e sua resi-
dência ou o local de trabalho de sua mãe deve ser a menor possível, 
até mesmo pelo impacto que estes deslocamentos podem provocar 
no sistema viário de uma cidade. No entanto, a CLT não determina 
qual deve ser a distância entre a empresa e a creche conveniada. As 
alterações sofridas pela CLT em 1967 não mudaram este panorama.

Para exemplificar pode ser citada uma pesquisa feita pela Dele-
gacia do Trabalho de Santa Catarina (Creche, 1982, apud. SANTANA, 
1998) que revela serem exatamente os problemas relacionados à dis-
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tância e deslocamento os principais fatores para mães não usarem 
vagas disponíveis em creches conveniadas com suas empresas.

As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vão grada-
tivamente reconhecendo a educação infantil. A LDB de 1961 (BRASIL, 
1961), em seu artigo 23 reconhece as escolas maternais e os jardins-
-de-infância e no artigo 24 sugere o estímulo à criação de instituições 
de educação infantil pelas empresas. A LDB de 1971 em seu artigo 17, 
parágrafo segundo, diz:

Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade 
inferior recebam convenientemente educação em escolas mater-
nais, jardins e instituições equivalentes. (BRASIL, 1971, artigo 17)

O verbo utilizado é o velar, que é sinônimo de vigiar, preocupar-
-se ou interessar-se. Até então não foram atribuídas responsabilidades. 
Somente com a Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1989) é que 
isto começa a acontecer.

A Constituição de 1988 em seu artigo 7o, inciso XXV, garante 
como direito do trabalhador “a assistência gratuita aos filhos de até 
seis anos em creches e pré-escolas”. Dentro do capítulo destinado à 
Educação são apresentados novos artigos garantindo como dever do 
Estado o atendimento para crianças menores de 6 anos em creches e 
pré-escolas (artigo 208, inciso I); e determinando, em seu artigo 211, 
parágrafo segundo, que os Municípios é que atuarão em programas 
de educação pré-escolar.

A Constituição de 1988, pela primeira vez garante direitos à 
criança. Isso foi uma conquista dos movimentos feministas através do 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CAMPOS et alli, 1993). Ou-
tro ponto importante foi a colocação destes direitos dentro do capítulo 
da Educação. Com isto a tendência seria acabar com o caráter assis-
tencialista das creches.
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Para reforçar esta idéia a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção de 1996 (Brasil, 1996) mantém a garantia do atendimento gratuito 
em creches e pré-escolas (artigo 4o, inciso IV) e a responsabilidade 
do Município com a educação infantil (artigo 11, inciso V). Além disso, 
a LDB determinou, em seu artigo 89, que todas as creches e pré-es-
colas deveriam estar inseridas no sistema educacional até dezembro 
de 1999.

Na prática, este artigo 89, determinou que as creches não pode-
riam mais estar vinculadas às Secretarias de Ação Social, ou similares, 
e deveriam pertencer às Secretarias de Educação. O objetivo disto 
seria acabar com o assistencialismo das creches. A própria LDB de 
1996 (BRASIL, 1996) ainda determina que os funcionários das creches 
devam ser qualificados com pelo menos o Ensino Médio – Magistério 
até 2007, devendo se inserir em cursos superiores de Pedagogia.

A educação infantil também é foco de interesse de organismos 
internacionais preocupados com o desenvolvimento da criança desde 
seu nascimento.

4. A EDUCAÇÃO INFANTIL  
NO CENÁRIO INTERNACIONAL

Com o final da Segunda Guerra Mundial foram criadas institui-
ções internacionais como o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para 
a Infância), criado em 1946, e a UNESCO (Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência e Cultura), criada em 1945, ambas 
vinculadas à Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo do 
UNICEF era prestar atendimento imediato às crianças dos países que 
foram devastados pela Segunda Guerra Mundial (KRAMER, 1992), e o 
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da UNESCO promover a paz e os direitos humanos. Com o decorrer 
dos anos, as instituições foram diversificando suas áreas de atuação. 

A partir da década de 60, o UNICEF e a UNESCO ampliaram 
suas atuações voltadas para a infância (KRAMER, 1992). Foi o reco-
nhecimento da criança como futura cidadã de um país, portanto um ser 
necessitando de uma atenção especial.

O UNICEF hoje atua em todos os continentes, num total de 190 
países e territórios, desenvolvendo programas voltados para a infância 
nas áreas de saúde, nutrição e educação, entre outras (UNICEF, 2021). 
O objetivo destes programas é proporcionar um crescimento e desen-
volvimento psico-social e cognitivo saudável nas crianças.

A UNESCO, por sua vez, tem o objetivo de contribuir nas políti-
cas de promoção do desenvolvimento da educação, da ciência e da 
cultura (UNESCO, 2021), pois acredita que esta forma é estratégica 
para o progresso da cidadania e do bem estar social. Hoje possui 190 
países membros e desenvolve muitos programas educacionais, entre 
eles muitos voltados para a educação infantil.

5. A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

A educação infantil vem aumentando seus números de institui-
ções e crianças atendidas pelo mundo e também no Brasil. As infor-
mações sobre educação infantil passaram a fazer parte dos relatórios 
oficiais e dos censos educacionais.

Uma mostra da evolução dos números da educação infantil bra-
sileira foi feita por Nascimento (NASCIMENTO, 1999) para anos entre 
1987 e 1997. Alguns desses dados – juntamente com informações 



25

S U M Á R I O

mais recentes (INEP, 2000) - são apresentados nas próximas tabelas, 
seguidas de algumas considerações.

As tabelas 1.1 e 1.2 apresentam, respectivamente, o número de 
estabelecimentos de educação infantil e o número de crianças matri-
culadas nesses estabelecimentos, conforme a dependência adminis-
trativa, para todo o Brasil.

Tabela 1.1: Instituições por dependência administrativa

Instituições 
Federais

Instituições 
Estaduais

Instituições 
Municipais

Instituições  
Particulares

Total

1987 495 13.907 22.840 10.954 48.196
1997 35 10.703 51.323 18.900 80.961
2007 22 3.745 82.549 26.544 112.860
2017 24 892 83.249 32.307 116.472

Fontes: NASCIMENTO (1999);  INEP (2019a, 2019b)

Analisando-se a tabela 1.1 é possível observar que o número de 
instituições municipais cresceu 124,7% do ano de 1987 a 1997. Nos 
dez anos seguintes, o crescimento foi ainda de 60,8%. Enquanto entre 
os anos de 2007 e 2017, o crescimento do número de estabelecimen-
tos municipais não cresceu nem 1%. A primeira década analisada tem 
seu crescimento justificado pelo reflexo da tendência mundial, que se 
concretizou com a LDB de 1996 (BRASIL, 1996), de municipalizar a 
educação infantil. Corroborando com isso, observa-se o decréscimo 
significativo do número de instituições federais e estaduais no período. 

Tabela 1.2: Número de Matrículas por dependência administrativa

Matrículas 
Federais

Matrículas 
Estaduais

Matrículas 
Municipais

Matrículas 
Particulares

Total Matrículas

1987 29.068 852.568 1.290.446 1.121.781 3.293.863
1997 2.025 606.858 2.695.893 987.432 4.292.208
2007 2274 186.558 4.778.146 1.607.391 6.574.369
2017 2.998 56.706 6.086.159 2.362.868 8.508.731

Fonte: NASCIMENTO (1999)
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Analisando-se a tabela 1.2 observa-se o decréscimo do número 
de crianças atendidas pelos sistemas federal e estadual, justificado 
pela diminuição destes. Para o sistema privado é possível notar que 
na primeira década analisada houve um decréscimo do número de 
crianças e, ao se comparar com a tabela 2.1, nota-se que isto aconte-
ce apesar do aumento de estabelecimentos privados. Isto é justifica-
do pelo fato de, em 1997, 70,5% do total das instituições trabalharem 
com no máximo 50 crianças.  Nos períodos seguintes houve tanto na 
rede municipal, quanto privada um crescimento do número de crianças 
atendidas. O crescimento de matrículas no período de 30 anos cresceu 
aproximadamente 160%.

A tabela 1.3 apresenta o número de matrículas nos estabele-
cimentos separados por regiões geográficas para os anos de 1997 e 
2007 e 2017.

Tabela 1.3: Matrículas por região geográfica

1997 2007 2017
Norte 325.400 548.497 653.615
Nordeste 1.407.013 2.057.814 2.260.907
Centro-Oeste 226.194 396.179 615.501
Sudeste 1.840.383 2.783.520 3.735.678
Sul 493.218 788.359 1.243.030
Brasil 4.292.208 6.543.369 8.508.731

Fonte: NASCIMENTO (1999);  INEP (2019a, 2019b)

A análise da tabela 1.3 permite observar um aumento do núme-
ro de crianças atendidas em todas as regiões geográficas do país. O 
aumento é mais significativo nas regiões sul e centro-oeste, tanto se 
forem analisados a última década, quanto o período de vinte anos. O 
nordeste apresenta em qualquer análise a menor taxa de crescimento 

No geral, os dados apresentados reforçam as observações fei-
tas no decorrer deste capítulo da mudança no comportamento social, 
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levando a necessidade de novos serviços. Além disto, este aumento 
do número de crianças atendidas possibilita uma melhoria na qualida-
de de suas vidas (KASSOUF, 1999; FARIA, 1999). Um pouco sobre esta 
importância é apresentado a seguir.

6. A IMPORTÂNCIA  
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Os primeiros seis anos de vida são fundamentais para o desen-
volvimento do ser humano, mas este também é o período de maior vul-
nerabilidade (UNESCO, 1997), tornando-se assim um período crucial. 
Nesta fase, a saúde, nutrição e o desenvolvimento psicofisiológico são 
determinantes para o futuro escolar da criança. Isto levou a UNESCO 
a considerar a educação infantil como parte integrante da educação 
básica e um fator essencial para se alcançar a Educação para Todos 
(UNESCO, 1995). 

Este é o resultado do fórum internacional de Jomtien, de 1990, 
promovido pela UNESCO, onde foi escrita a Declaração Mundial de 
Educação para Todos. Nesta declaração foi instaurada a década da 
educação onde se pretendia que se aumentasse o acesso a educação 
nos países. No Brasil os trabalhos começaram em 1993, em parce-
ria entre a UNESCO e o Ministério da Educação, mas a Década da 
Educação brasileira só foi instaurada em dezembro de 1996, com a 
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação do mesmo 
ano (BRASIL, 1996).

Pode-se analisar a educação infantil como importante não só 
para a criança, como também para os pais e para o sistema educa-
cional. A permanência da criança em uma instituição possibilita a seus 
pais flexibilidade para trabalhar, sabendo que a criança estará sendo 
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bem atendida em suas necessidades nutricionais, de saúde, psicoló-
gicas e pedagógicas.

A criança, por sua vez, além da atenção que estará receben-
do, possibilitando um desenvolvimento físico e mental adequado, terá 
mais chances de sucesso ao ingressar no ensino fundamental (UNES-
CO, 1996). No Brasil, na cidade de Fortaleza, foi desenvolvida uma 
pesquisa neste sentido (SILVA et alli, 1989), ou seja, comparar o rendi-
mento escolar na 1o ano do ensino fundamental de crianças que tive-
ram acesso à educação infantil e as que não tiveram, obtendo como 
resultado um melhor aproveitamento das primeiras.

Essa possibilidade de melhoria torna-se importante para o sis-
tema educacional, pois possibilita que a educação fundamental seja 
mais eficiente, reduzindo custos com repetência, reduzindo também 
as diferenças socioculturais, principalmente para crianças de famílias 
de baixa renda (UNESCO, 1995). O acesso à educação infantil pode 
possibilitar uma mudança no quadro de evasão e repetência, reduzin-
do custos, e possibilitando que crianças de baixa renda entrem em 
condições de igualdade com crianças de outras classes sociais.

Portanto, o incentivo à educação infantil é mais do que justifica-
do. Uma forma para equacionar os investimentos, atendendo a neces-
sidade de oferta e otimizando a disponibilidade de recursos disponí-
veis é a proposta metodológica que está desenvolvida neste trabalho.
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1. INTRODUÇÃO 

Para o desenvolvimento de um modelo matemático que per-
mita equacionar as variáveis envolvidas em uma unidade de educa-
ção infantil, é necessário determinar como ela deve estar estruturada. 
Para isto, não só as regulamentações oficiais devem ser considera-
das, como também as experiências diárias em unidades de educação 
públicas e privadas, consideradas de referência. Isto se justifica, pois 
faltam resoluções em algumas áreas específicas, como por exemplo, 
alimentação, para a educação infantil. 

Neste capítulo foi feita uma delimitação para estas questões de 
modo que ao final se ter uma boa quantidade de dados que possam 
ser tratados matematicamente, e contribuam para a elaboração de 
uma proposta metodológica consistente. Foram utilizados para isto a 
legislação vigente a época e o levantamento de dados por pesquisa di-
reta quando não houve outra forma de obtenção dos dados.  Técnicas 
de preferências dos usuários foram utilizadas para fazer uma análise 
da visão dos mesmos sobre o sistema de educação infantil.

2. REGULAMENTAÇÕES

Com a Lei de Diretrizes e de Bases da Educação Nacional de 
1996 (BRASIL, 1996) as instituições de educação infantil passaram a 
ser parte do sistema de ensino municipal, estadual ou do sistema único 
de educação básica (artigos 10 e 11).  O respectivo sistema deveria 
normatizar formas para funcionamento e credenciamento das unida-
des, considerando as diretrizes estabelecidas pela União. 

Em um documento posterior (BRASIL, 1998), feito para auxiliar 
os Conselhos de Educação na elaboração das normas, é apresenta-
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da uma proposta de regulamentação. Esta proposta foi tomada como 
base para a extração de alguns dados numéricos, dentre os que são 
apresentados como recomendação, que foram aproveitados no de-
senvolvimento deste trabalho. Vale ressaltar que os Conselhos de 
Educação (Estaduais ou Municipais) não necessariamente seguiram 
o modelo apresentado para a parte numérica, buscando valores que 
diminuíssem os custos.

O documento orienta que a relação entre número de crianças 
atendidas por professor siga a distribuição apresentada na tabela 2.1.

Além disto, este documento recomenda que a área mínima co-
berta seja de 1,50m2 por criança na sala onde fará suas atividades. No 
entanto, para área externa não apresenta uma regulamentação especí-
fica, o mesmo acontecendo para alimentação.

Tabela 2.1: Relação entre número de crianças e professor

Faixa Etária Crianças / Professor
0 a 1 ano 6 a 8 crianças
1 a 3 anos 8 a 10 crianças
3 a 5 anos 12 a 15 crianças
5 a 6 anos 20 a 25 crianças

Fonte: BRASIL (1998)

A alimentação só passou a ser garantida para a educação infan-
til nos estabelecimentos públicos com o Plano Nacional de Educação 
(BRASIL, 2001). O PNE apresenta muitos outros objetivos dos quais 
podem ser destacados o fornecimento de materiais pedagógicos ade-
quados por faixa etária (meta 13) e a adoção progressiva de atendi-
mento em tempo integral para as crianças de 0 a 6 anos (meta 18). 
Porém, o PNE não faz especificações mínimas quanto ao material pe-
dagógico e à alimentação. Para a utilização destes fatores no modelo 
matemático desenvolvido foi necessária a adoção de uma média dos 
parâmetros reais utilizados por unidades de educação infantil.
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Outra meta importante do PNE para o desenvolvimento deste 
trabalho diz respeito à ampliação da oferta de vagas na educação in-
fantil objetivando atender 30% da população de 0 a 3 anos e 60% da 
população de 4 a 6 anos no período de 5 anos (meta 1). Complemen-
tando que no período de 10 anos estes percentuais devem chegar a 
50% e 80%, respectivamente.

Estes dados foram relevantes para a elaboração de um modelo 
matemático, pois permitiram utilizar estes percentuais no dimensiona-
mento do público alvo do serviço a ser oferecido. 

Além das regulamentações nacionais, também é interessante 
considerar as preferências dos usuários do sistema, que são as famí-
lias das crianças atendidas. 

3. PREFERÊNCIAS  
DOS USUÁRIOS DO SISTEMA

A determinação das preferências dos usuários é importante 
para incorporar esta informação na análise e solução do problema es-
tudado. As preferências são as ações dos usuários diante de um con-
junto de opções disponíveis. Existem métodos matemáticos variados 
para a obtenção das informações relevantes junto aos usuários de um 
serviço. As técnicas de preferência revelada e de preferência declarada 
são métodos bastante utilizados.

As técnicas de preferência revelada buscam obter as decisões 
reais tomadas pelos usuários diante de um serviço a ser analisado. Para 
isso, podem ser utilizados métodos como entrevista aos usuários sobre 
a utilização recente ao serviço, ou observação direta do comportamen-
to dos usuários. Dentre as limitações apresentadas por estas técnicas 
(KROES e SHELDON, 1988) podem ser citadas a possibilidade de corre-
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lação entre as variáveis estudadas, a dificuldade de análise do impacto 
de mudanças em variáveis qualitativas e a dificuldade de identificar as 
possíveis decisões aos usuários diante de situações novas.

Portanto, para alguns tipos de análise, como mudanças no ser-
viço oferecido, ou implantação de um serviço desconhecido, estas téc-
nicas tornam-se pouco eficazes.

Por outro lado, as técnicas de preferência declarada tornam-se 
atrativas, pois são mais flexíveis (KROES e SHELDON, 1988). Elas per-
mitem analisar situações não necessariamente existentes e identificar 
as características relevantes para os usuários no serviço estudado. Po-
dem ser usadas em estudos de marketing, por exemplo, para analisar 
o impacto da introdução de um novo produto no sistema.

Com as técnicas de preferência declarada é possível identifi-
car a importância relativa de cada característica frente às outras. Isto 
possibilita uma posterior configuração do serviço mais próxima dos 
anseios dos usuários. Como desvantagem, estas técnicas apresentam 
o fato dos usuários não necessariamente virem a fazer o que disseram 
que fariam. 

Ainda assim, para o desenvolvimento deste trabalho, estas téc-
nicas apresentam-se mais adequadas. Pois, como já citado, é possível 
analisar o comportamento dos usuários diante de um cenário diferente 
do real. Desta forma, determinam-se as características do serviço que 
são de fato relevantes para o usuário, mas que ainda não estão imple-
mentadas. Estes resultados podem ser interpretados e incorporados 
no dimensionamento de uma unidade de educação infantil.
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3.1. Técnicas de Preferência Declarada

Matematicamente, podem-se definir técnicas de preferência 
declarada como sendo uma família de técnicas que estima uma fun-
ção utilidade a partir das respostas individuais sobre a preferência dos 
entrevistados (KROES e SHELDON, 1988). Este conjunto de opções 
pode ser hipotético, mas deve ser realista, permitindo aos entrevista-
dos imaginá-los com facilidade (ALMEIDA e GONÇALVES, 2001).

A pesquisa consiste dos três passos básicos: elaboração, exe-
cução e análise. Na etapa de elaboração devem ser definidos os atri-
butos do serviço que serão estudados e analisados no experimento, 
bem como quantos níveis cada um destes atributos deverá conter. A 
determinação destes atributos pode ser feita através de uma pesquisa 
prévia junto aos usuários, ou ser fruto da experiência dos pesquisa-
dores. A complexidade do experimento cresce conforme aumenta o 
número de atributos e seus níveis. O número total de alternativas do 
experimento também está relacionado com o número de atributos e 
níveis, sendo uma combinação destes valores.

Quando o número total de alternativas é muito grande, é pos-
sível reduzi-lo, utilizando o fatorial fracionário. Neste caso apenas 
algumas das combinações possíveis são apresentadas aos entrevis-
tados. Caso esta forma ainda contenha um número grande de alter-
nativas, é possível dividi-los em grupos menores obtidos por técnicas 
de confundimento ou de blocos incompletos balanceados ou parcial-
mente balanceados, que serão apresentados aos entrevistados na 
etapa da execução.

Na etapa de elaboração faz-se ainda necessário determinar a 
forma de apresentação das alternativas aos entrevistados. Um método 
muito utilizado, devido à facilidade de elaboração e ao custo não muito 
elevado, é apresentar as alternativas em forma de cartões contendo os 
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atributos e níveis. A confecção destes cartões requer bastante aten-
ção, pois devem conter informações claras, precisas e de fácil com-
preensão para os entrevistados.

Na etapa de execução o entrevistado deve ser bem esclarecido 
sobre o procedimento que executará com o conjunto de cartões que 
lhe é apresentado. Há três maneiras de se obter a informação da prefe-
rência do entrevistado. Este pode eleger uma das alternativas apresen-
tadas como a melhor, chamada de choice; pode avaliar as alternativas 
dando notas, chamada de rating; ou pode ordenar as alternativas por 
preferência, chamada de ranking.

A obtenção das preferências por ordenamento, ranking, é bas-
tante utilizada (ALMEIDA e GONÇALVES, 2001; LIMA e GONÇALVES, 
2001 e SCHMITZ et alli, 1999) e será adotada no desenvolvimento des-
te trabalho. O trabalho desenvolvido por Camargo, Gonçalves e Lima 
(2000) verificou que o ordenamento é a metodologia menos cansativa 
para os entrevistados nas condições apresentadas. Nesse método os 
blocos incompletos de cartões são apresentados de forma aleatória e 
o entrevistado os ordena a partir da alternativa que mais lhe agrada e 
lhe desperte maior utilidade. O número de alternativas apresentadas 
varia conforme a situação trabalhada. Em geral, este número fica en-
tre cinco e nove cartões. Quanto mais cartões são apresentados aos 
entrevistados mais complexo fica o ordenamento dos mesmos, mas o 
número pode ser alterado de acordo com a população alvo.

Na etapa de análise de dados é feita a calibração dos coeficien-
tes de uma função utilidade. A função utilidade é uma quantificação 
matemática das preferências (satisfação) do usuário. Este fica satisfei-
to ao utilizar um serviço que apresente características que ele conside-
re importante e que lhe seja útil.

Ao fazer o ordenamento das alternativas apresentadas o usuário 
dará prioridade as que lhes parecerem mais atrativas relativamente as 
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outras.  Portanto, a função utilidade expressa matematicamente as pre-
ferências dos usuários. Geralmente é usada uma forma linear aditiva 
como segue.

in

K

k
inkkin XU eb += ∑

=1
                (2.1)

onde, inU
 é a utilidade da alternativa i para o indivíduo n;

inkX
  é o valor do atributo k para a alternativa i para o indivíduo n;

kb   é o coeficiente do modelo para o atributo k;

K  é a quantidade de atributos das alternativas e

ine   é a parcela aleatória da função utilidade da alternativa i para 
o indivíduo n.

Admitindo-se que o termo aleatório da função utilidade seja re-
gido por uma distribuição tipo Gumbel (Almeida, 1999), chega-se ao 
modelo Logit Multinomial  (Bem Akiva e Lerman, 1985) que pode ser 
escrito como:
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Para pesquisas com ordenamento das alternativas, para o ajus-
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onde, C é o conjunto de possibilidades de escolha das alternativas; 

),...2,1( JPn  é a probabilidade de se obter como ordem de 
classificação a alternativa 1 sendo preferida a 2, esta preferida a 3, e 
assim sucessivamente.

Este modelo é normalmente calibrado pelo procedimento de 
maximização da função de verossimilhança. 

Quando feitas N observações, ordenadas de forma decrescente 
de preferência por cada entrevistado, a função de verossimilhança é 
dada pela equação (2.4).
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Os resultados estimados para os parâmetros vão permitir uma 
análise dos interesses dos usuários, além de permitirem uma análise 
comparativa entre as características relevantes do serviço. Estes resul-
tados podem ser importantes ao se analisar o dimensionamento das 
unidades.

4. DIMENSIONAMENTO DE UMA 
UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Com as informações obtidas pela pesquisa de preferência de-
clarada torna-se possível formular um problema de custos de uma uni-
dade de educação infantil respeitando as regulamentações existentes, 
as experiências de escolas consideradas modelos e, principalmente, 
buscando priorizar os resultados obtidos com a pesquisa de preferên-
cia declarada.



38

S U M Á R I O

Na primeira tentativa de otimização buscou-se desenvolver 
um problema de programação linear objetivando a minimização do 
custo médio mensal por criança de uma unidade de educação su-
jeita a algumas restrições baseadas nas regulamentações e nas 
escolas modelos. 

Como custos da função objetivo foram considerados os custos 
com salários de professores e funcionários, os gastos com alimenta-
ção, material de limpeza e material pedagógico. 

Como restrições foram consideradas as relações entre número 
de crianças atendidas por professor por faixa etária, sugeridas aos 
Conselhos de Educação pelo Ministério da Educação e Desporto 
(BRASIL, 1998); a quantidade adequada de material pedagógico por 
faixa etária, uma das metas do Plano Nacional da Educação (BRASIL, 
2001); a alimentação básica orientada por nutricionistas; a relação 
do número de funcionários de manutenção necessários por área; e a 
área mínima coberta por criança, também sugestão do Plano Nacio-
nal de Educação.

Como para alimentação não há uma regulamentação tomou-se 
como base documentos elaborados por nutricionistas (GRABOSKI, 
1996) e usados nas secretarias municipais de Curitiba e Cascavel no 
ano de 2000, e os resultados apresentados por Silva (1998).

Em termos matemáticos pode-se começar a esboçar este pro-
blema da forma apresentada a seguir.
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onde,  i são as quatro faixas etárias da tabela 2.1,

iN  é o número de crianças atendidas na faixa etária i,

iP  é o número de professores da faixa etária i  e

Custo = (Salário+Alimentação+Manutenção+Mat. Pedag.)/n  
é o custo médio por criança.

Com os dados da tabela 2.1 obteve-se os intervalos para a de-
terminação do número de professores.
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Este esboço do problema já tornava a função objetivo não linear, 
uma vez que o número de crianças é uma variável. Além disto, a função 
é descontínua. Um pequeno acréscimo do número de crianças pode 
provocar um salto grande nos custos se ele implicar em aumentar o 
número de professores. Este mesmo acréscimo pode não provocar 
alteração significativa nos custos se estas crianças forem aceitas em 
classes de faixa etária com vagas disponíveis mantendo o mesmo 
número de professores. A descontinuidade depende do cenário de 
distribuição das crianças pelas diversas faixas etárias. Um exemplo de 
possibilidade de descontinuidade é apresentado a seguir.

Exemplo:

Suponha que uma unidade de educação tenha 50 crianças par-
ticipando e estejam assim distribuídas pelas faixas etárias:

7 crianças de 0 a 1 ano,

8 crianças de 1 a 3 anos,

15 crianças de 3 a 5 anos e

20 crianças de 5 a 6 anos.

Suponha que por algum motivo a demanda de vagas aumente 
em 2. Se essas duas crianças novas tiverem 2 anos, por exemplo, não 
é necessário mudar em nada a configuração dos profissionais. Ao con-
sultar-se a tabela 2.1, é possível observar que na faixa etária de 1 a 3 
anos uma mesma professora pode atender até 10 crianças. O mesmo 
aconteceria se em vez de 2 anos essas crianças tivessem 6 anos. No 
entanto, se essa nova demanda de vagas fosse de crianças de 4 anos, 
seria necessário aumentar o número de professores, e o número de 
salas. Isto provocaria um salto nos custos.

Diante disto, optou-se pelo caminho da simulação numérica 
para resolver este problema.
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Para formular o problema de custos, foi desenvolvido um algorit-
mo que simulou várias configurações de número de crianças e profes-
sores, obtendo para cada uma destas configurações um custo médio 
mensal por criança. Neste algoritmo foram inseridos os custos e as 
restrições citados anteriormente na tentativa de elaborar um proble-
ma de programação linear e buscando respeitar os resultados obtidos 
com a pesquisa de preferência declarada. Então, um dimensionamen-
to adequado para uma unidade de educação infantil pode ser obtido.

Desta forma, o planejamento do dimensionamento de uma uni-
dade de educação infantil pode contribuir não só orientando para o ta-
manho da instalação, ou seja, o número de crianças atendidas, como 
possibilita considerar a preferência dos pais no planejamento através 
dos resultados obtidos pela pesquisa de preferência declarada.

5. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dimensionada uma unidade de educação, o dimensionamento 
do sistema pode ser feito usando esta informação em conjunto com 
a meta 1 do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001). Esta meta 
determina que 30% da população de 0 a 3 anos e 60% da população 
de 4 a 6 anos devem ser atendidas em unidades de educação infantil 
até 2006. Esta informação, juntamente com dados demográficos da 
localidade onde se pretende aplicar o modelo desenvolvido, permite 
estimar o número de unidades para atender a população da região.

Para determinar a localização espacial destas unidades de edu-
cação, bem como suas áreas de abrangência, faz-se necessária a uti-
lização de modelos matemáticos de localização. Alguns dos modelos 
clássicos são apresentados no capítulo seguinte.



Capítulo III

Modelos de localização-alocação

Modelos de 
localização-alocação

III
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1. INTRODUÇÃO 

Problemas de localização de facilidades dizem respeito a en-
contrar o lugar “ideal” para a implantação ou ampliação de uma deter-
minada facilidade utilizando algum modelo matemático apropriado. A 
natureza da facilidade pode diferir em essência, podendo-se ter servi-
ços emergenciais ou serviços de rotina. Os objetivos de cada tipo de 
serviço não são os mesmos, necessitando então de modelos matemá-
ticos adequados.

Neste capítulo está apresentado um breve histórico sobre pro-
blemas de localização e uma revisão de alguns dos modelos mate-
máticos clássicos para resolução deste tipo de problema, com cita-
ções de trabalhos pioneiros de cada uma das metodologias. Para 
finalizar apresenta-se a metodologia matemática que será usada 
neste trabalho.

2. HISTÓRICO DE PROBLEMAS  
DE LOCALIZAÇÃO

Há registros de estudiosos nos séculos XVII, XVIII e XIX bus-
cando encontrar o ponto de distância mínima até outros pontos co-
nhecidos (COOPER, 1963). No entanto, o histórico dos problemas de 
localização apresenta o trabalho de Alfred Weber como o pioneiro da 
era moderna. Ele publicou seu trabalho em 1909, em alemão, que foi 
traduzido para o inglês vinte anos depois (WEBER, 1929, apud OKABE, 
BOOTS, SUGHIARA, 1995). Este trabalho visava a localização de uma 
indústria, buscando a minimização dos custos de transporte da maté-
ria prima e também dos custos até o mercado consumidor. Somente 
a partir da década de 60, com o avanço da computação e da progra-
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mação matemática, é que este tipo de problema passou a ser ampla-
mente focalizado.

Um dos pioneiros a trabalhar com problemas de localização e 
alocação de facilidades foi Leon Cooper (COOPER, 1963; 1964; 1967). 
Seu primeiro trabalho (COOPER, 1963) apresenta um método matemá-
tico para encontrar a melhor solução para o problema de localização 
de facilidades. Além da localização, são determinados o número de 
facilidades a serem instaladas, bem como a cobertura das soluções 
encontradas. Por cobertura entende-se a área de abrangência de 
cada facilidade instalada, ou seja, o conjunto de localidades alocadas 
a cada facilidade.

Outro trabalho da década de 60 é de Teitz e Bart (1968). Eles 
investigaram as possibilidades de se encontrar a mediana de um grafo 
ponderado, propondo então um método que obteve bons resultados 
em comparação com os que até então tinham sido realizados. Ainda 
nesta década há trabalhos como o de Roth (1969) que propõe um 
algoritmo computacional para a solução de problemas de cobertura; 
ou o de Garfinkel e Nemhauser (1970) que propõe um algoritmo para 
encontrar as soluções ótimas considerando os distritos e a população 
de cada um deles.

Há ainda trabalhos como o de ReVelle et al. (1970) que mostrou 
a necessidade de formas diferentes para se trabalhar com localização 
de facilidades públicas ou privadas, devido a dificuldade de quantifi-
car monetariamente valores sociais; ou o trabalho de ReVelle e Swain 
(1970) sobre localização de facilidades centrais.

Na década de 70 também houve muita produção. Há trabalhos 
como de Wesolowsky e Love (1971) que usava distância retangular 
para encontrar a localização de novas facilidades, considerando a já 
existência de outras; ou o de Toregas et al. (1974) que buscava a lo-
calização de facilidades emergenciais usando cobertura de conjuntos.
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Os trabalhos anteriores são bastante clássicos, sendo im-
portante a referência a algum deles em trabalhos de localização de 
facilidades. Eles podem ser considerados alicerces para o desen-
volvimento e as formas de trabalho diversas que se seguiram para 
problemas de localização.

Muitos outros ainda da década de 70 podem ser citados. En-
tre eles o trabalho de Walker (1974) para a localização de postos de 
bombeiros usando cobertura de conjuntos; ou o de Wagner e Falkson 
(1975) que considera a função de demanda como sendo elástica para 
localizar facilidades públicas; o trabalho de Davies e Thomas discorre 
sobre o mesmo assunto (1976).

Na busca de quantificar a eqüidade e eficiência para um melhor 
planejamento da localização de facilidades públicas surgem trabalhos 
como o de McAllister (1976), ou o trabalho de Bach (1980) que apre-
senta uma classificação dos modelos matemáticos de localização de-
pendendo do tipo de facilidade a ser instalada, mas considerando os 
conceitos de oportunidade e acessibilidade.

O avanço computacional ocorrido nas décadas de 80 e 90 per-
mitiram o desenvolvimento de trabalhos visando a resolução de pro-
blemas de grande porte como o de Beasley (1987), e a utilização de 
algoritmos genéticos para a resolução dos problemas de localização, 
como o trabalho de Beasley e Chu (1996).

Na década de 90, a metodologia de diagramas de Voronoi pas-
sa a ser utilizada para estudar a localização de facilidades. O trabalho 
de Rezende et alli (2000) é um exemplo disto. Foi aplicado para a ci-
dade do Rio de Janeiro para determinar as áreas de abrangência dos 
hospitais públicos.

Seguem algumas formulações matemáticas mais comumente 
utilizadas para resolver problemas de localização.
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3. PROBLEMAS DE MEDIANA

Os problemas de mediana consistem em encontrar a localiza-
ção para um número especifico e pré-determinado de facilidades a 
serem instaladas. O objetivo é a minimização da distância média per-
corrida até a facilidade, ou do custo médio de viagem, ou do tempo 
médio de viagem.

Formulação Matemática

Para trabalhar com medianas em geral considera-se um grafo 
não direcionado G(N,A) com n nós. Toma-se um inteiro p e escolhe-se 
um conjunto de p pontos do grafo, indicado por Xp. Indica-se por d(Xp, 
j) a distância mínima entre qualquer elemento de Xp  e o nó j do grafo G.  
Ou seja,

                                    (3.1)

Um conjunto  *
pX de pontos do grafo G é dito um conjunto de 

p-medianas de G se para todo Xp 
)},({),( jixdXxMinjpXd

pi∈=  G tem-se:

                                )()*( pXJpXJ ≤               (3.2)

onde,

                        ∑
=

=
n

j
jpXdjhpXJ

1
),()(                (3.3)

A variável hj representa um peso atribuído ao nó j e pode repre-
sentar, por exemplo, a demanda deste nó.
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Um resultado conhecido como Teorema de Hakimi é um facili-
tador para problemas de mediana. O teorema garante, para o proble-
ma clássico de mediana, a existência de pelo menos um conjunto de 
p-medianas nos nós do grafo G  (LARSON; ODONI, 1981;  CHRISTO-
FIDES, 1975).

Este resultado ajuda os planejadores, pois pode limitar a análise 
aos nós. Estes nós podem representar distritos, cidades ou povoa-
dos com interesses na implantação ou não dos serviços, facilitando a 
quantificação dos dados. Além disto, se um ponto potencial a receber 
uma unidade de serviço não é um dos nós do grafo, ele pode ser con-
siderado como um nó fictício e ser incorporado na análise.

Um maior aprofundamento sobre problemas de mediana 
pode ser encontrado em Larson e Odoni (1981). Os trabalhos cita-
dos a seguir tratam da temática educação e usam essa metodologia 
para desenvolvê-los.

Silva e Pizzolato (1993) tratam da localização de escolas nas 
áreas urbanas, principalmente em áreas em via de urbanização, na 
cidade de Nova Iguaçú-RJ. Neste trabalho os setores censitários da 
área estudada foram considerados como vértices formando então um 
grafo, com as ligações entre as localidades sendo as arestas. Usando 
a metodologia de p-mediana buscou-se encontrar os vértices onde 
deveria haver escolas de modo a minimizar o deslocamento total dos 
estudantes. Os autores concluem que as escolas existentes estão mal 
localizadas, havendo áreas bastante deficitárias e fazem uma sugestão 
de localidades para a implantação de escolas.

Outro trabalho de Silva e Pizzolato (1997) – feito com base nos 
mesmos princípios metodológicos anteriores – é aplicado ao município 
de Nilópolis-RJ. Na solução encontrada propõe-se a criação de micro-
regiões e em cada uma delas deve haver pelo menos uma escola. Este 
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número de escolas deve variar conforme a quantidade de crianças a 
serem atendidas em cada microregião e a capacidade da escola.

Por fim, Silva e Pizzolato (1996) analisam a localização espacial 
e a capacidade de oferta de vagas de escolas públicas de 1o grau 
no município de Niterói-RJ. Foram usados os setores censitários, que 
transformados em vértices com pesos equivalentes a população em 
idade escolar, serviram para montar o grafo com os arcos representan-
do as distâncias entre cada vértice. Com este quadro usou-se o mo-
delo de p-mediana para minimizar a distância percorrida pelo conjunto 
de alunos de cada escola. Neste trabalho os autores concluem que 
a rede escolar de Niterói está bem dimensionada e satisfatoriamente 
distribuída espacialmente.

4. PROBLEMAS DE CENTRO

Problemas de centro consistem em encontrar a melhor loca-
lização para um número específico de facilidades a serem instala-
das. O objetivo é minimizar a distância máxima a ser percorrida até 
as facilidades.

Este tipo de metodologia é muito usado quando se busca insta-
lar um serviço emergencial, seja ele um hospital, um posto policial ou 
de bombeiros, uma vez que minimiza o pior caso. Em contrapartida, 
esta metodologia apresenta resultados mais onerosos, já que consi-
dera comunidades distantes ou isoladas, por exemplo. Em países em 
fase de desenvolvimento os recursos disponíveis são poucos, inviabi-
lizando a utilização do método.

Para resolver problemas de localização de centros podem-se 
usar grafos. Normalmente, os arcos representam as ligações rodoviá-
rias, e, os nós as comunidades. Como simplificação apresenta-se aqui 
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a busca da localização dos centros somente nos nós do grafo. Esta 
apresentação está baseada no livro de Christofides (1975) onde é pos-
sível encontrar mais detalhes sobre a metodologia.

Considerando o grafo G(X,A) com cada nó xi tendo seu respec-
tivo peso pi, X o conjunto de nós do grafo e pX  subconjuntos de X 
com p elementos, define-se  como a menor distância entre 
qualquer dos nós de pX  e o nó xi.

                              (3.4)

Também se define  como a out-separação do nó xi, e 
 como a in-separação do conjunto pX :

                                              (3.5)

                                       (3.6)

Pode-se determinar a localização do p-outcentro ou do p-incen-
tro que dependem do tipo de facilidade a ser instalada. Para facilida-
des em que a população precisa se deslocar até elas, como hospitais, 
usa-se o in-centro; para facilidades onde os prestadores de serviço se 
deslocam até a comunidade, como bombeiros, usa-se o out-centro.

O p-outcentro fica localizado no conjunto tal que, 

                                                (3.7)

O p-incentro fica localizado no conjunto tal que, 

                                               (3.8)  
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O trabalho de ReVelle e Swain (1970) é um dos primeiros sobre 
a localização de facilidade central. Ele apresenta uma pequena retros-
pectiva dos trabalhos feitos sobre localização de facilidades daque-
la década. O trabalho desenvolve a formulação matemática, usando 
programação linear, para a determinação dos pontos ótimos para as 
facilidades numa rede.

Christofides e Viola (1971) apresentam um algoritmo para re-
solver problemas de localização de serviços emergenciais como lo-
calização de bombeiros, hospitais, polícia, ambulância, e outros. O 
algoritmo apresentado no trabalho é uma forma iterativa de resolver 
problemas de p-centro, mas os centros podem estar localizados nos 
vértices ou nas arestas do grafo. Segundo os autores, este algoritmo 
é computacionalmente eficiente para resolver problemas de grande 
porte com grafos.

O trabalho de Minieka (1977) apresenta uma descrição bastante 
detalhada dos passos a serem seguidos quando busca-se encontrar 
soluções para problemas de localização de facilidades sobre um gra-
fo. Há descrição para a busca de solução de 1-centro e p-centros ge-
rais e absolutos, bem como de medianas.

5. PROBLEMA DE COBERTURA  
DE CONJUNTOS

Problema de cobertura de conjuntos é uma outra forma de re-
solver problemas de localização de facilidades. Nela também há exi-
gências a serem respeitadas, e busca-se encontrar o menor número 
de facilidades que cubram todos os pontos de demanda com um nível 
de serviço pré-determinado.
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Tem-se uma rede G e dois conjuntos de pontos sobre esta rede, 
Xm e Yn:

Xm = {x1, x2, ....., xm} e Yn = {y1, y2, ......, yn}              (3.9)

onde, Yn corresponde aos pontos geradores de demanda e Xm 
aos pontos candidatos a receberem uma facilidade. Os conjuntos Xm e 
Yn podem ter pontos coincidentes e eventualmente serem iguais.

Pode-se montar uma matriz de distâncias mínimas entre os pon-
tos de Xm e Yn, D[d(i,j)], onde d( i,j)  é a distância mínima entre xi e yj.

Assume-se que deva existir uma distância máxima a ser respei-
tada, l, entre os pontos de demanda Yn e as facilidades a serem aloca-
das Xm. A partir disto tem-se que um ponto de demanda pode ou não 
ser coberto por uma facilidade, dependendo da distância entre eles. 

Matematicamente pode-se representar por:
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),(            (3.10)

Com estes elementos chega-se a uma nova matriz, chamada de 
matriz de cobertura ,  definida da seguinte forma:

                                        (3.11)

Tem-se, então, que encontrar o menor número de elementos de 
Xm de forma que todos os elementos de Yn sejam cobertos. Para isso 
pode-se seguir o caminho da redução da matriz de cobertura usando o 
chamado algoritmo de redução apresentado tanto em Larson e Odoni 
(1981), quanto em Christofides (1975).
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Com este algoritmo algumas vezes é possível obter a solução 
completa do problema. Caso não se obtenha a solução completa só 
com o algoritmo é preciso complementar o resultado. Isto pode ser 
feito por inspeção, quando se trata de problemas de pequeno porte, 
ou pode-se utilizar programação linear para resolvê-lo.

O trabalho de Lobo e Gonçalves (2001) utiliza a metodologia de 
cobertura de conjuntos para determinar a distribuição espacial do sis-
tema de educação infantil da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. 
Como resultado obtido há a sugestão da ampliação do sistema e uma 
forma de implementação gradativa das novas unidades.

Bowerman et alli (1995) usaram a metodologia de cobertura de 
conjuntos, unida ao algoritmo do carteiro chinês, para determinar a rota 
e as paradas de um ônibus escolar considerando grupos de alunos de 
uma cidade americana. O algoritmo foi desenvolvido de modo a tentar 
manter valores de eficiência e eqüidade, uma vez que o transporte 
escolar é um serviço público.

Kumaran (1983) usa a metodologia de cobertura de conjuntos 
para determinar pontos potenciais para a localização de centros de 
saúde, de modo que a população fique toda coberta com um limite de 
distância máxima de deslocamento.

6. DIAGRAMAS DE VORONOI

Depois de determinadas as localizações das facilidades é ne-
cessário determinar as áreas de abrangência das mesmas, ou seja, 
qual a região que estará sob influência de cada uma das facilidades. 
Para fazer isto se pode utilizar modelos de alocação. Um modelo que 
vem sendo muito utilizado para alocação é o modelo chamado de dia-
grama de Voronoi.
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Antes de uma exposição matemática sobre diagramas de Voro-
noi é interessante entender intuitivamente o que é. Dado um conjunto 
finito de pontos distintos no plano (espaço) contínuo é possível asso-
ciar regiões fechadas deste plano (espaço) a cada um destes pontos. 
Isto pode ser um diagrama de Voronoi. A formulação matemática para 
determinar as fronteiras de cada região é apresentada posteriormente.

Diagrama de Voronoi é um modelo matemático que permite de-
terminar, no espaço m-dimensional, a região de domínio de pontos 
conhecidos. Estes pontos podem representar centros comerciais, áto-
mos, árvores, hospitais, etc. Este modelo pode ser aplicado a áreas 
bastante diversas como serão citadas nos próximos itens.

6.1. Histórico

Um breve histórico sobre diagramas de Voronoi é apresentado 
em Okabe et al. (1995) sendo utilizado como base para este trabalho. 
Em 1644 Descartes utilizou diagramas, com os quais Voronoi se as-
semelha, para mostrar a disposição da matéria no sistema solar. Em 
1850, Dirichlet apresentou o conceito, do que viria a ser os diagramas 
de Voronoi, para casos de 2 e 3 dimensões. Voronoi, em 1908, genera-
liza o conceito para casos m-dimensionais.

O conceito desenvolvido por Voronoi consistia em encontrar 
uma partição do espaço m-dimensional, formada por poliedros mu-
tuamente congruentes. Para isso, parte de pontos regularmente distri-
buídos no espaço gerados pela combinação linear de m vetores linear-
mente independentes de coeficientes inteiros, ou seja,  parte de pontos 
gerados por uma base de coeficientes inteiros do espaço estudado. 
Como resultado, obtém a partição do espaço em poliedros mutuamen-
te congruentes.
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Ainda no histórico apresentado por Okabe et alli (1995) tem-se 
que as primeiras aplicações de diagramas de Voronoi foram na área de 
cristalografia; meteorologia, para melhorar a estimativa pluviométrica; 
geografia, para estimar reservas de metal; e química,  para estudar as 
relações entre átomos vizinhos a um determinado átomo. Em paralelo, 
também foram utilizados para determinar centros metropolitanos, ou 
para determinar áreas de fronteiras entre centros comerciais.

Apesar das aplicações em campos bastante diversos, o uso da 
metodologia de diagramas de Voronoi era limitada devido à dificuldade 
de construção usando régua e compasso, podendo possibilitar erros. 
Com o avanço da computação científica, muitos algoritmos foram de-
senvolvidos permitindo a construção dos diagramas de Voronoi e ex-
tensões do conceito inicial também foram criadas.

6.2. Conceitos de diagramas de Voronoi

Como foi dito na seção anterior, o advento da computação cien-
tífica permitiu variações no conceito original de Voronoi. A seguir serão 
apresentados os vários conceitos para diagramas de Voronoi, e algu-
mas aplicações recentes. Sugere-se o livro de Okabe et al. (1995) para 
maiores aprofundamentos.

6.2.1. Diagramas de Voronoi Ordinários

Para uma melhor compreensão primeiramente será apresentado 
o conceito, para o plano euclidiano, de diagrama de Voronoi ordinário.

Dado um conjunto finito de dois ou mais pontos distintos no pla-
no euclidiano, associam-se todos os outros pontos do plano a um dos 
elementos deste conjunto, considerando a distância euclidiana. Esta 
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associação é feita de modo que os pontos sejam alocados ao ponto 
mais próximo dentre os elementos do conjunto dado. 

Obtendo-se então, a região de domínio de cada um dos pontos 
do conjunto, chamados de pontos geradores. Alguns pontos do plano 
podem ser associados a dois ou mais pontos deste conjunto e são 
chamados de fronteira. 

Na figura 3.1 tem-se um exemplo de diagrama de Voronoi com 
7 pontos geradores, as fronteiras são os lados dos polígonos e suas 
regiões de domínio são as áreas internas dos polígonos (um deles em 
destaque hachurado).

Figura 3.1: Região de domínio e fronteira,  
respectivamente, região interna e lados dos polígonos. 

Desta forma, obtém-se conjuntos de regiões coletivamente 
exaustivas, pois todos os pontos do plano estão associados a algum 
dos pontos geradores, e mutuamente exclusivas, pois as regiões não 
têm interseção, exceto pelas fronteiras. Tem-se então, um mosaico (di-
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visão) do plano. A este mosaico dá-se o nome de diagrama ordinário 
de Voronoi.

A formulação matemática para este conceito é apresentada 
a seguir.

Seja  um conjunto finito 
de pontos distintos do plano euclidiano, onde as coordenadas do pon-
to iP  são .

Seja ),( yxP  um ponto arbitrário do plano euclidiano.

A distância euclidiana de P  a iP  é calculada por

                 22 )()(),( iii yyxxPPd −+−= .           (3.12)

A região de domínio de iP  sobre jP   é dada pelo conjunto 

           (3.13)

Chama-se polígono ordinário de Voronoi associado a iP , ou 
região de domínio de iP , ao conjunto:

                             .                         (3.14)

O ponto iP  é chamado de ponto gerador da região )( iPV . 
Dado um ponto P , tal que , então dentre todos os pontos 
do conjunto Ρ , iP  é o ponto mais próximo de P .

Chama-se diagrama ordinário planar de Voronoi gerado por Ρ
, ao conjunto de todos os polígonos ordinários )( iPV , e é represen-
tado por 

                               (3.15)
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Na figura 3.2 pode-se observar um exemplo de diagrama ordi-
nário de Voronoi com dez pontos geradores. É possível observar os 
polígonos associados a cada ponto gerador, bem como todo mosaico 
do plano.

Figura 3.2: Diagrama de Voronoi ordinário com 10 geradores.

                        

Uma extensão deste conceito pode ser feita para o espaço m-di-
mensional, IRm.

Seja o conjunto de pontos distintos

 com

     (3.16) 
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Chama-se poliedro ordinário m-dimensional de Voronoi associa-
do a iP  a região:

I
ij

jii PPHPV
≠∀

= ),()(  com

  (3.17)

onde, ),( iPPd  é a distância de P  a iP  e ),( ji PPH  é a região de 
domínio de iP  sobre jP , que é um semi-hiperespaço de IRm.

O diagrama ordinário m-dimensional de Voro-
noi associado a Ρ  é o conjunto de todos os  poliedros, 
 .

A partir da década de 70, foram feitas algumas generalizações 
do diagrama de Voronoi que incluem pesos. Neste trabalho serão vis-
tas algumas destas generalizações.

6.2.2 Diagramas de Voronoi Ponderados

Os diagramas de Voronoi ponderados diferem do diagrama de 
Voronoi ordinário pelo fato de seus pontos geradores receberem pe-
sos. Estes pesos podem representar população, consumo, número de 
acidentes, uma composição de informações, etc., ou seja, qualquer 
informação ligada ao contexto da aplicação que será feita.

A concepção de diagrama de Voronoi ponderado é análoga 
ao do diagrama ordinário. Parte-se do conjunto de pontos gerado-
res , e de uma distância. Ao 
conjunto de pontos geradores é associado um conjunto de pesos 

 desses pontos. A distância não é mais a dis-
tância euclidiana e sim, uma distância ponderada de um ponto qual-
quer P do plano a Pi, representada por dw(P,Pi). 
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Com esses elementos é possível determinar a região de domínio 

de Pi  sobre Pj , elementos do conjunto Ρ , calculada como

            (3.18)       

e a região de domínio associado a Pi  é a interseção das regiões de 
domínio sobre todos os Pj,  determinada da mesma forma, ou seja, 

                                   (3.19)

A forma de calcular a distância ponderada é que pode variar 
provocando uma variação nas formas das regiões de domínio associa-
das a Pi . Para cada uma das diferentes formas de calcular a distância 
ponderada o diagrama de Voronoi ponderado recebe um nome. Algu-
mas destas formas são apresentadas a seguir.

• O diagrama de Voronoi multiplicativamente ponderado 

Para este tipo de diagrama a distância é calculada como:

                          (3.20)

ou seja, é o produto da distância euclidiana de P a Pi, pelo inverso do 
peso de Pi. Também pode ser encontrado na literatura o produto pelo 
próprio peso. Isto depende dos atributos que serão utilizados para o 
cálculo dos pesos dos pontos geradores.

A região de domínio de Pi sobre Pj é dada por 
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e a região de Voronoi associada a Pi é  

I
n

ijj
jii PPDomPV

≠=
=

,1
),()( .             (3.22)

No espaço bidimensional, IR2, a fronteira da região de Voronoi 
associada ao ponto pi é formada por arcos de circunferência. Um tra-
balho utilizando essa metodologia foi feito por Rezende (REZENDE et 
alli, 2000) para determinar as áreas de abrangências dos hospitais pú-
blicos do município do Rio de Janeiro. Outro trabalho recente é a tese 
de doutoramento de Galvão (2003) que utiliza esta metodologia para 
dimensionar sistemas de distribuição em uma determinada área.

Um exemplo é apresentado na figura 3.3, de um diagrama de 
Voronoi multiplicativamente ponderado com 10 pontos geradores. 

Figura 3.3: Diagrama de Voronoi multiplicativamente ponderado, 
com os respectivos pesos dos geradores.
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• Diagrama de Voronoi aditivamente ponderado

Neste tipo de diagrama a função para calcular a distância é 
dada por 

                                             (3.23)

ou seja, a distância euclidiana menos o peso do ponto gerador. Ela é 
chamada distância aditivamente ponderada.

A região de domínio de Pi sobre Pj é dada por:

, ou

  (3.24)

Neste caso, diferentemente dos anteriores, a região de domínio 
pode ter formas diferentes conforme a relação entre a distância de Pi  a 
Pj e a diferença de seus pesos.

Pode acontecer da região de domínio de Pi  ser todo o plano, 
quando a diferença entre os pesos é zero. Isto no Voronoi multiplica-
tivamente ponderado não acontece. Pode acontecer de a região ser 
todo o plano menos uma semi-reta de origem Pj e direção contrária a  
PiPj, quando a diferença entre os pesos é igual a distância euclidiana 
entre  Pi  e Pj. 

De forma mais freqüente a fronteira entre as regiões de domínio 
é um ramo de hipérbole de focos  Pi  e Pj. Também é possível esta fron-
teira ser uma semi-reta perpendicular ao ponto médio do segmento 
PiPj, quando a diferença dos pesos é igual a 1. 

A figura 3.4 apresenta as possibilidades de fronteiras e região 
de domínio entre Pi e Pj  para o diagrama de Voronoi aditivamente pon-
derado. O valor de b representa a diferença entre os pesos de Pi e Pj.
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Figura 3.4.  Possibilidades de fronteira no diagrama 
de Voronoi aditivamente ponderado.

A figura 3.5 apresenta um exemplo diagrama de Voronoi aditiva-
mente ponderado com seis pontos geradores e seus respectivos pesos.

Figura 3.5: Exemplo de diagrama de Voronoi aditivamente ponderado 
com seis pontos geradores e seus respectivos pesos. 
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• Diagrama de Voronoi de potência aditivamente ponderada

Outro tipo de diagrama ponderado é dado pela função distância 

                             (3.25)

ou seja, a distância euclidiana ao quadrado menos o peso do ponto 
gerador. Ela chamada distância de potência aditivamente ponderada.

A região de domínio de Pi sobre Pj é dada por:

    (3.26), 

cuja fronteira no IR2 é uma reta perpendicular à reta ji PP , passando 
pelo ponto

                        (3.27)

onde vj é o vetor associado a Pj, vi o vetor associado a  Pi, com extre-
midades iniciais na origem e 2v  é a norma ao quadrado do vetor v.

A região de domínio de Pi é a interseção de todas as suas re-
giões de domínio sobre os outros pontos Pj, chamado de polígono de 
potência de Voronoi.

                       I
n

ijj
jii PPDomPV

≠=
=

,1
),()(                       (3.28)

Chama-se de diagrama de Voronoi de potência aditivamente 
ponderado a união de todos os polígonos de potência.

                                U
n

i
iPVV

1
)()(

=
=Ρ                          (3.29)
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Neste diagrama pode acontecer do ponto gerador ficar fora de 
sua região de domínio. Este fato ocorre dependendo da relação entre 
os pesos e a posição. Um exemplo de diagrama de potência é apre-
sentado na figura 3.6 a seguir.

Figura 3.6: Diagrama de Voronoi de potência aditivamente ponderado 
com dez pontos geradores e suas regiões de domínio.

No desenvolvimento deste trabalho foi adotado o modelo ma-
temático de p-medianas. Neste modelo o número de unidades (p) é 
pré-estabelecido. Desta forma, buscou-se distribuir as p unidades pela 
área estudada com o menor “custo total” possível. Este “custo total” 
pode ser tempo, custo financeiro, distância, etc.

Segundo Souza (1996) este modelo é conveniente em regiões 
com poucos recursos financeiros, pois permite distribuir da melhor ma-
neira possível as unidades disponíveis. Além disto, no caso deste tra-
balho, o modelo é adequado pois na etapa prévia de dimensionamento 
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do sistema determinou-se um número de unidades de educação para 
a área estudada.

Os diagramas de Voronoi ordinários foram usados para de-
terminar as áreas de abrangências de cada uma das unidades de 
educação. Adotou-se este tipo de diagrama de Voronoi, pois nele 
não há ponderação nas unidades. Esta ponderação foi utilizada na 
metodologia de p-medianas. Desta forma não se tem um desvio do 
resultado final.

No capítulo seguinte está apresentada a metodologia usada.



Capítulo IV

Metodologia proposta

Metodologia proposta

IV
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1. APRESENTAÇÃO

Abaixo é apresentada a metodologia proposta e desenvolvida 
no decorrer deste trabalho seguindo o fluxograma da figura 4.1. Cada 
uma das etapas será explicada nos próximos itens.

Figura 4.1: Fluxograma da proposta de tese.
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2. PESQUISA DE PREFERÊNCIA DECLARADA

Esta etapa tem como objetivo determinar os atributos relevantes 
para o usuário do sistema. Para chegar a este resultado, um primeiro 
passo consiste em fazer uma pesquisa exploratória. Nesta pesquisa 
exploratória são apresentadas aos usuários diversas características do 
sistema de educação infantil, ficando também aberta a possibilidade 
deles sugerirem outras. Para a execução da pesquisa de preferência 
declarada são tomadas as características mais mencionadas na pes-
quisa exploratória. O número de características que serão usadas de-
pende de cada caso.

O momento seguinte consiste na elaboração da pesquisa de 
preferência declarada. Tomadas as características mais citadas, de-
terminam-se quantos níveis cada umas delas terá e elaboram-se os 
cartões. Eles são apresentados aos usuários no momento da exe-
cução da pesquisa. O dimensionamento da amostra depende não 
só da disponibilidade financeira para executá-la, mas esta amostra 
necessita ser representativa. O passo seguinte consiste da análise 
dos dados obtidos.

Para a metodologia aqui proposta, a análise dos dados é feita 
com uma visão qualitativa. Para obter os resultados podem-se utilizar 
pacotes computacionais próprios para isto. Neste trabalho utilizou-se 
o programa LMPC de Souza (1999).

3. SIMULAÇÃO

Na etapa de simulação numérica um algoritmo é elaborado per-
mitindo analisar o custo de uma unidade de educação infantil. Desta 
forma podem ser geradas várias configurações numéricas da distribui-
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ção de crianças para uma unidade os quais responderão com valores 
de custo diferenciados.

Para a elaboração deste algoritmo são considerados os custos 
usuais que fazem parte de uma unidade de educação, que são:

• Custos com o pagamento de salário de professores.

• Custos com o pagamento de salário de funcionários.

• Custos de alimentação.

• Custos de manutenção e limpeza.

• Custos com material pedagógico usado pelas crianças.

No desenvolvimento do algoritmo é determinado o número de 
professores para cada faixa etária e o número de funcionários da uni-
dade. Para obter o primeiro considera-se a legislação vigente citada 
no capítulo 2, e o segundo é dependente do número total de crianças 
atendidas na unidade.

Como resultado obtém-se um custo médio mensal por criança 
em uma unidade de educação infantil. A simulação consiste em gerar 
vários cenários, com o número total de crianças variando e, fazendo-se 
uma análise do comportamento da função custo médio.

A seguir os dados utilizados no algoritmo desenvolvido são 
apresentados e mais adiante, uma breve explicação sobre as opera-
ções e cálculos é feita.



70

S U M Á R I O

ALGORITMO

Entrada de dados:

• Número de crianças atendidas 0 a 1 anos.

• Número de crianças atendidas 1 a 3 anos.

• Número de crianças atendidas 3 a 5 anos.

• Custo mensal por criança com alimentação.

• Custo mensal por criança com material pedagógico.

• Custo mensal com material de limpeza por metro quadrado.

Operações e cálculos

• Número de crianças atendidas de 5 a 6 anos.

• Número de professores necessários por faixa etária.

• Área mínima coberta da unidade de educação.

• Número de funcionários.

• Custo total mensal de uma unidade.

Saída

• Custo médio mensal por criança.

Em termos de representação matemática pode-se escrever este 
procedimento da seguinte forma.
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VARIÁVEIS

N1 = número de crianças de 0 a 1 ano

N2 = número de crianças de 1 a 3 anos

N3 = número de crianças de 3 a 5 anos

N4 =  número de crianças de 5 a 6 anos

NTC = número total de crianças

P1 = número de professores da faixa 0 a 1 ano

P2 = número de professores da faixa 1 a 3 anos

P3 = número de professores da faixa 3 a 5 anos

P4 = número de professores da faixa 5 a 6 anos

NTP = número total de professores

AuxF =  variável auxiliar para cálculo do número de funcionários

NF = número total de funcionários

CUSTO =Custo total 

SalP = salário dos professores

SalF =salário dos funcionários

CustoRefeição = Custo de uma refeição

CustoAlimenta. = Custo mensal de alimentação por criança

CustoMat.Ped. = Custo mensal de material pedagógico por criança

CustoLimpeza = Custo mensal com limpeza e manutenção por m2

CustoMedio = Custo médio mensal por criança
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ENTRADA

N1, N2, N3

CÁLCULOS

N4 = 2*(N1+N2) – N3

NTC = SOMATÓRIO Ni’s,  i = 1...4

P1 = N1/8

P2 = N2/10

P3 = N3/15

P4 = N4/25

NTP = SOMATÓRIO Pi’s, i = 1...4

AuxF = (NTC – 90)/30

Se AuxF<0, então NF = 4

Senão, NF = 4 + Arredonda pra cima AuxF

AREA = 1,5* NTC

CustoAlimenta.= CustoRefeição*3*22

CUSTO = SalF*NF + SalP*NP + NTC*(CustoMat.Ped.+ 

      CustoAlimenta.) + AREA*CustoLimpeza
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SAÍDA

CustoMedio = CUSTO/ NTC

Para determinar o número de crianças atendidas de 5 a 6 anos, 
N4, é necessário observar mais atentamente a tabela 2.1, no capítulo 
2. Nela é possível notar que existe uma distribuição proporcional do 
número total de crianças pelas faixas etárias. 

Há uma relação entre as quantidades de crianças atendidas na 
faixa de 0 a 3 anos e na faixa de 3 a 6 anos. A primeira faixa etária é, 
aproximadamente, um terço do total enquanto a segunda, dois terços.  
A mesma proporção é mantida entre o número de crianças atendidas 
de 3 a 5 anos e de 5 a 6 anos.

Com o número de crianças a serem atendidas por faixa etária, é 
possível determinar o número de professores necessários, respeitando 
ainda as relações apresentadas na tabela 2.1. Uma vez que crianças 
não podem permanecer sozinhas, faz-se necessário a presença de 
um auxiliar de turma em cada uma das classes, fazendo com que o 
número total de professores seja o dobro do calculado.

A área mínima coberta é uma relação direta do número total 
de crianças da unidade de educação com a regulamentação sugeri-
da pelo documento elaborado pelo Ministério da Educação (BRASIL, 
1998), também apresentado no capítulo 3.

O custo de alimentação é obtido considerando que as crianças 
fazem três refeições ao longo do dia, e que, em média, um mês tem 
vinte e dois dias úteis.

Para o cálculo do número de funcionários, responsáveis por lim-
peza, manutenção e preparo das refeições, não há regulamentações. 
Sua forma de calcular é fruto da observação do cotidiano adotado pe-
las unidades de educação. Além disto, foram feitas visitas a empresas 
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especializadas no setor que prestam este serviço às unidades de edu-
cação infantil de Curitiba. Estas visitas permitiram determinar que este 
número é fixo em quatro funcionários para unidades com até 90 crian-
ças e aumenta em um funcionário para cada aumento de 30 crianças.

Aplicando o algoritmo descrito é possível estimar o custo total 
da unidade de educação, obtendo-se, então, o custo médio por crian-
ça por mês para um determinado número total de crianças atendidas 
na unidade de educação.

Com os resultados, uma análise dos custos médios obtidos 
pode ser feita e, desta forma, determinar intervalos de variação do 
número total de crianças em que estes custos sejam próximos. Este 
resultado foi um subsídio para a próxima etapa.

4. DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES

Na etapa de dimensionamento o objetivo é determinar um valor 
ou um intervalo para o número total de crianças que devem ser aten-
didas em uma unidade de educação infantil de modo que os custos 
sejam minimizados.

Com o algoritmo apresentado anteriormente é possível determi-
nar várias configurações de cenários de uma unidade de educação e 
desta forma determinar diferentes resultados para o número total de 
crianças atendidas e o custo médio por criança da unidade. 

Com estas informações é possível buscar uma aproximação 
deste custo por uma função polinomial. Obtida a equação da função 
pode-se determinar seu mínimo local. 

Com o valor do mínimo local da função obtém-se um dimensio-
namento adequado da unidade de educação com um custo mínimo ou 
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próximo do mínimo. Basta para isto tomar o número total de crianças 
para uma unidade de educação infantil próximo a este valor que pro-
porciona o custo mínimo.

A etapa de dimensionamento contribui não só para determinar o 
tamanho de uma unidade, mas em conjunto com a etapa de preferên-
cia declarada, insere os atributos mais importantes eleitos pelos pais, 
como alimentação ou limpeza e manutenção, no dimensionamento. 
Esta etapa possibilita, então, um suporte não só prático, com o número 
de crianças a serem atendidas, mas também político social, ao respei-
tar preferências dos usuários. 

Com o dimensionamento de uma unidade de educação é pos-
sível, então, dimensionar o sistema como um todo.

5. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

Para dimensionar o sistema é preciso, primeiro, estimar o nú-
mero de crianças que serão atendidas na região a ser estudada. An-
tes, é preciso determinar o número de crianças da área. Podem ser 
considerados os dados do censo demográfico disponível. Se hou-
ver um intervalo de tempo muito grande entre a coleta dos dados e 
a utilização dos mesmos, pode ser aplicado um fator de correção 
baseado na taxa de crescimento populacional da área no período 
de tempo correspondente.

Após a determinação do número de crianças da região pode-se 
utilizar a legislação vigente, como por exemplo, a meta 1 do Plano Na-
cional de Educação (BRASIL, 2001) para estimar o número de crianças 
que devem ser atendidas. Esta meta dizia que, até 2006, 30% das 
crianças de 0 a 3 anos e 60% das crianças de 4 a 6 anos deveriam 
participar de uma unidade de educação infantil. Aplicando-se estes 
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percentuais aos números anteriormente obtidos é possível determinar, 
para a área estudada, o número total de unidades necessárias.

A próxima etapa consiste em determinar a localização destas 
unidades na área estudada.

6. LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES 

Para localizar as unidades de educação infantil utiliza-se um mo-
delo de localização. Neste trabalho o modelo usado é o clássico mo-
delo de p-medianas. Este modelo equaliza, em função da densidade 
populacional, a distribuição das unidades pela região estudada sem 
deixar uma área desprovida e outra com um número alto de unidades. 
O dimensionamento do sistema determinará o número necessário de 
unidades e este número especificado será utilizado no modelo.

Considera-se como candidatos a localização para o modelo 
cada um dos setores censitários da região a ser estudada. Cada um 
deles será considerado com o peso correspondente. O peso do setor 
pode ser calculado como resultado de uma fórmula envolvendo va-
riáveis socioeconômicas, como por exemplo, o número de crianças a 
serem atendidas, a renda familiar média, o sexo do chefe familiar e sua 
situação de alfabetização. 

Nesta etapa a metodologia torna-se dinâmica, pois é possível 
calcular o peso dos setores censitários utilizando outros dados que 
estejam disponíveis e sejam úteis. Neste trabalho isto não se faz ne-
cessário, pois se considera que os atributos enumerados no parágrafo 
anterior já são representativos e consistentes (LOBO, 1998).  

Como os setores censitários são quarteirões, ou pequenos con-
juntos de quarteirões, ou partes de quarteirões, o número total de se-
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tores censitários para as regiões onde a metodologia se aplica, é um 
número grande. Isto deve ser levado em conta ao selecionar o software 
a ser utilizado para resolver o problema de mediana.

Neste trabalho utilizou-se o programa de sistema de informa-
ções geográficas do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, cha-
mado Spring (CAMARA et alli, 1996). Nele é necessário que se tenha 
a região a ser estudada geo-referenciada e a distribuição espacial de 
seus setores censitários.

Localizadas as unidades de educação cabe ainda determinar 
suas áreas de abrangência.

7. ÁREAS DE ABRANGÊNCIA

Por área de abrangência de uma determinada unidade en-
tende-se a sub-região da área estudada que deve ser atendida por 
esta unidade. 

A necessidade de determinar as áreas de abrangência de cada 
uma das unidades poderia ser questionada, pois o modelo matemáti-
co de p-medianas já determina quais dos candidatos são alocadas a 
cada mediana. No entanto, os setores censitários podem ser regiões 
não convexas e o programa utilizado para determinar a localização das 
medianas considera apenas os centróides de cada setor censitário. 
Isto pode possibilitar como resposta regiões não conexas de alocação, 
dependendo do quão desconvexos sejam os setores censitários da 
região estudada.

Para determinar as áreas de abrangência das unidades de edu-
cação localizadas na etapa anterior é aplicado o modelo matemático 
de alocação denominado Diagramas de Voronoi, descrito no capítulo 
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4. Este modelo determina regiões de domínio (áreas de abrangência) 
de pontos conhecidos (unidades de educação infantil). 

Como explanado no capítulo anterior, existem variados concei-
tos para Diagramas de Voronoi. Neste trabalho utilizou-se o conceito 
de Diagramas de Voronoi Ordinário. Isto se justifica, pois na etapa de 
localização das unidades já foram considerados os pesos dos setores 
censitários. Entende-se que estes pesos não devem aparecer mais de 
uma vez na mesma metodologia, pois podem alterar o resultado final. 
Além disto, a utilização deste modelo gera como resposta regiões co-
nexas e convexas.



Capítulo V

Aplicação e resultados

Aplicação e resultados

V
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1. APRESENTAÇÃO

Para validar a metodologia proposta no capítulo anterior, tornou-
-se necessário uma aplicação prática da mesma. Neste capítulo estão 
apresentados os dados utilizados para esta aplicação, os resultados 
obtidos, bem como uma análise destes resultados. 

Buscou-se determinar um bom dimensionamento para uma uni-
dade de educação infantil, dimensionar o sistema para a região estu-
dada e encontrar uma adequada distribuição espacial para as unida-
des de educação infantil.

2. APLICAÇÃO 

A aplicação foi realizada para a cidade de Cascavel, situada 
na região oeste do Paraná, como se pode visualizar na figura 5.1 a 
seguir. O recenseamento de 2000 apresenta o município de Cascavel 
com 245.369 habitantes (IBGE, 2000), enquanto no censo de 1991 
havia 192.990 habitantes (IBGE, 1991).  Este aumento, de aproxima-
damente 27%, é uma tendência encontrada nos municípios da região 
oeste do Paraná.
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Figura 5.1: Localização da mesorregião oeste e do 
município de Cascavel, no estado do Paraná 

A seguir cada etapa é descrita com os dados utilizados bem 
como os resultados obtidos. 

2.1. Pesquisa de Preferência Declarada

Para delinear a aplicação optou-se por adotar como população 
universo as famílias de crianças atendidas em unidades de educação 
infantil municipais de Cascavel, que atendem em horário integral, até 
às 18 horas. Desta forma foi possível e viável determinar um tamanho 
de amostra com confiança para participar da pesquisa.

No ano letivo de 2000, quando foi feita a pesquisa de campo, 
havia aproximadamente 1870 crianças nas unidades municipais. Uti-
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lizando a fórmula (6.1) apresentada (COSTA NETO, 2002) a seguir 
optou-se por tomar uma amostra com 85% de confiabilidade e um 
erro de 7%, o que proporcionou uma amostragem de 100 responsá-
veis, aproximadamente

N
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1+
=  com  25,0.

2

0 





=
e
zn               (5.1)

onde, z  é a confiabilidade,

        e  o erro associado e

          N o tamanho da população.

Determinado o tamanho da amostra a ser consultada, foi ne-
cessário decidir se a pesquisa exploratória seria feita com respostas 
espontâneas ou orientadas.  Considerando-se que a população que 
seria entrevistada consistia de famílias de baixa renda, com baixo índi-
ce de escolaridade, optou-se por fazer uma pesquisa direcionada, mas 
dando a possibilidade de inclusão de novos candidatos a atributos por 
parte dos entrevistados.

Para determinação das características que seriam apresentadas 
nesta etapa foi aproveitado um convênio entre a Prefeitura Municipal de 
Cascavel – Seção de Educação Infantil com a Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná. Devido a este convênio, aconteciam reuniões se-
manais envolvendo profissionais de diversas áreas com interesse em 
educação infantil. Além de pedagogos, faziam parte da equipe profis-
sionais da área médica, professores das unidades de educação infantil 
e representantes de pais. A freqüência a estas reuniões permitiu uma 
ampla discussão sobre a pesquisa a ser desenvolvida e quais as ca-
racterísticas seriam interessantes de serem apresentadas. Além disso, 
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também foram feitas entrevistas com pais antes de determinar quais 
atributos seriam apresentados.

Na pesquisa exploratória foi perguntado aos pais o que eles 
considerariam como mais importante ao escolher uma unidade de 
educação infantil. Foi apresentada uma lista com 16 possibilidades, 
mais espaços para eles acrescentarem novas características. 

Estes atributos são apresentados na tabela 5.1 já com os per-
centuais de escolha. É possível observar que aparecem 17 atributos e 
não os 16, pois no espaço destinado a outras características foi citado, 
apenas, o atributo psicólogo.

Tabela 5.1: Resultado obtido nas entrevistas com os pais  
sobre os atributos importantes para uma unidade de educação infantil.

Atributos Percentual
Médico 14%
Dentista 13%
Alfabetização 10%
Atividades Pedagógicas 10%
Alimentação 9%
Higiene e limpeza 9%
Formação das monitoras 8%
Espaço físico 6%
Horário de atendimento 5%
Proximidade de casa 5%
Número de crianças por sala 3%
Oferta de vaga 3%
Proximidade trabalho 2%
No total de crianças 1%
Outro filho na unidade 1%
Indicação de amigos 1%
Psicólogo 1%

Juntamente com esta etapa da pesquisa foi feito um levanta-
mento socioeconômico das pessoas entrevistadas. A intenção era de-
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terminar características do público alvo que estava sendo trabalhado. 
Os resultados apresentados na tabela 5.2 mostram algumas destas 
características. É possível observar que 73% das famílias recebiam até 
dois salários mínimos. Pelos resultados obtidos para a pergunta núme-
ro de filhos, poder-se-ia dizer que 72% das famílias são compostas de 
pelo menos três pessoas. No entanto, havia uma pergunta específica 
quanto ao número de pessoas da família. Como resultado obteve-se 
que 89% das famílias eram compostas por pelo menos três membros, 
o que torna a renda per capta mensal destas famílias muito baixa. Jus-
tifica-se assim, o anseio da população entrevistada em ter médicos e 
dentistas nas unidades de educação infantil, pois desta forma garanti-
riam este atendimento a seus filhos sem necessidade de irem a postos 
de saúde onde podem não encontrar vagas para serem atendidos.

Tabela 5.2: Dados sócio-econômicos da população entrevistada.

DADOS SÓCIO ECONÔMICOS
Renda Familiar
Menos de 1 Salário Mínimo 18%
de 1 a 2 SM 55%
de 3 a 5 SM 27%
Número de filhos
1 28%
2 22%
3 33%
4 13%
5 ou mais 04%
Anos de estudo dos pais
Fundamental 1 ciclo incompleto 33%
Fundamental 1 ciclo completo 14%
Fundamental 2 ciclo incompleto 7%
Fundamental 2 ciclo completo 7%
Ensino Médio incompleto 14%
Ensino Médio completo 7%
não estudou 18%
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Os resultados obtidos na pesquisa exploratória, apresentados 
na tabela 5.1 foram amplamente discutidos nas reuniões citadas ante-
riormente. Estas reflexões levaram a decidir pela retirada dos atributos 
médico e dentista. Isto se justifica, não só pelo fato de terem incidência 
bem maior do que os outros atributos questionados, como também 
por ser a grande reclamação dos pais. Além da possibilidade de po-
der provocar um desvio nos resultados da pesquisa de preferência 
declarada, a equipe envolvida no convênio, mesmo apresentando uma 
grande quantidade de profissionais da área de saúde, achou que esta 
responsabilidade não caberia à área de educação. Optaram por apro-
veitar esta informação para embasar discussões em outras instâncias.

Após reuniões com outros profissionais da área de educação 
infantil sobre os resultados e seus percentuais, apresentados na tabela 
5.1, decidiu-se que os atributos alfabetização e atividades pedagógi-
cas deveriam ser considerados como um único, pois a alfabetização 
estava diretamente relacionada com as atividades pedagógicas de-
senvolvidas pela criança durante o dia; assim como higiene e limpeza 
com espaço físico. 

Desta forma na pesquisa de preferência declarada, foram con-
siderados cinco atributos: atividades pedagógicas, alimentação, horá-
rio, espaço físico e formação das monitoras. 

Para determinar os níveis de cada um dos cinco atributos foi 
necessário analisar os resultados da pesquisa socioeconômica (tabela 
5.2). Sabe-se que, muitas vezes, uma grande variedade dos níveis dos 
atributos pode dificultar o entendimento do experimento, o que leva a 
um desvio do resultado. Este fato, em conjunto com o baixo índice de 
escolaridade, como pode ser observado na tabela 5.2, foi determinante 
para que se decidisse por dois níveis de escolha para cada um dos 
cinco atributos.
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Os atributos e seus níveis são listados a seguir:

• Atividades Pedagógicas: Nível 0 – sem alfabetização 
Nível 1 – com alfabetização

• Alimentação: Nível 0 – pouco variada 
Nível 1 – bem variada

• Horário: Nível 0 – até às 18h 
Nível 1 – até às 19h

• Espaço físico: Nível 0 – pequeno e mal cuidado 
Nível 1 – limpo e arejado

• Formação das monitoras: Nível 0 – sem faculdade 
Nível 1 – com faculdade.

Faz-se necessária uma breve elucidação do porquê dos níveis 
do atributo horário. A escolha de 18 horas e 19 horas foi fruto de reivin-
dicações de alguns pais junto ao Setor de Educação Infantil e das en-
trevistas feitas com os pais durante a pesquisa, já citadas anteriormen-
te.  A justificativa prática para alteração do horário é que, na época, os 
responsáveis tinham que retirar a criança da unidade de educação até 
às 18 horas. No entanto, muitas mães reclamavam que seus patrões 
queriam que elas trabalhassem também até às 18 horas e a ampliação 
do horário até às 19 horas diminuiria seus problemas.

No delineamento do experimento optou-se por não apresentar 
todas as combinações possíveis de níveis e atributos aos entrevista-
dos, ou seja, utilizar o fatorial fracionário. As alternativas totalmente do-
minante e totalmente dominada foram excluídas, ficando o experimen-
to com 28, das 32, alternativas possíveis. Este número ainda é alto para 
a capacidade de interpretação do ser humano (MILLER, 1956 apud. 
SOUZA, 1999). Faz-se necessário dividir este conjunto de alternativas 
em grupos menores. Esta divisão pode ser feita através da técnica de 
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confundimento. Neste trabalho adotou-se o processo empírico como 
utilizado nos trabalhos de Bastos (1994) e Freitas (1995), por exemplo.

No experimento os 28 cartões foram divididos em grupos de 4 
alternativas, sendo que a listagem destes grupos encontra-se no anexo 
1. Em todos os cartões os atributos foram apresentados na mesma 
ordem, sendo ela: horário, alimentação, área física, formação dos mo-
nitores e atividades pedagógicas. A escolha desta ordem foi baseada 
nos percentuais de cada um deles na pesquisa preliminar. Um exemplo 
de cartão é apresentado na figura 5.2. 

No atributo formação dos monitores aparece o termo profes-
sor, pois este é o termo usado pela comunidade. Ele também aparece 
escrito no feminino, pois em todas as unidades de educação onde a 
pesquisa foi realizada não havia professores do sexo masculino atuan-
do diretamente com as crianças.

Figura 5.2: Exemplo de cartões
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Para fazer o cálculo dos valores dos coeficientes apresentados 
na seção 2.3, utilizou-se o programa LMPC de Souza (1999). A entrada 
de dados pode ser vista na figura 5.3. Foram selecionados os cinco 
atributos estudados. 

Figura 5.3: Entrada de dados no programa LMPC.

 

Os resultados obtidos são apresentados na figura 5.4 a seguir. 
Analisando-os é possível verificar que a ordem de importância dos 
atributos na visão dos pais é: a área física do centro de educação, a 
alimentação fornecida pelo município, as atividades pedagógicas de-
senvolvidas pela criança durante o dia, a formação dos professores 
que atendem às crianças e o horário de atendimento do centro. No 
entanto, a discrepância entre os pesos atribuídos às características é 
considerável. O atributo área física tem um peso de 48,7% e a alimen-
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tação de 25,6%, enquanto o atributo horário tem 3,2%, a formação dos 
professores pesa 8,1% e as atividades pedagógicas 14,4%. Este resul-
tado possibilita reflexões sobre o papel do centro de educação infantil 
perante a população de baixa renda.

O atributo área física, com quase 50% do peso relativo dos atri-
butos, deve ser visto com bastante atenção. No planejamento de am-
pliação do sistema novas unidades podem ser construídas tentando 
atender aos anseios dos usuários, contemplando áreas amplas e bem 
cuidadas e não mais continuar com a prática de adaptar construções 
já existentes. 

Outra análise que pode ser feita é sobre o peso atribuído à 
alimentação. O resultado também indica que, para a população de 
baixa renda, a alimentação na unidade de educação é importante 
para a família. Isto leva a uma necessidade de planejar para que se 
tenha uma alimentação balanceada nestas unidades de educação, 
tornando-se necessária a presença de um nutricionista para acom-
panhamento do cardápio.  
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Figura 5.4: Resultados obtidos pelo pacote LMPC. 

Se a análise for feita considerando-se o teste-t, apresentado jun-
to com os resultados da figura 5.4, os atributos horário e formação dos 
professores seriam rejeitados. Os dois casos podem ser considerados 
incoerentes. A ampliação do horário é uma reivindicação dos pais junto 
à Secretaria; e o atributo formação dos professores vem antes do atri-
buto área física na tabela 5.1.

O resultado indica, também, ainda haver necessidade de cons-
cientização dos pais do que representa uma unidade de educação 
infantil na formação das crianças. Uma formação adequada e mais 
especializada das professoras é importante na avaliação dos especia-
listas, no entanto teve um peso pouco significativo na pesquisa feita 
com os pais.
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2.2. Simulação Numérica

Na etapa de simulação foram feitos todos os cálculos apresen-
tados na seção 5.3 utilizando valores reais. Estes valores foram obtidos 
de diferentes formas.

O cálculo de custos de pagamentos de salários foi feito usando 
os valores pagos a professores e funcionários pela Secretaria de Edu-
cação de Cascavel.

Para custos de alimentação e manutenção e limpeza foram usa-
dos valores obtidos junto a empresas prestadoras de serviço com as 
atualizações sugeridas pelas mesmas.  Estes gastos são funções do 
número de crianças atendidas. O custo com manutenção e limpeza 
é função da área que, por sua vez, é função do número de crianças.

Para o cálculo de custos de alimentação também foi feito um 
experimento tomando como base o cardápio sugerido às unidades 
municipais de educação infantil de Cascavel. Foi feito um levantamento 
de preço do que é consumido em uma unidade e calculado o cus-
to médio de alimentação por criança. Este valor ficou equivalente ao 
aplicado pelas empresas especializadas que prestam este serviço às 
unidades de educação infantil da cidade de Curitiba.

O cálculo de custos com material pedagógico apresentou gran-
de dificuldade. Não há regulamentação específica para o assunto o 
que acarreta desvios mais variados. Muitas vezes os gastos são feitos 
conforme disponibilidade de verbas, cabendo às unidades a adapta-
ção ao que é ofertado.

Para o cálculo prático foram feitos levantamentos junto à prefei-
tura de Cascavel, considerando o que é solicitado pelas unidades de 
educação em conjunto com as licitações feitas pela Secretaria. 
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Como a prefeitura de Curitiba não terceirizou este setor não foi 
possível a pesquisa junto a empresas que fornecessem este tipo de 
serviço. A própria Secretaria é quem cuida deste setor e não forneceu 
nenhum dado. As visitas a unidades de educação infantil privadas, 
bem consideradas junto aos educadores, para levantamento desta in-
formação, também não proporcionaram nenhuma resposta concreta.

Os valores de custos e pagamentos ficaram fixos no algoritmo. 
Variou a entrada de dados referente ao número de crianças nas três 
primeiras faixas etárias, como apresentado na seção 4.3. Estes núme-
ros foram gerados de forma aleatória pelo programa e a quarta faixa 
etária calculada. 

A tabela 5.3 mostra os valores correntes, em reais, utilizados 
para os custos com material pedagógico por criança e material de lim-
peza por metro quadrado, ambos, por mês, e o custo de alimentação 
por refeição por criança, considerando o ano de 2000.

Tabela 5.3: Valores utilizados nos custos.

Material Pedagógico Material de Limpeza Alimentação
R$6,00/mês R$4,00/mês R$2,00/criança-dia

Com o número total de crianças é possível determinar o número 
de professores, a área mínima, o número de funcionários e o custo total 
da unidade.  Como consequência, tem-se o custo médio por criança em 
função do número total de crianças que serão úteis na etapa seguinte.

Na tabela 5.4 estão apresentados alguns resultados do número 
total de crianças e do custo médio mensal obtidos na simulação apre-
sentada na seção 4.3. 
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Tabela 5.4: Alguns resultados da simulação.

Número de 
Crianças

Custo Médio
(R$)

19 249,3
30 224
42 201,1
54 195,9
72 199,6
84 191,6
89 188,9
96 187,8
114 187,9
126 188,4
132 186,4
135 185
144 185,7
150 184
168 185,7
174 184,2
186 187,2

2.3. Dimensionamento das Unidades

Com os resultados obtidos na etapa de simulação foi possível 

aproximá-los determinando uma equação para a função do custo mé-

dio por criança. Na figura 5.5 pode ser vista a representação gráfica 

dos dados obtidos pela simulação numérica bem como a representa-

ção gráfica da função quadrática obtida por aproximação polinomial.
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Figura 5.5: Gráfico obtido com os dados simulados 
e sua aproximação polinomial. 

Custo Médio / Criança 

y = 0,0023x2 - 0,7004x + 
234,45

R2 = 0,6524
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A função quadrática 

45,2347004,00023,0)( 2 +−= xxxf     (5.2)        

tem como ponto de mínimo um valor para x de 152,26 e o valor da 
função de aproximadamente 181,128. Este valor pode ser obtido deri-
vando-se a função (5.2) e igualando-a a zero.
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Figura 5.6: Esboço do gráfico da função quadrática.

Ao observar-se a figura 5.6 é possível notar que, visualmente, 
existe um intervalo em torno do ponto mínimo onde a variação da 
função custo é pequena. Se, por exemplo, for feita uma aproximação 
para 150 para o número de crianças de uma unidade de educação 
infantil, isto vai acarretar uma diferença no valor da função custo mé-
dio de 0,006%. 

Esta análise de sensibilidade dá fundamento à utilização do nú-
mero médio de 150 crianças por unidade de educação no sistema. 
Observa-se que na literatura é citado, sem muitas explicações, que o 
número médio seria de 140 crianças (Rizzo, 1989). 

Desta forma, é possível contemplar os anseios dos pais, ou seja, 
ter unidades de educação infantil ofertando serviços de qualidade na 
alimentação, na manutenção física da unidade, nas atividades peda-
gógicas desenvolvidas e, ainda assim, ser viável para as prefeituras, 
uma vez que se obtém um custo médio mínimo ao adotar o dimensio-
namento em torno de 150 crianças por unidade.
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2.4. Dimensionamento do Sistema

Para fazer o dimensionamento do sistema é necessário ter 
dados da região o mais próximo do real e o mais discretizados pos-
sível. Para a cidade de Cascavel foram obtidos junto ao IBGE in-
formações por setores censitários relativos ao Recenseamento de 
1991(IBGE, 1991). 

Como os dados disponíveis eram de 1991, fez-se uma projeção 
tomando como base o crescimento da população do município de 
Cascavel de 1991 para 2000. Isto foi necessário, pois os dados dis-
cretizados obtidos pelo recenseamento de 2000 não se encontravam 
disponíveis para consulta ou compra.

Dentre os dados socioeconômicos disponibilizados pelo IBGE 
alguns foram utilizados. Deles tem-se que a soma do número de famí-
lias que não têm rendimentos com as que recebem até dois salários 
mínimos representa 49,6% do número total de famílias da região.

A escolha de considerar famílias com renda familiar de até 
dois salários mínimos foi feita com base nas regras da Secretaria 
de Educação de Cascavel e adotadas pelas unidades municipais de 
educação infantil.

Como citado no capítulo 1, o Plano Nacional de Educação (BRA-
SIL, 2001) trata também da ampliação da oferta de vagas na educação 
infantil. Indica como percentuais a serem alcançados no prazo de 5 
anos, 30% e 60% das crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos de idade, 
respectivamente, frequentando uma unidade de educação infantil. 

Desta forma seria necessário que as informações do número de 
crianças fossem separadas por idade. Como O IBGE não possuía esta 
informação optou-se por escolher uma média entre os percentuais a 
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serem alcançados, isto é, 45% das crianças de 0 a 6 anos devem ser 
atendidas neste prazo.

Para poder determinar uma aproximação do número de crianças 
a serem atendidas pelo sistema, considerou-se que elas são uniforme-
mente distribuídas pelas classes sociais. Desta forma, do número total 
de crianças na cidade de 0 a 6 anos de idade, tem-se que 49,6% delas 
são candidatas a frequentarem uma unidade de educação infantil.

Os cálculos de dimensionamento do sistema podem ser sinteti-
zados da seguinte forma:

NC2SM = NTC*0,496

NC = NC2SM * 0,45

NUE = NC / 150

onde, 

• NC2SM é o número de crianças com renda familiar até 2 salários 
mínimos,

• NTC é o número total de crianças,

• NC é o número de crianças a serem atendidas por unidades de 
educação,

• NUE é o número de unidades de educação a formar o sistema.

Após os cálculos, obtém-se como resultado o número de 46 uni-
dades municipais de educação infantil a comporem o sistema no prazo 
de cinco anos, atendendo 45% das crianças de 0 a 6 anos, dentro dos 
parâmetros estabelecidos pela prefeitura.
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2.5. LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES

Determinado o dimensionamento do sistema é preciso encon-
trar uma boa localização para estas unidades. Para isto, conforme cita-
do no capítulo 4, a metodologia de medianas é aplicada utilizando-se 
para isto o programa Spring do INPE.

Para fazer esta aplicação com o programa Spring é necessário 
ter a imagem da região georreferenciada. Como isto não estava dispo-
nível, uma figura da cidade, fornecida pela Secretaria de Planejamento 
Urbano de Cascavel, com auxílio de equipamentos específicos de na-
vegação, foi então georreferenciada. 

A divisão da região em setores censitários foi fornecida pelo 
escritório regional de Cascavel do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Esta divisão foi posta na imagem da cidade.

A figura 5.7 contém a imagem do contorno da cidade de Cas-
cavel, com a divisão de seus setores censitários. Estes são 126 no 
total. Eles serão considerados como os candidatos a receberem uma 
mediana, ou seja, uma unidade de educação infantil.
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Figura 5.7: Imagem de Cascavel com seus setores censitários.

A cada setor foi associado um peso. Dentre os dados fornecidos 
pelo IBGE, optou-se por calcular os pesos como o somatório das pro-
porções de famílias com renda até dois salários mínimos; famílias com 
chefes declaradamente mulheres e famílias com chefes analfabetos. A 
listagem com os valores para o cálculo destes pesos está apresentada 
no anexo 2, ela contém as informações sobre todos os setores.

A associação dos pesos com os setores censitários usados no 
programa de cálculo das medianas está apresentada na figura 5.8 a 
seguir. Na tabela são apresentados o número do setor, sua área, seu 
perímetro e o peso, como pode ser melhor observado na figura 5.9. Os 
valores área e perímetro são gerados pelo próprio programa e utiliza-
dos para outras funções.
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Figura 5.8: Associação dos setores com os pesos.

Figura 5.9: Tabela com informações de setores e pesos.
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A etapa seguinte consiste em calcular a localização das 46 me-
dianas, representando as unidades de educação que devem compor 
o sistema. A figura 5.10, a seguir, apresenta esta etapa.

Figura 5.10: Etapa de cálculo das 46 medianas. 

A resposta obtida para a localização das 46 medianas está 
apresentada na figura 5.11. Nela pode-se observar a localização das 
medianas nos setores censitários. O programa também produz como 
resposta um arquivo de leitura com as coordenadas das medianas e 
também, a alocação dos outros pontos às medianas. 
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Figura 5.11: Localização das 46 medianas obtida pelo programa

Para uma melhor visualização da distribuição das medianas pelos 
setores censitários a figura 5.12 a seguir apresenta a localização delas. 
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Figura 5.12: Localização das 46 medianas nos setores censitários.

A tabela 5.5 apresenta as áreas de cobertura de cada uma das 
46 medianas. Na primeira coluna é apresentado o número do setor 
onde há uma mediana e na subsequente os números dos setores a 
ele alocados.

Tabela 5.5: Alocação dos setores pelas medianas.

Mediana Setores Alocados:

1 20 9 2 19 11

4 3 6 5 24

8 7 10 53 40 54

14 13 16 69

15 76 17 77

21 18 22 23
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25 26 79

29 27 30

31 28 90

32 88

34

35 37

38 39 36 41

43 42 106 103

45 44 46 50

47 113 60

48 111 107

51 49 52 55

57 56 67 12

58 59 61

64 63

68 66 62

71 70 65

73 136 72

74 135 75 78

81 80

82 83

86 85

87 84

92 91 33

94 96

95

97

98 93

99

100
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101 102

104

108 109 105

112 110

114 116 115

119 118

120 117

137

138 89

139 121

Para complementar a tabela anterior, a figura 5.13 apresenta a 
alocação dos setores pelas medianas. Pode-se notar que a maioria 
das regiões alocadas às unidades são regiões conexas, mas isso 
não vale para todas elas. Existem medianas que ficaram com suas 
regiões desconexas. 

Isso se justifica, pois o programa para o cálculo da localização 
das medianas transforma as regiões em pontos.  Como as regiões, em 
sua maioria, não possuem formas convexas, o programa não conside-
rou que poderia haver entre dois setores um terceiro. Dependeria de 
onde estava localizado o centróide do setor. Um exemplo disto pode 
ser observado no setor 105. Ele tem um prolongamento avançando 
entre o setor 106 e 103.

Desta forma é conveniente uma nova distribuição dos setores 
pelas medianas existentes.
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Figura 5.13: Alocação dos setores pelas medianas.

2.6. Áreas de Abrangências

Obtida a localização das medianas (unidades de educação in-
fantil), faz-se necessário determinar suas áreas de abrangências, ou 
seja, a sub-região da área estudada atendida por cada unidade. 

Se não tivesse ocorrido o problema de não conexidade das re-
giões, a solução obtida pelo programa do cálculo das medianas já 
poderia ser considerada como as áreas de abrangências. No entanto, 
este fato ocorre e dificulta a operacionalização do sistema. Um ope-
rador pode ter dificuldades em determinar para qual unidade de edu-
cação uma determinada família deve se dirigir e também justificar esta 
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escolha. Por exemplo, observando-se a figura 5.13, uma família que 
more no prolongamento do setor 105 ter que freqüentar uma unidade 
no setor 108 e não no 43 não parece compreensível para a população.

Desta forma a utilização dos diagramas de Voronoi ordinários é 
justificado, pois assim todas as crianças serão alocadas às unidades 
de educação mais próximas.  Para determinar este diagrama foi feito 
um programa cujas entradas são as coordenadas das medianas.

Esta divisão está apresentada na figura 5.14.

Figura 5.14: Divisão da região por diagramas de Voronoi.
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Observa-se, então, que a nova divisão do espaço resulta em 
regiões conexas e convexas, mais fáceis de serem compreendidas 
pela população.

3. RESULTADOS

Para fazer uma análise dos resultados é interessante saber 
como está o sistema de educação infantil da cidade de Cascavel. O 
sistema era composto por 25 unidades e na tabela 5.6 são apresen-
tados alguns dados. Nela podem ser encontrados o número do setor 
censitário onde está localizada a unidade de educação, o número de 
crianças atendidas por cada uma das unidades, bem como quantas 
crianças estão na lista de espera destas unidades.  Este panorama 
representa o sistema no dia primeiro de dezembro de 2002.

Tabela 5.6: Situação do sistema de educação infantil em Cascavel.

Setor da
Unidade de
Educação 

Num Crianças 
Atendidas

Num Crianças
Lista Espera

23 54 29
30 66 103
32 48 98
50 61 66
59 62 83
70 56 84
72 88 114
77 56 76
80 67 26
81 102 258
82 76 107
85 65 81
86 175 240
94 72 70
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96 80 69
99 57 31
100 81 11
101 54 89
105 112 127
109 82 49
113 94 77
115 81 20
119 58 12
121 190 69
138 77 89
TOTAL 2014 2078

Fonte: CASCAVEL, 2002.

Pela tabela 5.6 é possível fazer algumas observações. Exis-
tem poucas unidades com o número de crianças atendidas próxi-
mo do intervalo ótimo obtido no decorrer deste trabalho, que seria 
em torno de 150 crianças. Observa-se também que o número de 
crianças na lista de espera é maior do que o número de crianças 
atendidas pelo sistema. Nota-se também que não existe um padrão 
para o tamanho da unidade de educação, há uma variação entre 54 
e 190 crianças atendidas.

Atenta-se ainda que em 14 das 25 unidades de educação a lista 
de espera é maior do que o número de crianças atendidas. É possível 
que este número seja muito maior, pois muitos pais não acreditam que 
a lista de espera funcione e então não chegam a se inscrever. Esta ob-
servação é fruto de reuniões com membros da Secretaria de Educação 
e das entrevistas com os pais na etapa de preferência declarada.

Os dados fornecidos pela Secretaria de Educação (CASCAVEL, 
2002) estão bem discretizados. Pode-se observar que as 25 unidades 
de educação têm em conjunto 101 salas em funcionamento. Isto daria, 
em média, 20 crianças por sala. Observando-se a tabela 3.1, este nú-
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mero só seria aceito para a faixa etária de 5 a 6 anos. Uma nova análise 
destes dados comprova que a grande maioria das salas está com suas 
capacidades estouradas considerando os limites da tabela 2.1. 

Esta análise explica os anseios dos pais ao responderem na 
pesquisa de preferência declarada que o importante é a área física ser 
ampla, arejada e limpa. 

A figura 5.15 mostra a localização das unidades de educação 
em funcionamento na cidade de Cascavel.

Figura 5.15: Localização das unidades municipais 
de educação infantil existentes.
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Ao observar-se a figura 5.15 nota-se que as unidades de educa-
ção são concentradas na periferia da cidade, ficando a região central 
praticamente descoberta. Entende-se que a prioridade do governo mu-
nicipal tenha sido dar cobertura a população mais carente.

No entanto, ao fazer-se o cálculo para localização de 25 me-
dianas tem-se que elas ficariam distribuídas por toda a cidade. O re-
sultado da localização e alocação destas medianas está apresentado 
na figura 5.16. Nela também estão marcadas as localizações das 25 
unidades de educação existentes.

Observa-se que das regiões de abrangência das 25 medianas, 
tem-se em 7 regiões duas unidades de educação das existentes, e em 
8 delas  nenhuma unidade de educação. Isso é justificado pela con-
centração das unidades na periferia da cidade.

Como a proposta deste trabalho prevê a instalação de 46 uni-
dades de educação, este número contemplaria, não só, a todas as 
crianças na lista de espera, como ainda seria capaz de atender outras 
crianças. Principalmente se as unidades existentes passassem a fun-
cionar com o dimensionamento de 150 crianças sugerido.

No entanto, um sistema de educação não pode passar de 25 
para 46 unidades de uma só vez. Para isso faz-se necessário um plane-
jamento para a implementação gradativa de novas unidades. Sugere-se 
que a escolha seja baseada em um índice de necessidade (LOBO, 1998; 
LOBO e GONÇALVES, 2001) para cada uma das 46 regiões.
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Figura 5.16: Localização das 25 medianas e das 25 UEI existentes.

Este cálculo pode ser feito com base na tabela 5.5. Nela en-
contram-se os setores de cada uma das 46 medianas, bem como os 
setores a elas alocados. Podem ser somados os pesos, já utilizados 
anteriormente na seção 2.5, de todos os setores por conjunto de me-
diana. O resultado destas somas está listado no anexo 3.

A tabela 5.7 apresenta em ordem decrescente de necessidade 
as 46 medianas e os setores a elas alocados.
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Tabela 5.7: Ordem de implementação das unidades de educação.

Mediana Alocados:

47 113 60

82 83

58 59 61

1 20 9 2 19 11

139 121

14 13 16 69

74 135 75 78

108 109 105

68 66 62

71 70 65

15 76 17 77

31 28 90

21 18 22 23

73 136 72

81 80

51 49 52 55

38 39 36 41

48 111 107

8 7 10 53 40 54

98 93

57 56 67 12

114 116 115

45 44 46 50

92 91 33

43 42 106 103

94 96

29 27 30

119 118
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86 85

101 102

120 117

112 110

64 63

4 3 6 5 24

87 84

25 26 79

32 88

138 89

97

137

35 37

95

99

100

104

34

A escolha para determinar a ordem de implementação pode se 
basear não só neste índice de necessidade, como também na informa-
ção de existência ou não de uma unidade de educação neste conjunto.

Faz-se necessário comparar estes resultados com as informa-
ções da tabela 6.6, onde é possível encontrar os números dos setores 
onde existem unidades de educação em funcionamento.

Pode-se notar que pelos resultados obtidos o conjunto com 
maior índice de necessidade é o que tem mediana no setor 47. No 
entanto, como já existe uma unidade de educação no setor 113, as-
sociado à mediana do setor 47, deve-se analisar o próximo conjunto.
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Os conjuntos seguintes já possuem unidades de educação nos 
setores 82 e 59. Desta forma, pela proposta aqui apresentada, a próxi-
ma unidade de educação a ser construída deve ser no setor 1.

A seguir o setor 121 já apresenta uma unidade, passando en-
tão, as próximas a serem construídas nos setores 14 e 74. Desta 
forma, continua a análise conforme houver verba disponível para a 
ampliação do sistema.

A escolha de não utilizar neste momento a quantidade de crian-
ças por conjunto de mediana foi feita, pois se acredita ser mais justa 
a existência de unidades de educação espalhadas por toda a região, 
atendendo desta forma crianças por toda a cidade.



Capítulo IV

Conclusões

Conclusões
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Com os resultados obtidos na aplicação apresentada no capí-
tulo 5 pode-se concluir:

• Uma unidade de educação infantil tem um bom dimensiona-
mento quando atende aproximadamente 150 crianças.

• O dimensionamento, considerando-se os aspectos de custos, 
não depende das informações particulares de uma região. Ele 
é mais abrangente em seus cálculos sendo, então, uma contri-
buição relevante.

• A pesquisa de preferência declarada pode ajudar a entender as 
necessidades das famílias e a melhorar os serviços ofertados 
nas unidades de educação.

• É importante para análise da localização das unidades informa-
ções bem discretizadas sobre a região de estudo para facilitar 
na determinação da escolha de composição dos pesos dos 
pontos candidatos.

• Para a determinação da localização das unidades de educação 
o modelo matemático a ser empregado deve ser de fácil com-
preensão e manuseio.

• Pacotes computacionais podem facilitar no desenvolvimento do 
estudo, pois alguns já apresentam modelos de localização em 
seus conjuntos de programas.

No desenvolvimento deste estudo também foram encontradas 
algumas limitações. Dentre elas devem ser destacadas as dificulda-
des computacionais, pois a formatação de saída de um software não 
era compatível com a alimentação do programa utilizado posterior-
mente, a dificuldade da obtenção de dados discretizados para serem 
utilizados na composição dos pesos ou como parâmetros de com-
paração com resultados obtidos, e a dificuldade de acesso a dados 
reais quando eles dizem respeito a valores monetários de cobrança, 
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custos ou gastos. No entanto, todas estas limitações foram contorna-
das no decorrer do trabalho.

• Utilizar as informações contidas nas listas de espera das unida-
des de educação para compor o índice de necessidade, bem 
como simular a ampliação da capacidade de atendimento das 
unidades existentes para determinação das localidades das no-
vas unidades de educação infantil.

• A utilização de informações dos setores censitários mais discre-
tizadas do que as aqui obtidas. Desta forma, é possível pensar 
no cálculo dos pesos envolvendo características mais precisas 
e talvez mais úteis do que as utilizadas no desenvolvimento des-
te estudo. O mesmo acontecendo para o cálculo do dimensio-
namento do sistema.

• A busca de pacotes computacionais que interajam no cálculo 
da localização e na determinação da área de abrangência das 
unidades. Assim haverá uma maior rapidez e agilidade no de-
senvolvimento de estudos em outras regiões.

• O acompanhamento das regulamentações do setor de educa-
ção infantil de forma a sedimentar e justificar ainda mais tra-
balhos desenvolvidos nesta área, pois estas regulamentações 
podem vir a facilitar cálculos que hoje ainda são obtidos de 
forma mais observativa, como o caso do cálculo do custo de 
alimentação. Desta forma, o algoritmo desenvolvido na etapa 
de simulação pode ficar embasado em mais regulamentações 
governamentais.

Para concluir fica o registro de que as necessidades das crian-
ças e suas famílias, constatadas pela aplicação prática deste estudo, 
junto com a esperança que os pais têm em trabalhos desenvolvidos 
pelas universidades, fazem com que se acredite e constate que muito 
ainda há que ser feito.
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ANEXOS

ANEXO 1 – Listagem dos grupos de cartões da pesquisa de preferên-
cia declarada.

GRUPO 1
CARTÃO NÚMERO ATRIBUTOS

α 1 0  1  0  1  1
b 2 1  0  0  1  1
l 3 0  1  1  0  0
θ 4 1  0  1  0  0

GRUPO 2
CARTÃO NÚMERO ATRIBUTOS

δ 5 0  0  1  1  1
ε 6 1  0  0  1  0
ϕ 7 0  1  0  0  1
η 8 1  1  1  0  0

GRUPO 3
CARTÃO NÚMERO ATRIBUTOS

ω 9 0  0  0  1  1
τ 10 0  1  1  1  0
ζ 11 0  0  0  0  1

12 1  0  1  0  1

GRUPO 4
CARTÃO NÚMERO ATRIBUTOS

? 13 0  1  0  1  0
H 14 0  0  1  0  0
- 15 1  1  1  0  1
/ 16 1  1  0  0  1
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GRUPO 5
CARTÃO NÚMERO ATRIBUTOS
^ 17 0  0  1  1  0
a 18 1  0  0  1  1
d 19 1  1  0  1  0
f 20 1  0  0  0  1

GRUPO 6
CARTÃO NÚMERO ATRIBUTOS
ϕ 21 0  0  0  1  0
k 22 1  1  0  1  1
m 23 0  0  1  0  1
Δ 24 1  1  0  0  0

GRUPO  7
CARTÃO NÚMERO ATRIBUTOS

p 25 1  1  1  1  0
r 26 1  0  1  1  0
W 27 0  1  1  0  1
Y 28 0  1  0  0  0



128

S U M Á R I O

ANEXO 2: Listagem do cálculo dos pesos dos setores 
censitários.

Setor Proporção
Famílias até SM

Proporção 
de chefes analfabetos

Proporção
de chefes mulheres

PESO

1 0,1 0,0064516 0,319355 0,425806
2 0,0613027 0,0076628 0,229885 0,298851
3 0,0806452 0,0032258 0,125806 0,209677
4 0,1090909 0,012987 0,176623 0,298701
5 0,2020202 0,020202 0,154882 0,377104
6 0,2120253 0,0063291 0,189873 0,408228
7 0 0 0,2 0,2
8 0,2647059 0,0257353 0,264706 0,555147
9 0,1041667 0,0208333 0,279167 0,404167
10 0,0857988 0,0118343 0,186391 0,284024
11 0,0751634 0,0228758 0,166667 0,264706
12 0,1590909 0,0056818 0,204545 0,369318
13 0,1787879 0,0424242 0,166667 0,387879
14 0,2727273 0,076555 0,167464 0,516746
15 0,0917722 0,0094937 0,265823 0,367089
16 0,4134615 0,0801282 0,169872 0,663462
17 0,1855346 0,0314465 0,166667 0,383648
18 0,2742475 0,0301003 0,183946 0,488294
19 0,1973244 0,0334448 0,19398 0,424749
20 0,2034884 0,0406977 0,19186 0,436047
21 0,3387097 0,1021505 0,177419 0,61828
22 0,2450704 0,056338 0,123944 0,425352
23 0,3853503 0,111465 0,149682 0,646497
24 0,2384259 0,0625 0,208333 0,509259
25 0,3221154 0,0865385 0,144231 0,552885
26 0,2601626 0,0569106 0,089431 0,406504
27 0,2058824 0,0196078 0,17451 0,4
28 0,292887 0,0460251 0,175732 0,514644
29 0,4253247 0,1038961 0,214286 0,743506
30 0,5217391 0,147343 0,152174 0,821256
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31 0,41875 0,1125 0,1625 0,69375
32 0,5169492 0,0988701 0,183616 0,799435
33 0,4085213 0,0977444 0,145363 0,651629
34 0,1338583 0,0393701 0,122047 0,295276
35 0,4612676 0,1056338 0,105634 0,672535
36 0,25 0 0 0,25
37 0,3109756 0,0182927 0,140244 0,469512
38 0,4390244 0,0731707 0,121951 0,634146
39 0,4550898 0,0209581 0,182635 0,658683
40 0,0735294 0,0147059 0,044118 0,132353
41 0,368932 0,1067961 0,106796 0,582524
42 0,3489461 0,0351288 0,173302 0,557377
43 1 1 0 2
44 0,2225705 0,0470219 0,194357 0,46395
45 0,1577287 0,0504732 0,113565 0,321767
46 0,3380282 0,084507 0,190141 0,612676
47 0,4328859 0,0872483 0,154362 0,674497
48 0,3539519 0,0687285 0,164948 0,587629
48 0,3539519 0,0687285 0,164948 0,587629
49 0,4519774 0,1468927 0,200565 0,799435
50 0,3658537 0,0592334 0,184669 0,609756
51 0,3201581 0,0355731 0,225296 0,581028
52 0,1764706 0,0235294 0,161765 0,361765
53 0,2210526 0,0105263 0,147368 0,378947
54 0,2647975 0,046729 0,258567 0,570093
55 0,2011494 0,0344828 0,152299 0,387931
56 0,2518797 0,0488722 0,146617 0,447368
57 0,4068966 0,0655172 0,189655 0,662069
58 0,6265823 0,1329114 0,162447 0,921941
59 0,2590361 0,060241 0,14759 0,466867
60 0,3844156 0,1038961 0,142857 0,631169
61 0,5581395 0,129199 0,178295 0,865633
62 0,527027 0,1126126 0,198198 0,837838
63 0,5148148 0,0925926 0,125926 0,733333
64 0,6740741 0,2716049 0,153086 1,098765
65 0,6056645 0,1328976 0,130719 0,869281
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66 0,4963145 0,1523342 0,149877 0,798526
67 0,3286219 0,1236749 0,144876 0,597173
68 0,4321767 0,0283912 0,135647 0,596215
69 0,4100295 0,0678466 0,19174 0,669617
70 0,494382 0,1460674 0,176966 0,817416
71 0,2932961 0,0837989 0,167598 0,544693
72 0,6749311 0,184573 0,15978 1,019284
73 0,1458774 0,0211416 0,215645 0,382664
74 0,2413793 0,0215517 0,219828 0,482759
75 0,1231884 0,0120773 0,082126 0,217391
76 0,46 0,08 0,173333 0,713333
77 0,4923077 0,0738462 0,172308 0,738462
78 0,4918033 0,1920375 0,173302 0,857143
79 0,4777778 0,1305556 0,097222 0,705556
80 0,6699187 0,1869919 0,143089 1
81 0,8327703 0,2060811 0,116554 1,155405
82 0,8417819 0,2211982 0,158218 1,221198
83 0,6834862 0,1215596 0,238532 1,043578
84 0,5124654 0,0969529 0,246537 0,855956
85 0,6073298 0,1073298 0,204188 0,918848
86 0,6757164 0,1900452 0,152338 1,0181
87 0,5833333 0,1495098 0,178922 0,911765
88 0,5419103 0,0818713 0,167641 0,791423
89 0,5210728 0,1034483 0,141762 0,766284
90 0,683391 0,1799308 0,122837 0,986159
91 0,2873239 0,0535211 0,15493 0,495775
92 0,5694716 0,1604697 0,123288 0,853229
93 0,6994819 0,2202073 0,132124 1,051813
94 0,6108374 0,1330049 0,135468 0,87931
95 0,6876457 0,2027972 0,13986 1,030303
96 0,659436 0,2689805 0,16269 1,091106
97 0,7363636 0,2954545 0,186364 1,218182
98 0,7846154 0,1692308 0,107692 1,061538
99 0,6783537 0,1920732 0,135671 1,006098
100 0,6430868 0,1173633 0,099678 0,860129
101 0,5833333 0,1503623 0,106884 0,84058
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102 0,7645951 0,2071563 0,118644 1,090395
103 0,5859873 0,1762208 0,144374 0,906582
104 0,54 0,1236364 0,132727 0,796364
105 0,4228856 0,10199 0,159204 0,68408
106 0,3263708 0,0626632 0,130548 0,519582
107 0,4517375 0,0772201 0,166023 0,694981
108 0,4468504 0,0748031 0,149606 0,67126
109 0,597561 0,1243902 0,156098 0,878049
110 0,700495 0,1757426 0,195545 1,071782
111 0,630662 0,0696864 0,139373 0,839721
112 0,5424242 0,1363636 0,084848 0,763636
113 0,6950147 0,1642229 0,121701 0,980938
114 0,4199288 0,0996441 0,124555 0,644128
115 0,4031746 0,0634921 0,219048 0,685714
116 0,3970037 0,071161 0,217228 0,685393
117 0,496875 0,059375 0,171875 0,728125
118 0,6901763 0,1511335 0,183879 1,025189
119 0,726257 0,1284916 0,083799 0,938547
120 0,7613636 0,2272727 0,136364 1,125
121 0,7344229 0,2093973 0,127681 1,071502
135 0,459893 0,1818182 0,037433 0,679144
136 0,6608696 0,0782609 0,021739 0,76087
137 0,8062016 0,3255814 0,077519 1,209302
138 0,75 0,0714286 0 0,821429
139 0,8232044 0,2928177 0,055249 1,171271

ANEXO 3: Soma dos pesos da mediana e dos setores a ela alocados.

Mediana Soma Pesos Mediana Soma Pesos

1 2,254 73 2,163

4 1,803 74 2,236

8 2,121 81 2,155

14 2,238 82 2,265
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15 2,203 86 1,937

21 2,178 87 1,768

25 1,665 92 2,001

29 1,965 94 1,970

31 2,195 95 1,030

32 1,591 97 1,218

34 0,295 98 2,113

35 1,142 99 1,006

38 2,125 100 0,860

43 1,984 101 1,931

45 2,008 104 0,796

47 2,287 108 2,233

48 2,122 112 1,835

51 2,130 114 2,015

57 2,076 119 1,964

58 2,254 120 1,853

64 1,832 137 1,209

68 2,233 138 1,588

71 2,231 139 2,243
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