
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – FEC. 

Laboratório de Aprendizado em Logística e Transporte – LALT. 

 

 

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA E GEORREFERENCIAMENTO APLICADO NA 

DETERMINAÇÃO DO POSICIONAMENTO NO PROCESSO DE 

PLANEJAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DA CIDADE DE 

LIMEIRA-SP 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno: WAGNER PIZANI GUIDI 

Orientador: DR. PAULO SÉRGIO ARRUDA IGNÁCIO 

 

 

 

 

CAMPINAS 

2015



 

LOGÍSTICA E GEORREFERENCIAMENTO APLICADO NA DETERMINAÇÃO 

DO POSICIONAMENTO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DO BANCO DE 

ALIMENTOS DA CIDADE DE LIMEIRA-SP 

 

Wagner Pizani Guidi 

Orientador: Dr. Paulo Sérgio Arruda Ignácio 
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – FEC. 

Laboratório de Aprendizado em Logística e Transporte – LALT. 

 
RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a aplicação da logística no estudo da determinação da localização para 

implantação e concepção das instalações do Banco de Alimentos da cidade de Limeira/SP, as sobras de 

alimentos, provenientes de diversos setores da sociedade, atualmente são descartadas no aterro sanitário 

municipal, esse desperdício de alimentos ocorre por falta de uma política de coleta, armazenagem, preparo e 

distribuição para as dezenove entidades assistenciais cadastradas. Foi utilizado para análise do problema e 

estabelecimento de nova localização o Google Maps com aplicação do método do centro de gravidade, técnica 

que consiste na localização de instalações. O resultado obtido através da análise das localizações dos atendidos e 

fornecedores conclui-se que o local para a instalação do Banco de Alimentos, é a área próxima ao Parque Cidade 

do município, pelo seu potencial para receber infraestrutura, acesso viável e de propriedade do Governo 

Estadual. 

 

ABSTRACT 

This work aims to present the application of logistics in the study of determining the location for siting and 

design of facilities Food Bank city of Limeira / SP, the remains of food, from various sectors of society, are 

currently discarded in landfill municipal sanitary, this food wastage occurs for want of a collection policy, 

storage, preparation and distribution to the nineteen registered charities. Was used to analyze the problem and 

establishing new location Google Maps application with the center of gravity method, a technique that consists 

in locating facilities. The result obtained by analyzing the locations of suppliers attended and it is concluded that 

the site for the installation of the Food Bank is the area near the city of Park City, for their potential to receive 

infrastructure, affordable access and owned by the Government state. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A proposta de reestruturação do Banco de Alimentos do Município de Limeira, localizada a 

150 km da capital paulista, se desenvolveu pela necessidade da volta de sua atividade tendo 

em vista que, a cada dia, mais produtos são desperdiçados enquanto pessoas necessitadas não 

são atendidas. 

Para se evitar que alguma entidade seja desamparada e garantir que os produtos entregues 

estejam em condições de uso e em volume coerente com as reais necessidades, somado ao 

aval de análise e disponibilidade através de técnicos responsáveis quanto à validade, 

qualidade e quantidade, a logística se faz necessária para que seu ponto de distribuição esteja 

localizado em local de fácil acesso, com instalações que propiciem o manejo, armazenamento 

e descarte de alimentos. 

Esta pesquisa realiza no primeiro momento a valorização dos produtos de localização 

oferecidos pelo mercado como: Google Maps e Ortofotos, através de verificação em campo 

com Sistema de Posicionamento Global (GPS) da precisão e exatidão dos produtos. 

O Google Maps é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da 

Terra gratuito na web, fornecido e desenvolvido pela empresa estadunidense Google e a 

Ortofoto é uma fotografia ou uma imagem, quando apresentada na forma digital, que 



representa as feições projetadas ortogonalmente, com uma escala constante, corrigida 

geometricamente equivalente a uma carta. 

Os problemas de localização envolvem escolher o melhor local para uma ou mais instalações, 

dentro de um conjunto de locais possíveis, a fim de fornecer um alto nível de serviço aos 

clientes, minimizar custos de operação, ou maximizar lucros. O que se pretende obter é uma 

solução, se possível ótima, que minimize o custo total de instalações e transportes (Ballou, 

2006). 

Ballou (2006) classifica os problemas de localização segundo cinco fatores: sua força 

direcionadora, pelo número de instalações a localizar, por escolhas de candidatos em um 

espaço discreto ou contínuo, por grau de agregação dos dados envolvidos, e pelo horizonte de 

tempo de planejamento. 

O objetivo da decisão de localização é atingir um equilíbrio entre os custos inerentes à 

localização geográfica da operação, o serviço prestado aos clientes pela operação e a receita 

potencial da operação (Slack et al., 2002). 
 

1.1.  Objetivo 

Determinar a localização do Banco de Alimentos pelo método do centro de gravidade 

permitindo o benefício mútuo dos componentes da sociedade e a minimização dos custos dos 

serviços oferecidos. 

 

1.2. Problema 

A primeira proposta que resultou na implantação do Banco de Alimentos em Limeira/SP 

surgiu da necessidade dos alimentos arrecadados nos eventos beneficentes realizados no 

município, passarem por triagem antes de seguirem para as entidades. O trabalho, elaborado 

por uma equipe composta por nutricionista, assistente social e voluntários, garantia uma 

divisão entre as instituições. 

O local para sua implantação foi cedido por uma instituição, não sendo observado nenhum 

critério de localização e ou espaço físico. 

Seu funcionamento teve início em 2003 atendendo vinte e nove associações de apoio às 

crianças e adolescentes, idosos e famílias e era de sua responsabilidade a divisão de todas as 

doações de alimentos através de pessoas físicas, campanhas e eventos. 

Entidades com estoque de produtos faziam o repasse para as demais, com prioridade as 

entidades de atendimento às crianças e idosos. A média de arrecadação mensal quando havia 

poucos eventos era de até uma tonelada e meia, mas o banco chegou a receber 20 toneladas 

em um mês. Apesar da ajuda, nem sempre o que é arrecadado é suficiente para a necessidade 

de todas as entidades. Essa coleta também provém de penas alternativas, como pagamento por 

algum tipo de infração, em que o infrator se responsabiliza em doar certas quantidades de 

alimentos. Além das entidades, existia uma cota emergencial do município para a distribuição 

às famílias em que sejam constatadas necessidades. 

A validade dos alimentos era monitorada e os produtos vencidos descartados. 

Como foram instituídas sem nenhum critério técnico e com sua estrutura física e assistencial 

comprometida, as entidades voltaram a ter vida própria, ficando assim responsável pela coleta 

e distribuição.  

Com isso gerou estoques em todas as entidades e um alto índice de produtos descartados por 

falta de espaço físico, prazo de validade, controle e um órgão regulador. 

Em função desses resultados, o Banco de Alimentos foi descontinuado, até a gestão atual, que 

tomou a iniciativa para uma nova unidade, considerando as características de localização para 



melhor desempenho do fluxo da cadeia entre abastecimento dos recursos obtidos e 

distribuição as entidades beneficiadas. 

 

1.3. Justificativa 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que 

trabalha no combate à fome e à pobreza, promove o desenvolvimento agrícola, a melhoria da 

nutrição, a busca da segurança alimentar e o acesso de todas as pessoas, em todos os 

momentos, aos alimentos necessários para uma vida saudável, reforçando a agricultura e o 

desenvolvimento sustentável, como estratégia em longo prazo para aumentar a produção e o 

acesso de todos  aos alimentos, ao mesmo tempo em que preserva os recursos naturais 

1.300.000 toneladas de alimentos foram desperdiçados em 2013 no mundo e só no Brasil 

foram 39 mil toneladas que dariam para sustentar 19 milhões de pessoas diariamente. 

Hoje em Limeira são dezenove entidades cadastradas no município que fazem o 

assistencialismo, num dia típico, cerca de 4000 pessoas são beneficiadas por refeições 

ofertadas pelas entidades socioassistenciais e pelos equipamentos públicos de Assistência 

Social e de Alimentação e Nutrição em Limeira. Há espaço, porém, para que as refeições 

fornecidas sejam melhoradas, de forma geral, com a provisão de mais legumes, verduras e 

frutas, estas últimas, em especial, seriam as mais indicadas para a melhoria nutricional dos 

lanches e para garantir maior variabilidade alimentar para os equipamentos que recebem 

refeição por quilo, marmitex e/ou gêneros alimentícios. A implementação do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) da agricultura familiar no município seguramente impactará 

positivamente a diversidade alimentar nas entidades e equipamentos. 

No âmbito da educação alimentar e nutricional, o município poderia trabalhar em parceria 

com as entidades no sentido de ofertar cursos às suas equipes de cozinha e até mesmo a seus 

beneficiários para a capacitação em temas importantes à promoção da segurança alimentar e 

nutricional, tais como o aproveitamento integral de alimentos, visando à redução do 

desperdício, a valorização de alimentos locais e de época, e a promoção de uma alimentação 

saudável nos moldes da proposta pela nova pirâmide alimentar brasileira. Um banco de 

alimentos com uma cozinha experimental ou sala de aula seria um equipamento público 

essencial para o desempenho dessa função.  

Por último, cabe ressaltar o poder do governo municipal em provocar melhorias na segurança 

alimentar e nutricional por meio da redefinição do perfil de suas compras de alimentos, tais 

como cestas de alimentos, alimentação nos equipamentos da saúde, alimentação escolar, 

alimentação no sistema de custódia, e até de ações internas como o fornecimento de coffee 

breaks. No caso dos equipamentos públicos de Assistência Social, o equacionamento da 

questão do fornecimento de alimentos seguros com o fornecimento de alimentos mais frescos, 

menos processados, mais diversificados e, se possível, agro ecológicos, é central para que isso 

ocorra, e novas parcerias poderiam ser buscadas para que isso seja viabilizado. Por exemplo, o 

consumo de frutas poderia ser facilitado se a mesma fosse ofertada na forma de polpa 

congelada, ideal para a preparação de sucos, e parcerias com as Secretarias de 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Desenvolvimento, Turismo e Inovação poderiam 

ser buscada no sentido de viabilizar a formação de uma cooperativa de produtores que 

fornecessem esse alimento para a compra municipal. 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Contribuição da Tecnologia da Informação nos processos que viabilizaram o fenômeno da 

globalização em diversos setores foi realmente significativa. Dentre os benefícios originados 

desta contribuição, é possível citar a redução de distância e o desconhecimento gradativo de 



fronteira nacional e regional entre empresas, e agentes culturais e econômicos de naturezas 

diversas (JAMIL, 2001, p.144). 

Atualmente, a Logística se constitui principalmente na prática de regulação global dos fluxos 

que determinam os complexos processos de suprimento, produção e distribuição de 

mercadorias, regulação esta efetuada através de sistemas de informação e de comunicação, 

sendo incluídos os sistemas de transportes (MORENO, 2000). 

A distinção feita entre os setores privados, que visa à maximização dos lucros e, por 

conseguinte, a minimização dos custos, e do setor público que se busca o benefício mútuo dos 

componentes da sociedade e a minimização dos custos dos serviços oferecidos.  

Para uma melhor localização do novo Banco de Alimentos que fará o atendimento de 19 

instituições carentes que estão de acordo com as normas vigentes para receber subsídios do 

poder público, a simples atualização de base cartográfica do município elaborada no plano 

cartográfico local, não apresenta condições de ser utilizada na logística de determinação do 

centro de gravidade, pode servir simplesmente para a reambulação.  

Digitalização do mapeamento convencional é trabalhosa e demanda um tempo de duração 

longo na detecção de detalhes, já na análise do modelo digital de terreno possibilita melhor 

representação, visualização, interpretação e conhecimento da área estudada, devido à 

sobreposição integrada e simultânea de informações superficiais. 

De acordo com, Krajewski, Ritzman e Malhotra (2009 p.350), localização é o processo que 

determina os locais geográficos para as operações de uma empresa. As escolhas de 

localização podem ser extremamente importantes e têm um impacto profundo sobre a cadeia 

de valor da empresa. Ao ajustar a ótima localização de suas instalações com as atividades fim 

de seu ramo, verifica-se uma vantagem competitiva de maior importância, num mercado 

extremamente dinâmico e volátil, que é o caso do setor de transporte e logística no Brasil. Em 

Slack, Chambers e Johnston (2009), a definição de uma localização ótima visa necessário à 

harmonia entre três fatores: custos, capacidade de prestação de seus serviços a clientes e 

ganho de potencialidade da operação. 

 

2.1. A Importância da Localização 

A logística tem um importante aspecto que é a localização de instalações com indicações de 

vantagem econômica e possíveis adequações em função da demanda e de custos. 

Ballou (2006) diz, a localização das instalações é o esqueleto da cadeia de suprimento e a 

análise dessa estrutura são as condições essenciais para o bom gerenciamento dos serviços de 

transporte e armazenagem. Padrões de custos se modificam com o passar do tempo e, com 

isso, uma solução dada no passado pode não ser a melhor solução sob as condições atuais e 

futuras. 

Para escolher um local para um centro de distribuição, é necessário que se compare diversos 

fatores tangíveis e intangíveis. Entre os fatores, pode-se citar a acessibilidade do transporte, 

custo de mão de obra, transporte interno e externo, e espaço físico disponível. (BALLOU, 

2006). 

A localização de instalações é uma decisão estratégica de impacto em longo prazo. A 

vantagem de uma instalação bem localizada é não somente a diminuição dos custos de 

transporte e uma melhora no serviço de atendimento ao cliente, como também a melhora do 

desempenho e da competitividade da empresa. (CHUANG, 2002) 

Localização se refere ao lugar determinado de algo em relação a certos pontos de referência. 

Na logística, é a forma de identificar geograficamente armazéns, depósitos, filiais, 

veículos, clientes, entre outros. As formas mais comuns são por coordenadas de latitude-

longitude, podendo ser obtidas por satélite via GPS (Global Position System), códigos postais 



(CEP, no Brasil) e coordenadas lineares simples ou malha, que nada mais são do que se 

colocar um papel vegetal quadriculado sobreposto a um mapa, com numeração das linhas 

horizontais e verticais. (GUIALOG, 2010). 

A localização de uma unidade de prestação de serviços como o Banco de Alimentos 

representa a sua posição geográfica dentro da cadeia de suprimentos. Minimizar os custos de 

transportes é um dos objetivos para uma boa localização atendendo o órgão público que será o 

responsável pela sua estrutura física e custos de armazenagem, fornecedores e atendidos. 

Moreira (1990) considera que a questão da localização de facilidades diz respeito à escolha de 

um ou mais locais dentre uma série de outros possíveis, que servirão de pontos de oferta de 

determinados tipos de serviços para atender à demanda de outro conjunto de pontos, 

considerados de demanda, buscando a localização que maximiza o resultado, obedecendo às 

restrições do problema específico em estudo. 

Segundo Ballou (2006), os custos de transporte e a distância de transporte têm sido os 

parâmetros mais utilizados nos estudos sobre a seleção dos locais das facilidades, 

principalmente, dos centros de distribuição. Este tipo de estudo, cujo tema tornou-se 

recorrente, começou em 1909 com Alfred Weber com a teoria do Triângulo Locacional, onde 

predominavam os custos de transportes (Pimentel, 2004). 

Para este trabalho levantaram-se as principais técnicas utilizadas atualmente em problemas de 

localização e aprofundou-se na técnica mais apropriada para a solução do problema de 

pesquisa estudado. 

 

2.2. Métodos para Localização 

As aplicações de problemas de localização de facilidades ocorrem nos setores públicos e 

privados. No setor público procura-se maximizar a satisfação da população em detrimento dos 

custos necessários.  

 

2.2.1 Métodos dos Momentos 

Consiste em ponderar um determinado centro contra os demais centros existentes em uma 

determinada região geográfica. Para cada centro calcula-se o momento que será: M= (custo 

unitário de transporte X quantidade X distância). O centro que tiver a menor soma de 

momentos será o escolhido. 

 

2.2.2 Métodos do Ponto de Equilíbrio 

É a comparação de diferentes localidades em função dos custos totais de operação (custos 

fixos + custos variáveis).  

 

2.3. O Método do Centro de Gravidade 

Atualmente, o método mais utilizado para localização de uma planta única, terminal, armazém 

ou prestador de serviço, é o do chamado centro de gravidade exato, método de grade ou é todo 

centróide, que é o ponto que coincide com o centro de massa de um corpo. (DAVIS et al, 

2001; BALLOU, 2001; SLACK et al., 1997). 

Para SLACK et al (1997), esse método é baseado na ideia de que todas as localizações 

possíveis têm um valor que é a soma de todos os custos de transporte de e para aquela 

localização. A melhor localização, a que minimiza custos, é representada pelo que, em uma 

analogia física, seria o centro de gravidade ponderado de todos os pontos de e para onde os 

bens são transportados. Desse modo, as variáveis aqui são a taxa do transporte e o volume dos 

pontos. 



É conhecida como centro de gravidade uma determinada localização onde os custos são 

minimizados (Slack et al., 2002). 

Segundo Bowersox e Closs (2001) o método Centro de Gravidade é uma técnica analítica 

utilizada em problemas de localização para localizar uma instalação no centro de gravidade, 

podendo esse ser o centro de peso, o centro de distância, o centro combinado de peso-

distância ou ainda o centro combinado de peso-tempo-distância em uma dada região de 

atuação, para selecionar a alternativa de menor custo. 

Este modelo supõe que o mercado e os fatores de suprimento localizam-se como pontos em 

um plano cartesiano. Segundo Ballou (2006) o processo de solução envolve as seguintes 

etapas: 

 

1ª etapa: Determinar as coordenadas X , Y para cada ponto de fonte e demanda, juntamente 

com os volumes e as tarifas lineares de transporte; 

2ª etapa: Aproximar a localização inicial; 

 

 
(1)  

 
                                                    

X , Y = Coordenadas da Instalação Localizada. 

X1, Y1= Coordenadas dos pontos de Fonte e demanda. 

V1= Volume do Ponto i 

R1= Taxa de Transporte até o Ponto i 

di= Distância até o Ponto i da Instalação a ser Localizada 

3ª etapa: Usando a solução para X e Y  da 2ª etapa, calcular di. O fator K não precisa ser 

utilizado neste ponto; 

                                                                                             (2) 

di= Distância  

K = fator de escala para converter uma unidade de uma coordenada em uma medida mais 

comum de distância (km, milhas, etc.) 

4ª etapa: Substituir di nas equações abaixo.   

   

 
(3)                        

 
                                        

5ª etapa: Recalcular di  a partir das coordenadas revisadas X , Y ; 

6ª etapa: Repetir as 4ª e 5ª etapas até que as coordenadas X , Y  não mude por sucessivas 

interações, ou até que mudem tão pouco que continuar o cálculo não seja proveitoso; 

 

Segundo Wanke (2001) localizar apenas uma instalação é um problema consideravelmente 

diferente daquele de localizar diversas instalações de uma só vez. Evita-se a necessidade de 



considerar as forças competitivas, a desagregação da demanda entre diversas instalações, os 

efeitos na consolidação dos estoques e os custos fixos de operações. Neste caso, o custo de 

transporte é o fator primordial a ser considerado. 

 

3. MÉTODO 

Quando os recursos de informações disponíveis são tornados públicos, o seu potencial de uso 

pelas gerações futuras é ampliado. Este potencial é crescente, ele nunca diminui (ONSRUD, 

2000). 

Para assegurar que os recursos de informação pública estejam disponíveis para o futuro das 

gerações, a informação pública deve ser publicada e transferida por diversos meios e canais, 

tanto quanto possível. 

Atualmente a informação geográfica além de estratégica é considerada um recurso econômico 

e ganha cada vez mais importância, principalmente nesse momento em que mundialmente 

estão sendo desenvolvidas infraestruturas de dados espaciais para compartilhamento de dados 

geoespaciais nos níveis nacional e global. 

A organização e coleta de dados neste trabalho foram realizadas em um fluxo de atividades 

que permitiu a combinação de elementos teóricos exploratórios, com trabalho em campo, para 

confirmar as coordenadas e localizações provenientes dos cálculos realizados e observados. A 

figura 1 ilustra esse fluxo de atividades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxo de Atividades (Fonte: Elaborada pelo Autor) 

 

Existe a proposta do Plano Nacional de Logística de Transporte – PNLT que consiste em 

montar uma base de dados que adicione conhecimento de vários setores de pesquisa voltados 

à contribuição do apoio estratégico ao transporte nacional. Seu principal objetivo é o de 

proporcionar desenvolvimento, agilidade e praticidade na ampliação e no progresso do 

transporte nacional. 

Elaboração da Proposta de 

Pesquisa e Aprovações 

Levantamento em Campo para 

valorização do Google Maps 

Definição da Pesquisa para levantamento do 

fornecimento e demanda 

Definição das Coordenadas Geográficas Formatação da Pesquisa 

Cálculo de Localização 

 Método do Centro 

Gravidade 

Escolha do Método de Localização Levantamentos de Dados 



A intenção deste plano é demonstrar que o uso de bases cartográficas reduz o tempo de 

planejamento e permite o nível de serviço desejado, discutindo os critérios para formação da 

base cartográfica. 

Conforme Carvalho e Pina (2000) o georreferenciamento de mapas se dá através da 

associação a um sistema de coordenadas terrestres qualquer. Normalmente este processo se dá 

durante o processo de digitalização, garantindo a possibilidade de associar mapas distintos. 

Partiu-se do princípio que o Google Maps oferecido no mercado é de fácil acesso pela rede 

mundial de computadores atendendo satisfatoriamente as exigências da logística com 

qualidade, precisão, exatidão, custo e praticidade na sua utilização, comprovado em 

levantamento de campo realizado em agosto de 2014 conforme segue as figuras. 

 
 

 
Figura 2: Posicionamento com GPS de Precisão 

 

 
Figura 3: Detalhe do Posicionamento c/ GPS 

 

 
Figura 4: Ortofoto do local georreferenciado 

 

 
Figura 5: Planta em Auto Cad georreferenciada 

 

 
Figura 6: Imagem do Google Maps 

 

 
Figura 7: Google Maps com coordenadas 



 

 

Figura 8: Google Maps x GPS 

 

 

Figura 9: Google Maps x Ortofoto 

(Fonte: Elaborada pelo Autor) 

 

Nesta pesquisa, dados obtidos da Ortofoto do campus de Barão Geraldo em Campinas, da 

Universidade Estadual de Campinas (Figura 4), elaborada pela empresa Foto Terra, 

comparados com os obtidos pelo Google Maps (serviço de pesquisa e visualização de mapas e 

imagens de satélite da Terra gratuito na web fornecido e desenvolvido pela empresa 

estadunidense Google) (Figura 7) e levantamentos em campo através de sistema de 

posicionamento global de precisão (GPS) (Figura 2) conclui-se que são atendidas a precisão e 

a exatidão necessária para obter respostas confiáveis, utilizando como parâmetro Classe A do 

Padrão de Exatidão Cartográfico (PEC), que exige uma precisão de 0,5 m na planimetria e 

altimetria numa carta escala 1:1.000. 

Com essa comprovação e motivado pela praticidade da utilização o Google Maps 

proporcionou a transformação dos endereços das 19 entidades atendidas em coordenadas 

geodésicas. 

Define-se como coordenadas geodésicas de um ponto qualquer na superfície do elipsoide 

como: Latitude geodésica é o ângulo formado entre a linha perpendicular ao elipsoide e 

Longitude geodésica é o ângulo formado entre o meridiano de origem Greenwich e o 

meridiano do ponto considerado. 

As coordenadas curvilíneas podem ser representadas em um sistema cartesiano, através de 

formulações que fazem associações entre estes dois sistemas (Cartesiano e Geodésico). Tais 

formulações podem ser encontradas na “Resolução da Presidência da República nº 23 de 

21/02/89” (IBGE, 2013). 

 

4. APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

4.1. Perfil das Entidades 

As entidades atendem aos necessitados do município: psicossocial, acolhimento, orientação e 

recuperação nutricional, educacional, convivência e fortalecimentos de vínculos, abordagem, 

distribuição de cesta básica e preparação para mercado de trabalho: 
 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1: Entidades com serviços prestados (Fonte: Ceprosom) 
Público Tipo de serviço Número de identificação / Nome da Instituição 

Portadores de 

necessidades 

especiais 

Atendimento psicossocial 

1- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Limeira (APAE) 

2-Associação de Reabilitação Infantil Limeirense (ARIL) 

3-Associação Integrada de Deficientes e Amigos (AINDA) 

Idosos 

Acolhimento  

4-Asilo João Kuhl Filho  

Associação Beneficente de Amparo do Idoso Cantinho do 

Vovô 

Atendimento psicossocial 
5-Casa de Apoio Romeiros Nossa Senhora Aparecida 

(CARA) 

Criança e 

adolescente 

Acolhimento 

6-Associação Casa da Criança Santa Terezinha de Limeira 

7-Centro Espírita Luz e Caridade Nosso Lar 

Educacional; recuperação 

nutricional 

8-Centro de Recuperação Nutricional (CREN) / Centro 

Social Sul 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos 

9-Núcleo de Valorização Humana Nova Vida 

10-Fraternidade do Triângulo Ramatis 

11-Aldeia Movimento Pró-Cultura 

12-Associação Casa de Misericórdia de Limeira 

Abordagem; Atendimento 

psicossocial 

13-Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Limeira “David Arantes” (CEDECA) 

Famílias 
Distribuição de cesta básica 14-Dispensário Assistencial Santa Isabel 

Acolhimento 15-Casa de Apoio Betânia 

Outras 

Atendimento psicossocial; 

orientação nutricional 

16-Associação Limeirense de Combate ao Câncer (ALICC) 

Preparação para o mercado de 

trabalho 

17-Centro de Aprendizado Metódico e Prático de Limeira 

(CAMPL) 

 

Uma pesquisa, junto às entidades assistências cadastradas definiu seu público atendido e o 

tipo de serviço prestado. A Tabela 1 sintetiza esse estudo.  

 

4.2. Perfil dos Fornecedores 

Os alimentos usados pelas entidades são comprados, doados por indivíduos ou empresas e 

entregues pelo serviço de alimentação escolar do município. De uma forma geral, as entidades 

contam com poucas doações fixas (entre elas a doação de pães da padaria municipal), mas 

muitas recebem doações de alimentos, principalmente de produtos não perecíveis. A 

importância dessas doações reside também no fato de que elas liberam recursos da 

alimentação para outras áreas de funcionamento da entidade. 

De forma geral, a compra das entidades é feita semanalmente de modo residual, apenas de 

produtos de primeira necessidade que não foram entregues por doações. 

 

 

 



4.3. Perfil da Demanda 

Em termos de alimentação para usuários dos serviços desenvolvidos nesses equipamentos, o 

Ceprosom (Centro de Promoção Social Municipal) fornece: gêneros alimentícios, refeições 

por quilo, marmita, pães ou kits lanche. 

Os equipamentos que recebem gêneros alimentícios (Casa Abrigo do Adolescente, Casa da 

Mulher Vítima de Violência, Casa de Convivência e Centro Educacional João Fischer) 

solicitam as quantidades necessárias para o consumo do mês para o Setor de Nutrição do 

Ceprosom. O Setor controla e realiza os pedidos para os fornecedores (Comercial João 

Afonso, Nutricional e, Mercantil Paulista e Alnutri Alimentos), vencedores do processo 

licitatório. Os gêneros são entregues no almoxarifado do Ceprosom para conferência e de lá 

são enviados aos equipamentos. 

A refeição por quilo é fornecida pela empresa Papa Rica, terceirizada para a prestação do 

serviço nos mesmos equipamentos municipais que recebem os gêneros alimentícios. O 

cardápio é elaborado pela nutricionista da empresa e enviado semanalmente para aprovação 

do Setor de Nutrição do Ceprosom. O padrão do cardápio deve seguir as solicitações 

constantes do edital. A refeição por quilo atende alguns equipamentos de segunda a sexta-

feira.  

A marmita é fornecida para os mesmos equipamentos, com exceção do Centro Educacional 

João Fischer, nos finais de semana e feriados. O cardápio é elaborado pela nutricionista da 

empresa terceirizada Dennys Restaurante e enviado semanalmente para aprovação do Setor de 

Nutrição do Ceprosom. O padrão do cardápio deve seguir as solicitações constantes no edital. 

Os pães são produzidos na Padaria Municipal de Limeira. Há entrega diária de segunda à 

sexta-feira para os mesmos equipamentos (o Centro Educacional João Fischer, porém, recebe 

3 vezes na semana), realizada pelo setor de transporte do Ceprosom. 

Os kits lanche são fornecidos pela Empresa Terceirizada Papa Rica e são destinados a 

praticamente todos os equipamentos públicos de Assistência Social de Limeira. Os lanches 

seguem um cardápio semanal e os alimentos que compõe o cardápio devem atender os 

requerimentos nutricionais per capita estipulados no edital. Existem dois tipos de kit 

(denominados Kit Lanche 1 e Kit Lanche 2), sendo que o segundo atende especificamente aos 

Grupos de Terceira Idade. Ainda, há o kit lanche para eventos da Terceira Idade, composto 

por: mini baguete com presunto e queijo, suco tetrapak sabores variados de 200 ml e mini 

bolo. 

É importante também lembrar que projetos e ações realizados em locais outros que não 

equipamentos da Assistência Social também recebem kits lanche. São esses: Custódia, Projeto 

Kung Fu, Reciclar Solidário, Projeto SENAC na Biblioteca Comunitária Jd. São Pedro e na 

Escola Mário Covas, e Grupos de Terceira Idade que se reúnem fora de Centros 

Comunitários. 

 

4.4. Resultado da Localização 

Dois estudos foram elaborados para a determinação da localização através do método do 

Centro de Gravidade com apoio do Excel. O primeiro considerando somente as coordenadas 

das entidades e o segundo considerando as coordenadas das entidades recebedoras e 

fornecedores. 

Segundo Martel e Vieira (2008), o uso do Excel na logística é válido e aconselhável, uma vez 

que permite ao usuário adaptar o software à sua necessidade, como no recurso que permite ao 

operador criar fórmulas.  

Todos os endereços físicos das entidades foram transformados em coordenadas geodésicas e 

posteriormente planilhados. 



Posicionamento das entidades em função das coordenadas geodésicas segundo se lê em 

[Gemael, 1981] “até há bem pouco, os geodesistas se valiam de dois escalares a latitude (φG) 

e a longitude (λG), para definir, não a posição de um ponto P sobre a superfície física da 

Terra, mas de sua projeção P’ sobre a superfície do modelo de referência adotado, na tabela 

N. é apresentado o posicionamento de cada entidade. 

 

4.4.1Determinação das coordenadas pelo método do centro de gravidade com as entidades 

assistenciais cadastradas. 

O primeiro estudo contempla somente a localização das entidades assistências cadastradas. 

 

Tabela 2: Resultados do CG com entidades assistências cadastradas                            

(Fonte: Elaborada pelo Autor) 

 
 

Utilizando o método do centro de gravidade e as coordenadas definidas através do Google 

Maps das entidades assistenciais cadastradas, encontrou-se a melhor localidade para 

instalação do banco de alimentos: com uma latitude 22º33’54”S e longitude 47º24’53,9”W, 

esse ponto determinado para a instalação fica próximo ao Parque Cidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 10- CG das entidades cadastradas (Fonte: Google Maps) 

 

Para uma melhor visualização e apoiando-se nos resultado dos cálculos obtidos com melhor 

localização para instalação do banco de alimentos, no Google Maps é possível observar que 

o local tem fácil acesso por vias que não possuem restrições para veículos de maior porte. 

 

4.4.2 Determinação das coordenadas pelo método do centro de gravidade com as entidades 

assistências cadastradas e fornecedores.  

 

Tabela 3: Resultados do CG com entidades assistências cadastradas e fornecedores 

(Fonte: Elaborada pelo Autor) 



 

 

Definido que os fornecedores são agrupados em três associações localizadas na zona rural 

do município com suas coordenadas definidas pelo Google Maps, somando-se as 

coordenadas das entidades credenciadas e utilizando o método do centro de gravidade 

encontrou-se uma latitude 22º33’57”S e longitude 47º24’13,7”W, esse ponto determinado 

para a instalação fica no centro da cidade. 

 

 



 

Figura 11- CG das entidades cadastradas e fornecedores (Fonte: Google Maps) 

 

Como pode ser visualizado na figura 11 o local definido com os fornecedores e as entidades 

assistenciais credenciadas é o centro da cidade, local de difícil acesso, com restrição ao 

tráfego de veículos e menos espaços disponíveis para locações. 

 

4.5. Análise dos Resultados 

Com a valorização do Google Maps que foi utilizado para definir a localização das entidades, 

fornecedores e tratamento dos dados, a partir da aplicação do método do centro de gravidade, 

que localizou num plano cartesiano o local de menor custo para a instalação do Banco de 

Alimentos, considerando as distâncias médias de transportes. 

Analisou-se separadamente a melhor localização utilizando somente as coordenadas entidades 

atendidas cadastradas e posteriormente com as dos fornecedores. 

 

Tabela 4: Resumo da Análise dos Resultados 

(Fonte: Elaborada pelo Autor) 

 

 

No primeiro estudo o local calculado tem um acesso rápido ao anel viário, trânsito permitido 

de veículo de cargas e áreas disponíveis para locação. 



Já no segundo estudo o local fica prejudicado tendo em vista que é a região central do 

município, com difícil acesso, trânsito restrito de veículos de carga e custo alto de locação. 

 

5. CONCLUSÃO 

A estratégia de localização das instalações logísticas é cada vez mais importante para 

aumentar a eficiência e eficácia dos atendimentos das necessidades logísticas. Grandes 

corporações estão estudando novas situações e incorporando mudanças significativas para não 

perder vantagem competitiva. (BALLOU, 2006). 

Para continuar cumprindo sua missão, Martel e Viera (2010) comentam que os sistemas 

logísticos devem se adaptar permanentemente às mudanças do ambiente que o cercam. Desse 

modo, esse trabalho procurou estudar a localização. 

A valorização do Google Maps se fez necessário para obter a real precisão, o que foi 

comprovado e com isso o mesmo foi utilizado para definição das coordenadas das entidades. 

Como Ballou (2006) afirma que o projeto da rede de suprimento e distribuição é o mais 

importante do planejamento da cadeia de suprimento e Martel e Vieira (2010) complementam, 

que os sistemas logísticos devem se adaptar permanentemente às mudanças, assim, uma 

reengenharia acaba sendo essencial quando surgem oportunidades ou ameaças consideráveis.  

O método do centro de gravidade foi o escolhido para a determinação do local, que numa 

primeira análise envolveu somente as entidades assistenciais cadastradas e deve ser o 

escolhido pelo seu acesso facilitado e pela existência de uma estrutura. 

Os objetivos do trabalho foram alcançados com a apresentação dos resultados aos 

responsáveis pela implantação do banco de alimentos municipal para análise técnica.  

Com o uso de critérios técnicos o problema de localização e do trabalho foi resolvido com a 

elaboração de pesquisa elaborada junto às entidades, com o auxilio do Google Maps e 

aplicação do método do centro de gravidade tendo assim um embasamento técnico para sua 

determinação. 

A elaboração deste trabalho se justificou pelos critérios técnicos adotados que responderam 

satisfatoriamente a proposta inicial que foi apresentada. 
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