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INTRODUÇÃO 

 O tema escolhido para a aplicação dos conceitos de Sistemas de Informação Geográfica – 

SIG foi a acessibilidade de pessoas com deficiência física para se deslocar até um centro de 

saúde utilizando o transporte urbano. 

 Essa mobilidade pode ser permanente ou temporária, pois não são apenas as pessoas que 

nasceram com deficiências motoras que se encaixam nessa descrição, mas também idosos, 

pessoas machucadas, grávidas, obesos, dentre outros. A acessibilidade que se procura promover 

aqui vem do fato que, há séculos e séculos, os indivíduos com mobilidade reduzida são 

segregados da sociedade e "impedidos" de participar da vida social.  

 Pode-se afirmar que a inclusão social é uma medida que conduz à elaboração de leis e 

serviços voltados ao atendimento das necessidades especiais das pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida. Por meio da criação de equipamentos, leis e mecanismos que 

adaptem os sistemas sociais comuns às dificuldades destes indivíduos, a inclusão social tem 

como objetivo transformar a sociedade num lugar viável para o convívio igualitário entre todas 

as pessoas, independentemente de sua capacidade intelectual, dificuldades motoras ou 

potencialidades. Para que a inclusão social tenha êxito, deve-se associá-las às premissas do 

Desenho Universal, o qual se caracteriza pela promoção da acessibilidade a todos os segmentos 

da população através da criação de ambientes capazes de abrigar as diferenças, ao contrário dos 

demais planejamentos de adaptação de espaços para pessoas com deficiência que se 

caracterizavam por ambientes exclusivos e segregadores (DUARTE e COHEN, 2004).  

 
METODOLOGIA 

 Ao término da revisão bibliográfica  e com base nas normas vigentes e trabalhos já 

consagrados foi possível a criação de um conjunto com 27 itens a serem avaliados na pesquisa 

de campo, abrangendo pontos de paradas e veículos. 

 Em seguida elaborou-se a estruturação do SIG (Sistema de Informações Geográficas) 

tomando por base os 27 itens anteriormente estipulados para os quais, após o levantamento de 

campo, foram atribuídos valores 0 e 1, ou seja, caso o item avaliado estivesse em acordo com 

as normas vigentes foi atribuído o número 1(um), em caso negativo, foi atribuído a pontuação 

0 (zero). Ao término desta avaliação, a pontuação obtida em cada item foi somada assegurando 

assim, que os pontos sejam homogeneamente avaliados (CARVALHO, 2003). 

 Ao término da estruturação do SIG  foi dado início ao levantamento de campo . O qual 

foi realizado utilizando os próprios veículos do sistema de transporte urbano observando e 

registrando, durante o seu trajeto, todos os pontos de parada. Ao final da coleta os dados foram 

inseridos no software MapInfo, através das tabelas referentes aos pontos de paradas e aos itens 

avaliados. 

 Quando todos os pontos de parada já haviam sido avaliados, foi possível criar um mapa 

temático, classificando cada ponto de parada em relação ao seu total de pontos, sendo que para 

cada valor total foi atribuído uma cor diferente, destacando os níveis de acessibilidade de cada 

ponto de parada estudado. 

RESULTADOS 

 Através do software utilizado gerou-se um mapa temático (Figura 1), no qual é 

ilustrado os pontos de parada avaliados, assim como suas respectivas avaliações e ainda 

sua distribuição ao longo da cidade de Campinas. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

  A avaliação, a partir do mapa temático, possibilitou uma ilustração bastante pertinente 

para o estudo desejado, porém alguns problemas foram encontrados em função de certa 

limitação do software, pois este não apresenta muitas alternativas estatísticas para auxiliar na 

avaliação. A partir dos dados fornecidos pelo software foi possível criar alguns gráficos e 

através de suas analises pode-se tirar algumas conclusões, como o fato de termos focado 

nosso estudo para apenas algumas linhas de ônibus, gerou um numero relativamente pequeno 

se comparado com o numero total de pontos de parada da cidade de Campinas, além de que 

não foram consideradas as adversidades existentes no âmbito da utilização deste serviço, isso 

revela que as conclusões obtidas a respeito da região em estudo não podem ser extrapoladas 

para toda a cidade.  

Ao final da pesquisa os objetivos foram atendidos parcialmente, uma vez que o mapeamento 

criado gerou uma visualização satisfatória e tornou possível analisar os aspectos técnicos dos 

mecanismos do sistema de transporte, entretanto não se levou em conta possíveis barreiras na 

utilização dos veículos. 

 

 Com os dados fornecidos pelo software MapInfo, foi possível ainda gerar quatro 

gráficos que ilustram alguns aspectos analisados., como por exemplo, distribuição dos pontos 

de parada conforme pontuação obtida em números absolutos e porcentagem, total de pontos 

da cidade analisados e não analisados e ainda porcentagem de pontos de parada com mais ou 

menos de 5 pontos. 
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Figura 2 -Porcentagem  de pontos de parada 

com atribuição de mais ou menos 5 pontos. 
 

Figura 3 - Quantidades de pontos avaliados 

em cada faixa de pontuação. 

Figura 4 – Porcentagem da quantidade de 

pontos em cada intervalo de pontuação. 
 

Figura 5 – Quantidades de pontos 

avaliados e pontos não avaliados. 
 

Figuras 1 - Mapa temático ilustrando os pontos de 
parada avaliados em uma região de Campinas 


