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Resumo 

O acesso aos serviços públicos pelo cidadão em situação de vulnerabilidade social é condição fundamental para 

a garantia do seu Estado Social de Direito. Como conseqüência da segregação sócio espacial, este segmento da 

população tem suas oportunidades reduzidas no ingresso a equipamentos e serviços públicos. Este relatório 

objetiva apresentar o impacto que a mobilidade urbana tem no acesso as políticas sociais.  Deste modo, foi 

apresentado neste relatório técnico, a estrutura de funcionamento Assistencial de Mesquita e a dificuldade de 

acesso da população dos bairros mais afastados do município de Mesquita ao setor responsável pela gestão dos 

programas sociais federais, assim espera-se contribuir com este relatório, na melhoria do acesso e índices de 

participação da população nestas políticas. 

 

Palavras-chave:Decisão de Localização; Vulnerabilidade Social; Mobilidade; Centro de Gravidade. 

1 - Introdução 

 É admissível supor que o problema de mobilidade nos grandes centros causam 

diversos aspectos prejudiciais ao cidadão, como engarrafamentos, perda de tempo e atrasos 

em seus compromissos. Esses movimentos diários a todo cidadão que precisa se deslocar para 

trabalho, lazer ou atividades diversas são feitos através do transporte público e com nível de 

conforto variável conforme o valor gasto com a passagem. 

Por conseguinte o surgimento e crescimento das cidades, em especial nas áreas de 

periferia se faz necessária um incremento na oferta de bens e serviços públicos. Desta forma o 

cidadão residente nestas áreas tem menores oportunidades de mobilidade sofrendo uma forma 

de apartação geoespacial. (GOMIDE,2003). 

A idéia de iniquidade no acesso aos serviços e equipamento segundo Gomide (2006, 

p.242) apresenta as seguintes características: 

 

[...] Os estudos e pesquisas realizados concluíram que as populações de baixa renda 

das grandes metrópoles brasileiras estão sendo privadas do acesso aos serviços de 

transporte coletivo, um serviço público de caráter essencial, conforme a Constituição 

Federal de 1988. Tal privação contribui para a redução de oportunidades, pois 

impede essas populações de acessar os equipamentos e serviços que as cidades 

oferecem (escolas, hospitais, lazer, emprego etc.). 

 

Expostos à vulnerabilidade social, os munícipes em questão necessitam deslocar-se 

para que possam acessar os equipamentos de assistência social disponíveis na cidade. Em 

Mesquita, os equipamentos públicos da Assistência Social localizam-se nos bairros de Banco 

de Areia, Chatuba, Juscelino, Rocha Sobrinho e Santa Terezinha, sendo que no bairro de 
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Rocha Sobrinho, que é distante da região central do município,está localizado o setor 

responsável pela gestão dos programas sociais da União. 

O Departamento de Transferência de Renda (DPTR), que tem por principal atividade 

coordenar a gestão dos programas sociais federais, vinculados ao Cadastro Único, atendendo 

à população que busca o auxílio da Assistência Social. Sendo destinado a usuários em 

situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação, ausência de vínculos 

afetivos, acesso precário ou nulo aos serviços públicos, entre outros. 

A partir do que foi apresentado, surgem às indagações adiante: De que forma o 

transporte público impacta a população de baixa renda no acesso aos diretos sociais 

disponíveis no município de Mesquita?Assim, este relatório técnico visa apresentar estudos 

que abordem a segregação sócio espacial como fator de redução de oportunidades de acesso 

às políticas públicas sociais, prejudicando o seu desenvolvimento e, a partir da utilização de 

ferramentas como o 5W2H e o Centro de Gravidade, propor um local que facilite o acesso a 

todos os moradores deste município. 

Tendo como objetivos específicos:demonstrar qual o tempo e valor gasto com o 

transporte;analisar os efeitos que a dificuldade de mobilidade imprime na qualidade de vida 

do usuário e; propor uma melhor localização do Departamento de Transferência de Renda 

(DPTR), equipamento público de assistência social, de forma a propor um melhor acesso a 

todos os bairros do município. Para fins deste relatório, será analisada a distância dos Centros 

de Referência em Assistência Social - CRAS - nos bairros e o Departamento de Transferência 

de Renda (DPTR), setor responsável pela gestão dos programas sociais na cidade de 

Mesquita, Rio de Janeiro, em Rocha Sobrinho. O período de referência foi o segundo 

semestre do ano de 2016, utilizou-se o Centro de Gravidade como instrumento para a 

determinação de um local em região central. Como parâmetro de referência, foram utilizadas 

as estruturas físicas atuais. Esse relatório técnico foi dividido em quatro partes, a apresentação 

que corresponde à primeira parte. A segunda parte exterioriza o caso com a descrição do 

município de Mesquita e a situação problema encontrado. Logo após, na terceira parte, 

apresentamos o Referencial Teórico e o Método de Centro de Gravidade, bem como a sua 

forma de utilização. O plano de ação visa apresentar o impacto que a mobilidade urbana causa 

no acesso as políticas sociais. 
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2 – Apresentação do Caso  

A cidade de Mesquita pertencia originalmente à Nova Iguaçu e é situada na Baixada 

Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, obteve a sua emancipação com a edição 

da Lei Estadual n°.3253, de 25 de setembro de 1999. Sendo assim, esta cidade foi 

desmembrada de Nova Iguaçu e instalada como município emancipado em 1°de janeiro de 

2001. Sua população foi estimada em 171.020 habitantes segundo o IBGE (2016). 

Em relação aos indicadores sociais estes demonstram que 55,4% da população 

residem em domicílios particulares com saneamento inadequado e possuem rendimento 

nominal domiciliar per capita médio mensal – até ½ salário mínimo. (IBGE, 2010). 

De acordo com o MDS (2017), Mesquita conta com um número de 9.810 famílias 

beneficiárias do Bolsa Família, o que equivale a aproximadamente 14,58% do total de pessoas 

do município, e inclui 5.293 famílias que sem o benefício,estariam em condição de penúria 

devido à pobreza.Deste modo, a abrangência de 56,41% envolvendo um quantitativo de 

pessoas carentes do município.Valores estimados pelo Censo Demográfico, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo Estrella e Ribeiro (2008), os valores transferidos aos municípios são 

relacionados ao baixo desenvolvimento econômico.Deste modo, cidades mais desenvolvidas 

economicamente recebem menos recursos do Bolsa Família que cidades mais carentes.Sendo 

o critério de escolha para envio de recursos a pobreza das pessoas que residem no município. 

 

3 – Referencial Teórico - Sustentação teórica e ou normativa da proposta. 

3.1 Vulnerabilidade Social  

Nas áreas periféricas das grandes cidades, a população é excluída por ocupar locais 

onde os serviços públicos são escassos e quase inexistentes. Em muitos bairros o serviço de 

saneamento básico é precário e as ruas não são pavimentadas. As unidades de saúde e de 

ensino estão sucateadas, a violência impera neste ambiente hostil, onde os mais jovens tem 

maior propensão em mortes violentas. Deste modo, as populações em vulnerabilidade devem 

ter seu direito ao acesso aos bens e serviços garantidos pelo poder público. 

A vulnerabilidade mostra sua faceta nas famílias que não oferecem a seus membros 

formas de socialização plena e de inserção em ofertas de serviços públicos. Assim sendo, a 

família é socialmente vulnerável devido à pobreza e a distribuição de renda desigual e 
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perversa encontradas em nosso país. Produzem assim, um exército de desempregados e 

pessoas atuando na economia informal, como meios de garantir sua subsistência. 

(GOMES;PEREIRA,2005), 

Nas cidades as pessoas de classe média e da classe média alta vivem em regiões de 

melhor acesso a serviços e infra estrutura dos bairros. Por outro lado grande parte da 

população ainda convive e subexiste em construções improvisadas, precárias e em locais 

insalubres (CARVALHO;FERNANDES,2018). Segundo Monteiro (2011) O indivíduo em 

situação de vulnerabilidade social tem sua qualidade de vida prejudicada por ocasião da falta 

de requisitos e qualidades necessários a integração plena em nossa sociedade. 

 

3.2 Qualidade de Vida e Mobilidade Urbana 

A busca por uma melhor qualidade de vida é um direito de todo o cidadão, e deveria 

ser um dever do Estado, pois o cidadão espera que o ente público supra as suas demandas, por 

saneamento básico, asfaltamento das ruas, água encanada, transporte público, escolas, 

hospitais e áreas de lazer. Esses serviços conferem a população uma melhor sensação de bem 

estar. Pois a qualidade de vida se relaciona com as necessidades básicas da população, essas 

ações seriam de grande importância para as populações que residem à margem dos grandes 

centros urbanos.Em meados do século XIX foram realizados os primeiros estudos relativos à 

qualidade de vida das classes trabalhadoras que se originaram na Europa. Estes estudos foram 

realizados por integrantes da chamada escola de economia política, destacou que os primeiros 

estudos sobre qualidade de vida foram iniciados no fim de XIX (1884) e início do século XX, 

sendo que a maioria deles tinha correlação com o quantitativo de bens e serviços consumidos 

e utilizados por uma dada população. (FIGUEIREDO; GUIDUGLI,2003). 

A qualidade de vida é diretamente proporcional à mobilidade, sendo desejada por 

toda a população de uma cidade. Assim sendo, um bairro de alto poder aquisitivo oferece uma 

melhor mobilidade a seus cidadãos. Cardoso (2008 apud in ARAUJO; OLIVEIRA; JESUS; 

SÁ; SANTOS; LIMA). 

A mobilidade urbana pode influenciar de forma negativa na falta ou a negação de 

acesso a recursos, direitos, bens e serviços, e a incapacidade de participar das relações e 

atividades normais, disponível para a maioria das pessoas em uma sociedade, seja em arenas 

econômicas, sociais, culturais ou políticas. (PERO;ESTEFANELLI,2015). 
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Pensar a mobilidade urbana, enquanto direito ou serviço, se encaixa perfeitamente 

nesse conceito multidimensional, em especial devido ao seu papel central na determinação do 

padrão de inserção do indivíduo no mercado de trabalho e também como forma de acesso a 

outros serviços. (PERO;ESTEFANELLI,2015). 

 

3.3 Plano de Ação 5W2H e Método do Centro de Gravidade 

Para atender a esta população do município de Mesquita que necessita de serviços 

públicos por estar em vulnerabilidade social, os equipamentos de Assistência Social devem 

ser distribuídos em locais de fácil acesso a todos os munícipes de forma que todo o cidadão   

seja beneficiado com a sua localização.Assim para viabilizar este projeto foi utilizado à 

ferramenta 5W2H e o método de centro de gravidade. 

Segundo Werkema (1995), a finalidade do 5W2H é apresentar todas as nuances para 

a solução de uma situação que é problema em uma organização e como ela afeta os seus 

processos e serviços. Com isso os gestores tem uma excelente ferramenta para identificar o 

problema e se buscar por solução. Assim sendo, são apresentadas as seguintes etapas: Qual a 

sua importância para o processo, Quais as pessoas responsáveis pela sua execução,Onde e 

quando serão executados as ações,Como será executado e quais os recursos financeiros 

necessários. Por conseguinte, a elaboração de planos de ação deve ser realizada após um 

completo estudo do processo e da análise de suas variáveis de respostas, seguindo alguns 

requisitos para confeccionar um bom plano de ação (CARVALHO et al., 2011). 

Para Bowersox e Closs (2001), o Centro de Gravidade é uma ferramenta que 

possibilita por intermédio de coordenadas analíticas e por meio de cálculos utilizando a 

combinação de posição versus pesos se determinar  uma posição de georeferência. 

De acordo com Corrêa & Corrêa (2009) o método de Centro de Gravidade começa 

localizando as variáveis simplificando as unidades já existentes (fontes de insumos e 

clientes).Foi utilizado para o experimento do método o mapa do município de mesquita que 

foi dividido em posições x e y semelhantes a um plano cartesiano.Sendo atribuído valores 

tanto para as coordenadas x quanto para y. O quantitativo de inscritos por bairros também foi 

utilizado. Assim sendo os valores de coordenadas e números de inscritos de um mesmo bairro 

são multiplicados e o resultado e somado com os resultados das multiplicações dos bairros 

restantes. Após o resultado é dividido pelo somatório de inscritos de todos os bairros. 
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4 – Plano de Ação 

4.1 – Diagnóstico 

Conforme foi abordado anteriormente, o Departamento de Transferência de Renda 

(DPTR) tem por principal atividade coordenar a gestão dos programas sociais federais, 

vinculados ao Cadastro Único, atendendo à população que busca o auxílio das Políticas 

Públicas de Assistência Social. Assim sendo, o perfil de cidadão que procura por seu auxílio, 

retrata as desigualdades sociais presentes em nossa sociedade. 

Os usuários do programa podem receber sanções, desde o bloqueio dos benefícios até 

exclusão do programa, em caso de não comparecimento ao recadastramento de informações. 

Para se manterem aptos, os usuários precisam obedecer às condicionalidades previstas, sendo 

uma delas o recadastramento de informações socioeconômicas no setor do DPTR, mantendo 

os seus registros atualizados. 

Como forma de representar geograficamente o espaço urbano deste município, é 

apresentado um mapa de Mesquita, Figura 1. Porém, para este estudo será analisado o bairro 

de Rocha Sobrinho, que abriga o DPTR, e que fora destacado dos demais bairros para que se 

possa visualizar geograficamente as distâncias entre os mesmos. 

Sendo utilizado para determinar as distâncias entre os equipamentos de atendimento 

e os bairros pesquisados o recurso eletrônico do Google Maps, que serve como ferramenta 

para a medição de distâncias entre dois pontos, sendo possível determinar a distância em 

Quilômetros entre os locais pesquisados. 

 Para Cordeiro (2011), esta ferramenta possui a opção de integrar os pontos de 

referências ao mapa, permitindo as pessoas se localizarem através dos pontos de referência, 

conhecer determinada localização, visualizar o real em tamanho reduzido, enfim serve para 

retratar a imagem atual do local. Google Maps, Google Earth e Google Street View. 

Foram utilizados como ponto de partida os endereços dos equipamentos da 

Assistência Social deste município, denominados de (CRAS) “Centros de Referência em 

Assistência Social”, dos bairros Chatuba, Santa Terezinha e Juscelino, até o setor DPTR, 

situado no bairro de Rocha Sobrinho. A Tabela 1 demonstra os dados obtidos como tempo de 

deslocamento, quantidade de modais e valor gasto com a condução. 

 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

7 

 

Figura 1-Mapa do Município de Mesquita 

 

Fonte:Wikimédia Commons (2018) 

 

Tabela 1 -Dados sobre tempo , gasto com condução e quantidade de modos de transporte.  

 

Origem Destino 

 

Tempo Quantidade 

de modos 

de 

transporte 

Gasto 

com a 

condução 

Distância 

em 

quilômetros 

CRAS-Chatuba, Rua Magno 

de Carvalho, n°1302 

 

 

DPTR, Av.Coelho da 

Rocha, n°1426, Rocha 

Sobrinho 

 

56 min. 

 

2 modos R$ 7,80 5,1 km 

CRAS- Juscelino, Av.São 

Paulo, n°465 

24 min. 1 modo R$ 4,00 4,9 km 

CRAS-Santa Terezinha, Rua 

Hélio Mendes Amaral, n°220 

41 min. 2 modos R$ 8,00 4,9 km 

Fonte: Google Maps (2017)  
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O cidadão que reside em áreas periféricas, ao se deslocar para o DPTR sofre com 

congestionamentos nas vias, o que tornam o trajeto mais longo e demorado, além disso, pode-

se encontrar ônibus lotados e em má conservação, ao qual impactam de maneira negativa em 

sua qualidade de vida.Por conseguinte, seu gasto com transporte é maior do que das pessoas 

que residem em regiões centrais, agravando a sua condição socioeconômica e prejudicando o 

acesso a emprego e serviços públicos.  

O meio de transporte utilizado na plataforma do Google maps foi o do ônibus, tendo 

em vista que as vans e suas linhas não estão cadastradas neste serviço. O Valor da passagem 

varia de R$ 3,80 a R$ 4,00, tendo os valores como referência o mês de setembro de 2017.   

Foi obtido o quantitativo de inscritos do programa em cada bairro, ao qual estão 

organizadas na Tabela 2. Esses dados foram extraídos de uma planilha com o número de 

inscritos deste município, por intermédio de um funcionário de carreira que atua diretamente 

no setor do DPTR, com 4 anos de experiência. Contando com o uso de ferramentas de 

filtragem do programa Microsoft Excel foi realizada uma mineração de dados e, após este 

processamento, foi possível representar os números de pessoas atendidas por bairros. 

 

Tabela 2 – Quantitativo de inscritos no cadastro único de Mesquita por bairros. 

Bairros Alto Uruguai Banco de Areia BNH Caixa d’água Centro 

Inscritos 26 1316 17 8 3106 

Bairros Chatuba Coréia Cosmorama Cruzeiro do Sul Edson Passos 

Inscritos 3619 798 329 48 2268 

Bairros Jacutinga Juscelino Rocha Sobrinho Santa Teresinha Santo Elias 

Inscritos 1364 939 1292 59 526 

Bairros Vila Emil Vila Norma    

Inscritos 651 85    

Fonte: Departamento de transferência de renda (2016) 

 

 

4.2 – Ações e Intervenção 

O 5W2H ajudana realização de atividades e agiliza o processo de produção ou a 

implementação de outras atividades em diversos sentidos.E para ser utilizado, os 

Administradores Públicos devem buscar responder a estas perguntas para pôr em prática a 
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intervenção necessária. Assim sendo, foi utilizado este plano de ação na elaboração de 

métodos e tarefas. Desta forma foi elaborado o Quadro 1 com os passos a serem realizados no 

projeto de equipamento público. 

 

Quadro 1- Planejamento 5w2h para implantar um equipamento público 

 
What? (O 

que?) 
Why? (Por 

que?) 
Who? 

(Quem?)

  

Where? 

(Onde?) 
When? 

(Quando?) 
How? 

(Como?) 
How much? 

(Quanto 

custa?) 

Implantar 

uma nova 

sede para o 

DPTR 

Facilitar o 

acesso ao 

equipamento 

e aos serviços 

públicos 

Técnicos do 

setor de 

planejamento 

e gestão 

Sala de 

reuniões do 

setor de 

planejamento 

de gestão 

De julho até 

setembro 
Através do 

Centro de 

Gravidade 

Hora 

trabalhada 

Fonte: O autor (2018) 

 

A situação problema consiste em qual lugar deve-se localizar um equipamento 

público para a assistência social que facilite o acesso a todos os moradores do município. 

Assim sendo, no Quadro 2, foram representados para esteexperimento os bairros Rocha 

Sobrinho, Banco de Areia,Centro,Chatuba,Juscelino,Santa Teresinha e Santos Elias com as 

respectivas posições aproximadas, onde existem ou e existiam aparelhos públicos da 

Assistência. 

Quadro 2 -Posições x e y utilizadas para o experimento 

RochaSobrinho Banco de 

Areia 

Centro Chatuba Juscelino Santa 

Teresinha 

Santo Elias 

(X) (Y) (X) (Y) (X) (Y) (X) (Y) (X) (Y) (X) (Y) (X) (Y) 

500 580 400 600 200 490 100 210 200 710 100 390 270 800 

Fonte: O autor (2018) 

 No município de mesquita os aparelhos de assistência social, destinados à 

proteção social básica, estão representados na Figura2. Entretanto, muitos são os fatores que 

podem afetar o local que será instalada uma unidade de atendimento. A natureza do serviço, 

proximidade com fontes de recursos materiais de suprimento e fonte de mão de obra, podem 

ser alguns atrativos. Porém, tendo em vista o setor público, deve-se procurar estabelecer as 
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metas e as restrições para se mensurar os benefícios sociais em contra ponto com o que foi 

investido nos equipamentos. 

Para completar os dados de posição x e y com valores dos bairros do município de 

Mesquita estão representados na Figura 3, que são de grande importância para a realização do 

experimento. Nesta Figura são demonstrados os bairros com os seus respectivos valores de 

coordenadas. 

Figura 2- Localização dos aparelhos públicos de Assistência Social 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Mesquita (2018) 

 

 

 

 

Quadro 3 – Fórmulas utilizadas para o cálculo do centro de gravidade 

 

𝐶𝑥 = ∑𝑑𝑖𝑥 × 𝑣𝑖 ÷  ∑𝑣𝑖 
 

𝐶𝑦 =  ∑𝑑𝑖𝑦 × 𝑣𝑖 ÷  ∑𝑣𝑖 

Fonte:Corrêa e Corrêa (2009) 
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 No Quadro 3, estão representadas as fórmulas utilizadas 

neste experimento, e as legendas e valores no Quadro 4. Por conseguinte, são apresentadas as 

variáveis do centro de gravidade. 

 

 

Quadro 4- Legendas e Valores  

 
Legendas Cx Cy dix diy Vi 
Valores Coordenada x 

(eixo horizontal) 
Coordenada y 

(eixo vertical) 
Coordenada x 

do iésimo local 
Coordenada y 

do iésimo local 
Volume de  

inscritos no 

programa 

Fonte:O autor (2018) 

 

 

 

Figura 3-Ilustração do uso do mapa para estudo de posição 

 
Fonte: O autor (2018) 

 

 Temos um ponto para a decisão de macrolocalização do setor para atendimento aos 

munícipes. Observando o mapa da Figura 4, traçamos as coordenadas geográficas de uma 

linha saindo do ponto X = 229,45 e da outra linha saindo do ponto Y = 454, 21. Assim sendo, 
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do encontro dessas linhas x e y, nos direcionam para ageolocalização do bairro do município 

de mesquita como o de ideal acesso para a localização de um aparelho da Assistência Social 

para atender a todos os usuários em vulnerabilidade. Na Tabela 3 foram apresentados os 

resultados obtidos pelo centro de gravidade. 

 

Figura 4 - Mapa com decisão de local ideal para o equipamento público 

  

Fonte:O autor (2018) 

 

 

Tabela 3 - Resultados Obtidos 

 
 

 
 

  Fonte: O autor (2018) 

∁𝒙 = 𝟐𝟐𝟗, 𝟒𝟒𝟖𝟐𝟖𝟐𝟐𝟏𝟐𝟑𝟗𝟕. 

∁𝒙 ≅ 𝟐𝟐𝟗, 𝟒𝟓. 

∁𝒚 = 𝟒𝟓𝟒, 𝟐𝟏𝟐𝟗𝟓𝟎𝟏𝟕𝟎𝟑𝟗𝟕. 

∁𝒚 ≅ 𝟒𝟓𝟒, 𝟐𝟏. 
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Existem bairros como Chatuba, Centro e Edson Passos, que apresentam um grande 

volume de pessoas inscritas no programa. E também, existem bairros com um número baixo 

de inscritos. Porém é de grande importância que as equipes técnicas da Secretaria de 

Assistência Social realizem buscas ativas em suas respectivas regiões de abrangência, por 

intermédio de ações sociais em escolas ou praças.  

Pero e Estefanelli (2015), afirmam que a dificuldade ou falta de Mobilidade geram 

consequências negativas na vida dos munícipes. Podendo agravar a sua situação social de 

vulnerabilidade. Pois à medida que a mobilidade impede ou dificulta o acesso as mais 

diversas formas de inserção e integração com toda a sociedade. 

De acordo com Gomes e Pereira (2005), a família em situação de vulnerabilidade 

não dispõem de qualificações e requisitos para se integrar de maneira igualitária em nossa 

atual sociedade.Por isso,o acesso aos serviços públicos se torna dificultado o que torna mais 

grave e prejudicial ao desenvolvimento dos laços de justiça social,para essas famílias. 

Utilizando o plano de ação 5W2H com suas ferramentas administrativas e combinada 

ao Centro de Gravidade pode-se alcançar o objetivo de melhorar as condições de acesso da 

população aos equipamentos e serviços públicos, e assim contribuir para a manutenção destas 

pessoas no programa. O efeito da geolocalização nos direcionam à Figura 4, para a região sul 

do bairro, chamado Centro do município em questão. 

Werkema (1995), expõem a necessidade de se usar o 5W2H como forma de racionar 

e aperfeiçoar os recursos utilizados seja de uma Organização Pública ou Privada. O método 

serve de bussola para que o Administrador possa direcionar de forma correta os caminhos a 

serem percorridos e assim o alcance das metas propostas pela Gestão. 

Para Corrêa & Corrêa (2009), o Centro de Gravidade tem importância nas formas de 

se gerenciar os meios de armazenar a produção.Porém, a utilização deste método se 

demonstrou muito dinâmico.Deste modo podendo ser utilizado com outros fins. 

 

5 – Conclusão 

 

Foi apresentado através deste relatório que existe uma porção da população em 

vulnerabilidade social no município de Mesquita, que é afetada por residir em áreas 

periféricas e estão tendo os seus direitos prejudicados devido à mobilidade, o que leva a um 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

14 

 

impacto negativo em sua qualidade de vida e no gasto de seus recursos financeiros. Contudo, 

esta pesquisa pôde determinar através do Método do Centro de Gravidade uma região de 

georeferência para a decisão de localização do equipamento público em questão. Porém, 

através dos indicadores sociais apresentados, como tipo de domicílio e renda per capita, foi 

demonstrado que este município carece de políticas públicas que venham a favorecer o 

crescimento dos indicadores socioeconômicos de uma parcela dessa população. 

Para se obter o tempo, e valor gasto com o transporte, foi utilizada a ferramenta do 

Google Maps ao qual pode demonstrar o tempo e distância percorridos no trajeto dos bairros 

até o DPTR. Os efeitos que a dificuldade de mobilidade imprime na qualidade de vida do 

usuário, foram explanadas por intermédio dos autores no referencial teórico que abordaram de 

forma clara a relação que a mobilidade imprime de forma negativa na qualidade de vida do 

cidadão em vulnerabilidade social. 

Buscar uma melhor localização do Departamento de Transferência de Renda , 

equipamento público de assistência social, de forma a propor um melhor acesso a todos os 

bairros do município. Com a utilização da ferramenta 5W2H, assim foi possível traçar o plano 

de ação com as etapas necessárias para a solução referente à mobilidade dos usuários da 

Assistência Social. Em conjunto com o centro de gravidade, foi alcançado o resultado de 

georeferência para a localização de um equipamento público para o atendimento à população. 

Viabilizando a mudança do DPTR para o bairro Centro do município estas pessoas 

serão beneficiadas com a melhoria na mobilidade e acesso às instalações, de maneira que se 

tornem igualitárias as condições para todos que precisam ser atendidos. Entretanto, ao se 

elaborar um projeto, o gestor público deve buscar por respostas para as dúvidas básicas, bem 

como, sondar os grupos sociais diretamente beneficiados. Foi explanado por este relatório que 

existe uma porção considerável de munícipes inscritos neste programa, sobretudo nos bairros 

Chatuba e Centro. Avaliando o quesito gasto com transporte, os bairros Chatuba e Santa 

Teresinha são os que tornam mais dispendiosos para os moradores que necessitem ir a Rocha 

Sobrinho obter atendimento, cumprindo as condicionalidades determinadas pelo programa. 

Um estudo alternativo a questão da mobilidade pode ser avaliado, ao se realizar 

campanhas de recadastramento de informações, utilizando as estruturas físicas das unidades 

educacionais disponíveis nos bairros em questão abordados de forma a realizar um 

atendimento itinerante nos bairros onde residem os usuários em vulnerabilidade, desta forma 
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pode ser contornada a questão dos impactos negativos da mobilidade e o gasto com 

transporte. Diante da situação evidenciada, torna-se importante um estudo mais aprofundado 

para que se possa quantificar o total de pessoas que sofrem o impacto em suas vidas devido ao 

problema de localização detectado, ao qual fica esta lacuna para uma possível pesquisa que 

venha a complementar este trabalho.  

 

6 –Referências 

ARAUJO, M. R.M.et al.Transporte público coletivo: discutindo acessibilidade, mobilidade 

e qualidade de vida Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Brasil,2011. 

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da 

cadeia de suprimentos. São Paulo: Atlas, 2001. 

CARVALHO, I. M. M.; FERNANDES, C. M. Vulnerabilidade ocupacional e social nas 

grandes metrópoles brasileiras. Cad. Metrop. [online]. 2018, vol.20, n.43, pp.797-822. 

ISSN 1517-2422. Disponível em:<http://dx.doi.org/10.1590/2236-9996.2018-4308>.Acesso 

em: 10 de mai.2017. 

CORDEIRO, A. Sistema para identificação de pontos de referência imobiliário-

Universidade regional de Blumenau centro de ciências exatas e naturais, Blumenau,2011. 

CORRÊA, H. L.;CORRÊA, C.A. Administração de produção e de operações manufatura 

e serviços uma abordagem estratégica/Henrique, L. Corrêa.; Carlos, A.Corrêa.  1.ed.- 

3.reimpr. São Paulo: Atlas ,2009. 

ESTRELLA, J.;RIBEIRO, L. M.Qualidade da gestão das condicionalidades do Programa 

Bolsa Família: uma discussão sobre o índice de gestão descentralizada.ISSN 1982-3134.Rev. 

Adm. Pública vol.42 no.3 Rio de Janeiro May/June 2008 Disponível 

em:<http://dx.doi.org/10.1590/S0034-76122008000300009>.Acesso em:10 de out.2017. 

FIGUEIREDO, V.D.M.; GUIDUGLI,O.; GERARDI,L.H. População e qualidade de vida 

urbana em Santa Maria (RS): estudo de caso–Bairro UrlândiaUniversidade Estadual de São 

Paulo, Rio Claro, Brasil, 2003. 

GOMIDE, A. A. Mobilidade urbana, iniquidade e políticas sociais: políticas sociais 

acompanhamento e análise- repositorio.ipea.gov.br, fevereiro de 2006.Disponível 

em:<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4511>.Acesso em: 10 de set.2018. 

_____________. Transporte urbano e inclusão Social: elementos para Políticas públicas -

repositorio.ipea.gov.br, julho de 2003.Disponível em 

<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2893>.Acesso em: 10 de set.2018. 

IBGE Cidades Rio de Janeiro [Internet] Disponível em:               

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=330285&idtema=79&search=rio



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

16 

 

-de-janeiro|mesquita|censo-demografico-2010:-resultados-do-universo-indicadores-sociais-

municipais>. Acesso em: 06 de mai.2017. 

__________________________ [Internet] Disponível 

em:<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330285&search=rio-de-

janeiro|mesquita|infograficos:-informacoes-completas>. Acesso em: 06 de Mai.2017. 

MONTEIRO, S.R.R.P.  O  marco conceitual da vulnerabilidade social:sociedade em 

debate.ISSN 2317-0204. vol.17,n.2 –Universidade católica e pelotas, 2011.Disponível 

em:<http://www.rsd.ucpel.tche.br/index.php/rsd/article/view/695.>Acesso em: 06 de 

Out.2018. 

PERO, V.;STEFANELLI, V. A questão da mobilidade urbana nas metrópoles 

brasileiras.Rev. econ. contemp. [online]. 2015, vol.19, n.3, pp.366-402. ISSN 1415-

9848.Disponível em:< http://dx.doi.org/10.1590/198055271932>.Acesso em: 21 de fev.2019. 

WERKEMA, M. C. C. Ferramentas estatísticas básicas para o gerenciamento de 

processos, v.2- Minas Gerais: Fundação Christiano Ottoni, 1995. 

  

 
 

 


