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RESUMO

Os pontos de ônibus são a principal fonte de informação sobre o transporte público nos grandes centros urbanos. O objetivo deste trabalho é analisar sob a perspectiva da

ergonomia o sistema informacional dos pontos de ônibus, identificando os problemas de interface entre ele e os usuários. Um sistema de informação eficaz permitirá melhorar a

compreensão das orientações presentes no local e a utilização do serviço de transporte público pelos usuários. 

A metodologia utilizada será qualitativa, realizando-se um estudo de caso. A pesquisa baseia-se no método da Avaliação Pós-Ocupação (APO). Nesta pesquisa, os instrumentos

de coleta de dados são formulário, observação incorporada e verbalização. A área escolhida como objeto de estudo desta pesquisa é a Praça Sete de Belo Horizonte e seu

entorno imediato. Esse recorte apresenta vinte pontos de ônibus, estima-se uma amostra de 40 usuários. Os parâmetros considerados para análise dizem respeito aos aspectos

do sistema informacional e sua interação com os usuários. 

A pesquisa já apresenta alguns resultados parciais revelados por meio da observação do comportamento dos usuários no recorte escolhido para o estudo de caso. Os

pesquisadores puderam constatar que os sistemas informacionais mais utilizados pelo usuário são: a placa indicadora das linhas de ônibus que passam no local e o painel

eletrônico de informações sobre o tempo de chegada dos próximos ônibus. 

Ao observar a relação entre a população e as informações contidas nos pontos de ônibus, percebe-se problemas que comprometem a locomoção dos usuários do transporte

público. Informações sobre o horário em que os ônibus passam, o itinerário e as linhas de ônibus que param no local ainda não possuem uma aplicação eficiente na cidade.

Também é importante observar a ausência de meios de informação nesses locais que atendam a pessoas com deficiências visuais ou motoras, analfabetos e turistas de uma

maneira geral. 
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