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Partindo de um levantamento de dados, orientados por uma pesquisa documental e de 

campo, buscar-se-á construir um mapa do sistema esportivo de Limeira-SP. Por meio do 

levantamento (diagnóstico) sobre os projetos esportivos e de atividades físicas desenvolvidos 

na cidade de Limeira a partir de 2009, será identificado tipos de projetos, objetivos, público-

alvo, local e proponente (mantenedores; idealizadores, responsáveis pelo desenvolvimento). 

Dentre os intuitos da pesquisa documental, será possível diagnosticar e verificar a coerência 

legislativa da política pública de esportes de Limeira com a pesquisa de campo realizada, 

mostrando a presença ou ausência de projetos esportivos e de atividade física. 

 Tal levantamento (pesquisa documental e de campo) será feito tanto para o registro 

das coordenadas das unidades (que serão usadas para a montagem do SIG) quanto para coleta 

de informações sobre serviços prestados e população atendida. Uma vez concluído, teremos a 

possibilidade de elaborar o mapa do Sistema Esportivo de Limeira. 

 Ao mesmo tempo, a tabulação, organização e análise dos dados obtidos neste projeto, 

permitirá que, posteriormente, em nosso próximo projeto (continuação deste) possamos cruzar 

este georeferenciamento com os dados do IBGE, os quais permitem verificar a concentração 

de diferentes públicos em diferentes bairros. Por exemplo, há uma tendência de em 

determinado bairro se ter uma quantidade maior de idosos, logo neste local deveria existir 

projetos voltados a este público. 

Após a conclusão do mapeamento e da análise dos dados obtidos, espera-se obter 

informações relevantes sobre como o esporte se desenvolve na cidade de Limeira, bem como 

abrir referências e dados para futuros projetos desenvolvidos a partir deste estudo diagnóstico 

realizado pela Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da UNICAMP. 
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