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RESUMO 

Neste artigo nós apresentamos um estudo de caso onde os modelos de avaliação da 

abordagem de Carl Steinitz para o Geodesign são colocados em prática. A metodologia 

proposta pode ser aplicada em outros estudos sobre potencialidades de locais. O modelo 

de avaliação é usado para identificar locais potenciais para estações de bicicletas na 

cidade universitária de Ames, incluindo o campus da Universidade do Estado de Iowa 

(ISU). Primeiro, uma análise espacial foi elaborada por profissionais de tecnologias de 

informação utilizando camadas espaciais baseadas na literatura, e produzindo um mapa 

com ranqueamento de opções. Segundo, questionários foram enviados para as pessoas 

do lugar para entendermos suas prioridades, resultando em dois distintos mapas com 

locais potenciais para as estações (para residentes de Ames e para estudantes da ISU). 

Uma combinação destes três mapas pode gerar uma mapa final, representando um 

modelo de avaliação onde a participação pública é associada à análise espacial. 

Futuramente, o resultado desta metodologia pode ser discutido também com 

profissionais de projeto e profissionais das ciências geográficas, para completar mais 

uma interação de modelo de avaliação. 

Palavras-chave: Programas de Compartilhamento de Bicicletas, Geodesign, Modelos 

de Avaliação, Análise Espacial, Participação Pública. 

ABSTRACT 

In this article we present a case study using the evaluation model of Carl Steinitz 

Geodesign framework. The evaluation model is used to identify suitable sites for bike 

stations for a bike share program in Ames, a college town where Iowa State University 

(ISU) is located.  The proposed methodology can be applied to other site suitability 

analysis. First, we, the professionals of information technology, developed some spatial 

analysis using an overlay of layers, identified based on a literature review, and produced 

a map with some site options for the bike stations. Second, a survey questionnaire was 

sent by mail to Ames residents, and by Survey Monkey to ISU students. Their responses 
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were combined in two different maps displaying suitable sites for bike stations. An 

overlay of these three maps can be made to represent the evaluation model in which 

public participation is combined with results from spatial analysis. In the future, the 

result of this methodology can also be discussed with geographic science and project 

professionals to complete one more interaction in the evaluation model.  

Keywords: Bike Share Program, Geodesign, Evaluation Models, Spatial Analysis, 

Public Participation 

 

RESUMEN 

En este artículo presentamos un caso de estudio utilizando el modelo de evaluación dela 

estructura de Geodesign de Carl Steinitz. El modelo de evaluación se usa para 

identificar sitios adecuados para estaciones de bicicletas para un programa de bicicletas 

compartidas en Ames, una ciudad universitaria donde se ubica la Universidad Estatal de 

Iowa (ISU). La metodología propuesta puede aplicarse a otro análisis de idoneidad del 

sitio. Primero, nosotros, los profesionales de la tecnología de la información, 

desarrollamos algunos análisis espaciales utilizando una superposición de capas, 

identificados en base a una revisión de la literatura, y produjimos un mapa con algunas 

opciones de sitio para las estaciones de bicicletas. En segundo lugar, se envió un 

cuestionario de encuesta por correo a los residentes de Ames, y por Survey Monkey a 

los estudiantes de ISU. Sus respuestas se combinaron en dos mapas diferentes que 

muestran sitios adecuados para estaciones de bicicletas. Se puede hacer una 

superposición de estos tres mapas para representar el modelo de evaluación en el que la 

participación pública se combina con los resultados del análisis espacial. En el futuro, el 

resultado de esta metodología también se puede discutir con la ciencia geográfica y los 

profesionales del proyecto para completar una interacción más en el modelo de 

evaluación. 

Palabras clave: Programa de bicicletas compartidas, Geodiseño, Modelos de 

Evaluación, Análisis Espacial, Participación Pública. 

 

 

INTRODUÇÃO  

Questões a respeito da mudança climática global têm motivado cidades a explorar 

opções sustentáveis de transporte (SCHÄFER et al., 2009). Uma das estratégias 

apoiadas pelos urbanistas é a criação de programas de compartilhamento de bicicletas 

(PCBs), por diminuírem o volume do tráfego e fornecerem alternativas ecológicas para 

os ambientes urbanos (GARCÍA-PALOMARES, GUTIÉRREZ e LATORRE, 2012). 

Os PCBs incorporam o ciclismo no sistema de transporte público (SHAHEEN, 

GUZMAN e ZHANG 2010), oferecendo aos usuários uma opção de mobilidade a um 

custo menor (TRANSLINK, 2008). Nos Estados Unidos, por exemplo, existem diversos 

PCBs implementados, como o Hubway em Boston, MA; o Smartbike em Washington, 

D.C.; e o NiceRide em Minneapolis, MN (FHWA 2012). No Brasil, várias cidade 

também já contam com o programa como é o caso de São Paulo, com o Bike Sampa, e 

Porto Alegre, com o Bike POA. De acordo com DeMaio e Gifford (2004) os PCBs são 

mais apropriados para “áreas urbanas com centros mais compactos, campi universitários 

e bairros densos com uma alta concentração de jovens” (DEMAIO e GIFFORD 

2004:11). 

Como um esforço para reduzir os impactos negativos do tráfego, oferecer opções de 

transporte acessíveis, assim como estimular a saúde e reduzir custos de infraestrutura, 
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várias universidades vêm promovendo projetos de transportes sustentáveis, nos quais os 

PCBs estão incluídos (TOOR e HAVLICK 2004:5). De acordo com a Associação para 

o Avanço da Sustentabilidade em Ensino Superior (TANG, 2010), em 2010, 

aproximadamente 90 universidades nos Estados Unidos ofereciam PCBs nos campi. 

Alguns programas foram projetados exclusivamente para as universidades, como é caso 

do Zot Wheels na Universidade da Califórnia, em Irvine, enquanto outros têm estações 

que atendem toda a comunidade, incluindo o campus, como o programa B-cycle em 

Boulder, no Colorado. 

A localização e a distribuição espacial das estações de compartilhamento de bicicletas 

são fatores-chave a serem considerados para uma implementação bem-sucedida de um 

PCB. A abordagem do Geodesign elaborado por Carl Steinitz (2012:91) definida como 

“um processo contínuo de mudança da geografia através do design” é aplicada neste 

artigo. O estudo de caso ilustra como desenvolver um ‘modelo de avaliação’ da 

abordagem de Steinitz. Interações entre ‘as pessoas do lugar’ e análises espaciais 

elaboradas através de sistemas de informações geográficas (SIG) são apresentadas e 

combinadas. O modelo de avaliação é usado para identificar locais potenciais para 

estações de bicicletas na cidade de Ames, Iowa, incluindo o campus da Universidade do 

Estado de Iowa (Iowa State University, ISU), Estados Unidos. A inclusão das ‘pessoas 

do lugar’ se dá quando a opinião sobre locais potenciais dos possíveis usuários é 

incluída através de um questionário. Ao combinar a percepção da população de Ames 

com a análise espacial, nós envolvemos o público no processo de planejamento, 

demonstrando uma das várias maneiras de responder a pergunta: “A área de estudo  está 

funcionando bem?”. 

Ames está localizada na região central do estado de Iowa e conta com uma população 

de aproximadamente 66.000 habitantes (U.S Census Bureau, 2016). Na cidade está o 

campus da ISU, que tem despendido esforços para se tornar sustentável. Um exemplo 

desses esforços é a realização anual do Simpósio de Sustentabilidade, que teve como 

proposta no ano de 2009 “fornecer infraestrutura para transporte alternativo” por meio 

da iniciativa “ISU Live Green!”. Nesse contexto, o PCB aparece como uma opção para 

a universidade expandir os atuais serviços de bicicleta disponibilizados no campus. 

Além disto, em Ames, no Plano de Transporte de Longo Prazo 2035, destaca-se: “o 

plano [...] oferece soluções de mobilidade inovadoras que atendem ao seu caráter único 

como uma comunidade universitária e promovem a sustentabilidade a longo prazo” 

(Cidade de Ames 2010: 2-1). A implementação de um PCB vai ao encontro desta visão. 

 

MATERIAIS,  MÉTODOS E RESULTADOS 

 

Análises Espaciais – SIG  

A abordagem de Steinitz é muito complexa, tendo seis perguntas centrais e seis modelos 

correspondentes: (1) Como a área de estudo deve ser descrita? (respondida por modelos 

de representação); (2) Como funciona a área de estudo? (respondida por modelos de 

processo); (3) A área de estudo está funcionando bem? (respondida por modelos de 

avaliação); (4) como a área de estudo pode ser modificada? (respondida por modelos de 

mudança); (5) Quais diferenças as mudanças podem causar? (respondida por modelos 

de impacto); e (6) Como a área de estudo deve ser alterada? (respondida por modelos de 

decisão).  
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Para respondermos a pergunta - A área de estudo está funcionando bem? – nós, 

profissionais de tecnologias de informação, usamos os seguintes critérios espaciais para 

a análise espacial, com o objetivo de identificar possíveis locais para as estações de 

compartilhamento de bicicletas em Ames: 

1. Gerador de viagem: representa a demanda (no caso, potenciais ciclistas). As estações 

de bicicletas devem estar localizadas próximas aos locais com alta densidade 

populacional; maior renda média familiar
1
; e elevado índice de passageiros alternativos. 

Passageiros alternativos são definidos como a soma do número de pessoas que se 

deslocam por: transporte público, táxis, motocicletas, bicicletas, a pé e outros meios. 

2. Estimulador de viagem: representa a oferta (no caso, as próprias estações de 

bicicletas). As estações devem estar localizadas perto das atrações da cidade, dos 

parques urbanos e de locais com altos índices de empregos. As atrações da cidade 

incluem centros comunitários, shoppings, museus e centros cívicos (MAURER, 2012). 

3. Rede de transporte: representa a infraestrutura de transporte (no caso, ciclovias e 

rotas de ônibus existentes). As estações de bicicletas devem estar localizadas próximas 

aos pontos de ônibus e ciclovias existentes. 

 

As camadas espaciais de ‘gerador de viagens’, ‘estimulador de viagens’ e ‘rede de 

transporte’ foram obtidas em formato vetor, e depois foram convertidas em formato 

raster com um tamanho de célula de 10 por 10 metros. Neste capítulo, a escala de 

reclassificação de raster é definida de duas maneiras para promover uma interação no 

modelo de avaliação: pelos analistas de geoprocessamento e pelas pessoas do lugar. 

Para realizar a modelagem SIG, nós (analistas de geoprocessamento) definimos uma 

escala comum para reclassificar cada camada espacial raster, como apresentado na 

Tabela 1. Essa escala varia de “muito bom” a “ruim/sem dado”. O processo de 

reclassificação altera o valor em cada célula das camadas espaciais raster, baseado em 

uma escala comum. A Figura 1 mostra as oito camadas espaciais que foram 

reclassificadas e depois superpostas para resultar na Figura 2. 

 

Tabela 1 – Escala de reclassificação de camadas raster. 

Escala 
Popula-

ção 
Renda média 

familiar 

Número de 

empregos 

Número de 

passageiros 

alternativos 

Distância de 

parques, 

pontos de 

ônibus, 

atrações (m) 

Ciclo-

vias 

Muito bom (5) 997–2.355 61.991–88.914 930–2.719 708–1.221 0–200 Existe 

Bom (4) 521–996 51.735–61.991 389–929 593–707 200–400 NA 

Adequado (3) 271–520 37.028–51.735 200–388 384–592 400–600 NA 

Ruim (2) 150–270 26.010–37.028 86–199 331–383 600–800 NA 

Muito ruim (1) 52–149 21.343–26.009 28–85 141–330 800–1.000 NA 

Ruim/sem <52 <21.343 <28 <140 >1.000 Não 

                                                 
1
 Esta variável é retirada do ‘American Community Survey.’ Para o propósito deste estudo, 

estabelecemos a faixa de valores com base na suposição de que pessoas de renda moderada a alta (pelo 

menos inicialmente) estariam mais interessadas e aptas a participar em um PCB. Isso não significa que 

seja improvável que alguém com baixa renda se interesse e participe do compartilhamento de bicicletas. 

Esta é apenas uma limitação de estudo e uma área que esperamos que seja mais bem explorada no futuro. 
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dado (0) existe 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Figura 01. Oito camadas espaciais reclassificadas que serão utilizadas no modelo de 

avaliação. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

Depois de aplicar a reclassificação, todos os valores das camadas espaciais raster foram 

alterados, variando de 5 a 0.  Em seguida, as oito camadas foram sobrepostas por meio 

da ferramenta ‘Weighted Sum Overlay,’ com cada uma delas recebendo um peso igual a 

um (Maurer, 2012). O mapa final, que é mostrado na Figura 2, tem valores variando de 

31 a 4: quanto maior o valor de uma célula, maior é a potencialidade do local para 

receber estações de bicicletas. Áreas com pontuações mais altas são locais prioritários 

para a instalação de estações para compartilhamento de bicicletas. Usando o mapa da 

Figura 2, quatro áreas foram identificadas com as mais altas potencialidades (vermelho 

escuro), indicando adequação para a instalação de estações de compartilhamento de 

bicicletas: área residencial no Oeste de Ames, campus central da ISU, centro de Ames, e 

a área comercial do Norte de Ames. 

Para assegurar consistência nos nossos resultados, nós fizemos uma análise sensitiva 

(AS). Crosetto e Tarantola (2010) discutem a importância da AS na modelagem de SIG 

com base na suposição que fatores de entrada devem ser independentes. As técnicas de 

AS fornecem uma estrutura básica para explorar a mudança de produtos quando os 

insumos mudam. Em nossa AS, todas as camadas (i.e., insumos) foram reclassificadas 

com base em um incremento de 5%
2
. A análise sensitiva resultou em mudanças não 

                                                 
2
 Por exemplo, a escala “muito bom” para “população” foi inicialmente estabelecida entre 997 e 2.335, e 

com o aumento de 5%, foi fixada em 1.046 a 2.355. Para “ciclovias”, o processo de AS foi diferente. Ao 

invés de alterar os intervalos de reclassificação, nós alteramos o tamanho da célula para 15, 20 e 25 

metros. 
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significativas para o novo mapa final (i.e., produto), confirmando que o modelo de 

potencialidade de locais descrito na Figura 2 é robusto. 

 

Figura 02. Mapa baseado na análise espacial dos profissionais de tecnologias de 

informação 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Para assegurar consistência nos nossos resultados, nós fizemos uma análise sensitiva 

(AS). Crosetto e Tarantola (2010) discutem a importância da AS na modelagem de SIG 

com base na suposição que fatores de entrada devem ser independentes. As técnicas de 

AS fornecem uma estrutura básica para explorar a mudança de produtos quando os 

insumos mudam. Em nossa AS, todas as camadas (i.e., insumos) foram reclassificadas 

com base em um incremento de 5%
3
. A análise sensitiva resultou em mudanças não 

significativas para o novo mapa final (i.e., produto), confirmando que o modelo de 

potencialidade de locais descrito na Figura 2 é robusto. 

 

Participação pública: pesquisa com a comunidade 

O passo seguinte do nosso estudo foi aplicar um questionário com as ‘pessoas do lugar’ 

para identificar seus locais preferidos para implantar estações de bicicletas. Ter usuários 

potenciais envolvidos no processo de identificação desses locais permitiu que suas 

preferências fossem combinadas com os resultados derivados do SIG, proporcionando 

uma interação no nosso modelo de avaliação. Tanto os residentes de Ames quanto os 

estudantes da ISU são potenciais usuários de PCB, o que fez com que, juntos, 

                                                 
3
 Por exemplo, a escala “muito bom” para “população” foi inicialmente estabelecida entre 997 e 2.335, e 

com o aumento de 5%, foi fixada em 1.046 a 2.355. Para “ciclovias”, o processo de AS foi diferente. Ao 

invés de alterar os intervalos de reclassificação, nós alteramos o tamanho da célula para 15, 20 e 25 

metros. 
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compusessem a amostra populacional, representando as ‘pessoas do lugar.’ Os 

residentes têm interesse de longo prazo na cidade onde vivem. Por outro lado, a maioria 

dos estudantes vive na cidade universitária temporariamente, somente no período em 

que estão se formando academicamente. Baseado nas características demográficas dos 

bairros e do campus, compostos por residentes e estudantes, pressupomos que as 

percepções e as preferências em relação ao PCB pudessem ser divergentes entre 

residentes e estudantes. Dessa forma, questionários foram impressos e enviados via 

correio para os residentes (pela falta de acesso aos e-mails pessoais dos moradores), 

enquanto os estudantes receberam os questionários eletronicamente, via SurveyMonkey. 

A amostra populacional foi definida pela fórmula de Cochran (1977). A população total 

de Ames em 2010 era de aproximadamente 58.965 (US Census Viewer). Com um nível 

de confiabilidade estabelecido em 95% e um nível desejado de precisão em 5%, o 

tamanho da amostra de residentes foi de 384. A ISU tinha 31.040 estudantes inscritos 

do ano letivo 2012-2013. Com um nível de confiabilidade de 95% e um nível desejado 

de precisão de 5%, o tamanho da amostra de estudantes foi de 379.  

As entrevistas foram enviadas por correio para 500 residentes de Ames, selecionados 

aleatoriamente em março de 2013. Já a amostra de estudantes da ISU foi selecionada da 

seguinte forma: do total de inscritos, selecionamos e enviamos e-mails para 2.000 

estudantes no mesmo mês de março de 2013. Recebemos 67 respostas válidas dos 

residentes, representando 17,4 % da amostra ideal para este grupo, e um total de 158 

respostas válidas da pesquisa feita online com os estudantes, o que representa 41,7% da 

amostragem ideal. Como nenhum dos grupos alcançou o número ideal de amostras, os 

resultados desta etapa não podem ser usado para representar toda a população. 

O principal objetivo do questionário foi identificar os locais preferidos pelos residentes 

e estudantes para a implantação de estações de bicicletas com base em interesses e 

conveniência. Neste artigo, nós avaliamos em detalhe as duas perguntas relacionadas à 

diretamente a localização das estações. Outras perguntas incluídas na pesquisa visavam 

compreender atitudes, percepções e preferências em relação ao ciclismo e aos PCB’s em 

geral. A Tabela 2 mostra as perguntas da pesquisa e a Figura 3 mostra as opções para 

residentes e estudantes escolherem localizações das estações. 
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Tabela 2 - Perguntas incluídas nos questionários. 

1.     Você possui uma bicicleta?  Os participantes foram solicitados a 

verificar uma resposta que se aplica à posse de 

bicicletas. 

2.  Com que frequência você anda de 

bicicleta em Ames? 

 Os participantes foram solicitados a 

assinalar uma resposta que se aplica à 

frequência dos passeios de bicicleta. 

3.  Por que você anda de bicicleta em 

Ames? 

 Os participantes foram solicitados a 

assinalar todas as respostas que se aplicam 

com o objetivo de andar de bicicleta. 

4.  Abaixo estão algumas perguntas sobre 

as preferências dos ciclistas. Verifique a 

resposta que melhor descreve você para 

cada pergunta. 

 Os entrevistados foram solicitados a 

marcar Sim/Não/Não sei para descrições sobre 

preferências de condução tais como vias de 

bicicletas combinadas com carros ou isoladas. 

5.  Você já ouviu falar sobre o 

compartilhamento de bicicletas antes? 

 Os participantes foram solicitados a 

assinalar a resposta que melhor se adequasse à 

sua percepção de conceito sobre 

compartilhamento de bicicletas. 

6.  Por favor, marque as opções para os três 

possíveis lugares que você acha que 

seriam os melhores para as estações de 

compartilhamento de bicicletas em 

Ames. 

 Os participantes foram solicitados a 

escolher três entre 12 locais possíveis para as 

estações de bicicletas, com um mapa de Ames 

mostrando as localizações. 

7.  Por favor, indique o seu nível de 

concordância com as afirmações sobre o 

programa de compartilhamento de 

bicicletas. 

Os participantes foram solicitados a dar 

suas opiniões sobre a implantação de estações 

de compartilhamento de bicicletas em Ames.  

8.  Quais as características físicas você 

considera importantes para  que as 

estações de bicicletas fiquem próximas 

delas? 

Os participantes foram solicitados  a 

ranquear seis características que indicam suas 

prioridades na escolha do local das estações de 

bicicletas.  

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

 

A primeira pergunta diretamente relacionada com os locais das estações de bicicletas 

pedia aos entrevistados para selecionar três localizações em um total de 12 locais 

exibidos em um mapa, como o da Figura 3. Alguns destes 12 locais coincidem com as 

áreas de altos índices de potencialidade (Figura 2) gerados pela análise espacial. Em 

resposta à primeira pergunta, os estudantes preferiram lugares no campus da ISU que 

são usados mais frequentemente por eles, como o Memorial Union e o State Gym (ver a 

Figura 4). Essa tendência no entanto, não foi necessariamente o caso dos residentes de 

Ames, que preferirem locais com o North Grand Mall e o Ada Hayden Heritage Park 
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(ver a Figura 4). Esses resultados confirmaram nossa hipótese de que esses dois grupos 

devem ser analisados separadamente. 

 

 

Figura 03. Mapa incluído no questionário para residentes e estudantes indicarem seus locais 

preferidos. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

Figura 04. Mapas mostrando as diferenças de escolhas entre estudantes da ISU e 

residentes de Ames, baseado nas respostas dos questionários. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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A segunda pergunta diretamente relacionada com os locais das estações de bicicletas 

pedia que os participantes classificassem suas prioridades ao considerar os locais de 

implantação das estações de bicicletas. As opções eram: locais de trabalho, atrações, 

parques do bairro, paradas de ônibus, estruturas para bicicletas e, por fim, escolas.  

Um total de 192 participantes completou a classificação. A Tabela 3 mostra a soma da 

classificação com base em uma escala de 1 a 6, em que 1 foi o mais relevante e 6 foi o 

menos relevante. A classificação final das seis características físicas também é exibida 

entre parênteses. Quanto menor a soma de todos os dados de entrada, maior a 

classificação que foi dada. Paradas de transporte público, recebendo níveis mais baixos 

em ambos os grupos, foram determinadas como sendo a característica física ao lado da 

qual as estações de bicicletas deveriam estar mais próximas.  

Curiosamente, as instalações de bicicletas não foram percebidas como uma prioridade 

quando comparadas com outras opções para ambos os grupos. Mesmo quando os 

urbanistas desenvolvem modelos de demanda, os recursos de design são frequentemente 

considerados como um gerador de viagens, a percepção do público sobre sua prioridade 

pode não ser tão alta quanto se supõe. Uma possível explicação é que os entrevistados 

identificaram as instalações das bicicletas como já realizadas, eliminando assim a 

escolha desses pontos como uma preferência. É importante ressaltar que as escolas 

foram a maior prioridade para os estudantes da ISU e a menor para os residentes de 

Ames. 

 

Tabela 3 - Soma da classificação das prioridades na localização das bicicletas. 

 Estudantes 

da ISU 

Residentes Peso 

Locais de 

trabalho 

475 (3) 209 (5) 1,5 

Destinos 

especiais 

510 (4) 187 (3) 1,5 

Parques de bairro 541 (5) 166 (2) 1 

Paradas de 

transporte público 

412 (2) 141 (1) 2 

Instalações de 

bicicleta 

560 (6) 208 (4) 0,5 

Escolas 400 (1) 221 (6) NA 

Fonte: Elaborada pelas autoras 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo utilizou a abordagem de Steinitz (2012), especificamente o Modelo de 

Avaliação, para identificar locais potenciais para estações de compartilhamento de 

bicicletas na cidade universitária de Ames, Iowa. Por meio da combinação de 

modelagem SIG e questionários preenchidos pelas pessoas do lugar, neste artigo 

apresentamos uma metodologia inovadora. Resultados da análise espacial, elaborada 

por profissionais de tecnologias de informação, mostram que áreas adequadas onde as 

estações de bicicletas podem ser melhor localizadas estão situadas ao longo da Lincoln 

Way, via principal que conecta as regiões Leste e Oeste da cidade. Além disso, a parte 

Norte da cidade, onde há um eixo comercial, também recebeu uma alta pontuação para 

alocação.  

Por outro lado, os questionários revelaram vários padrões interessantes. Ao tratar sobre 

a identificação de locais preferidos, os estudantes da ISU mostraram interesse em 

pontos localizados dentro do campus. Em contrapartida, os residentes de Ames 

preferem que as estações de bicicletas estejam mais espalhadas pela cidade e perto de 

atrações públicas, como o shopping center, parques e a biblioteca pública. Uma possível 

explicação para a diferença nos resultados pode ser o fato de os estudantes verem o 

campus da universidade como um destino relevante, diferente dos residentes, que 

enxergam a cidade como um todo. Futuramente, caso cidades universitárias desejem 

incluir PCB’s, os resultados contrastantes em percepção, atitudes e preferências 

apresentados neste estudo, são necessários para entender e tratar populações diferentes 

de forma adequada. 

Considerando as características das cidades universitárias, existem várias alternativas de 

como um PCB em Ames poderia se tornar uma realidade. Os três mapas (Figuras 1 e 3) 

podem ajudar os planejadores a desenvolver cenários diferentes. Por exemplo, se a 

universidade vir a liderar a implantação de um PCB no campus, os três principais locais 

de instalação deverão ser o Memorial Union, o State Gym e a área de conexão do 

Bessey Hall. Esses foram os locais que tiveram maior pontuação na pesquisa e 

representam marcos importantes dentro do campus. Além disso, foram muito bem 

classificados pelos estudantes.  

Por outro lado, se a cidade liderar a implantação de  projeto, os locais serão: Biblioteca 

Pública de Ames; North Grand Mall; e Ada Hayden Heritage Park. No caso de uma 

parceria entre a cidade e a universidade, um consenso poderia ser alcançado em um 

plano baseado no número médio de estações desejadas, no orçamento e em um 

cronograma de implantação. Embora os resultados da pesquisa não possam ser 

generalizados para toda a população, há uma perceptível tendência de os estudantes 

serem mais favoráveis a um PCB do que os residentes, indicando que a universidade 

deveria ser o principal interessado na implantação do programa. 

Algumas limitações devem ser mencionadas no caso de haver outras cidades 

universitárias interessadas utilizar a metodologia proposta neste artigo. Em primeiro 

lugar, as baixas taxas de respostas de ambos os grupos não representam toda a 

população de estudantes ou residentes. A pesquisa por correio (17,4%) teve menor taxa 
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de respostas se comparada àquela feita online (41,7%). Segundo, as variáveis “renda 

média familiar” e “passageiros alternativos” são apenas estimativas, já que pertencem 

ao American Community Survey. Como são dados disponíveis em setores censitários, 

não estão em escala adequada para áreas de estudo pequenas como Ames. Além disso, 

ambas as variáveis apresentaram uma margem de erro superior a 12%, indicando não 

confiabilidade. 

Em síntese, a singularidade do estudo descrito neste artigo é criação de modelo de 

avaliação através da junção da participação pública com a modelagem SIG. É 

importante compreender quais as características dos potenciais usuários de um PCB. Ao 

separar em diferentes grupos, como estudantes e residentes, os planejadores podem 

trabalhar em cenários diversos e usar ferramentas apropriadas para alcançar diferentes 

stakeholders (pessoas da sociedade).  

Como resultado, a seleção do local da estação final deve ser conduzida por meio de uma 

combinação de resultados de modelagem do SIG, resultados das entrevistas feitas com 

os residentes e os estudantes, além das sugestões dos planejadores. Esses métodos 

devem ser conduzidos simultaneamente, uma vez que ambos têm pontos que podem ou 

não favorecer os resultados. Por fim, a parte de modelagem SIG desta abordagem pode 

ser facilmente replicada para outras comunidades universitárias, desde que os dados 

socioeconômicos e os shapefiles estejam disponíveis e sejam confiáveis. Diferentes 

cidades universitárias provavelmente terão resultados divergentes e com pesos variáveis 

que podem ser capturados pela sobreposição espacial, tornando esta abordagem de 

métodos mistos flexível e eficaz. 
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