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Resumo 

Esta pesquisa objetivou contribuir para o dimensionamento e a análise operacional 

de terminais metroviários e ferroviários brasileiros. Para tanto, iniciou-se com um 

levantamento bibliográfico sobre o tema, a partir do qual se procedeu à conceituação 

sistêmica do terminal, do seu dimensionamento operacional e do comportamento de 

pedestres no mesmo. 

Com base nesses conceitos, foi desenvolvido um modelo de simulação capaz de 

fornecer suporte aos processos de dimensionamento e avaliação operacional de 

terminais urbanos de passageiros ferroviários e metroviários. 

A pesquisa bibliográfica e uma pesquisa em campo suportaram a concepção do 

modelo, voltado para a realidade brasileira. A modelagem desenvolvida representa os 

passageiros ao passarem pelos processos envolvidos no embarque e desembarque do 

terminal. 

Devido à dificuldade de obtenção de dados operacionais, foi feita uma calibração do 

modelo por meio da comparação entre dados medidos em terminais durante sua 

operação e os resultados do modelo. 

Foram simulados cenários por meio do modelo e seus resultados analisados, o que 

permitiu sua comparação e a identificação de soluções que se adequam melhor aos 

requisitos do terminal. 

Os testes mostraram que o modelo é adequado para dar suporte à tomada de decisão 

ao planejador durante o planejamento e avaliação operacional desse tipo de terminal e 

representa um passo significativo para o desenvolvimento de um modelo mais 

completo, capaz de permitir sua aplicação a terminais mais complexos, incluindo o 

tratamento de componentes não operacionais. 

  



 

 

Abstract 

This research aimed to contribute to the operational design and evaluation of urban 

passenger rail and subway terminals in Brazil. To this end, it began with a literature 

research on the subject that induced to systemic conceptualization of the terminal, its 

design and the operational pedestrian behavior in it. 

Based on these concepts, a simulation model was developed to support the 

processes of operational design and evaluation of urban passenger rail and subway 

terminals. 

The literature and field research supported the construction of the model, focused 

on the Brazilian reality. The model developed represents passengers traversing the 

processes involved in loading and unloading throughout the terminal. 

Due to the difficulty of obtaining operational data, a calibration of the model was 

performed by comparing data measured at terminals during operation and the model 

outputs. 

Scenarios were simulated by the model and its results analyzed, which allowed their 

comparison and identification of solutions that fit best the problem requirements. 

The tests showed that the model is suitable to support decision-making to the 

planner during the planning and operational evaluation of this type of terminal and 

represents a significant step towards developing a more complete model, able to allow 

its application to more complex terminals, including the treatment of non-operating 

components. 
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1 Introdução 

O transporte sobre trilhos de passageiros é um importante modal para a garantia da 

mobilidade da população urbana. Ajuda a melhorar a qualidade de vida para grande 

parte das pessoas que necessitam de médios ou grandes deslocamentos para exercerem 

suas atividades, e fornece um importante suporte para o desenvolvimento econômico 

das cidades. 

O custo implicado na construção e operação das linhas de trens e metrôs urbanos, 

porém, é uma trava para o desenvolvimento deste tipo de modal nas cidades. Em alguns 

casos, grande parte desses custos pode ser referente às estações, também chamadas 

neste trabalho de terminais ferroviários ou metroviários. Seu dimensionamento 

adequado tem reflexo nos custos, capacidade e nível de serviço do sistema. 

Os terminais compõem grande parte da interface que os usuários têm com o sistema 

ferroviário e metroviário urbano e neles acontece a integração entre os sistemas de trens 

e a cidade. 

Segundo Alberto (s.d.), “um terminal tem a capacidade de ser referência de imagem 

do serviço se for concebido por um projeto que permita sua identificação como 

elemento estruturador da rede de transporte e que o usuário sinta-se bem ao utilizá-lo”. 

Por isso, têm um papel urbano importante que sobrepõe-se à sua função básica de 

permitir o acesso e egresso dos passageiros aos sistemas. Podem funcionar como pólo 

gerador de demanda e têm grande impacto no uso do solo do seu entorno. 

Para o planejamento das cidades, suas características e localização podem funcionar 

como ferramentas e devem ser consideradas nos planos de transportes urbanos, aliadas 

principalmente aos planos de uso do solo. 

No que diz respeito à composição da malha de transporte das cidades, enquanto as 

vias e linhas de transporte público funcionam como os “links”, os terminais fazem o 

papel dos nós dessa rede. Além disso, têm um papel fundamental de ponto de ligação 

entre diversas malhas urbanas, possibilitando a formação de malhas interurbanas. 

1.1 Objetivo 

O objetivo do trabalho será a contribuição para a montagem de um modelo de 

simulação que dê suporte ao dimensionamento e à avaliação operacional de terminais 
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ferroviários e metroviários no Brasil. Seu escopo estará limitado a um terminal padrão 

de pequeno porte que será definido ao longo do estudo. 

Ele será desenvolvido a partir da consolidação de informações disponíveis na 

literatura sobre terminais, adaptando os estudos existentes ao caso metroviário e 

ferroviário brasileiro de forma a criar uma base de pesquisa que englobe diversos 

aspectos relacionados à operação dos terminais. 

1.2 Organização do Trabalho 

Este trabalho será dividido em três etapas: 

O estudo iniciará com a pesquisa bibliográfica, feita com base na conceituação de 

terminais de passageiros, conceituação de dimensionamento operacional e 

comportamento de pedestres. 

A segunda etapa será a caracterização do problema, com o estudo mais detalhado de 

um terminal padrão específico. 

A seguir será desenvolvido um modelo de simulação que levará em conta os 

conhecimentos levantados. O modelo será calibrado para a realidade do terminal padrão 

específico com dados reais e seus resultados serão apresentados. 

1.3 Situação e Estudos no Mundo e no Brasil 

Há estudos sobre terminais ferroviários e metroviários na bibliografia de diversas 

universidades ao redor do mundo. Podem ser apontados especialmente os trabalhos 

realizados em universidades chinesas, incentivados, entre outros fatores, pelos recentes 

jogos olímpicos sediados na cidade de Pequim. Nesse sentido, o estudo em questão, 

centrado no caso brasileiro, ganha ainda maior importância, uma vez que nos próximos 

anos haverá dois grandes eventos que voltarão os olhos do mundo para o país, e a 

demanda por transporte público certamente crescerá nas cidades envolvidas. 

Pesquisas em universidades da Holanda (DAAMEN, 2001, 2003, 2004, 2006), dos 

Estados Unidos da América (ODONI et. al., s.d.) e da China (YA, 2007; LISHAN, 

2008; ZHAO, 2009) também vêm sendo desenvolvidas, dentre as quais se destaca um 

extenso trabalho de Daamen, da universidade de Delft, que diz respeito a terminais 

ferroviários e comportamento de pedestres em suas dependências, percorrendo toda a 

gama de áreas necessárias para o desenvolvimento de um aplicativo de simulação de 

pedestres abrangente. 



 

3 

 

Os estudos também estão presentes em companhias de aplicativos de simulação que 

desenvolvem modelos comerciais com enfoque no comportamento dos pedestres para 

aplicação às mais diversas instalações. Os terminais de transporte são um dos tipos de 

construção mais adequados a esses estudos, porém não são de fácil acesso ao 

pesquisador por serem de propriedade das empresas, que têm uma visão mais comercial 

e menos acadêmica da questão. 

As realidades muitas vezes diametralmente opostas do transporte público nos países 

citados e no Brasil reforçam a necessidade de estudos que adaptem o conhecimento já 

desenvolvido para o atendimento da necessidade brasileira. 

O enfoque principal deste trabalho será o terminal urbano, uma vez que não existe, 

no Brasil, uma forte cultura no transporte sobre trilhos de longo percurso, outra 

diferença entre muitos dos estudos existentes e a realidade nacional. Existe, porém, o 

projeto do TAV (Trem de Alta Velocidade), que teve seu edital publicado em 2009, e 

que ligará as duas maiores regiões metropolitanas do país, o que certamente demandará 

terminais que se adéquem às suas características peculiares. 

Aliado ao recente crescimento do desenvolvimento urbano, o histórico de falta de 

investimentos significativos na expansão dos sistemas de transporte urbanos de alta 

capacidade no país cria hoje uma tendência ao desenvolvimento de projetos de 

construção de sistemas metroviários e ferroviários nas grandes cidades brasileiras, como 

é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, entre outras. 

No metrô de São Paulo, o nível de concentração de pessoas que utilizam os trens 

chega a 8,7 passageiros por metro quadrado em algumas linhas nos horários de pico, 

conforme mostra a Figura 1-1 (Revista Época). 
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Figura 1-1 – Representação da concentração de passageiros no metrô de São Paulo 

Fonte: Revista Época (06/02/2011) (Disponível em: 

<http://revistaepocasp.globo.com/Revista/Epoca/SP/0,,EMI126381-15368-2,00-

TRANSPORTE+COLETIVO.html>) 
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2 Pesquisa Bibliográfica 

2.1 Conceituação de Terminais de Passageiros 

2.1.1 Funções 

Para Churchman (1972), “a descrição de algo é em primeiro lugar a definição de 

sua função e não a lista de itens que constituem sua estrutura”. 

Segundo Gualda (1995), os sistemas de transporte são constituídos basicamente por 

três subsistemas: 

 Os veículos; 

 As vias; 

 Os terminais. 

Esse conceito se aplica tanto para sistemas de transporte de passageiros quanto de 

cargas, ou ambos. 

Ainda segundo Gualda (1995), os terminais têm como sua função primária permitir 

a entrada e saída de passageiros ou cargas de um sistema de transporte. 

Ashford & Wright (1992), falando especificamente do sistema de transporte aéreo, 

atribuíram aos terminais de transporte aeroportuários três funções principais: 

1. Processar passageiros e bagagens; 

2. Fornecer as condições necessárias para a mudança de tipo de movimento; 

3. Facilitar a transição de um modo de transporte para outro. 

Conforme apontou Silva (2006), “na maioria dos casos a viagem não é uma 

demanda independente, ela advém da necessidade de participação em atividades que 

ocorrem em locais distintos”. A partir dessas ideias, pensando no caso específico dos 

terminais de passageiros, pode-se afirmar que: 

A função dos terminais de transporte é possibilitar a entrada ou saída do sistema de 

transportes, ou alteração de modal dos passageiros, atendendo às necessidades de 

processamento dos mesmos. 

2.1.2 Nível de Serviço 

Além de cumprir sua função primária, o terminal de transportes tem de atender aos 

requerimentos de nível de serviço. Esse aspecto do terminal terá grande impacto em seu 

dimensionamento. 
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O Transit Capacity and Quality of Service Manual feito pela FTA (Federal Transit 

Administration, 2003)
1
 define o nível de serviço como sendo o desempenho total do 

serviço de transporte medido ou percebido a partir do ponto de vista do passageiro. O 

estudo aponta também que a qualidade de um serviço é um conceito complexo que deve 

refletir a perspectiva do usuário de transporte coletivo e deve avaliar como a rota de 

trânsito, o serviço, a instalação ou o sistema está operando sobre diversas condições de 

demanda, fornecimento e de controle. 

Estes conceitos, a princípio definidos para o transporte coletivo em geral, são 

aplicáveis aos terminais, uma vez que estes são subsistemas do sistema de transportes 

como um todo. 

Ainda segundo o Manual da FTA, há alguns fatores que mais impactam na 

percepção que as pessoas têm do nível de serviço: 

 Carregamento de passageiros a bordo dos veículos em trânsito. É mais 

desconfortável esperar em pé durante longos períodos de tempo, e o tempo 

gasto em pé pode não ser utilizado para outros propósitos mais produtivos ou 

relaxantes, como a leitura; 

 Os tipos de serviços de comodidade prestados nos pontos de parada; 

 A confiabilidade do serviço de transporte. Os passageiros estão seguros de que 

chegarão a seus destinos no tempo prometido ou eles têm que alocar um tempo 

extra para a irregularidade da frequência do serviço? 

 Tempo porta a porta das viagens e sua relação com o tempo dos outros modais; 

 O custo financeiro de usar o modal, em relação a outros modais; 

 A percepção de segurança dos passageiros nas paradas, a bordo dos veículos e 

na caminhada até as paradas; 

 Se transferências são necessárias para completar a viagem; 

 A aparência e conforto das instalações de transporte. 

Estes fatores podem ser adaptados da seguinte forma para traduzir a percepção dos 

passageiros para o caso dos terminais de transporte: 

 Quantidade de passageiros nos componentes dos terminais; 

                                                 

1
 No presente trabalho, deste ponto em diante esta obra será referida como “Manual da FTA”. A 

FTA, que é uma das administradoras de operação do Departamento de Transportes dos Estados Unidos da 

América, desenvolveu um extenso trabalho que abordou diversos estudos sobre transportes, incluindo 

uma parte específica sobre terminais de transporte. 
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 Tipos de componentes de amenidades
2
 nos terminais; 

 A confiabilidade no serviço do terminal, que deve garantir que o passageiro 

consiga utilizá-lo de forma adequada (assegurando o nível de serviço mínimo 

estipulado) sempre que precisar; 

 Tempo que o passageiro leva dentro do sistema terminal de transportes; 

 Percepção dos passageiros quanto à sua segurança enquanto estiverem no 

terminal; 

 Quantidade de componentes necessários para atravessar todo seu trajeto no 

terminal (escadas rolantes, corredores, grandes caminhadas etc.); 

 A aparência do terminal e o conforto que ele proporciona. 

Estes processos devem ser feitos de uma forma racional e otimizada, garantindo a 

viabilidade financeira das operações dos sistemas de transporte. 

Além disso, o Manual da FTA aponta que além do aspecto mais direto que o nível 

de serviço reflete - conforto e conveniência do serviço prestado aos passageiros -, 

também compõe a definição desta medida o quanto o serviço de transporte coletivo está 

disponível em determinado local. 

Fruin, em seu trabalho Pedestrian Planning and Design, de 1971, que constitui um 

marco nos estudos de pedestres, definiu alguns parâmetros de nível de serviço, 

utilizados também pelo Manual da FTA, que serão a base para todas as considerações 

sobre níveis de serviço no presente trabalho. Esses níveis de serviço foram definidos 

conforme mostrado a seguir: 

  

                                                 

2
 Amenidades são os componentes que prestam um serviço ao usuário, mas não são essenciais para a 

operação do terminal.  
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2.1.2.1 Níveis de Serviço em Áreas de Locomoção:3 

Tabela 2-1 – Definições de Nível de Serviço em Áreas de Locomoção 

Fonte: Manual da FTA (2003) 

     

  

                                                 

3
 Tradução do autor. 

Definição NS Espaço por pedestre (m2/p)

Nível de Serviço A >= 3,3

Nível de Serviço B 2,3 - 3,3

Nível de Serviço C 1,4 - 2,3

Nível de Serviço D 0,9 - 1,4

Nível de Serviço E 0,5 - 0,9

Nível de Serviço F < 0,5

Velocidade e possibilidade de ultrapassagem extremamente 

restritas; constante contato involuntário com outros pedestres; 

movimento reverso ou cruzado impossível; fluxo esporádico e 

instável.

Velocidade de caminhada definida livremente; conflito com outros 

pedestres improvável.

Velocidade de caminhada definida livremente; pedestres 

respondem à presença de outros.

Velocidade de caminhada definida livremente; ultrapassagem é 

possível em fluxos unidirecionais; pequenos conflitos com 

pedestres em fluxo reverso ou cruzado.

Liberdade restrita para escolha de velocidade e ultrapassagem; alta 

probabilidade de conflito com pedestres em fluxo reverso ou 

cruzado.

Velocidade e possibilidade de ultrapassagem restritas para todos 

os pedestres; movimento é possível apenas com conflito; 

movimento reverso ou cruzado é possível apenas com extrema 

dificuldade; volume se aproxima à máxima capacidade.
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2.1.2.2 Níveis de Serviço em Escadas:4 

Tabela 2-2 – Definições de Nível de Serviço em Escadas 

Fonte: Manual da FTA (2003) 

 

 

  

                                                 

4
 Tradução do autor. 

Definição NS Espaço por pedestre (m2/p)

Nível de Serviço A >= 1.9

Nível de Serviço B 1,4 - 1,9

Nível de Serviço C 0,9 - 1,4

Nível de Serviço D 0,7 - 0,9

Nível de Serviço E 0,4 - 0,7

Nível de Serviço F < 0,4

Colapso total no fluxo de pedestres, com muitas paradas. 

Movimento depende dos pedestres mais lentos.

Área suficiente para escolha de velocidade e ultrapassagem de 

pedestres mais lentos; fluxo reverso não causa conflitos restritos.

Área suficiente para escolha de velocidade e certa dificuldade na 

ultrapassagem de pedestres mais lentos; fluxo reverso causa 

poucos conflitos.

Velocidade levemente restrita devido à incapacidade de 

utrapassagem de pedestres mais lentos; fluxo reverso causa alguns 

conflitos.

Velocidade restrita devido à incapacidade de utrapassagem de 

pedestres mais lentos; fluxo reverso causa conflitos significativos.

Velocidade reduzida de todos os pedestres; paradas intermitentes 

são prováveis de acontecer; fluxo reverso causa sérios conflitos.
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2.1.2.3 Níveis de serviço em áreas de espera:5 

Tabela 2-3 – Definições de Nível de Serviço em Áreas de Espera 

Fonte: Manual da FTA (2003) 

     

 

2.1.3 Estipulação de Níveis de Serviço 

Deve ser avaliada a curva de nível de serviço de cada componente do terminal. O 

pior nível de serviço aceitável para a operação considerada normal do terminal deve ser 

a do tipo C. Porém, para garantir a minimização de custos, pode-se aceitar, por 

exemplo, níveis de serviço do tipo D e E durante períodos de tempo curtos, para que os 

componentes não fiquem superdimensionados durante todo o resto do dia. 

Além disso, em outros casos, como em emergências, níveis de serviço piores do que 

os normalmente adequados podem ser aceitos, para a garantia da máxima segurança em 

detrimento do conforto. 

Os parâmetros para a estipulação do nível de serviço devem ser calibrados com o 

comportamento dos passageiros brasileiros. Essas calibragens podem ser feitas com o 

                                                 

5
 Tradução do autor. 

Definição NS Espaço por pedestre (m2/p)

Nível de Serviço A >= 1,2

Nível de Serviço B 0,9 - 1,2

Nível de Serviço C 0,7 - 0,9

Nível de Serviço D 0,3 - 0,7

Nível de Serviço E 0,2 - 0,3

Nível de Serviço F < 0,2

Virtualmente todas as pessoas na área da fila estão em contato 

direto 

Espera e livre circulação nas áreas de espera possíveis sem 

qualquer conflito com os demais.

É possível a espera e circulação sem atrapalhar os demais na fila.

É possível a espera e circulação sem atrapalhar os demais na fila; 

esta densidade é o limite do conforto.

Espera sem contato corporal é impossível; circulação na área da fila 

extremamente restrita e movimento só é possível em grupos; 

muito tempo de espera nessa densidade é desconfortável.

Espera com contato corporal constante; circulação entre as filas 

impossível; filas nessa densidade sem grandes desconfortos só são 

sustentáveis durante um curto período.
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auxílio de pesquisas e por meio de filmagens de situações reais em terminais brasileiros, 

e são importantes uma vez que o comportamento pode diferir bastante em cada cultura. 

Ya (2007) apresenta uma pesquisa nesses moldes, onde conclui que há diferenças nas 

curvas de nível de serviço entre o apresentado por Fruin (1971) e o medido nos 

terminais de Shangai. 

2.1.4 Capacidade 

Outro ponto a ser destacado quando um planejador iniciar os estudos para a 

concepção de um terminal é a definição de sua capacidade, bem como das capacidades 

de todos os seus componentes. Dessa forma, o correto balanceamento será garantido, 

evitando a existência de pontos de gargalo (pontos com falta de capacidade em relação 

aos demais componentes) e de pontos ociosos, onde os componentes ficam 

superdimensionados, onerando sem necessidade a operação do sistema em questão. 

As capacidades necessárias para que os níveis de serviço estipulados sejam 

cumpridos devem ser definidas e, consequentemente, determinadas as especificações 

dos componentes que garantem esse objetivo. 

Será utilizado o conceito análogo de capacidade de transporte, apresentado pelo 

Manual da FTA, no contexto do terminal ferroviário, caso em que se pode afirmar que a 

capacidade de um terminal depende da capacidade de seus componentes e da frequência 

com que os veículos carregam e descarregam o terminal, o que reflete na interação entre 

os passageiros em trânsito e os subsistemas dos terminais. 

Segundo Feitosa (2000), 

  

[...] cabe ainda salientar que a capacidade de um componente pode estar 

associada à demanda instantânea que ele é capaz de comportar, como no caso 

dos componentes de espera, ou do fluxo de pessoas e/ou bagagens, através 

dos componentes de processamento e circulação. No primeiro caso, trata-se 

da capacidade estática, enquanto que no segundo caso, tem-se a capacidade 

dinâmica (FEITOSA, 2000). 

 
Deste modo, pode-se definir (ALVES, 1981): 

 Capacidade estática – Refere-se a capacidade das instalações acolherem 

sob determinado nível de conforto um certo número de usuários. A 

capacidade estática produz a estimativa do número de passageiros que 

podem ocupar determinada área; 
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 Capacidade dinâmica – Refere-se a capacidade das instalações 

processarem um fluxo de usuários. A capacidade dinâmica permite avaliar 

o fluxo horário que pode ser atendido com as instalações existentes. 

Em sua definição de capacidade, Gualda (2005) afirma que: 

 

[a] capacidade de um Terminal de Transportes é dada pelo nível máximo de 

um dado tipo de demanda que pode ser imposto ao terminal, em um dado 

período de tempo, sem violar nenhum dos critérios de níveis de serviço 

estipulados para o terminal como um todo, assim como para qualquer dos 

seus subsistemas ou componentes (GUALDA, 2005, grifos meus). 

 

Com esta definição, foram levantados, além do nível de serviço, mais dois fatores 

primordiais que, devem ser aprofundados nos estudos sobre dimensionamento de 

terminais de passageiros. São eles: 

 Tipo de demanda característica; 

 Períodos de tempo críticos característicos. 

Essa contribuição de Gualda à conceituação da capacidade mostra ainda mais a 

complexidade da atividade de concepção dos terminais, uma vez que esses dois fatores 

que devem ser levados em consideração são interdependentes e não há muitos estudos 

que os definem e apontam como devem ser utilizados. Segundo o mesmo autor, 

 

[...] a capacidade de um terminal, expressa, por exemplo, em termos de 

passageiros que podem ser atendidos por dia no terminal, depende 

diretamente do nível de serviço inerente a essa quantidade de passageiros 

atendida. Considerando-se diferentes tipos de passageiros que poderão exigir 

diferentes níveis de serviço, a capacidade de um terminal passa a ser 

associada aos critérios de níveis de serviço estipulados de acordo com as 

exigências dos usuários (GUALDA, 1995). 

 

Dessa forma, para que a capacidade do terminal como um todo seja definida, são 

necessárias a identificação do componente com menor capacidade e a caracterização 

dos tipos de usuário, volume e tipo de demanda, uma vez que os níveis de serviço e o 

comportamento dos componentes dependem desses fatores e de como eles se 

relacionam. 

Assim, o conceito de capacidade está intrinsecamente relacionado com o conceito 

de qualidade e portanto, para que a estação cumpra sua função, o transbordo deve 

sempre respeitar as restrições dos níveis de serviço associados à percepção de qualidade 

dos usuários. Dada toda essa complexidade no planejamento do sistema, estudos como 

este se fazem necessários, pois visam enxergar o problema de forma sistêmica, 
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auxiliando na resolução do problema por meio da abordagem científica e com o uso de 

ferramentas e conceitos encontrados na literatura. 

 

2.1.5 Terminais Metroviários e Ferroviários 

Os sistemas ferroviários e metroviários desempenham um grande papel na estrutura 

urbana atual. Como são sistemas de transporte de alta capacidade, quando instalados 

permitem grande mobilidade às regiões onde se localizam os terminais. 

Dessa forma, agem como criadores de acessibilidade, alteram o valor da terra na 

região e causam alteração no uso do solo, afetando toda a dinâmica das cidades. 

2.1.5.1 Aspectos Conceituais 

Deve estar bem claro na mente do planejador de sistemas ferroviários ou 

metroviários que algumas funções e características principais de um terminal podem ser 

alteradas por diversos aspectos, que também afetarão a forma de operação e 

comportamento dos passageiros. Assim, terminais no mesmo sistema de transporte ou 

até da mesma linha podem ter finalidades e, por conseguinte, necessidades totalmente 

diferentes uns dos outros. 

Há grandes diferenças conceituais entre as funções e estrutura básica de estações de 

baldeação e outras linhas do mesmo modal, entre estações de baldeação e outros 

modais, estações com função de acesso/coleta de regiões adensadas, estações finais de 

linha, estações de conexão com a malha de transporte de longo percurso, entre outros 

exemplos. 

Algumas dessas diferenças podem ser explicadas pelos seguintes fatores: 

 Localização nas Cidades 

De uma maneira geral os sistemas ferroviários funcionam muitas vezes como 

ligação entre as áreas dos subúrbios da cidade e as áreas centrais e os sistemas 

metroviários funcionam dentro da área central. 

Como na área central o valor dos terrenos é maior, normalmente os terminais 

metroviários são enterrados, e as linhas do metrô subterrâneas, mas essas características 

não são definitivas e, quando o projeto aponta como viável, as vias e as estações podem 

ser construídas no nível da rua ou até aéreas. 

Quando enterrados, os sistemas de transporte geram menor influência na vizinhança 

e de certa forma ficam em maior harmonia com a cidade. A consideração da integração 



 

14 

 

entre o terminal e seu entorno, portanto, se torna importante, sobretudo nas estações de 

trem, que em grande parte estão localizadas nos subúrbios, em locais onde já existe 

propensão para a degradação da região lindeira. 

 Conexão a Malhas de Longo Percurso 

Em muitos locais onde existe uma cultura mais consolidada em relação à utilização 

de ferrovias para transporte de passageiros entre regiões, os terminais ferroviários 

funcionam como ponto de acesso de viagens de longo percurso, inclusive interestaduais 

e internacionais. Esses terminais que funcionam como local de transbordo para a malha 

urbana normalmente são localizados fora do centro das cidades, situando-se em seu 

entorno onde existe integração com as linhas de metrô. 

 Centros Geradores de Viagens 

Muitas vezes também se tornam polos de atração de viagens, uma vez que criam 

grandes aglomerações de pessoas, que atraem a instalação de comércio na região. 

Em algumas cidades do mundo, as estações são também shopping centers, com 

lojas, restaurantes, lanchonetes, museus e, interligadas com linhas de trem, ônibus e 

metrô, como é o caso de Tóquio, conforme exemplificado na Figura 2-1. 

 

Figura 2-1 – Estação de metrô em Tóquio como centro produtor de demanda 

Fonte: Image Shack (06/02/2011) (Disponível em: 

<http://img330.imageshack.us/img330/6149/k0247ol.jpg>) 

 

No metrô de São Paulo há exemplos de estações sobre as quais foram construídos 

shopping centers, aproveitando ao máximo os efeitos dos terminais metroviários como 

geradores de demanda. Os edifícios podem ser compartilhados com os locais de atração 

de viagens, o que ocasiona muitos benefícios, tais como possibilidade de geração de 

receita para a companhia de transporte, harmonização com o entorno etc. Além disso, a 
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criação de possibilidades de atividades nas estações tem um efeito desejado no 

abaulamento natural do pico de demanda, uma vez que os usuários tendo maior 

variedade na escolha de atividades acabam alterando a dinâmica de utilização do 

terminal. 

2.1.5.2 Aspectos Funcionais 

Com tantas peculiaridades e formas diferentes de operação de um terminal 

ferroviário ou metroviário, o layout e o fluxograma de caminho dos passageiros se 

alteram bastante de terminal para terminal. 

Alves et. al., (2004) afirmam, sobre componentes em terminais de passageiros de 

aeroportos: 

 

[...] o terminal de passageiros dispõe de diversas instalações, referidas como 

componentes, que realizam atividades específicas e interagem entre si. Os 

componentes do TPS
6
 podem ser divididos em dois grandes grupos: 

 Componentes Operacionais – São aqueles que realizam atividades 

essenciais associadas ao processo de embarque ou ao processo de 

desembarque, seja na operação de voos domésticos ou na operação de voos 

internacionais. Ex.: check-in, sala de pré-embarque etc.; 

 Componentes Não Operacionais – São aqueles que realizam 

atividades acessórias nos processos de embarque e desembarque de 

passageiros ou naquelas destinadas aos demais usuários do aeroporto. Ex.: 

restaurante, caixa eletrônico etc. (ALVES et. al., 2003, apud MEDEIROS, 

2004). 

 

Já Almeida et. al. (1996) definiram uma classificação a respeito dos elementos que 

fazem parte dos componentes operacionais em terminais aeroportuários, que 

posteriormente foi adaptada por Feitosa (2000) para o caso dos terminais ferroviários e 

metroviários: 

 Componentes de Processamento são aqueles em que o passageiro e/ou sua 

bagagem são processados dependendo de uma taxa de serviço específica do 

componente. Ex: Bilheteria e bloqueios; 

 Componentes de Espera ou de Aglomeração são os componentes onde os 

passageiros aguardam pela liberação ou pelo horário correto para se 

dirigirem a outro componente. Ex: Plataforma de embarque; 

                                                 

6
 TPS: Terminais de passageiros aeroportuários 
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 Componentes de Circulação, ou Conectores, são aqueles por onde os 

passageiros, funcionários e demais pessoas circulam, para se deslocar de 

um componente a outro. Ex: Escadas e corredores. 

2.2 Conceituação de Dimensionamento Operacional 

O processo do dimensionamento operacional de instalações deve ser feito quando 

houver projetos de construção ou reformulação de construções. No contexto da análise 

de instalações públicas, consiste na definição da quantidade dos elementos que as 

compõem e de sua disposição geral, definindo também características de operação que 

possam afetar o nível de serviço do usuário e a capacidade do sistema. 

Os componentes de um terminal devem ser balanceados para que não haja 

ociosidade além da planejada para o sistema. É importante notar que, no entanto, 

conforme afirma Churchman (1972) ao falar sobre enfoque sistêmico, a ociosidade por 

si só não significa um sintoma de perturbação e, que a menos que o contexto seja um 

sistema amplo, é inútil pensarmos em ociosidade. Com isso, pode-se concluir que o 

balanceamento dos componentes de um terminal não é simples, indo muito além da 

adequação da capacidade nominal dos elementos às demandas levantadas para 

determinados períodos. 

A operação se faz extremamente complexa, pois os terminais podem apresentar 

diversos cenários, de acordo com a variação de comportamento dos componentes que 

interagem na operação. Além disso, há casos especiais, como as situações de 

emergência em que as edificações necessitam repentinamente de evacuação ou o caso 

das pessoas com deficiência que necessitam de adequações nos componentes. O 

planejamento da operação deve considerar essas exceções e o processo de 

dimensionamento operacional servirá para que a estrutura seja capaz de se adaptar a 

esses casos. 

Odoni e Nefville (s.d.) indicaram as quatro etapas comuns que são utilizadas no 

dimensionamento de terminais aeroportuários, as quais podem ser aplicadas ao contexto 

dos terminais ferroviários e metroviários: 

1. Previsão de níveis de tráfego para horas de pico; 

2. Especificação de padrões de nível de serviço; 

3. Análise de fluxo e determinação de requerimentos de serviço e espaço; 

4. Configuração do serviço e do espaço. 
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A previsão da demanda é considerada um fator primordial em todos os tipos de 

análise e avaliação de dimensionamento operacional de terminais. De uma forma mais 

agregada ou detalhada e com estudos mais ou menos profundos, os métodos e técnicas 

utilizam esses dados para estimar a necessidade dos componentes e suas interações. 

2.2.1 Métodos Empíricos – Índices de Dimensionamento 

Métodos empíricos, muito utilizados no Brasil, se valem de conceitos e não de 

modelos; não empregam o método científico e nem sempre garantem a qualidade do 

resultado final. No entanto, apresentam grandes vantagens, como o baixo custo e a 

rapidez nas definições. 

Os métodos de dimensionamento aferidos por Ferreira (1992) eram utilizados na 

época pelas empresas responsáveis pelo transporte urbano sobre trilhos na região de São 

Paulo (CBTU, FEPASA e Metrô). A partir deste estudo, foi levantado um ábaco para o 

dimensionamento das plataformas que permitisse a consolidação de um método que 

pudesse ser utilizado pelas empresas. 

Normalmente, um índice de dimensionamento é definido para correlacionar a 

demanda em certo período, que normalmente é a da hora de maior movimentação, com 

a necessidade de cada componente. Além disso, muitas vezes são definidas quantidades 

mínimas em função do “porte da estação”, conceito um pouco mais qualitativo que 

depende da interpretação do planejador. 

As edificações são, por vezes, superdimensionadas por serem concebidas com o 

auxílio de métodos empíricos, devido à utilização de índices genéricos, que são 

desenvolvidos ao longo do tempo com a experiência dos planejadores e nos quais são 

embutidos fatores de segurança. 

Como se pode ver nos levantamentos bibliográficos feitos por Ferreira (1992) sobre 

métodos para terminais ferroviários e metroviários, e por Medeiros (2004) em relação a 

terminais aeroportuários, os métodos podem apresentar grandes discrepâncias, tendo em 

vista que as características de cada região diferem bastante entre si e cada terminal de 

passageiros tem suas peculiaridades na operação, além de serem desenvolvidos por 

pessoas com experiências de realidades diferentes. 

Não é recomendada, portanto, a utilização de métodos empíricos para o 

dimensionamento operacional de terminais urbanos, principalmente em áreas adensadas, 

onde o custo dos terrenos e da construção é alto e o volume de passageiros afetados pela 

operação também. Por outro lado, não se pode prescindir do conhecimento adquirido 
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através da experiência que levou ao desenvolvimento desses métodos, e as 

considerações por eles tratadas devem ser traduzidas de alguma forma nos métodos que 

forem ser utilizados, quaisquer que sejam estes. 

2.2.2 Métodos Analíticos 

A pesquisa operacional pode ser utilizada no planejamento urbano por meio de 

teorias de filas, inteligência artificial, regressões lineares e dados estatísticos. Esses 

estudos têm como principal ferramenta a utilização de modelos matemáticos, que são 

aplicados aos problemas por meio de metodologias definidas para sua resolução. 

Essas metodologias se baseiam no método científico, e utilizam modelos para a 

geração de cenários de solução. Através da comparação das soluções medidas com 

parâmetros de qualidade definidos pode-se escolher as soluções mais adequadas para 

cada caso. 

Gualda (1977) apresenta o desenvolvimento e a aplicação do modelo ACAP para 

análise e balanceamento de capacidade de terminais de passageiros de aeroportos dos 

Estados Unidos da América. Segundo o autor, a modelagem do lado terrestre do 

aeroporto e, em particular, do terminal de passageiros abrangeu as seguintes etapas 

básicas: 

 Caracterização funcional do aeroporto como um sistema; 

 Conceituação de capacidade associada a níveis de serviço; 

 Modelagem propriamente dita; 

 Implementação do modelo em computador; 

 Teste e validação do modelo. 

Os métodos analíticos se prestam para a avaliação de diversos cenários, apontando 

o impacto dos níveis de serviço e da capacidade dos terminais a partir da alteração tanto 

das premissas utilizadas como dados de entrada quanto dos resultados. 

O conhecimento desenvolvido com estes estudos deve ser utilizado para a 

adequação ou criação de novos modelos para terminais de transporte ferroviários ou 

metroviários. 

2.2.3 Simulações 

Os métodos de simulação são os mais utilizados atualmente para a solução dos 

problemas de avaliação e análises de terminais de passageiros. Isso porque o problema 

em questão pode ser facilmente representado por fluxos que respeitam uma ordem 
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lógica, e os parâmetros de operação por atributos informados para os aplicativos de 

simulação. 

Feitosa (2000) fez um vasto levantamento de diferentes classificações para modelos 

de simulação e serão apresentadas aqui as que, dentre elas, são pertinentes ao intuito do 

trabalho. 

No que se refere ao comportamento dinâmico das variáveis, foi apontado que os 

modelos de simulação podem ser classificados em três grupos: 

1. Discretos: As variáveis do sistema modificam-se instantaneamente em 

pontos discretos ao longo do tempo; 

2. Contínuos: As variáveis do sistema têm seu valor modificado continuamente 

ao longo do tempo. As mudanças de valor dessas variáveis são descritas 

por sistemas de equações diferenciais; 

3. Híbridos: As variáveis do sistema modificam-se tanto instantaneamente 

como continuamente ao longo do tempo. 

Também segundo Feitosa (2000), quanto à consideração dos aspectos aleatórios 

associados ao sistema que se propõe retratar, os modelos de simulação podem ser 

determinísticos ou estocásticos. O modelo é determinístico se todos os eventos que nele 

ocorrem têm início e duração já previamente definidos, não havendo portanto qualquer 

incerteza associada ao seu comportamento no decorrer do período em que é analisado. 

No modelo estocástico, um ou mais valores associados aos eventos não são previamente 

conhecidos, sendo determinados no decorrer da simulação a partir das distribuições de 

probabilidade que os representam. 

Segundo Daamen (2005), há duas formas em que o comportamento dos pedestres é 

considerado para a representação em modelos: 

 Macroscopicamente; 

 Microscopicamente. 

Daamen afirma também que: 

 

Modelos microscópicos tratam cada pedestre como um único objeto, que 

tem interações com outros pedestres. Em um modelo macroscópico, são 

descritos fluxos de pedestres se movendo através da malha da estação, ao 

invés de pedestres isolados. 

Os modelos de pedestres macroscópicos são baseados nas relações entre 

densidade, média de velocidade e intensidade de fluxos de pedestres. 

Algumas dessas relações, especialmente para lugares públicos com 

comportamento de pedestres ‘normal’, são baseadas em observações na 

prática. Porém é impossível obter essas observações para toda forma de área 
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espacial, para todo o tipo de infraestrutura sob circunstâncias diferentes 

(DAAMEN et. al., 2001). 

 

Há a possibilidade também da criação de modelos mesoscópicos, que “apresentam 

características mistas, preservando níveis significativos de agregação e detalhamento, 

simultaneamente. Assim, caracterizam um nível intermediário de agregação” (ARIOTTI 

et. al., 2004). 

Outra técnica que pode ser utilizada em simulações e que de certa forma diz 

respeito ao grau de agregação do modelo é o agrupamento de dados. Para a redução do 

esforço computacional sem a perda de qualidade, Setti (1995) desenvolveu um método 

para o agrupamento de dados para simulação de terminais de passageiros aeroportuários 

por meio de estudos estatísticos que utilizam análise de variância (ANOVA). Com isso, 

permitiu o uso de um menor número de tipos de voos, ao mesmo tempo em que 

preservou as diferenças das categorias que poderiam contribuir para a precisão nos 

resultados. 

Antes das análises de simulação, devem ser levadas em consideração as decisões de 

como os modelos serão construídos, de acordo com as características apresentadas 

acima, e também deve ser feita a caracterização do problema com o levantamento das 

variáveis que irão ser consideradas nos modelos. 

Essa caracterização, na criação do modelo conceitual de Feitosa (2000), antes da 

modelagem computacional propriamente dita, percorreu primeiramente a etapa de 

identificação nos terminais de passageiros dos aeroportos regionais. As características 

relevantes foram levantadas em termos de: 

1. Instalações existentes, situando-as quantitativa e qualitativamente; 

2. Rotinas e procedimentos operacionais praticados nas diversas 

circunstâncias de solicitação e demanda; 

3. O perfil operacional dos passageiros, acompanhantes e demais elementos 

integrantes do processo. 

Atualmente, grande parte do desenvolvimento da modelagem com simulação de 

pedestres no trato de edificações acontece em companhias de aplicativos comerciais. 

O portal de modelagem em evacuação
7
 fez um levantamento de modelos que são 

capazes de fazer a simulação de pedestres em situações de evacuação de uma 

                                                 

7
 O endereço eletrônico do portal de modelagem é: http://www.evacmod.net. 

http://www.evacmod.net/
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edificação, uma vez que estas situações são críticas no dimensionamento operacional 

para a garantia da segurança dos usuários. Foram levantados 57 modelos deste tipo, 

além de 5 voltados para a evacuação com o uso de elevadores.  

Zhao et. al. (2009) discorrem sobre alguns modelos utilizados na simulação de 

pedestres em estações de metrô durante situações de emergência, e identificou as 

principais ferramentas no mercado - estas baseadas nos modelos -, levantadas pela Rail 

Safety and Station Board (RSSB) e apresentadas na tabela a seguir. 

 

Tabela 2-4 – Principais Aplicativos e Fornecedores 

Aplicativo Fornecedor 

Building EXODUS Fire Safety Engineering Group 

EGRESS AEA Technology plc 

Legion Legion International Ltd. 

MYRIAD Crowd Dynamics 

STEPS Mott MacDonald 

 

Normalmente esses modelos consideram o comportamento microscópico para 

representar o comportamento de pedestres, a partir de uma extensa pesquisa que 

considera uma grande variedade de situações. 

Porém, a utilização desses aplicativos detalhados não garante um resultado 

adequado se não existirem dados relacionados às características e peculiaridades de 

cada local a ser modelado. 

2.2.4 Métodos de Dimensionamento Utilizados (Metrô e CPTM) 

Como foi mencionado anteriormente, é importante que os métodos empíricos sejam 

levados em conta no dimensionamento operacional e na avaliação de terminais, uma vez 

que há grande quantidade de conhecimento adquirido ao longo do desenvolvimento 

dessas empresas responsáveis pelo transporte público urbano embutidos nos índices de 

dimensionamento e nas recomendações desses procedimentos. 

Com o intuito de trazer à tona este conhecimento, serão apresentadas as diretrizes 

básicas e métodos de dimensionamento das empresas responsáveis pelo transporte 

urbano sobre trilhos na cidade de São Paulo. 
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 CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

Uma série de recomendações para os diversos elementos que compõem os terminais 

ferroviários são utilizadas para o dimensionamento operacional. A seguir serão descritas 

parte das recomendações que dizem respeito aos componentes operacionais e que foram 

apresentadas pela CPTM nos projetos de adaptação de estações já existentes ou de 

concepção de novas estações (CPTM 2003). 

Plataforma 

Procurou-se sempre que possível dotar as estações de plataformas centrais. 

Deverão ser mais amplas e mais seguras, possibilitando a concentração das 

circulações verticais, preferencialmente no ponto mediano de seu comprimento, 

para melhor distribuição dos passageiros. 

Sob a área de projeção do mezanino, foram acomodados os usos essenciais 

(elevadores, casa de máquinas, shafts e sala de auxílio ao usuário), deixando livre 

todo o resto da área. Sua largura foi estabelecida para acomodar os passageiros e 

a circulação vertical e garantir a distância mínima de segurança de 2 metros entre 

obstáculos pontuais e a borda da plataforma, evitando a proximidade excessiva 

entre o trem em movimento e os passageiros situados nesta região. 

Circulação vertical 

Cada plataforma de estação poderá receber um conjunto de escadas fixas e/ou 

rolantes e elevador para portadores de deficiência física. A implantação, quando 

ocorrer, poderá ser por apenas um equipamento em cada plataforma, dado que a 

capacidade de escoamento foi projetada para o horizonte de 2010. As escadas 

rolantes podem ser dispostas de forma a permitir a inversão no sentido do fluxo, 

considerando eventual parada em períodos de manutenção. 

 Acessos 

O projeto de acessos em áreas públicas disponíveis ou na faixa ferroviária 

prevê a instalação de passarelas com rampas junto às ruas em torno das 

estações.(...) 

Mezanino 

Localizado sobre as plataformas, abrigará acesso, hall de bilheterias, saguão e 

salas operacionais. Estará localizado sobre a via permanente e seu acesso se dará 

através de passarela pública de travessia de linha. 
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Na área livre do mezanino, haverá portão para o fechamento da estação sem 

impedimento para a passagem do público pela passarela. Nesta área estarão as 

bilheterias, a sala para contagem da renda e a linha única de bloqueios 

eletrônicos. Junto às bilheterias, há uma área reservada para a instalação de 

bilheterias automáticas e de painel mímico para avisos relacionados ao 

funcionamento do sistema. A área livre do mezanino poderá servir de apoio a 

programas comunitários como, por exemplo, exposições temporárias, painéis de 

informações sobre eventos etc. 

Ainda nesta área livre, estarão os equipamentos de apoio (caixas de correio, 

telefones públicos, bancas de jornal e revistas, postos de engraxates, comércios de 

pequeno porte). Estes equipamentos podem requalificar o espaço coletivo e reduzir 

a ocupação caótica e a poluição visual nestes espaços de grande circulação de 

pedestres, em geral ocupados pelo comércio informal. Todo o mobiliário (lixeiras, 

bancos, relógios, painéis informativos etc.) deverá ser padronizado. 

A partir da linha de bloqueios, inicia-se a área paga, onde estarão: as 

circulações verticais de acesso às plataformas e elevadores para os portadores de 

deficiência; passarela para acesso dos funcionários às salas técnicas; shafts para 

abrigar as prumadas verticais das instalações prediais; sala de supervisão 

operacional; e as salas operacionais e de apoio. Nesta área paga estarão ainda o 

arquivo, os sanitários, vestiários e refeitórios dos funcionários, os depósitos de 

materiais e a área de serviço. 

Diretamente voltados para o saguão, em área paga, estarão os sanitários 

públicos – devidamente equipados para utilização por portadores de deficiência – 

próximos aos sanitários de funcionários, o que ajuda na fiscalização. A 

proximidade dos serviços de limpeza facilita ainda a manutenção rotineira dos 

sanitários e garante seu pleno funcionamento durante todo o período de atividade 

da estação. 

 

 Metrô 

Por fazerem parte da mesma malha urbana, com grande influência entre as 

operações, e até compartilharem algumas estações de integração entre metrôs e trens, há 

um intercâmbio entre os métodos de dimensionamento do Metrô e da CPTM, e os 

conceitos e o conhecimento desenvolvidos por um podem ser utilizados pelo outro. 
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No dimensionamento das estações do Metrô são definidas as dimensões básicas das 

plataformas e dos componentes de circulação. São fornecidas as dimensões mínimas da 

seção transversal da plataforma de embarque, dimensões dos elevadores e capacidade e 

dimensão dos elementos de acesso e egresso, além de recomendações de 

dimensionamento de componentes não operacionais.  

 Plataforma 

As recomendações para as plataformas, conforme mostrado na Figura 2-2, que é 

uma reprodução simplificada do manual do Metrô, dizem que a largura da plataforma 

tem de ter no mínimo 4 metros, mais 60 centímetros de faixa de segurança. O 

comprimento padrão da plataforma é de 136 metros. Com esses dados é possível 

encontrar a recomendação mínima da área das plataformas. 

 

 

 

Figura 2-2 – Seção transversal e dimensões recomendadas 

 

Respeitando a largura mínima definida, diretrizes do Metrô indicam que a largura 

da plataforma deve ser tal que possibilite a acomodação de no mínimo 2/3 da 

capacidade de um trem (1.000 usuários) somados à demanda acumulada durante o 

intervalo entre trens. Para tal, a largura da plataforma pode ser definida através da 

seguinte fórmula, encontrada no material operacional do Metrô (Metrô 2005): 

0,3)25,02(

21
25,060,0






C

NN
L  

Onde: 

L = largura da plataforma 

0,60m = faixa de segurança 

0,25m = afastamento das paredes 

C = comprimento da plataforma 

N1 = número de embarques previstos durante o intervalo entre trens 
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N2 = 2/3 da capacidade de um trem. Quando a plataforma for central, esse valor será multiplicado 

por 2 

3,0 = densidade máxima admitida 

 

 Elementos de circulação 

O dimensionamento das escadas tem como fundamentos sua capacidade de 

escoamento e sua eficácia em retirar todo o volume de passageiros da plataforma num 

intervalo menor ou igual ao intervalo entre trens. Desse modo é garantida a evacuação 

das pessoas e o ciclo de passageiros não entra em colapso. 

Os bloqueios, corredores e rampas devem permitir o mesmo escoamento previsto 

para as escadas, e não podem ser pontos de gargalo. 

A diretriz apontada em Metrô (2005) para o dimensionamento dos componentes 

indica que as estações têm que possibilitar o acesso aos usuários e para tal, os 

parâmetros indicados na Tabela 2-5 devem ser seguidos: 

Tabela 2-5 – Capacidade dos Componentes do Terminal 

Fonte: Metrô (2005) e Metrô (2008) 

 

 

Também é apontado pelo Metrô (2005) que quando um componente apresenta um 

escoamento crítico, ou seja, quando sua capacidade de escoamento for menor do que a 

demanda, são necessários locais de formação de fila suficientemente grandes para 

comportar o acúmulo de pessoas na espera da passagem. 

2.3 Comportamento de Pedestres 

Pretende-se utilizar pesquisas sobre o comportamento de pedestres para o 

desenvolvimento do modelo que será proposto, com especial atenção à dinâmica de 

pedestres em situações de multidão, seleção do caminho e em situações em gargalos.  

Os estudos serão levantados com base nos trabalhos disponíveis na literatura, para 

que o modelo desenvolvido posteriormente seja representado com a maior aproximação 

possível ao comportamento real. 

Componente Capacidade Observação

Escadas Rolantes 6.500 pass/h Nominal

Escadas Fixas 1.500 pass/h/m H<=4,00 m

1.200 pass/h/m H>4,00 m

Bloqueios 1.500 pass/h Entrada

2.000 pass/h Saída

Corredores e Rampas 3.000 pass/h/m -

Bilheterias 360 pass/h -
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O comportamento de pedestres passou a ser mais estudado a partir da pesquisa de 

Fruin (1971), que desenvolveu um extenso trabalho que envolvia, entre outros temas, a 

análise do comportamento de pedestres em relação ao espaço e na etapa de evitar 

conflito, o entendimento da relação entre a velocidade de caminhada de multidões e a 

concentração de pedestres, e a definição de padrões de níveis de serviço para pedestres 

em diversas situações. 

Uma de suas muitas contribuições no trabalho foi a identificação de que forma a 

velocidade dos pedestres se comportava em relação à variação do espaço útil por 

usuário, dado em área/passageiros (inverso da densidade). O resultado é mostrado no 

Figura 2-3, que representa a velocidade de caminhada em áreas de circulação: 

 

Figura 2-3 – Velocidade x Espaço por pedestre 

Fonte: Fruin (1971) 

 

A partir disso muitos outros estudos foram desenvolvidos e, dentre os trabalhos 

recentes, há de se destacar a pesquisa de fluxos de pedestres em instalações de 

transporte público desenvolvida por Daamen (2004a), que ampliou as áreas de pesquisa 

neste assunto abordando áreas, como o comportamento dos fluxos em gargalos, a 

definição de velocidade livre ou de desejo da seleção de rota etc. 

Na Figura 2-4 é apresentado o esquema onde Daamen (2004a) representa a relação 

entre fluxo e densidade para o tráfego de pedestres, e os conceitos embutidos por trás 

dessa relação serão utilizados para que a curva de velocidade dos pedestres seja alterada 
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quando as características de cada usuário forem levadas em consideração, na 

caracterização do problema. 

 

 

Figura 2-4 – Relação entre fluxo e densidade para tráfego de pedestres 

Fonte: Daamen (2004a) 

 

Em outro levantamento feito através de técnicas de brainstorm e com o objetivo de 

realizar pesquisas experimentais no comportamento de pedestres ao caminhar, Daamen 

(2003) levantou uma série de variáveis relevantes no comportamento de pedestres: 

 Velocidade livre ou desejada; 

 Direção; 

 Formação de grupos; 

 Extensão na qual a velocidade livre é mantida (indicador de agressividade); 

 Densidade; 

 Gargalos; 

 Presença de obstáculos. 

Além disso, alguns fatores que criam peculiaridades no comportamento de 

pedestres em relação a outros entes e que impactam na modelagem foram levantados 

por Daamen (2001) e serão considerados no avanço da pesquisa. São eles:  

Diferenças na partícula: 

 Dependem de sua própria fonte de energia para se movimentar; 
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 Podem desacelerar a uma taxa muito alta; 

 Utilizam o espaço em duas dimensões; 

 Podem esperar interações vindas de todas as direções em qualquer tempo. 

Diferenças no fluxo: 

 Devido à legislação de tráfego de veículos, o comportamento do fluxo de 

veículos é muito mais previsível do que o do fluxo de pedestres. 

Estes fatores devem ser considerados quando os entes modelados são pedestres, 

pois podem impactar significativamente a forma de comportamento. 
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3 Caracterização e Tratamento Metodológico 

3.1 Classificação Taxonômica 

Para conseguir focar mais acuradamente em pontos específicos que contribuirão 

com a análise de um objeto de estudo tão abrangente, como são os terminais de 

transporte de passageiros em geral, será utilizada uma ferramenta difundida no 

conhecimento científico: a taxonomia. Dessa forma será possível a delimitação da 

abrangência do estudo e a identificação mais clara das diferenças de desenvolvimento 

dos estudos de cada tipo de terminais. 

3.1.1 Taxonomia de Terminais de Passageiros Metroviários e 

Ferroviários

A classificação proposta na Tabela 3-1 não é definitiva e há outras categorizações 

possíveis para terminais, porém os itens levantados aqui foram identificados como os 

que têm ou podem causar influência para o planejador no trabalho de avaliação e 

dimensionamento operacional do terminal. 

Com ela se tem a definição do porte e características do terminal (Quantidade de 

modais, Capacidade, Quantidade de linhas), de fatores que impactam no tipo de usuário 

(Motivo padrão de viagem, Duração da viagem característica, Forma de acesso/egresso, 

acessibilidade), fatores que impactam na demanda (Relação entre acesso/egresso no 

pico da manhã, Movimentação), características especiais que podem impactar na 

operação do terminal (Venda de bilhete no local, Controle de embarque de passageiros, 

Existência de amenidades, Perfil do trem durante a passagem), entre outros. 

Ao serem levantadas essas características, o desenho da estação vai tomando forma 

e os fatores que impactam na operação e que devem ser utilizados nos modelos de 

avaliação e dimensionamento começam a ser definidos. 
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Tabela 3-1 – Taxonomia para Terminais de Passageiros 

 

 

Ao longo do trabalho, durante as análises e estudos que serão apresentados e para 

que estes estejam devidamente delimitados, será assumido um tipo de terminal de 

1. Quantidade de modais 10. Existência de amenidades (lojas, lanchonetes)

2. Movimentação (quantidade de pass)    10.1. Sim

   2.1. Grande - > 40 mil pass/dia    10.2. Não

   2.2. Média - entre 8 mil e 40 mil pass/dia 11. Quantidade de linhas

   2.3. Pequena - < 8 mil pass/dia    11.1. Uma linha

3. Motivo padrão da viagem    11.2. Entre duas e três linhas

   3.1. Trabalho/Estudo    11.3. Quatro ou mais linhas

   3.2. Turístico 12. Plataforma

   3.3. Lazer    12.1. Central

4. Forma de acesso/egresso    12.2. Lateral

   4.1. A pé    12.3. Ambas

   4.2. Bicicleta 13. Mezanino intermediário

   4.3. Carro Próprio    13.1. Sim

   4.4. Taxi    13.2. Não

   4.5. Ônibus 14. Portas na estação para acesso ao trem

      4.5.1. Urbano    14.1. Sim

      4.5.2. Intermunicipal    14.2. Não

      4.5.3. Interestadual 15. Localização na linha

      4.5.4. Internacional    15.1. Estação final

   4.6. Trem    15.2. Intermediária

      4.6.1. Urbano    15.3. Integração

      4.6.2. Intermunicipal 16. Nível da estação

      4.6.3. Interestadual    16.1. Subterrânea

      4.6.4. Internacional    16.2. Térrea

   4.7. Metrô    16.3. Elevada

   4.8. Avião 17. Acesso entre plataformas

5. Duração da viagem característica    17.1. Por cima dos trilhos

   5.1. Pequena (minutos)    17.2. Por baixo dos trilhos

   5.2. Média (até 2 horas) 18. Perfil do trem durante a passagem

   5.3. Grande (horas/dias)    18.1. Cheio

6. Venda de bilhete no local    18.2. Médio

   6.1. Sim    18.3. Vazio

   6.2. Não 19. Existência de área paga

7. Controle de embarque de passageiros    19.1. Sim

   7.1. Bloqueio    19.2. Não

   7.2. Direcionador de fluxo 20. Relação entre acesso / egresso (pico manhã)

   7.3. Alfândega    20.1. 0% a 20%

   7.4. Imigração    20.2. 20% a 40%

   7.5. Vistoria de Segurança    20.3. 40% a 60%

8. Cobertura/Proteção    20.4. 60% a 80%

   8.1. Total    20.5. 80% a 100%

   8.2. Parcial 21. Existência de viagens com horário programado

   8.3. Inexistente    21.1. Sim

9. Acessibilidade    21.2. Não

   9.1. Total

   9.2. Parcial

   9.3. Inexistente
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passageiros metroviário que pode ser representado com a classificação taxonômica da 

seguinte forma: 

1.1 Quantidade de modais: 1 

2.3 Movimentação (quantidade de pass): Média entre 8mil e 40 mil pass/dia 

3.1 Motivo padrão da viagem: Trabalho/Estudo 

4.1 Forma de acesso/egresso: A pé 

5.1 Duração da viagem característica: Pequena (minutos) 

6.1 Venda de bilhete no local: Sim 

7.1 Controle de embarque de passageiros: Bloqueio 

8.1 Cobertura/Proteção: Total 

9.1 Acessibilidade Parcial 

10.1 Existência de amenidades: Sim 

11.1 Quantidade de Linhas: Uma linha 

12.1 Plataforma Central 

13.1 Mezanino intermediário: Sim 

14.2 Portas na estação para acesso ao trem: Não 

15.2 Localização na linha: Intermediária 

16.1 Nível da Estação: Subterrânea 

17 N/A 

18.2 Perfil do trem durante a passagem: Médio 

19.1 Existência de área paga: Sim 

20.4 Relação entre acesso / egresso (Pico Manhã): 60% a 80% 

21.1 Existência de viagens com horário programado: Não 

 

As classificações taxonômicas selecionadas para análises são comuns, havendo uma 

quantidade maior de estações deste tipo ou que se assemelham, atendendo à maioria dos 

requisitos. 

Além disso, em se tratando de um trabalho que propõe a consolidação de um 

conhecimento tão abrangente, faz sentido o foco em um caso mais simples, para que 

estudos posteriores possam se ater aos demais tipos de terminais que se encaixem a 

outras classificações taxonômicas. 

Delimitado o ambiente que será utilizado, cabe agora a caracterização do problema 

em si. 
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3.2 Enfoque Sistêmico 

Serão utilizados os conceitos de enfoque sistêmico para o estudo dos terminais 

metroviários e ferroviários. A metodologia empregada nas análises seguirá os preceitos 

levantados por Churchman (1972) em seu trabalho, que representa um marco importante 

nos estudos sobre a teoria de sistemas e o enfoque sistêmico. 

Durante a análise do funcionamento de um sistema, devido à sua complexidade e 

à interação entre os componentes, seu comportamento pode ser de difícil entendimento. 

O enfoque sistêmico propõe a solução por meio da separação do sistema em 

subsistemas (que têm uma complexidade menor), e a análise isolada de cada um deles. 

Para tal, é necessária a delimitação clara de cada subsistema e de como eles 

interagem entre si. Cada subsistema, sendo estudado isoladamente, pode contribuir para 

a maximização da eficiência do sistema global por meio da melhoria das relações entre 

eles, uma vez que o objetivo do subsistema deve sempre estar submetido ao objetivo do 

subsistema que o engloba (CHURCHMAN, 1972). 

Cada subsistema, quando muito complexo, pode também ser subdividido, sendo 

também utilizado o enfoque sistêmico para o encaminhamento da solução. 

Segundo Gualda (1995),  

 

[...] para a implementação de soluções de um sistema utilizando o enfoque 

sistêmico, devem ser consideradas as seguintes etapas: 

1. Identificação do sistema, de seus componentes, de seus objetivos, dos 

recursos disponíveis, dos aspectos inerentes à sua administração e de seu 

ambiente (restrições); 

2. Formulação do problema e das medidas de rendimento a considerar; 

3. Geração de alternativas para solução do problema; 

4. Avaliação das alternativas geradas a partir das medidas de rendimento 

formuladas; 

5. Seleção da alternativa que melhor atende às premissas consideradas. 

 

As etapas 1 e 2 consistem na caracterização sistêmica do objeto a ser analisado 

e, segundo Churchman (1972), devem ser cumpridas a partir do levantamento das 

seguintes características de um determinado sistema: 

1. Os objetivos totais e as medidas de rendimento do sistema; 

2. O ambiente do sistema, ou seja, as coações fixas a que ele está sujeito; 

3. Os recursos do sistema; 

4. Os componentes do sistema, suas atividades, finalidades e medidas de 

rendimento; 

5. Administração do sistema. 
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Neste trabalho, estas etapas serão percorridas e depois da fundamentação teórica, 

estruturação dos problemas a serem resolvidos e das hipóteses demonstradas, o estudo 

terá continuidade com o desenvolvimento do modelo, que permitirá o desenvolvimento, 

segundo a metodologia do enfoque sistêmico, das etapas seguintes (3, 4 e 5), trazendo a 

solução do problema em si com o desenvolvimento e a verificação dos modelos 

levantados. 

3.2.1 Identificação do Sistema e Formulação do Problema 

O sistema que será utilizado para análise é um terminal metroviário, já 

caracterizado por meio da taxonomia levantada anteriormente. 

Definido como uma estação média, com 19.000 passageiros por dia, com apenas 

uma linha de metrô, plataforma central, área paga separada por bloqueios, área não paga 

onde há componentes de compra de bilhete e componentes de compra de amenidades. 

O objetivo da análise sistêmica será a maximização da eficiência no cumprimento 

da função do terminal, e poderá ser considerado realizado somente se os requisitos de 

nível de serviço definidos para sua operação forem atendidos. 

A seguir serão percorridas as cinco etapas que Churchman (1972), como já dito, 

definiu para a caracterização do sistema a partir da utilização do enfoque sistêmico. 

3.2.1.1 Os Objetivos Totais e as Medidas de Rendimento 

Segundo Churchman (1972), os sistemas têm objetivos reais e declarados. 

Conforme já dito antes, mas agora adequando ao universo do sistema em questão, o 

objetivo real e declarado do sistema aqui analisado é possibilitar a entrada ou saída dos 

passageiros do sistema metroviário, atendendo às necessidades de processamento dos 

mesmos. 

Porém, há também objetivos adjacentes que devem ser considerados na análise do 

sistema e que concordam com uma característica geral dos sistemas levantada também 

por Churchman (1972), quando apontou que o objetivo de minimização é válido para 

qualquer sistema. 

A minimização do tempo que os passageiros gastam no terminal, a maximização do 

conforto percebido pelos passageiros, a minimização do custo de operação, a 

minimização do custo de construção, entre outros fatores, deverão também direcionar as 

tomadas de decisão do dimensionamento operacional para que a maximização da 

eficiência seja atendida. 
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O levantamento das medidas de rendimento do sistema, e posteriormente de cada 

componente, deve ser balizado pelos objetivos adjacentes, sendo que cada medida de 

rendimento deverá estar atrelada a um objetivo ou mais. Essas medidas serão 

fundamentais para que a comparação entre terminais possa ser feita, possibilitando a 

melhoria dos terminais menos avançados em termos de rendimento. 

As medidas de rendimento devem ser analisadas em função dos horários medidos, 

isso porque, devido à grande sazonalidade da demanda dentro de um mesmo dia, há 

horários em que as medidas são muito alteradas e podem camuflar situações, causando a 

impressão de uma qualidade maior do que realmente será para os passageiros. 

Também há a possibilidade da normalização dessas medidas, por meio da 

multiplicação da curva de passageiros pela curva de medida de rendimento ao longo do 

dia. Dessa forma, as medidas que foram feitas a partir de uma quantidade maior de 

passageiros seriam mais representativas no número final da medida de rendimento. 

 Tempo médio de permanência dos passageiros em componentes 

operacionais 

Esta medida deverá ser minimizada e representará o tempo que os usuários gastarão 

para passar apenas pelos processos necessários para seu acesso/egresso. 

 Nível de serviço geral 

Esta medida de rendimento será composta pelos níveis de serviço associados a cada 

componente normalizados em uma variável que represente a qualidade percebida pelos 

usuários, além de outras medidas que correspondem ao nível de serviço do terminal 

como um todo. 

Para a composição desta medida, é importante a calibração de cada variável que 

compõe a fórmula com a real percepção de qualidade do usuário tipo do sistema. Essa 

percepção pode ser revelada por meio de pesquisas com os usuários e da identificação 

na literatura de medidas que são correlacionadas a ela, como ocorre na pesquisa de 

incômodos sonoros em terminais rodoviários feita por Rodrigues (2006). 

 Custos financeiros 

Além de atender adequadamente ao usuário, o terminal de passageiros deve estar 

apto a atender os requisitos de custo de construção e operação. Estas medidas devem ser 

também minimizadas, o que tornará a operação mais viável e sustentável tanto do ponto 

de vista dos usuários quanto dos gestores do terminal e do sistema de transportes. 

 Quantidade média de passageiros “processados” por unidade de tempo 
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Em termos práticos esta medida representa a capacidade do sistema, uma vez que a 

demanda aplicada terá picos, quando o terminal terá que operar com saturação total. Se 

a capacidade máxima não for atingida por conta da demanda imposta, esta medida não 

deverá ser levada em consideração, pois, como já foi apontado, a ociosidade por si só 

não significa um sintoma de perturbação (Churchman, 1972). Isso porque ainda que 

ocioso, um terminal pode permitir a otimização do sistema de transporte que o engloba. 

 Desvio padrão do tempo total gasto entre o portão da estação e o acesso 

efetivo ao trem e vice-versa 

Deve-se notar que o tempo de permanência neste caso se difere da medida de 

rendimento já definida, porque, para este fim, será utilizado o tempo total, considerando 

tanto componentes operacionais quanto não operacionais.  

Esta medida de rendimento deve ser maximizada, e tem como objetivo o 

abaulamento natural dos picos de demanda, sabendo-se que os passageiros podem 

alterar suas rotas sem impactar o nível de serviço. Este efeito pode ser benéfico para 

reduzir a alta concentração de passageiros em um curto espaço de tempo, quando a 

capacidade não seria suficiente para o atendimento dos usuários dentro dos níveis de 

serviço adequados já definidos. 

 Quantidade de pessoas por área 

Essa medida poderá ser incluída no cálculo da medida de nível de serviço geral, 

porém, além de afetar a percepção de qualidade dos usuários também impacta em como 

o sistema opera, dada a influência que os usuários causam no comportamento dos 

demais. 

3.2.1.2 O Ambiente 

Segundo Churchman (1972), o ambiente é algo que afeta o objetivo do sistema e 

com o qual não se pode fazer muita coisa. Assume-se dessa forma que os fatores que 

compõem o ambiente são fixos, e o planejador não tem autonomia de decisão sobre eles. 

Neste trabalho, as análises não focarão nestes fatores, mas serão consideradas as formas 

como as alterações destes impactam no objeto de estudo. 

Um dos fatores mais importantes que constitui o ambiente ao qual o sistema estará 

sujeito é a demanda quantitativa e qualitativa, ou seja, a distribuição do carregamento de 

passageiros com as características do passageiro tipo. 
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Estando sujeito às restrições que o sistema de um nível hierárquico acima impõe, o 

ambiente é predefinido em grande parte pelas variáveis de decisão do sistema de metrô 

do qual o terminal faz parte. 

Outros fatores desse tipo que também têm grande impacto no terminal são as 

dimensões dos trens, incluindo suas características principais e o intervalo entre trens. 

Esses fatores irão impactar a forma como parte da demanda irá carregar o sistema. Eles 

irão impactar não só o carregamento, mas também o “descarregamento” do terminal, 

juntamente com a quantidade de passageiros que estiverem no trem, e por consequência 

a capacidade que eles terão de receber o embarque de passageiros da estação. 

Os demais fatores que compõem o ambiente podem ser identificados como as 

restrições físicas (vizinhança, instalações públicas etc.) e tecnológicas impostas ao 

planejador. Além delas, restrições de atendimento a normas e padrões técnicos também 

devem ser consideradas, podendo ser entendidas, neste caso, também como resoluções 

de sistemas hierarquicamente superiores. Por fim, como um fator preponderante 

também pode ser destacada a limitação de recursos financeiros, que direciona a 

concepção dos terminais, otimizando-os. 

Isto posto, serão enumerados os fatores do ambiente do sistema estudado da 

seguinte forma: 

 Restrições de dimensão devido a construções vizinhas e instalações; 

 Restrições de recursos financeiros de construção e operação; 

 Restrições tecnológicas de construção; 

 Normas e padrões de órgãos regulamentadores; 

 Intervalo entre trens; 

 Dimensões dos trens; 

 Demanda (quantitativa e qualitativa) aplicada ao terminal. 

3.2.1.3 Os Recursos 

Recursos são os meios pelos quais o sistema desempenha suas tarefas. Com eles o 

planejador poderá tomar as decisões necessárias para alcançar a eficiência e eficácia do 

sistema. Os elementos que compõem os recursos são: 
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 Componentes disponíveis 

Intuitivamente, os componentes e sua disposição para a composição do “layout” dos 

terminais surgem como os recursos mais diretos. As diferenças de modelos e os detalhes 

dos tipos disponíveis também são incluídos nos recursos. 

 Tecnologia de construção 

Além dos componentes, a tecnologia desenvolvida também pode ser um recurso que 

permitirá a criação de soluções adequadas para a operação. 

 Recursos financeiros disponíveis 

O planejador poderá ter um orçamento a ser seguido para conceber os terminais, 

que será utilizado em todas as etapas do projeto e da operação. 

 Metodologias e sistemas 

As pesquisas, metodologias e sistemas para o dimensionamento operacional e para a 

avaliação, ou para qualquer estudo de áreas relacionadas, são recursos dos quais o 

planejador deve fazer uso. 

 Operação do terminal (medidas operacionais) 

As medidas operacionais são recursos que alteram características do terminal de 

acordo de acordo com as necessidades de cada situação com objetivo de melhorar a 

qualidade da operação. 

3.2.1.4 Os Componentes, suas Atividades, Finalidades e Medidas de 

Rendimento 

Será utilizado o tipo de terminal definido com a classificação taxonômica, porém, 

ainda assim, para uma mesma classificação taxonômica há uma série de possibilidades 

de layouts, com a presença ou não de diversos componentes. Um terminal modelo foi 

concebido teoricamente, e ajustes neste padrão poderão ser feitos no decorrer do 

trabalho. 

Churchman (1972), como já dito no início deste estudo, aponta que os 

componentes, ou subsistemas, são definidos por funções e não por localização. 

Apresenta também que as funções podem ser entendidas como missões, tarefas ou 

atividades que são atribuídas aos componentes. Dessa forma, a partir da análise de 

missões é possível avaliar o valor de uma atividade para o sistema total. As medidas de 

rendimento referentes a missões devem estar relacionadas com a medida de rendimento 

do sistema global. 
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Só serão incluídos nesta análise de enfoque sistêmico os componentes operacionais 

- já definidos na conceituação de terminais de passageiros -, uma vez que as funções 

desses componentes são sempre associadas de alguma forma à função do sistema geral. 

Já os componentes não operacionais não têm necessariamente suas funções 

associadas à função do sistema geral, porém podem ser utilizados para que os objetivos 

das análises sejam maximizados, por meio da melhoria no nível de serviço ou do 

aumento da variabilidade de tempo que os passageiros gastam no terminal, se forem 

estes os casos. 

Para cada um dos três tipos aos quais os componentes operacionais serão 

associados, ou seja, componentes de processamento, espera ou circulação, haverá um 

comportamento característico e uma semelhança das principais medidas de rendimento, 

finalidades etc. 

Basicamente, as missões dos componentes de circulação se restringem ao 

transporte, alguns possuindo peculiaridades. Normalmente esses componentes 

possibilitam que os passageiros se locomovam de um local para outro. 

Os elementos de processamento modificam atributos dos usuários, sem 

necessariamente alterarem seu local. Após terem sido “processados”, os usuários ficam 

aptos para seguir para os próximos processos. Normalmente, seu comportamento pode 

ser caracterizado pela taxa de processamento, que mede qual é a velocidade de 

passageiros “processados” por unidade de tempo.  

Já os componentes de espera ou aglomeração existem pela restrição de capacidade 

dos elementos de processamento ou de passagem, onde são criadas as filas. Além disso, 

podem funcionar simplesmente como locais em que as pessoas ficarão paradas, à espera 

de algo como o próximo trem, alguém a encontrar ou até algum horário determinado 

para seguir viagem. 

Na Figura 3-1 estão representados os componentes operacionais e como eles serão 

dispostos no terminal padrão, concebido teoricamente para esta etapa. 
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Figura 3-1 – Componentes operacionais 

 

O terminal é dividido em três níveis de piso: o hall de acesso no nível da rua, o piso 

intermediário e a plataforma de embarque. Todos eles interligados por elementos de 

passagem. 

A seguir serão apresentados os componentes definidos, com a exposição dos pontos 

importantes, atividades que desempenham e medidas de rendimento que estarão 

atreladas às medidas de rendimento do terminal já definidas.  
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 Portão de acesso 

O primeiro componente é o portão da estação, que separa a estação da rua. Podem 

estar localizados em mais de um lugar, inclusive se localizando nos dois lados das ruas. 

Caracteriza-se como um componente de passagem, e sua medida de rendimento é o 

tempo de espera da fila para acesso ou egresso. 

Suas dimensões estão definidas pela capacidade dos passageiros de entrarem ou 

saírem das dependências das estações. 

Como é um elemento muito simples e barato em relação aos outros componentes, 

pode ter grandes dimensões e dificilmente apresentará filas ou conflitos na operação. 

 Hall de acesso 

Neste nível haverá um pequeno hall, que funciona como componente de 

aglomeração. Servirá de local para agrupamento e formação de filas dos passageiros que 

descerão ao piso intermediário. Costuma ser uma área coberta e, por isso, os dias de 

chuva podem ser dias críticos, quando certamente o comportamento e a necessidade dos 

pedestres serão alterados. 

O conflito neste local pode aumentar em dias chuvosos porque parte dos usuários 

estará utilizando guarda-chuvas abertos assim que adentrar no hall, o que fará com que 

os passageiros necessitem de uma área maior e de mais tempo, gasto para o fechamento 

dos guarda-chuvas. Além disso, as pessoas estarão caminhando mais devagar devido ao 

perigo de queda originado pelo piso molhado. 

É importante também que, para o hall de acesso, assim como para todos os demais 

elementos de espera ou aglomeração, seja contabilizado apenas o espaço útil,
8
 sem 

deixar cantos mortos que poderão camuflar níveis de serviço abaixo dos reais. 

Sua medida de rendimento será a concentração de passageiros por unidade de área 

útil (pass/m
2
). 

 Escadas de acesso ao piso intermediário 

As escadas são componentes de circulação e fazem a conexão entre o piso da rua e 

o piso intermediário. Elas podem ser utilizadas tanto para a subida quanto para a 

descida, e esses fluxos opostos podem causar interferência um no outro, porém 

normalmente a maioria dos pedestres, porque teria que utilizar sua própria força para 

subir as escadas, decide ascender para o nível da rua pelas escadas rolantes. 

                                                 

8
 Por “espaço útil” entende-se a área em que efetivamente os usuários utilizarão, que não considera 

cantos não utilizados, espaços atrás de pilares etc.  
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Em alguns terminais em que há a integração com outros modais, como o rodoviário, 

podem ocorrer filas nas escadas, pois o carregamento dos passageiros se concentra em 

curtos períodos de tempo em que chegam os veículos. 

Sua medida de rendimento será a concentração de passageiros por unidade de área 

(pass/m
2
) e tempo médio gasto na fila. 

 Rampas de acesso ao piso intermediário 

Como as escadas de acesso ao piso intermediário, as rampas também são 

componentes de circulação e fazem a conexão entre o piso da rua e o piso intermediário. 

Existem principalmente para dar acessibilidade aos terminais e para que usuários com 

necessidades especiais, como pessoas com cadeiras de roda, também consigam entrar no 

piso intermediário. 

Sua medida de rendimento será a concentração de passageiros por unidade de área 

(pass/m
2
) e tempo médio gasto na fila. 

 Escadas rolantes de acesso ao piso intermediário 

As escadas rolantes também ligam o piso da rua ao piso intermediário e em certos 

casos podem ser apenas de subida, deixando a descida pelas escadas usuais. 

Sua medida de rendimento será o tempo médio gasto na fila e a fila média dada em 

quantidade de usuários. Além disso, a velocidade da escada rolante também funcionará 

como uma medida de controle, mas serão impostos limites de velocidade tanto 

inferiores quanto superiores para que se garanta a segurança e o conforto dos usuários. 

 Piso intermediário – Área não paga 

Nesta área fica a maioria dos componentes não operacionais. Podem existir 

lanchonetes, exposições, bancas de jornal, guichês de vendas de produtos diversos etc. 

A bilheteria também estará localizada neste local, onde ainda se encontrarão as 

máquinas automáticas de compra de bilhetes, máquinas para aferição no saldo de 

bilhetes e outros componentes que atendem a necessidades diversas dos usuários do 

sistema.  

Seu layout deve ser estudado com maior ênfase porque nesta área ocorre formação 

de filas em diversos componentes, o que pode interferir no fluxo dos passageiros que 

estão em outro processo e piorar a eficiência do terminal. 

Sua medida de rendimento principal será a quantidade de passageiros por unidade 

de área útil (pass/m
2
), porém deve ser levada em conta a existência de interferências de 
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fluxos, que serão medidas mais qualitativamente e também devem ser controladas após 

o detalhamento do layout. 

 Bilheteria 

As bilheterias são componentes de processamento, caracterizadas pela taxa de 

atendimento médio e seu desvio padrão. 

Também podem existir máquinas automáticas de compra de bilhetes que irão 

“concorrer” com as bilheterias convencionais e alterar seu carregamento. 

É importante notar que nem todos os usuários utilizarão este componente, e por isso 

deve ser feita a calibração dessa proporção com a proporção real de cada sistema de 

transportes e seu sistema de cobrança. 

Sua medida de rendimento será o tempo médio gasto na fila e a fila média dada em 

quantidade de usuários. 

 Bloqueios 

Os bloqueios funcionam como elemento de controle entre a área paga e a área não 

paga. São componentes de processamento e apresentam taxas de processamento 

diferentes para passageiros que estão entrando e passageiros que estão saindo. Os 

usuários que estão no sentido de acesso ao sistema demoram mais devido à necessidade 

da inserção dos bilhetes. 

Normalmente, os bloqueios têm seu sentido de fluxo definido pela administração do 

terminal, o que pode ser alterado, para a melhoria do nível de serviço, quando a taxa 

entre quantidade de passageiros em acesso e egresso mudar. 

Em alguns locais, porém, o bloqueio funciona apenas para os passageiros que estão 

entrando no sistema de transporte, e a saída para a área não paga das estações é feita por 

meio de um outro elemento que só tem o fluxo permitido para um sentido. 

Em outros locais, o pagamento é feito por meio de um sistema em que não há 

separação física entre área paga e área não paga, sendo que o controle de cobrança 

ocorre dentro dos trens, no desembarque ou na estação realizado por agentes de 

fiscalização das companhias de transporte. 

Sua medida de rendimento será o tempo médio gasto na fila e a fila média dada em 

quantidade de usuários. 
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 Piso intermediário – Área paga 

A área paga, da mesma forma que o hall de entrada, funciona como local para 

formação de filas para o acesso às escadas rolantes e elevadores que levam à 

plataforma. 

A medida de rendimento nesse caso é a quantidade de passageiros por unidade de 

espaço útil (pass/m
2
). 

 Escadas de acesso à plataforma 

Para as escadas de acesso à plataforma deverão ser levados em consideração todos 

os fatores contemplados nas escadas de ligação entre o piso intermediário e o piso da 

rua. 

Sua medida de rendimento será a concentração de passageiros por unidade de área 

(pass/m
2
) e tempo médio gasto na fila. 

 Elevador de acesso à plataforma 

O elevador está presente em algumas estações e que por isso estão aptas a atender 

os passageiros com necessidades especiais. Eles não terão papel de grande importância 

em relação ao aumento da capacidade para os passageiros, porém, causam impacto, 

dada a concentração de pessoas na área paga do piso intermediário que formam fila. 

Essa aglomeração de pessoas pode ter influência no caminho dos passageiros que 

circulam nesse piso. 

Sua medida de rendimento será o tempo médio gasto na fila e a fila média dada em 

quantidade de usuários. 

 Escadas rolantes de acesso à plataforma 

Para as escadas de acesso à plataforma deverão ser levados em consideração todos 

os fatores contemplados nas escadas de ligação entre o piso intermediário e o piso da 

rua. 

Sua medida de rendimento será o tempo médio gasto na fila e a fila média dada em 

quantidade de usuários. 

 Plataformas de embarque 

A plataforma de embarque ficará no terceiro piso, e é um local crítico por existirem 

diversos processos acontecendo ali. 

Na plataforma de embarque os pedestres que estarão em egresso do terminal, se 

necessário, formarão filas para subir ao piso intermediário com a utilização das escadas 

e escadas rolantes. É importante a definição da localização das escadas ao longo da 
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plataforma, para que posteriormente os usuários possam se espalhar ao longo dos locais 

de acesso às portas dos trens, de forma a minimizar o conflito nos fluxos. 

A definição do formato da plataforma deve ser feita considerando os espaços 

necessários tanto para a aglomeração de pessoas perto de onde ficam as portas dos trens 

quanto para o deslocamento das que estão circulando ao longo dela e que buscam 

chegar a outros locais de acesso aos trens ou às escadas que os levarão para o piso 

superior. Normalmente as áreas mais próximas aos acessos têm maior ocupação do que 

as mais distantes. 

Sua medida de rendimento será a quantidade de passageiros por unidade de área útil 

(pass/m
2
). 

 Porta dos trens 

As estações podem ter um elemento de prevenção de acidentes que irá se fundir às 

portas dos trens. São barreiras que aumentam a segurança dos passageiros que estão à 

espera do veículo, impedindo-os de cair nos trilhos. Nessas barreiras podem existir 

portas que ficarão alinhadas com as portas dos trens no momento em que o veículo 

parar totalmente. 

Funciona como local de acesso às portas das vias/trens, sendo esse acesso o 

processo mais crítico dos terminais. Isso porque há dois fluxos opostos que interferem 

muito um no outro. Durante o tempo em que os trens ficam parados nas estações, as 

portas devem abrir, esperar completar todo o fluxo que irá entrar e sair dos trens, soar o 

aviso de fechamento de portas e só então elas devem ser fechadas. 

As portas dos trens são variáveis definidas numa etapa que precede 

hierarquicamente o estudo do terminal, e por isso será considerada dada a priori. 
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3.2.1.5 A Administração 

Segundo Churchman (1972), deve ser feito um planejamento para mudança de 

planos. Neste caso, a administração irá desempenhar um papel importante, pois 

consistirá nos fatores que os gestores terão como artifício para tomar decisões de 

horizonte tático durante a fase de operação do terminal. Ela será composta por: 

 Modelos computacionais; 

 Redesenho de layout; 

 Inserção de novos componentes; 

 Melhoria da tecnologia dos recursos; 

 Previsão diária ou acompanhamento diário, para adequação ao atendimento. 

3.3 Período Crítico 

3.3.1 Períodos com Demanda Típica 

Um dos pontos importantes a serem levantados antes da elaboração dos modelos de 

avaliação e dimensionamento operacional é a definição dos períodos críticos. Com o 

uso dos dados levantados aqui, será possível identificar padrões de demanda, e a partir 

disso a forma como o terminal se comporta será entendida. 

Para os modais que atendem principalmente viagens urbanas, não é possível 

identificar um padrão de sazonalidade anual significativo. Para este horizonte é possível 

perceber apenas a tendência de crescimento ou decrescimento da demanda, que será 

tratada nas considerações sobre previsão de demanda. 

Porém, a demanda de transporte durante a semana, e principalmente durante o dia, 

tem uma sazonalidade forte, como pode ser verificado em um resultado divulgado na 

“Pesquisa Origem e Destino 2007” (2008)
9
, coordenada pela Secretaria dos Transportes 

Metropolitanos da Região Metropolitana de São Paulo em conjunto com o Metrô e com 

diversos órgãos relacionados ao transporte metropolitano de São Paulo, apresentado na 

Figura 3-2. 

 

                                                 

9
 No presente trabalho, deste ponto em diante esta obra será referida como “Pesquisa Origem e 

Destino 2007”. 
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Figura 3-2 – Flutuação horária das viagens diárias por modo na Região Metropolitana de São 

Paulo – 2007 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007. 

 

Alves (1981), visando a avaliação e o dimensionamento de terminais de passageiros 

em aeroportos, propôs uma metodologia para identificar o período crítico em cada 

componente, dados os horários de chegada e partida de voos de um dia específico para 

análise. Para chegar a esse objetivo, inicialmente foi definido, com hipóteses e 

pesquisas, o diagrama de influência para cada componente. Este diagrama mostra com 

que distribuição, em relação ao horário de partida ou chegada de uma aeronave, o 

componente ou subsistema é carregado. 

A partir disso, foi definido um período crítico em que o componente seria mais 

solicitado e, associando a capacidade do componente ao nível de serviço definido, 

realizou-se seu dimensionamento. 

A metodologia que será proposta a seguir com o objetivo de obter as curvas de 

demanda de acesso de cada estação em uma malha de transporte público é de certa 

forma análoga à de Alves. 

As características do transporte urbano sobre trilhos diferem em muito do transporte 

aéreo, como a alta frequência de chegada dos veículos, a não existência de horários pré-

fixados para as viagens e o pouco tempo em que as pessoas ficam em um terminal deste 

tipo se comparado ao tempo em que ficam nos aeroportos. Devido a essas diferenças, 

deixa de ser tão significativa a relação de tempo em que cada componente é impactado 

com a chegada de um trem. 
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Neste caso, porém, os resultados da Pesquisa Origem e Destino 2007 poderão ser 

utilizados como retrato de um dia típico médio, e não apenas da hora mais carregada, o 

que representará a demanda da estação dentro da malha de transportes urbanos ao longo 

do dia. 

O que se pretende é a obtenção da demanda dos terminais para todos os momentos 

do dia, e as análises e simulações devem ser feitas com base nesse horizonte. O enfoque 

na avaliação e dimensionamento do terminal será alterado, e o sistema não será 

analisado somente em uma determinada hora em que há o máximo número de pessoas 

na estação. 

Isso porque outros cenários que podem acarretar em problemas na operação do 

terminal poderão ser identificados a partir de outro enfoque, pois podem existir 

situações críticas em outros períodos que não aquele em que a estação está carregada ao 

máximo, como nos momentos em que os fluxos de acesso e egresso estão equilibrados, 

o que pode gerar um maior conflito entre rotas. 

Ao ser migrada a análise de hora de pico do terminal para uma análise de todo o dia, 

será possível separar o tempo em períodos menores e fazer um planejamento 

diferenciado para o atendimento de cada período, respeitando os critérios de nível de 

serviço estipulados para cada um deles. Dessa forma, um nível de serviço pior nos 

horários de pico poderá ser aceito durante um curto espaço de tempo, visando a 

minimização do investimento necessário para a construção do terminal ou para o custo 

de operação do sistema. 

Para a obtenção da demanda de acesso, deverá ser levantada, a partir da pesquisa, 

uma curva de quantidade de pessoas com o horário de chegada desejado por cada 

destino, e depois deverão ser subtraídos os tempos que cada usuário gasta durante o 

trajeto entre a sua estação de origem (a que estivermos estudando) e o seu destino final. 

A curva de demanda de egresso de cada estação é levantada de forma mais direta, 

mas também por meio da Pesquisa Origem e Destino 2007. Ela será a mesma curva, 

mas com uma defasagem constante em relação ao tempo médio de caminhada até o 

destino final da curva de horário de chegada desejado por cada destino. 

Há, porém, um fator primordial que impacta na forma como essa demanda é 

submetida ao terminal. Como foi identificado durante o levantamento sistêmico das 

restrições, há uma capacidade limitada de transporte por parte do sistema de trens. Esse 
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fator faz parte do ambiente do terminal, que impõe restrições na forma em que as 

pessoas chegam através dos trens. 

Principalmente nos horários de pico, a demanda total do sistema e a necessidade de 

fluxos em certos trechos podem ser maiores do que a capacidade da linha, que é 

determinada primordialmente pelas características dos trens e sua frequência. Nestes 

casos, quando houver passageiros que não entrarem nos trens quando estes estiverem 

muito cheios, haverá uma alteração na curva de carregamento das estações de destino 

em relação à demanda. 

Como foi apontado no levantamento do ambiente do sistema feito com base no 

enfoque sistêmico, a forma como a demanda de egresso do terminal é carregada está 

sujeita às restrições que o sistema de transportes onde o terminal está inserido impõe, e 

que nesse caso consiste na capacidade da linha. 

Uma vez que a quantidade de alternativas para o usuário é pequena (isso se aplica 

para a maioria dos casos brasileiros), entende-se que apenas uma parte não significativa 

da demanda será reprimida, sendo em sua maioria atendida com atraso e níveis de 

serviço inadequados, tanto no trem quanto na estação. 

O que se espera que aconteça neste caso é que o carregamento nas estações de 

destino sofra um abaulamento do pico de demanda e além disso aconteça um aumento 

do período de tempo em que o carregamento é limitado pela capacidade da linha, e não 

pela demanda. 

Esse efeito é apresentado na Figura 3-3, levantado a partir de simulações com uma 

determinada demanda, que representa o padrão de demanda de acesso a uma estação do 

sistema de transporte público de uma grande cidade, sendo aplicada ao acesso aos trens, 

considerando que a capacidade média de embarque dos passageiros na estação, 

pensando na lotação dos trens, é menor do que a demanda nos períodos de pico. 
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Figura 3-3 – Simulação com demanda e carregamento 

 

Deve ser feito um estudo sobre todo o sistema férreo que, através das características 

dos trens e de sua frequência, irá identificar o perfil de quantidade de passageiros por 

trem e, com isso, a curva de capacidade de carregamento dos trens para cada estação 

para cada período. 

Com o cruzamento entre a curva de demanda e a curva de capacidade de 

carregamento dos trens para cada estação e período, a curva de carregamento da estação 

em análise pode ser levantada para seu dimensionamento e avaliação. 

Como não é o escopo deste trabalho analisar os sistemas ferroviários e metroviários, 

sendo suas características consideradas somente como ambiente de restrição para o 

terminal, estes estudos não serão desenvolvidos. Porém, como impactam grandemente a 

forma do enfoque do problema, uma vez que podem alterar a curva de carregamento dos 

passageiros em egresso, será apresentado o resultado de algumas simulações que 

admitem premissas simplificadoras para esta questão. 

A primeira premissa é a de que os passageiros não sabem da situação em que o 

sistema de trens ou metrô se encontra e que eles não irão adiantar o seu acesso ao 

sistema em consequência disso. Dessa forma, o abaulamento da demanda só irá ocorrer 

para os períodos futuros. 

Essa consideração não traduz totalmente o comportamento do usuário, porém, como 

já dito, não é este o escopo da análise e por isso foi definida como aceitável. Estes 
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estudos de comportamento devem ser aprofundados para que a metodologia para a 

definição do carregamento dos terminais e para seu dimensionamento e avaliação seja 

calibrada. 

A outra premissa é a de que as estações de destino dos passageiros que embarcam 

em qualquer terminal têm um padrão de distribuição igual ao das demais estações. 

Dessa forma, é possível estimar um número médio de passageiros que não consegue 

embarcar em cada trem, sem a necessidade da consideração sobre se a estação de 

embarque se encontra em um trecho mais vazio ou mais cheio da linha. 

Com isso, poderá ser considerado que existe apenas uma estação de onde se origina 

toda a demanda que irá desembarcar na estação de estudo, e que a curva de capacidade 

de carregamento dos trens na estação de embarque por período é conhecida. 

O resultado na Figura 3-4 mostra uma curva de demanda padrão versus a curva de 

carregamento da estação durante o pico da manhã, com alguns cenários de capacidade 

de linha, com a variação dos parâmetros de intervalo entre trens (Int) e a quantidade 

média de capacidade de embarque de passageiros por trem (Emb). 

 

 

Figura 3-4 – Gráfico com resultado de simulação de cenários no período de pico da manhã 
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Nota-se que conforme a capacidade da linha é reduzida, o abaulamento da demanda 

cresce até o ponto onde o carregamento nas estações de destino é constante e 

proporcional à capacidade da linha. 

Há de se estudar também o planejamento de longo prazo dos sistemas ferroviários 

em que os terminais estejam inseridos, para que seja mitigado o impacto de sua 

operação, devido à alteração da curva de carregamento que ocorre por consequência da 

alteração das características desse sistema. 

É importante notar que as pesquisas de Origem-Destino, dado o alto custo 

necessário para sua elaboração, não são utilizadas em diversas regiões do Brasil e do 

mundo, e o levantamento das curvas de carregamento, tanto quanto o mapeamento da 

necessidade de transporte, se fazem mais difíceis, por isso são necessários estudos nessa 

área para a estimativa dos dados. 

3.3.2 Períodos com Situações Especiais e de Emergência 

 

Eventos especiais são uma parte importante na vida social. Com o 

envolvimento de um grande número de pedestres em uma área pequena 

durante um curto período de tempo, a maioria dos eventos especiais encoraja 

os pedestres a utilizarem transporte público. O metrô é o caminho que 

encaixa melhor. Portanto, a organização de pedestres para estações de metrôs 

durante eventos especiais é muito importante (ZHAO et. al., 2009). 

 

Eventos esportivos e culturais fazem parte dessas situações em que ocorrem grandes 

aglomerações, e as estações perto de estádios, ginásios, casas de show etc. têm que estar 

preparadas para suportar carregamentos desse tipo. Esses eventos causam dois picos de 

concentração de demanda, um que acontece antes, e é mais esparso, e o que acontece 

depois, mais agudo.  

As situações de emergência não são frequentes, porém são mais críticas do que as 

especiais e um terminal deve ser planejado para suportá-las, minimizando o risco para 

os usuários nesse contexto. Além disso, as pessoas se comportam de modo diferente em 

situações que envolvem risco de morte, o que pode causar necessidades diferentes para 

o terminal. 

Para ambas as situações haverá a possibilidade de uma redução na definição do 

nível de serviço necessário durante algum período de tempo e, especialmente para as 

situações de emergência, os componentes devem ser dimensionados para que a 

capacidade seja maximizada, independente do nível de serviço. Esse conceito permitirá 
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que os níveis de serviço E e F definidos por Fruin (1971) sejam aceitos durante alguns 

períodos. 

Principalmente nos componentes de circulação, esse artifício pode impactar seu 

dimensionamento, dada a curva de fluxo por densidade, onde há um ponto a partir do 

qual o fluxo decrescerá com o aumento da concentração. 

O Manual da FTA apontou também a importância dessa questão e apresentou um 

sumário das recomendações chave da NFPA 130 (edição de 2000), descritas a seguir: 

1. Deve ser providenciada uma capacidade de saída suficiente para a 

evacuação dos ocupantes das plataformas (inclusive aqueles que estão nos 

trens) em quatro minutos ou menos. 

2. Deve ser providenciada uma capacidade de saída suficiente para permitir a 

evacuação do ponto mais remoto na plataforma para um ponto de 

segurança em seis minutos ou menos. 

3. Deve existir um segundo meio de saída de ao menos 1,12 m de largura que 

se encontre longe da rota principal de egresso. 

4. A distância máxima de qualquer ponto de uma plataforma até uma saída 

não pode ser mais que 91,4 m. 

5. As escadas rolantes não podem fornecer mais da metade da capacidade de 

saída de qualquer nível e uma escada rolante, em resultado da condição 

mais adversa, deve ser considerada fora de serviço e indisponível para o 

egresso. 

3.4 Caracterização do Usuário 

O enfoque primordial para a análise de um terminal de transporte de passageiros é o 

do usuário. Quando são feitos estudos para identificar como um componente do sistema 

se comporta, na verdade o que se busca é descobrir como os usuários se comportam 

quando utilizam ou fazem parte daquele componente, ou como são afetados durante a 

interação entre esses componentes e outros usuários. 

3.4.1 Usuários Padrão 

A identificação de uma curva de perfil dos usuários padrão se faz necessária, uma 

vez que o seu comportamento tem grande variação e pode ser relacionado com 

características de fácil identificação ou mensuráveis. Elas serão definidas como 
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características significativas e serão mapeadas para que depois sejam consideradas nos 

modelos de dimensionamento operacional e avaliação. 

Porém, nem todas as características serão levadas em conta. A classificação de uma 

característica como significativa estará condicionada a dois fatores: 

 Relação entre ela e algum comportamento que pode impactar na forma de 

utilização do terminal; 

 Possibilidade de identificação e mensuração. 

Daí vem a importância da consistência da pesquisa bibliográfica acerca dos tipos de 

terminal e da identificação do padrão de usuário que utiliza cada um deles. Antes da 

análise, a classificação de características significativas dos usuários que impactam no 

comportamento do terminal deve ser levantada, e o perfil do usuário de cada terminal 

deve ser também conhecido. 

Novamente a pesquisa de Origem e Destino pode ser uma fonte de dados, a partir da 

qual será possível obter uma série de informações que podem ser utilizadas para a 

construção desse perfil do usuário. 

Com a posse dessa curva, é possível inserir nos modelos o comportamento dos 

usuários e representá-los de forma mais fidedigna. 

A modelagem levará em consideração dois fatores nos quais as características 

levantadas terão impacto: 

 No comportamento do próprio usuário que as possui; 

 No ambiente e no comportamento dos demais usuários. 

3.4.1.1 Características Significativas 

Para o comportamento de pedestres ao caminhar, Daamen (2004a) levantou uma 

série de características que estão correlacionados com o comportamento dos usuários ao 

circular dentro dos terminais. São elas: 

 Idade; 

 Cultura/Origem Étnica; 

 Gênero; 

 Distância de conforto em relação ao ambiente; 

 Temperatura do ambiente; 

 Motivo da viagem; 

 Tipo de infraestrutura; 
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 Direção do caminhar. 

Foram levantados mais quatro pontos que também impactam o comportamento e 

podem ser levados em consideração no modelo matemático: 

 Quantidade de objetos carregados; 

 Agrupamento dos passageiros; 

 Tamanho dos passageiros; 

 Conhecimento do ambiente. 

Foi apontado por Daamen (2004a) que essas características terão influência no 

caminhar. Os diagramas apresentados na Figura 3-5 mostram como ocorrerá essa 

influência para as mais relacionadas à realidade do problema em questão: 

    

     

 

Figura 3-5 – Diagramas com influência da variação de características significativas 

Fonte: Daamen (2001) 
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Esses diagramas são importantes instrumentos para o entendimento de como o 

comportamento dos pedestres se altera. Muitas dessas características apresentam 

correlação entre si, e devem ser mapeadas para que seus efeitos não sejam considerados 

mais de uma vez quando modeladas. 

Outras ainda não aparecem na lista por não serem facilmente mensuráveis, mas 

foram substituídas por outras equivalentes. Estas, porém, nem sempre conseguirão 

traduzir de forma absoluta os efeitos que o comportamento dos pedestres sofrerá. Essa é 

a “compensação” que o planejador deve enfrentar nesse tipo de modelagem. 

Além de impactarem no caminhar, essas características também impactam em 

comportamentos de outros tipos, como de espera, de decisões para a rota e de fila. 

Alguns desses fatores não estão relacionados aos usuários em si, mas sim ao 

ambiente ou ao fluxo em que os usuários estão inseridos. A seguir serão analisadas mais 

a fundo apenas aquelas que dizem respeito ao tipo de usuário. 

 Idade 

A idade é um indicador de fácil identificação e mensuração, e se correlaciona com 

uma série de fatores que impactam na velocidade livre média de uma amostra. Seus 

efeitos são mais notados quando o pedestre tiver menos que 18 anos ou mais que 60. 

Nessas fases, a velocidade dos pedestres é significativamente menor. 

Na faixa entre 18 e 60 anos, ela passa a não ser tão significativa, mas pode ser 

utilizada em substituição a outros fatores que são intangíveis, porém em determinadas 

populações podem ser itens correlacionados, como o condicionamento físico. 

 Gênero 

“A velocidade de caminhar dos homens é cerca de 10,9% maior que a velocidade de 

caminhar das mulheres.” (DAAMEN, 2004a) 

 Cultura/Origem Étnica 

“A velocidade média em estudos europeus parece ser de 1,41 m/s, 1,35 m/s em 

estudos dos Estados Unidos, 1,44 m/s em estudos australianos e em estudos asiáticos 1, 

24 m/s.” (DAAMEN, 2006) 

 Tamanho dos passageiros 

Este fator pode ter correlação tanto com a Cultura/Origem étnica quanto com o 

Gênero. Dentro dessas classificações, porém, quando houver diferença significativa no 
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tamanho dos passageiros, o comportamento deles ou sua influência no comportamento 

dos demais devem ser alterados. 

As pessoas altas têm passadas maiores e por isso tendem a caminhar mais 

rapidamente. Quanto aos passageiros com índice de massa corpórea maior, ocuparão 

mais espaço tanto nos elementos de passagem quanto nos de espera.  

 Motivo da viagem 

As pessoas que caminham para o trabalho estabelecem uma velocidade mais alta e 

terão uma tendência maior a escolher o caminho mais rápido. 

As pessoas que estão passeando irão caminhar mais devagar e farão variações no 

caminho. 

 

A maioria dos passageiros está ou apressada enquanto tem que pegar 

seus trens ou extremamente relaxada porque acabou de perder seu trem. 

Esses tipos de pedestres têm comportamentos no caminhar totalmente 

diferentes: Os pedestres apressados têm altas velocidades e estão dispostos 

em forçar seu caminho através de multidões. Os passageiros relaxados, ao 

contrário, estão passeando sem destino certo durante este período de tempo 

(DAAMEN, 2001, tradução do autor). 

 

 Quantidade de objetos carregados 

O espaço requerido por pessoas que carregam objetos durante a prática de qualquer 

atividade é maior, tal como a influência que esses passageiros exercem sobre os demais. 

A velocidade livre média também pode ser reduzida conforme o tamanho e peso dos 

objetos. 

Em terminais ferroviários e metroviários urbanos que fazem integração com modais 

que fazem viagens de duração maior (horas ou dias), como aviões, ônibus 

intermunicipais, entre outros, há em uma maior proporção a presença de pedestres com 

malas de viagem. Nesse caso, a necessidade do usuário será alterada em muito, tanto em 

relação ao espaço para caminhar ou à espera quanto no que diz respeito a adaptações 

nos componentes que os auxiliem com suas bagagens, como é o caso de passagens 

especiais para malas nos bloqueios.  

 Agrupamento dos passageiros 

Os grupos podem ser formados quando os passageiros são conhecidos e ficam 

juntos durante seu percurso no terminal, ou quando se agrupam naturalmente dada o 

comportamento natural de pedestres. 
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Lishan (2008), analisando tempos de espera de transferência em terminais, 

classificou dois tipos de usuários em situação de espera dos próximos veículos: os que 

chegam em um grupo e saem em um grupo, ou as pessoas que chegam sozinhas e saem 

em um grupo.  

Esses casos podem ser identificados em estações de integração com outros modais 

de transporte público ou com outras linhas de trem, que irão receber demandas 

concentradas na chegada dos veículos de transporte coletivo e demandas dispersas com 

a chegada dos passageiros que vêm a pé, de bicicleta, táxi ou carro. 

Daamen (2003) identificou que os grupos são formados especialmente durante 

compras ou em viagens, quando dois ou mais pedestres tentam ficar juntos durante um 

fluxo de pedestres. O autor realizou experimentos em que pôde distinguir três tipos de 

grupos: individuais, pares e grupos grandes, sendo que o número de membros de cada 

grupo depende do número de pedestres que ficam em uma determinada área durante o 

experimento. 

Quando os passageiros estão em grupos, principalmente entre conhecidos, seu 

comportamento difere em muito das pessoas que caminham sozinhas. A velocidade de 

todo o grupo é a mesma, em geral mais vagarosa. 

A influência que os passageiros em grupo têm no comportamento dos demais 

também será diferente. Criam um efeito barreira maior, e os outros pedestres têm que 

fazer desvios maiores para chegar ao destino desejado. 

3.4.1.2 Impacto no Comportamento do Próprio Usuário 

No caso do comportamento do próprio usuário, será levantada uma curva que levará 

em conta os dados referentes a suas próprias características significativas. Para cada 

usuário, por exemplo, serão definidos os parâmetros variáveis que criam uma função de 

movimentação, que mostrará qual será sua velocidade de acordo com as variáveis do 

ambiente. Basicamente, o formato das curvas de movimentação será o mesmo, mas os 

limites como o da velocidade livre ou o da concentração de pedestres em que essa 

velocidade é atingida serão alterados. 

3.4.1.3 Impacto no Ambiente e Comportamento dos Usuários no Geral 

Para inferir o impacto do conjunto de usuários no ambiente, será utilizado um 

artifício atualmente empregado na modelagem de tráfego de veículos, que consiste na 
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definição de um veículo tipo e na quantificação de veículos equivalentes relacionada aos 

demais tipos de veículo. 

3.4.1.3.1 Fatores de Equivalência na Engenharia de Tráfego 

No estudo da engenharia de tráfego, as diferenças entre os tipos de veículos podem 

ser tratadas de diversas formas, entre elas (PIETRANTONIO, 2000): 

 Ajuste na demanda, transformando a heterogênea em uma homogênea 

equivalente, através de fatores de equivalência para cada tipo de veículo 

específico; 

 Ajuste na capacidade, transformando capacidades específicas em 

capacidades correspondentes ao uso compartilhado da via pelos diferentes 

tipos de veículos em tráfego heterogêneo. 

O veículo tipo definido tem o fator de equivalência (e0) igual a 1, e os demais tipos 

(ônibus, caminhões, motocicletas etc.) recebem outros valores para os fatores de 

equivalência (eo, ec, em,...). 

Ao ser considerada uma corrente de tráfego com uma proporção pi de veículos de 

cada um dos diferentes tipos i=0, 1, 2... (onde 0 indica o tipo de veículo a ser 

eventualmente tomado como padrão para exprimir a demanda em corrente de tráfego 

homogênea equivalente), seu fluxo (veq/h) será igual a: 

Q = ∑i Qi x ei 

Dessa forma, o fluxo equivalente de uma pista que tem um fluxo de 1000 

veículos/h, sendo que 100 são caminhões e 900 são automóveis, é: 

Qeq = 900*1 + 100*1,5 = 1.050 veq/h 

Além disso, outro ponto também tratado na questão de veículos é que, uma vez que 

os veículos se comportam de forma desproporcional em relação às questões do 

ambiente, os fatores equivalentes são definidos diferentemente de acordo com as 

variações do ambiente. Por exemplo, um caminhão, que tem um fator equivalente de 1,5 

quando o tipo do terreno é nivelado, apresenta um fator de 4,5 quando o terreno for 

montanhoso. 

3.4.1.3.2 Fatores de Equivalência no Comportamento de Pedestres 

Um artifício similar ao utilizado para o estudo do tráfego com veículos será adotado 

na modelagem de pedestres. As diferenças entre essas duas formas de entidade que 

impactam a modelagem serão consideradas neste processo. 
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Em posse das curvas para as características significativas que serão consideradas, 

poderá ser definido quanto o usuário vai impactar no comportamento dos demais 

usuários no sistema. Para considerar esses fatores nos modelos de análise, cada 

passageiro terá um atributo chamado “pass. Eq.”, que representará quantos passageiros 

padrão este usuário equivale em relação ao que ele afeta no comportamento de todo o 

fluxo. Quanto mais uma pessoa caminha devagar, mais o fluxo será afetado, e quanto 

mais objetos um passageiro carregar, mais espaço irá ser necessário para manter o 

mesmo nível de serviço. 

O passageiro padrão receberá o fator de equivalência 1 e representará uma pessoa 

com características medianas, que traduzem o comportamento “normal” da população. 

Para tal passageiro, será definido um comportamento “padrão”, e o comportamento dos 

demais passageiros será ajustado de acordo com as características significativas 

levantadas desse passageiro padrão. 

As características dos usuários, e principalmente o comportamento de usuários com 

características significativas semelhantes, podem variar muito de acordo com a cultura e 

com a região onde vivem, e estes efeitos devem ser calibrados com a realidade de cada 

local onde o terminal será instalado. 

Como há influência entre pedestres nos caminhos, os usuários com velocidade de 

caminhada mais lenta e os de caminhada mais rápida impactarão bastante no 

comportamento de todo o fluxo. 

Cada ambiente terá uma quantidade de passageiros equivalente. A este fator, pode 

ser multiplicado um fator de degradação de comportamento atrelado ao ambiente em si, 

ou seja, aqueles fatores que dizem respeito ao ambiente e alteram o comportamento, 

como os já citados por Daamen (2004a): distância de conforto em relação ao ambiente, 

temperatura do ambiente e tipo de infraestrutura, entre outros não mencionados em sua 

pesquisa mas de grande relevância, como a clareza da sinalização, as condições do piso 

etc. 

Dessa forma, finalmente pode haver um fator de equivalência final para o ambiente 

que será utilizado na adequação da curva de comportamento, que considera fatores da 

instalação por si mesma e as características do ambiente criadas pela operação, como o 

caso dos fluxos cruzados. 

3.4.2 Usuários com Necessidades Especiais para Locomoção 

A definição de acessibilidade, que consta da legislação brasileira, é a seguinte: 
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Possibilidade e condição de alcance para utilização de trens de longo 

percurso e, preferencialmente, com segurança e autonomia, de edificações, 

espaços, mobiliário, equipamentos urbanos, estações, trens, sistemas e meios 

de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

 

A sociedade atualmente vem enxergando a importância da acessibilidade total, e as 

organizações, tanto públicas como privadas, estão se movendo para adaptar os locais de 

utilização pública a este novo conceito. 

No ano de 2004 foi criado o Decreto nº 5.296, que: 

 

[...] regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

 

Há, nesse decreto, referências específicas ao transporte coletivo, abordando 

inclusive o transporte metroviário e ferroviário: 

 

      Art. 31.  Para os fins de acessibilidade aos serviços de transporte 

coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes desses 

serviços os veículos, terminais, estações, pontos de parada, vias principais, 

acessos e operação. [...] 

        Art. 42.  A frota de veículos de transporte coletivo metroferroviário 

e ferroviário, assim como a infraestrutura dos serviços deste transporte 

deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de cento e vinte meses 

a contar da data de publicação deste Decreto. 

        § 1
o
  A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo 

metroferroviário e ferroviário obedecerá ao disposto nas normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT. [...] 

       Art. 43.  Os serviços de transporte coletivo metroferroviário e 

ferroviário existentes deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo 

de cento e vinte meses a contar da data de publicação deste Decreto. 

 

Dessa forma, fica imperiosa por lei a consideração da acessibilidade e, por 

consequência, se torna imprescindível a consideração dos usuários com restrição de 

acesso nas etapas de dimensionamento e concepção de um terminal ferroviário ou 

metroferroviário. As normas técnicas “Transporte – Acessibilidade à pessoa portadora 

de deficiência – Trem de longo percurso” (NBR 14020:1997), “Transporte – 

Acessibilidade no sistema de trem urbano ou metropolitano” (NBR 14021:2005) e 

“Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de 
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passageiros” (NBR 14022:2009) devem ser levadas em conta na aferição dos 

componentes das estações. 

Há uma série de projetos nos terminais já construídos antes das promulgações das 

leis referidas acima que visa a adequação de suas instalações ao conceito de 

acessibilidade. Porém, os custos dessas obras são significativos, como mostrado na 

notícia divulgada pela CPTM (Companhia de Trens Metropolitanos): 

 

As sete estações da Linha 9-Esmeralda, inauguradas em 2001, já contam 

com a maioria dos recursos de acessibilidade, como elevador, escadas 

rolantes e banheiros exclusivos. Porém, com as novas exigências das NBR 

9050:2004 e NBR 14021:2005, serão necessárias algumas adaptações, 

principalmente para melhor atender às pessoas com deficiência visual. 

Nas áreas externas, o projeto estabelece o remanejamento de 

interferências e adequação às normas de acessibilidade, como o rebaixamento 

de passeios públicos, pavimentação, retirada de postes e reserva de locais 

para parada de veículos, em especial para pessoas com deficiência  

(06/02/2011) (Disponível em: 

<http://www.cptm.sp.gov.br/e_noticias/webnoticias/one_news.asp? 

IDNews=5038>). 

 

Os custos para essa adequação podem ser reduzidos se as considerações desse 

caráter forem feitas nas fases iniciais dos projetos, conforme sugere o FTA (2003), no 

Transit Capacity and Quality of Service Manual.  

Melhor que começar um pensamento pós-projeto ou medidas adicionais no 

planejamento de uma estação, as questões que se referem ao acesso para pessoas com 

necessidades especiais devem ser endereçadas em cada fase do processo de 

planejamento e design. 

Para a consideração dos usuários com necessidades especiais para a locomoção, 

podem ser utilizadas duas perspectivas: 

 De como o usuário com necessidades especiais é impactado pelos usuários; 

 De como os demais usuários são impactados por aqueles com necessidades 

especiais. 

Será necessário garantir um nível de serviço adequado definido especificamente 

para este tipo de usuário, e para tal alguns componentes devem ser alterados para a 

garantia da acessibilidade total no terminal. 

Por outro lado, essas alterações podem mudar a dinâmica do comportamento da 

fatia maior de usuários. É o caso, por exemplo, das áreas reservadas para a espera dos 

elevadores, que não podem ser pensadas para suportar grandes volumes de fluxo de 

pessoas. 
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Outro caso importante a ser levado em conta é o longo caminho que deve ser 

percorrido pela plataforma de embarque para acessar as áreas de embarque reservadas 

para pessoas com necessidades especiais, que normalmente ficam em uma das 

extremidades da plataforma. A interferência entre esses dois tipos de usuário deve ser 

prevista neste caso, para a minimização do risco e melhoria do nível de serviço para 

ambos. 

Definidos estes casos críticos, modelos específicos que traduzem as peculiaridades 

devem ser utilizados para a análise de dimensionamento e avaliação dos terminais. 

  



 

63 

 

4 Modelo 

Um modelo de simulação, desenvolvido em Arena
10

, foi criado a partir da pesquisa 

apresentada. Esse tipo de modelo possibilita ao planejador a análise de cenários antes da 

construção e consiste em uma poderosa ferramenta para suporte à tomada de decisão. 

Devido à versão disponível do aplicativo, que limitou a quantidade de variáveis, 

processos e entidades, algumas simplificações foram assumidas, mas estas não colocam 

em risco a qualidade das análises obtidas com o modelo. 

Ele representa o terminal padrão genérico definido como objeto de estudo no item 

3.1 e tem algumas premissas básicas que servirão de base para o estudo que será 

apresentado. Para sua posterior utilização em terminais de transportes e projetos reais, é 

necessário o levantamento de dados que traduzam os desafios existentes. 

Porém, devido à restrição de entidades do aplicativo o desenho inicial previsto para 

o terminal a ser modelado foi alterado ligeiramente, e as rampas de acesso e elevadores 

não foram modelados, assim como as pessoas com restrição de mobilidade. 

Para o comportamento dos entes modelados foram utilizados os dados e parâmetros 

levantados na literatura. Alguns desses parâmetros foram comparados com dados reais e 

a calibração do modelo foi feita para sua adequação ao caso brasileiro. 

Como foi apontado anteriormente, a metodologia proposta prevê também a 

definição de cenários, sua aplicação no modelo, análises em relação às medidas de 

rendimento definidas, e a escolha do cenário que apresente a solução que melhor se 

encaixe na necessidade do planejador. 

4.1 Abordagem da Modelagem 

Há diferentes formas de abordagem para a representação dos fluxos de pedestres em 

terminais de passageiros, mas o procedimento básico utilizado na maioria dos trabalhos 

relacionados a este tema é o da separação das atividades em atividades menores e, a 

partir disso, o desenvolvimento dos estudos nesses níveis. 

Daamen (2004a) dividiu o comportamento dos pedestres em instalações públicas 

em três níveis hierárquicos, segundo os quais os passageiros tomam as decisões. O 

                                                 

10
 Arena 12.0 - Versão para estudante. Esta versão cria uma limitação de 150 módulos e 150 

entidades. 
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diagrama
11

 apresentado na Figura 4-1 retrata quais decisões foram classificadas em cada 

nível - Estratégico, Tático e Operacional -, e os fatores que influenciam essas decisões. 

 

 

 

Figura 4-1 – Níveis de tomada de decisões e fatores impactantes 

Fonte: Daamen (2004a) 

 

Esse enfoque, com algumas simplificações, foi utilizado para a conceituação do 

problema. Para a avaliação e o dimensionamento operacional do terminal e de seus 

componentes, foram consideradas as decisões tomadas nos níveis Tático e Operacional. 

Para as decisões dos passageiros no nível Estratégico, foram consideradas aquelas 

que são estudadas no modelo de quatro etapas, utilizado no planejamento de transporte 

público. Após as etapas de Geração, Distribuição, Divisão Modal e Designação, os 

passageiros já terão escolhido o modal a ser utilizado e o caminho macro dentro da rede 

de transportes. 

Para a análise do terminal, mais duas etapas complementares podem ser 

consideradas, e são as atividades envolvidas nestas fases que comporão os níveis de 

decisão dos usuários tático e operacional. 

                                                 

11
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A primeira etapa, que faz parte do nível tático de decisões, é a escolha da rota 

dentro do terminal, o que envolverá também o quanto os usuários estão familiarizados 

com o ambiente e se a sinalização facilita sua utilização. 

Essa escolha já pode estar feita previamente, com a possibilidade de alteração de 

acordo com a situação do terminal. Por exemplo, quando o terminal estiver muito 

carregado, uma parte dos usuários escolherá realizar outras atividades antes de seguir o 

fluxo principal das atividades de transporte. 

A segunda etapa diz respeito ao comportamento que os passageiros terão ao 

interagir com o ambiente e com os demais passageiros, onde estarão embutidas as 

decisões, por exemplo, de localização do caminho, movimento, comportamento para 

evitar colisão, seleção de nós e otimização probabilística, etapas utilizadas por Li (2008) 

na modelagem de passageiros em multidão. 

Na modelagem, esse comportamento é simulado no nível mesoscópico, pois os 

passageiros são modelados individualmente, mas o seu comportamento é definido por 

meio da relação entre eles e o ambiente, conforme o fluxo de passageiros acontece. 

Para a geração do modelo, foi utilizada a metodologia definida no Manual da FTA 

para este fim, que apresenta os seguintes passos:
12

 

1. Definição do sistema como uma rede de link e nós; 

2. Definição do volume de passageiros para o período de análise; 

3. Definição dos caminhos que os passageiros poderão escolher; 

4. Carregar informação de volume de passageiros no embarque; 

5. Carregar informação de volume de passageiros no desembarque; 

6. Definição dos tempos de caminhadas nos links; 

7. Definição dos tempos de fila nos nós; 

8. Definição dos tempos de espera dos veículos; 

9. Acessar dados de tempo médio total e nível de serviço médio total. 

4.2 Detalhamento do Modelo 

A apresentação do modelo será feita de forma sistêmica, sendo que primeiramente 

será exposta uma visão macro do modelo e posteriormente cada subsistema e suas 

peculiaridades na modelagem serão detalhados. 

 

                                                 

12
 Tradução do autor. 
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Figura 4-2 – Modelo do terminal 
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Para sua modelagem, o terminal foi dividido em três subsistemas principais: 

 Subsistema Acesso; 

 Subsistema Regresso; 

 Subsistema Ferroviário. 

Os Subsistemas de Acesso e Regresso compartilham muitos recursos, pois seus 

fluxos de passageiros se influenciam mutuamente quando se misturam na estação. 

O Subsistema Ferroviário é formado pelo local de estacionamento do trem na 

estação. Por meio dele o terminal estará sujeito a restrições que o sistema ferroviário 

impõe e que afetarão a operação dos demais subsistemas. 

A visão macro do modelo pode ser visualizada na Figura 4-2, que contém os 

fluxogramas dos processos do Arena. 

Além desses subsistemas, foram criados no modelo fluxos de classificação de 

usuário que permitem a representação do perfil dos usuários do terminal a ser analisado 

e estão ilustrados na Figura 4-3: 

 

 

Figura 4-3 - Caracterização do usuário modelada no Arena 

 

O modelo será detalhado a partir dos pontos mais influentes, descritos nos itens a 

seguir. 

4.2.1 Caracterização do Usuário 

Tendo em vista a grande influência das características significativas dos pedestres 

tanto sobre seu próprio comportamento quanto sobre o comportamento dos demais 

passageiros, um modelo que permita considerar essas características se faz necessário. 
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Assim, dentre as características apontadas ao longo do trabalho, três das que mais 

influenciam a operação de um terminal foram consideradas no modelo, e são: 

 Idade; 

 Gênero; 

 Existência de bagagens. 

Como o terminal em análise é fictício, para fins de exercício alguns dados reais 

referentes à Região Metropolitana de São Paulo foram levantados e utilizados como 

premissas da realidade do terminal. 

É importante notar que, para a análise de casos reais, os dados referentes à projeção 

de demanda do terminal em questão deverão substituir os dados apontados aqui. 

Para a definição da idade dos usuários, foram utilizados os dados da “Pesquisa 

Origem e Destino 2007”, conforme a Tabela 4-1. 

Tabela 4-1 – Dados populacionais da Região metropolitana de São Paulo 

Fonte: “Pesquisa Origem e Destino 2007” 

 

 

Para cada passageiro foi criado um atributo que representa sua idade. O valor do 

atributo é definido através de uma curva de distribuição de probabilidade acumulada, 

conforme o campo “Percentual Acumulado” da tabela. Estas informações foram 

inseridas no modelo através de um “assign” com a seguinte fórmula, apresentado na 

Figura 4-4. 

CONT(0,5,0.023,11,0.046,15,0.102,18,0.205,23,0.352,30,0.532,40,0.702,50,0.842,60,1.0,80). 

 

Figura 4-4 – “Assign” com fórmula 

 

Idade <3 4 a 6 7 a 10 11 a 14 15 a 17 18 a 22 23 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 >60

População OD 838.348 732.615 1.112.913 1.172.640 910.849 1.696.837 2.424.904 2.953.336 2.798.864 2.300.281 2.593.032

Pop considerada 0 0 370.971 390.880 910.849 1.696.837 2.424.904 2.953.336 2.798.864 2.300.281 2.593.032

Percentual 0,0% 0,0% 2,3% 2,4% 5,5% 10,3% 14,8% 18,0% 17,0% 14,0% 15,8%

Percentual Acumulado 0,0% 0,0% 2,3% 4,6% 10,2% 20,5% 35,2% 53,2% 70,2% 84,2% 100,0%



 

69 

 

A proporção entre homens e mulheres utilizada também foi a encontrada na 

pesquisa “Origem Destino de 2007”, que indica um percentual de 52,66%, conforme 

Figura 4-5. 

 

 

Figura 4-5 – “Decide” com proporção de gênero 

 

Para a proporção de passageiros com bagagens não foram utilizados dados reais, e o 

valor definido foi de 15%. 

Uma vez definidas as características dos passageiros, foi utilizado o conceito já 

apresentado de passageiros equivalentes, que possibilitou a transformação dessas 

informações em parâmetros de comportamento. No modelo foram utilizados três 

diferentes tipos de atributos de passageiros equivalentes. 

4.2.1.1 Passageiro equivalente 

O atributo de passageiro equivalente (passeq) foi utilizado basicamente para ser um 

multiplicador da velocidade que o passageiro caminha nos elementos de circulação. Este 

atributo é normalizado, o que quer dizer que o usuário tipo terá este fator igual a um. 

Um passageiro que tenha o atributo passeq com o valor de 1,5 caminhará com uma 

velocidade 50% maior que a velocidade do usuário tipo, considerando que os demais 

fatores que impactam a velocidade são iguais.  

Foram levantados dados na literatura que relacionam as características dos usuários 

com suas velocidades.  
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No modelo, sempre que uma entidade (no caso um passageiro) for designada como 

possuindo certa característica, seu atributo passeq será multiplicado pelo fator 

correspondente àquela característica. 

Os valores utilizados na construção do atributo passeq, que serão apresentados a 

seguir, foram baseados nos dados contidos em Daamen (2001) e em Fruin (1971). Os 

dois trabalhos apresentam uma grande similaridade nos dados, e por isso foram 

utilizados complementarmente. 

Foi identificada uma variação dentro de uma amostra com as mesmas 

características. Para considerar este efeito, o atributo passeq será multiplicado por um 

valor que segue uma distribuição normal, com média igual a um e desvio padrão de 

0,152, obtidos a partir da amostra levantada por Daamen que apontava que uma 

velocidade livre de um usuário tipo seria de 1,41 m/s com desvio padrão de 0,215 m/s. 

Para a idade, Daamen aponta que há uma relação com a velocidade média, porém 

identifica que uma alteração mais significativa acontece quando o passageiro tem mais 

de 65 anos ou menos de 18. Por isso, para esses passageiros, o atributo passeq será 

multiplicado a um valor que segue uma distribuição normal, com média igual a 0,7844 e 

desvio padrão de 0,0915. É importante notar que o valor da média dessa distribuição 

multiplicado pela velocidade livre de um usuário tipo será igual a 1,106 m/s, 

identificado como a velocidade média de pedestres com essas faixas etárias. 

Para os passageiros com idade entre 18 e 65 anos, o atributo passeq referente à 

idade segue uma distribuição normal com média 1 e desvio padrão de 0,152, e o modelo 

direciona a entidade para a seleção do gênero. Para os passageiros com mais de 65 e 

menos de 18 anos o gênero não é definido. 

Para o gênero do passageiro, os valores considerados apontam que a velocidade de 

uma mulher equivale, em média, a 92,7% da velocidade de um homem. A partir desses 

dados, levando em conta a proporção de 52,66% de usuários mulheres, foi definido que 

a média do atributo passeq para o homem é de 1,039 e da mulher 0,964. 

O atributo passeq não foi alterado devido à presença de bagagens, pois, conforme 

apontado anteriormente, não foi identificada uma relação significativa entre esses dois 

fatores. A presença de bagagem, porém, afeta o tempo de processamento de alguns 

componentes, o que será explicado com o próximo atributo. 
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4.2.1.2 Passageiro Equivalente do Processo 

Como foi identificado que a relação das características significativas modeladas 

com a velocidade de caminhada e com a velocidade de processamento dos bloqueios e 

entrada da escada rolante não é linear, outro atributo foi criado para representar este 

segundo fator (passeqprocesso). 

Da mesma forma que o passeq, seu valor corresponde a quanto será a velocidade de 

certo usuário em relação à velocidade do usuário tipo, que também tem o 

passeqprocesso com valor igual a um.   

O atributo tem seu valor alterado por um multiplicador de acordo com as variações 

de idade, gênero e existência de bagagens. 

4.2.1.3 Passageiro Equivalente do Ambiente 

O atributo passeqamb foi criado para modelar o impacto que cada passageiro causa 

no ambiente, e com isso o quanto influencia no comportamento dos demais. Sua 

utilização é análoga à utilização de veículos equivalentes na Engenharia de Tráfego, 

explanados no item 3.4. 

De certa forma, representa a quantidade de área que cada usuário ocupa. Será usado 

para que o modelo controle se o usuário conseguirá entrar no trem que se encontra 

parado na estação ou terá de esperar o próximo. 

Será utilizado também para o levantamento das variáveis de quantidade de 

passageiros por unidade de área, que serão utilizadas como indicadores dos níveis de 

serviço percebidos pelos usuários e para a definição da velocidade média dos pedestres 

quando caminham pelo local em questão. 

Quanto maior o valor médio deste atributo, ao contrário dos demais, pior será a 

operação no terminal, uma vez que ele representa o quanto o passageiro interfere na 

movimentação dos demais. 

A consolidação dos multiplicadores para os atributos passeq, passeqprocesso e 

passeqamb é apresentada na Tabela 4-2. 
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Tabela 4-2 – Multiplicadores de atributos por característica significativa 

 

 

4.2.2 Padrão de Chegada 

Para modelar um padrão de chegada que represente melhor a realidade dos sistemas 

metroviários e ferroviários urbanos, novamente foram utilizados dados da “Pesquisa 

Origem Destino”. 

A chegada à estação se dará por dois meios. O terrestre, de onde os passageiros que 

estão entrando no sistema chegam, e os trens, de onde os passageiros desembarcam. 

Essas duas formas de chegada foram modeladas de formas diferentes, devido a 

diferenças no seu padrão. 

A chegada pela rua segue, em nível diário, a curva de demanda de passageiros, a 

chegada pelos trens segue a curva de carregamento, analisada no item 3.3, que 

dependendo de certas características, principalmente de capacidade da linha, pode sofrer 

um abaulamento da curva diária. 

Esta peculiaridade, que por um lado tem um efeito positivo de diminuição do pico 

máximo de demanda do terminal, cria também outro efeito, o de concentração de curto 

prazo da demanda, uma vez que o carregamento pelos trens ocorre na forma de 

batelada, com a chegada de vários usuários ao mesmo tempo na plataforma de 

embarque e desembarque. 

4.2.2.1   Chegada de passageiros da rua 

Para a modelagem da chegada dos passageiros pela rua, foi utilizada a sazonalidade 

diária apontada pela “Pesquisa Origem e Destino 2007”. Nela são verificados três 

grandes picos de demanda, referentes ao pico da manhã, do meio do dia e do final da 

tarde. Com essa curva, e o volume de passageiros diário projetado para a estação, pode-

se definir um padrão de chegada no Arena, conforme a Figura 4-6. 

Característica Significativa Valor da Característica Valor DesvPad Valor DesvPad Valor DesvPad

Gênero Homem 1,039     -          1,047     -          1,000     -          

Gênero Mulher 0,964     -          0,958     -          1,000     -          

Idade entre 18 e 65 anos 1,000     0,152     1,000     -          1,000     -          

Idade menos que 18 anos 0,784     0,092     0,784     0,092     0,750     -          

Idade mais que 65 anos 0,784     0,092     0,784     0,092     1,250     -          

Existência de bagagem Sim 1,000     -          1,071     -          1,500     -          

Existência de bagagem Não 1,000     -          1,000     -          1,000     -          

    Usuário tipo 1,000     -          1,000     -          1,000     -          

Passeq PasseqProcesso PasseqAmb
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Figura 4-6 – Sazonalidade horária modelada no Arena 

 

No módulo “Create”, criado para gerar as chegadas dos passageiros, o padrão de 

tempo entre entidades foi definido de forma a respeitar a curva apontada, conforme a 

Figura 4-7. 

 

 

Figura 4-7 – “Create” com sazonalidade horária 

 

Esta forma de criação de entidades permite que o tempo entre chegadas seja 

estocástico, com distribuição aleatória, e ainda assim respeite a demanda horária 

apontada. 

Como o terminal tipo do estudo foi definido como fazendo parte da classificação 

4.1 da taxonomia proposta, que aponta a principal forma de acesso/egresso como sendo 

a pé, o modelo está adequado. 
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Cabe notar que, se a estação tivesse como principal forma de carregamento outros 

modais coletivos, como ônibus, trens etc., esta modelagem não traduziria a realidade de 

chegada dos usuários e teria que ser feita de uma forma similar ao padrão modelado na 

chegada de passageiros dos trens, explicado a seguir. 

4.2.2.2   Chegada de passageiros dos trens 

A dificuldade para a modelagem desse padrão de chegada foi a de conciliar os 

dados de chegadas de trens com o de chegadas de pedestres e com isso chegar a uma 

aproximação da operação real. 

Foi levantada uma amostra por meio de medição entre os intervalos no Metrô de 

São Paulo. A observação foi feita durante o período da manhã na estação Ana Rosa, da 

linha 1 do Metrô. Essa amostra foi utilizada para a definição do intervalo médio entre 

trens e desvio padrão a ser utilizado no modelo. Os valores encontrados foram de 139s 

com desvio padrão de 34s. 

Estes valores foram inseridos em dois módulos “Create”, que representam a 

chegada em cada uma das duas direções da linha que têm a plataforma central como 

ponto de acesso/egresso. 

Para que o carregamento da estação com pedestres em egresso representasse a 

demanda com a sazonalidade ao longo do dia, foi utilizado um artifício, separando este 

processo em duas fases. 

Outro módulo “Create” foi gerado, que funciona do mesmo modo que o módulo que 

cria os passageiros em acesso. O módulo “Schedule”, gerado para traduzir esse padrão 

de chegadas, segue uma sazonalidade um pouco mais abaulada do que o padrão dos 

passageiros em egresso, e a curva é levemente deslocada para a direita. Essa curva 

traduz os efeitos de falta de capacidade da linha e o tempo de viagem, já explanados no 

item 3.3. 

As entidades geradas são acumuladas na forma de uma variável (Npasstrem) e logo 

são eliminadas, conforme os módulos e o detalhe do “Assign” NPassTrens, 

apresentados na Figura 4-8 e Figura 4-9. 
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Figura 4-8 – Módulos para quantidade de passageiros no desembarque 

 

 

Figura 4-9 – “Assign” para acúmulo de passageiros para descarga 

 

 Devido à limitação de módulos da versão do Arena utilizada, a criação de 

passageiros que desembarcarão dos trens foi modelada nos mesmos módulos. 

Quando o trem chega à estação, um módulo do tipo “Duplicate” é utilizado, e o 

número de entidades do tipo “passageiro” gerado equivale ao valor da variável 

Npasstrem, conforme a Figura 4-10. 

 

 

Figura 4-10 – Módulos para desembarque dos passageiros 
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No módulo seguinte a variável é zerada ao passo que os passageiros desembarcam 

do trem. A partir desse momento, a variável começa a acumular passageiros novamente. 

É importante notar que o Npasstrem não representa a quantidade total de passageiros do 

próximo trem, mas sim a quantidade que desembarcará no terminal sob análise. 

4.2.3 Elementos de Processamento 

Como elementos de processamento, foram modelados os bloqueios de controle de 

acesso, escadas rolantes e bilheteria. São os componentes que geram filas e estão 

representados no Arena por meio de módulos do tipo “Seize Delay Release”. 

Para os bloqueios e escadas rolantes, os tempos de processamento foram levantados 

por Fruin (1971), e para o tempo de processamento nas bilheterias, os dados utilizados 

foram levantados por meio de amostras realizadas. Neste caso o atributo 

passeqprocesso foi utilizado como fator retardador para o tempo gasto em cada 

elemento. 

4.2.4 Elementos de Circulação 

Os elementos de circulação são os mais complexos para a modelagem. Há muita 

interação entre as entidades presentes e a variedade de comportamento é normalmente 

maior. Além disso, a maioria dos componentes não operacionais está localizada nessa 

região. 

Para que toda essa complexidade fosse modelada, seria necessário o 

desenvolvimento de um modelo de microssimulação, que é capaz de representar muitas 

dessas peculiaridades, mas requer um nível de processamento e de hardware muito 

maior.  

Para sua representação em um modelo mesoscópico, como o desenvolvido neste 

trabalho, as análises e levantamento do comportamento de pedestres levantados nos 

capítulos anteriores foram utilizados. 

Neste problema, os elementos caracterizados como de circulação são o hall de 

acesso, escadas, piso intermediário (área paga e área não paga) e plataforma. 

4.2.4.1 Decisões de Percurso 

Quando estão nos elementos de circulação, os usuários tomam decisões de percurso, 

podendo escolher o caminho a ser percorrido e se vão realizar outra atividade antes de 
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seguir seu caminho, como fazer uma ligação, comprar um bilhete, um lanche, entre 

outras. 

Dentre essas decisões, as que foram consideradas no modelo são as relacionadas a 

elementos operacionais, como é o caso da compra de bilhetes, da escolha entre a 

utilização da escada e da escada rolante e o lado da plataforma em que o usuário 

esperará o trem, conforme apresentado na Tabela 4-3. 

 

Tabela 4-3 – Decisões de percurso modeladas 

 

 

Foi utilizada uma proporção fixa de 15% para os usuários que passam pela 

bilheteria antes de embarcar, que é o parâmetro utilizado pelo Metrô em projetos de 

dimensionamento das chamadas “estações tipo” (não localizadas no final das linhas). O 

parâmetro utilizado para as chamadas “estações terminais” é de 20% (METRO, s.d.). 

Não foi considerado que os passageiros em egresso compram bilhetes. 

A proporção de usuários que se encaminham para a plataforma A é de 45%, e os 

55% demais se encaminham para a plataforma B. Esse tipo de modelagem, com a 

separação do usuário apenas no final do modelo se deve à restrição de processos 

permitidos na versão do Arena utilizada, porém um estudo específico de padrão de 

usuários com estudo de demanda de acordo com o sentido da linha poderia refinar o 

modelo. 

Dentre as decisões de percurso, a escolha entre a utilização da escada ou da escada 

rolante foi a mais sofisticada. As premissas utilizadas foram levantadas empiricamente 

baseadas em observações da utilização do terminal, e estudos mais detalhados sobre 

esse processo de decisão (bem como sobre outros não modelados nesse trabalho) devem 

ser feitos. 

Foi constatado que aproximadamente 100% dos usuários utiliza a escada rolante se 

não houver fila. Quando existem filas, é observada a utilização da escada por uma parte 

dos usuários com idades mais baixas. Conforme a fila aumenta, a idade média das 

pessoas que utilizam a escada aumenta, porém também é observado que a partir de certa 

Decisão de percurso Valor utilizado Observação

Escolha Escada x ER
Em função do tamanho de 

fila e idade

Critérios calibrados na etapa 

posterior

Compra de Bilhetes 15% Necessário ajuste para cada caso

Lado da plataforma 45% x 55% Em função do estudo de demanda
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idade a escolha pelo uso da escada rolante é feita independentemente do tamanho da 

fila. 

Para a modelagem desse padrão de comportamento, foram criados processos do tipo 

“decide”. O padrão das expressões utilizadas como critérios de decisão do modelo 

inicial para a escolha da escada como caminho são exemplificadas na Figura 4-11. 

 

 

Figura 4-11 – Critérios para utilização da Escada 

 

Os critérios utilizados consideram tanto fatores do ambiente quanto do usuário, 

além de um fator de aleatoriedade, e foram alterados posteriormente, na etapa de 

calibração do modelo. 

No primeiro caso da tabela, a escada é utilizada quando a fila da escada rolante tiver 

mais do que quinze de usuários, o número de passageiros que estão nas escadas for 

menor do que vinte e o critério de idade do usuário for atendido. O critério de idade é 

atendido quando a multiplicação da idade do usuário com um número que segue uma 

distribuição normal com média um e desvio padrão 0,2 for menor que trinta. O critério 

de aleatoriedade funciona para que ainda que os demais critérios forem atendidos, 

apenas uma proporção dos usuários selecionará as escadas. Neste caso foi usado um 

percentual de 50%. 

A diferença entre os processos de decisão dos usuários em egresso foi modelada 

para apresentar uma diferença na proporção em que os pedestres não utilizam as 

escadas, mesmo que os critérios do ambiente e do usuário forem atendidos. Como o 

Egresso
N passageiros na fila > 3

(NORM(1;0,2) × idade) < 28

N aleatório entre 0 e 3 < 1

N passageiros na escada < 20

Ou
N passageiros na fila > 5

(NORM(1;0,2) × idade) < 39

N aleatório entre 0 e 3 < 1

N passageiros na escada < 20

Acesso
N passageiros na fila > 3

(NORM(1;0,2) × idade) < 28

N aleatório entre 0 e 2 < 1

N passageiros na escada < 20

Ou
N passageiros na fila > 5

(NORM(1;0,2) × idade) < 39

N aleatório entre 0 e 2 < 1

N passageiros na escada < 20
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esforço requerido na subida das escadas é maior, o percentual utilizado para esse tipo de 

usuário foi de aproximadamente 33%. 

Esses valores foram calibrados com valores reais medidos e os valores do modelo 

final serão apresentados posteriormente. 

4.2.4.2 Tempo de Circulação 

O tempo gasto na circulação entre os elementos pode ser expresso pela fórmula 

básica de velocidade média: 

v

s
t


  

Para chegar a um resultado, será preciso estimar o caminho do passageiro e sua 

velocidade média partindo de algumas premissas. 

Para a utilização do modelo, é necessário que a distância a ser percorrida pelos 

passageiros seja levantada. Para cada elemento, com exceção da plataforma de 

embarque, foi estipulado que todos os usuários percorrerão a mesma distância. Essas 

distâncias devem ser levantadas ou estimadas pelo planejador em posse de projetos 

arquitetônicos ou croquis do terminal. 

Como normalmente os usuários se espalham ao longo da plataforma de acordo com 

seu carregamento, com o fim de embarcar por portas menos carregadas, foi considerado 

que o Δs dos usuários quando na plataforma vale, no mínimo, a largura da plataforma/2 

e no máximo aproximadamente o comprimento da plataforma/2 (assumindo que o 

acesso à plataforma acontece no meio dela). Na Figura 4-12 essas medidas podem ser 

verificadas para a melhor visualização: 

 

 

Figura 4-12 – Esquema da plataforma , escada e escada rolante 

 

Foi assumido que Δs terá um valor que segue uma distribuição contínua, assumindo 

como valor máximo o comprimento da plataforma/2 e valor mínimo da largura da 

plataforma/2 zero, conforme a seguinte fórmula aplicada ao Arena: 
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Levantados os deslocamentos, serão definidas as velocidades, com a adoção de 

algumas suposições simplificadoras que fazem possível seu levantamento. A principal 

delas define que a velocidade de caminhada a ser escolhida pelo pedestre será a mesma, 

calculada de acordo com o ambiente no momento em que o pedestre entra no local. 

Fruin (1971) identificou que por mais que o perfil dos usuários impactasse na 

velocidade de caminhada, o fator primordial que deveria ser levado em consideração 

para a definição da velocidade média dos passageiros era a quantidade de espaço 

disponível para cada passageiro, que equivale ao inverso da densidade de passageiros no 

ambiente de circulação. 

A informação de densidade pode ser conhecida por meio da definição de uma área 

útil por componente, utilizada na circulação dos pedestres, e da quantidade de 

passageiros (no modelo foi utilizada a informação de passeqamb). 

Em posse desses dados e com uma equação que represente a curva de velocidade 

dos pedestres em função da densidade do ambiente, será possível a identificação da 

velocidade de um usuário tipo. Quando essa velocidade for multiplicada pelo atributo 

passeq, o resultado obtido será a velocidade do usuário considerando suas 

características e o ambiente. 

Partindo das curvas do Manual da FTA, que se baseou no levantamento feito por 

Fruin (1971), foram feitas três interpolações nos dados para que o cálculo da velocidade 

em função da densidade (ou do inverso dela) fosse possível. 

Foi identificado que uma função que segue o formato da curva de Fruin (1971) pode 

ser escrita da seguinte forma: 

f-x

-d

cbaf(x)   

 

Em posse dos dados do Manual da FTA, por meio da ferramenta Solver do 

aplicativo Microsoft Excel, foi definido um modelo matemático para a calibração dos 

parâmetros a, b, c, d e f que minimizasse a diferença entre a amostra e os dados da 

função. 

O resultado dos parâmetros para as três curvas são apresentados na Tabela 4-4. 
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Tabela 4-4 – Parâmetros resultantes da interpolação 

Parâmetro Caminhada 
Escada 
Descida 

Escada 
Subida 

 a -0,122 -0,010 -0,147 
 b 1,590 0,660 0,706 
 c 3,900 1,400 2,300 
 d 0,186 0,340 0,130 
 f 0,158 0,093 0,051 

 

A função e o gráfico levantados para as três curvas de velocidade são apresentados 

na Figura 4-13, Figura 4-14 e Figura 4-15. 

 

Figura 4-13 – Velocidade de caminhada x espaço por pedestre 

 

Figura 4-14 – Velocidade de descida escada x espaço por pedestre 
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Figura 4-15 – Velocidade subida escada x espaço por pedestre 

 

Para efeito de modelagem no Arena, algumas transformações matemáticas foram 

realizadas devido a restrições na forma em que a função pode ser inserida no aplicativo. 

A fórmula de velocidade utilizada, que equivale à anterior, ficou como: 

 

cln  
f-x

-d

ebaf(x)


  

 

Com o uso dessas fórmulas já transformadas, levantadas a partir dos dados 

disponíveis na literatura, e as informações previamente levantadas de distância de 

deslocamento, quantidade de pessoas no ambiente e área útil do local, os tempos gastos 

nos elementos de circulação foram colocados no modelo, como mostra a Tabela 4-5. 
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Tabela 4-5 – Expressões de tempo gasto por usuário 

 

 

4.2.5 Elementos de Espera 

O único componente classificado como elemento de espera no modelo foi a 

plataforma de embarque. Ela foi dividida em três partes para fins de análise, porém não 

existe uma separação física entre essas partes nos terminais reais. 

Duas das partes são iguais e representam as áreas de espera para o acesso aos trens. 

Elas também funcionam como elemento de circulação e, por isso, seguem as mesmas 

regras aplicadas aos elementos de circulação. 

A diferença entre essas duas partes e os elementos de circulação é que os 

passageiros, depois de terem caminhado pela plataforma até chegarem ao local onde 

embarcarão nos trens, permanecem no local e assim continuam a exercer influência 

sobre o comportamento dos demais passageiros que se encontram no mesmo local. 

No modelo, as variáveis que correspondem a elas recebem o sufixo A ou B, de 

acordo com o lado em que estão.  

Foi utilizado na modelagem o processo “Hold”, apresentado na Figura 4-16, que 

mantém o passageiro na fila enquanto determinada condição é verdadeira. Essa 

condição no modelo é que o espaço suficiente para um passageiro ficar no trem, 

representada pela variável disponibilidade, é maior que um. 

 

Processo Tipo Tempo Unidade

TempoAcesso1 Value Added
(0.75*ComprimentoAcesso/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((AreaAcesso*0.75/NpassAcesso1)-

0.158))*LN(3.9))))/passeq
Seconds

TempoAcesso2 Value Added
(0.25*ComprimentoAcesso/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((AreaAcesso*0.25/NpassAcesso2)-

0.158))*LN(3.9))))/passeq
Seconds

TempoAcesso1Egresso Value Added
(0.75*ComprimentoAcesso/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((AreaAcesso*0.75/NpassAcesso1)-

0.158))*LN(3.9))))/passeq
Seconds

TempoAcesso2Egresso Value Added
(0.25*ComprimentoAcesso/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((AreaAcesso*0.25/NpassAcesso2)-

0.158))*LN(3.9))))/passeq
Seconds

TempoEscada1 Value Added (20/(-0.01+0.66*EP((-0.34/((20*3/NpassEscada1)-0.093))*LN(1.4))))/passeq Seconds

TempoEscada2 Value Added (20/(-0.01+0.66*EP((-0.34/((20*3/NpassEscada2)-0.093))*LN(1.4))))/passeq Seconds

TempoEscada1Egresso Value Added (20/(-0.147+0.706*EP((-0.13/((20*3/NpassEscada1)-0.051))*LN(2.3))))/passeq Seconds

TempoEscada2Egresso Value Added (20/(-0.147+0.706*EP((-0.13/((20*3/NpassEscada2)-0.051))*LN(2.3))))/passeq Seconds

TempoPisoIntNPago1 Value Added (Comprimento PI*0.25/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((AreaPI*0.25/NpassPisoIntNP1)-0.158))*LN(3.9))))/passeq Seconds

TempoPisoIntNPago2 Value Added (Comprimento PI*0.25/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((AreaPI*0.25/NpassPisoIntNP2)-0.158))*LN(3.9))))/passeq Seconds

TempoPisoIntNPago1Egresso Value Added (Comprimento PI*0.5/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((AreaPI*0.5/NpassPisoIntNP1)-0.158))*LN(3.9))))/passeq Seconds

TempoPisoIntP1 Value Added (Comprimento PI*0.5/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((AreaPI*0.5/NpassPisoIntP1)-0.158))*LN(3.9))))/passeq Seconds

TempoPisoIntP1Egresso Value Added (Comprimento PI*0.5/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((AreaPI*0.5/NpassPisoIntP1)-0.158))*LN(3.9))))/passeq Seconds

TempoPlat1 Value Added (5/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((25/NpassPlat1)-0.158))*LN(3.9))))/passeq Seconds

TempoPlat1Egresso Value Added (5/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((25/NpassPlat1)-0.158))*LN(3.9))))/passeq Seconds

TempoPlat2A Value Added
(CONT(0, 7, 1.0, 47.6)/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((AreaPlataforma*0.5-25/NpassPlat2A)-

0.158))*LN(3.9))))/passeq
Seconds

TempoPlat2AEgresso Value Added
(CONT(0, 7, 1.0, 47.6)/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/(((AreaPlataforma*0.5-25)/NpassPlat2A)-

0.158))*LN(3.9))))/passeq
Seconds

TempoPlat2B Value Added
(CONT(0, 7, 1.0, 47.6)/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/((AreaPlataforma*0.5-25/NpassPlat2B)-

0.158))*LN(3.9))))/passeq
Seconds

TempoPlat2BEgresso Value Added
(CONT(0, 7, 1.0, 47.6)/(-0.122+1.59*EP((-0.1858/(((AreaPlataforma*0.5-25)/NpassPlat2B)-

0.158))*LN(3.9))))/passeq
Seconds
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Figura 4-16 – “Hold” dos usuários em espera na plataforma de embarque 

 

Para modelar a condição de que existe um trem na plataforma, e que há espaço para 

determinado passageiro embarcar, foi criada uma variável chamada disponibilidade. 

Quando um trem chega à estação, essa variável recebe um valor correspondente à 

quantidade de pessoas que poderiam ocupar seu espaço disponível mais o valor da 

quantidade de passageiros que desembarcarão no terminal, que se tornará também um 

espaço disponível. 

Enquanto o trem está parado na plataforma, por meio do processo do tipo “Seize 

Delay Release” que representa o espaço ocupado pelos trens, a variável vai sendo 

debitada conforme os usuários embarcam. Quando a porta fecha e o trem parte, o valor 

da disponibilidade é zerado, e quando um outro chega, um novo valor para a 

disponibilidade de embarque é definido. 

No caso da Figura 4-17 o trem acabou de chegar, está esperando na plataforma e 

tem espaço para abrigar 29,41 passeqamb’s. Os passageiros esperam na plataforma e 

embarcarão até que a disponibilidade não seja menor que o atributo passeqamb do 

próximo passageiro. 
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Figura 4-17 – Módulos para controle de acesso dos passageiros ao trem 

 

Como a quantidade de pessoas que podem ocupar o espaço do trem está sendo 

considerada como uma restrição do ambiente, seu valor foi definido a partir de uma 

premissa que segue uma distribuição normal, com média igual a 30 e desvio padrão 

igual a 5. Este valor, porém, tem grande importância na capacidade de processamento 

de passageiros em egresso do terminal, e por isso deve ser levantado com estudos 

detalhados sobre demanda e capacidade dos sistemas de transporte. 

4.3 Parâmetros para os Componentes 

Aqui serão apresentados os dados utilizados para cada componente. 

 Bilheteria 

Foi levantada uma amostra por meio de medição no campo do tempo de 

atendimento na compra de bilhetes nas estações “Brigadeiro”, do Metrô, e da estação 

“Santo André”, da CPTM. Os dados foram utilizados para a definição do tempo médio 

de atendimento e desvio padrão a ser utilizado no modelo. Os valores encontrados 

foram de 17,14s com desvio padrão de 14,71s, e apresentam um aumento de 70% em 

relação aos encontrados em Metrô (2008). 

 Bloqueios 

Os bloqueios foram modelados separados, com três utilizados no acesso e três no 

egresso. Os tempos de processamento foram modelados seguindo distribuições normais, 

que são diferentes para os dois casos, e os valores utilizados foram levantados em Fruin 

(1971), conforme apresentado na Tabela 4-6. 
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Tabela 4-6 - Tempo médio de passagem por bloqueios 

 

 Escadas Rolantes 

As escadas rolantes foram separadas em dois processos na modelagem. O primeiro 

representa o espaço em que os passageiros se arranjam para acessar efetivamente a 

escada rolante, que é representada pelo segundo processo, conforme apresentado na 

Figura 4-18. 

No primeiro, os passageiros gastam um tempo na passagem e, enquanto ocupam o 

espaço definido como elemento de acesso, os passageiros subsequentes se agrupam, 

formando uma fila. Esta parte do processo é modelada por meio de um método 

conhecido como “Seize-Delay-Release”, utilizado nos elementos de processamento, e 

será ela que definirá qual é a capacidade da escada-rolante. 

Depois que o espaço de acesso à escada é liberado, o passageiro gasta mais um 

determinado tempo enquanto é transportado até o próximo piso. O tempo médio de 

subida pode variar devido aos passageiros que caminham na escada rolante quando há 

espaço suficiente para isso, porém este fator não foi considerado na modelagem, por 

falta de dados que funcionem como base para essa análise, mas pode ser uma variável 

aprofundada em estudos posteriores. 

 

 

Figura 4-18 – Módulos para representação do componente escada rolante 

 

O tempo constante modelado é função da velocidade da escada rolante, que varia de 

acordo com a velocidade programada para o elemento. O Metrô de São Paulo vem 

fazendo estudos para implementar o aumento dessa velocidade, o que já pode ser 

verificado em algumas estações, conforme aponta a notícia do jornal Folha de S.Paulo 

(IZIDORO, 2009). 

  

Tipo de Passagem Tempo Médio (s) DesvPad

Livre 1,25 0,125

Coletor de Bilhetes 2,05 0,175
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 Escadas 

As escadas, consideradas no trabalho como elementos de passagem ou circulação, 

foram modeladas de acordo com a curva de velocidade já apresentada, conforme a 

seguinte fórmula: 

(20/(-0.01+0.66*EP((-0.34/((20*3/NpassEscada1)-0.093))*LN(1.4))))/passeq 

As dimensões de largura e comprimento consideradas foram 3m e 20m, 

respectivamente. Não foi considerado na modelagem o efeito que causa os fluxos 

reversos no elemento, devido a limitações da versão do aplicativo utilizada. 

 Rampas 

A modelagem do elemento de circulação “Acesso” foi feita por meio da separação 

da área em duas partes, e da definição, em cada uma delas, da velocidade de cada 

passageiro em relação à área por passageiro. 

Foi considerado que a primeira parte do elemento continha 75% da área total e a 

segunda parte, os 25% restantes, sendo esta utilizada para a acomodação e formação de 

fila dos passageiros que aguardam para entrar nas escadas e escadas rolantes. 

 Piso Intermediário 

Para o piso intermediário, a separação utilizada foi a das áreas paga e não paga. A 

área não paga também foi separada em duas partes. A primeira é onde há a formação de 

filas para as bilheterias; a segunda é onde a formação de filas para a passagem pelos 

bloqueios pode ocorrer. Para cada parte da área não paga, a área considerada foi a de 

25% da área total do piso intermediário. 

Para a área paga foi considerada a área restante, de 50% do piso. 

 Plataforma de Embarque 

As dimensões de comprimento da plataforma de embarque foram definidas com o 

comprimento mínimo estipulado pelo manual do Metrô (METRO, 2008), apresentada 

no item 2.2.4. A largura da plataforma é um parâmetro que deve ser ajustado por meio 

da utilização do modelo. Como valor inicial foi utilizado a largura de 24m. 

Para o cálculo da área útil da plataforma foram desconsideradas as faixas de 

segurança e de afastamento das paredes e a área reservada para os processos de acesso e 

egresso das escadas e escadas rolantes. 
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4.4 Calibração 

Para a aplicação ideal do modelo, após seu desenvolvimento deve ser percorrida a 

etapa de calibração, onde os parâmetros são ajustados para traduzir determinado cenário 

medido. 

Para certos componentes, a modelagem foi feita com base em dados medidos em 

campo, o que equivale à calibração. Este foi o caso, por exemplo, do tempo de 

atendimento da bilheteria, do intervalo entre trens e da velocidade da escada rolante.  

Porém, diante da dificuldade de obtenção de dados, a calibração de outros 

elementos que apresentam uma modelagem mais complexa, em que as variáveis não são 

medidas de forma direta, foi feita com o ajuste dos parâmetros que influenciam no 

comportamento dos usuários, de forma que as variáveis medidas se aproximassem ao 

máximo dos resultados do modelo. 

Por meio desse método foi calibrado o comportamento dos usuários no 

desembarque dos trens, durante seu caminho até o conjunto de escada e escada rolante, 

e na escolha da forma de acesso ao outro piso. 

O desembarque foi escolhido por ser uma operação crítica, pois apresenta uma 

concentração de usuários grande devido ao seu processo específico de chegada ao 

terminal, que ocorre em batelada. Essa característica permite uma coleta de dados mais 

fácil, favorecendo a calibração. 

Foram feitas filmagens desse processo em uma estação do Metrô, que permitiram a 

medição das seguintes variáveis, utilizadas no processo de calibração: 

 Tempo gasto entre a abertura das portas dos trens e a chegada à fila do 

décimo, vigésimo e trigésimo passageiro, que são representadas pelas siglas 

TAF 10, TAF 20 e TAF 30, respectivamente; 

 Tempo gasto entre a abertura das portas dos trens e a finalização do 

embarque até a escada rolante do décimo, vigésimo e trigésimo passageiro, 

que são representadas pelas siglas TAE 10, TAE 20 e TAE 30, 

respectivamente; 

 Percentual de passageiros que utilizam as escadas para os cenários em que o 

desembarque tem uma média de 35,6 passageiros, identificada nas amostras 

coletadas. 

A Tabela 4-7 mostra os resultados das variáveis descritas para as amostras 

coletadas: 
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Tabela 4-7 – Variáveis medidas em campo 

 

 

O modelo foi adaptado para que pudesse representar as características observadas 

nas amostras e medir as variáveis de comparação. Ele foi reduzido à representação dos 

elementos que impactam no comportamento a ser calibrado e carregado com as 

informações do ambiente da amostra, conforme apresentado na Figura 4-19. 

 

 

Figura 4-19 – Modelo de calibração 

 

Os ajustes dos parâmetros foram feitos iterativamente, a fim de fazer com que as 

variáveis representassem os valores medidos. Os parâmetros alterados para essa 

calibração foram: o fator que representa a variação de distâncias que os usuários têm de 

percorrer da porta do trem até a fila, os parâmetros de decisão de utilização da escada 

(idade, tamanho da fila e percentual de aceitação dos critérios) e o tempo médio gasto 

no embarque da escada rolante. 

Amostra N Pass Total 10 pass 20 pass 30 pass 10 pass 20 pass 30 pass N Pass Escada Percentual

1 36 6 10 16 9 13 20 6 16,7%

2 37 8 12 14 10 15 22 5 13,5%

3 38 10 16 19 12 19 26 7 18,4%

4 40 8 11 15 10 14 25 3 7,5%

5 27 8 13 - 13 20 - - -

Total 151 8,0 12,4 16,0 10,7 16,2 23,3 21,0 13,9%

Desv Pad 4,5 1,3 2,1 1,9 1,6 2,8 2,4 1,5 4,2%

Tempo até a fila Tempo até embarque
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A calibração final dos parâmetros foi feita por meio de quinhentas simulações de 

chegada de trens, cujos resultados são apresentados na Tabela 4-8. 

 

Tabela 4-8 – Resultados da simulação de calibração 

 

 

Os resultados de tempo até a fila, tempo até o embarque e percentual de utilização 

da escada ficaram todos dentro do intervalo definido como a média mais ou menos um 

desvio padrão dos valores medidos, conforme mostram as Figuras Figura 4-20 e Figura 

4-21. 

 

 

Figura 4-20 – % escada x ER (valores medidos x valores da simulação) 

TAF 10 TAF 20 TAF 30 TAE 10 TAE 20 TAE 30 % Escada x ER

Simulação 7,4 11,7 17,1 10,1 16,4 22,1 13,9%

Medido 8,0 12,4 16,0 10,7 16,2 23,3 13,9%
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Figura 4-21 – Valores medidos x valores da simulação 

 

O modelo de simulação que representa o processo citado foi utilizado para a 

calibração dos parâmetros do processo em questão, que foram inseridos no modelo 

completo, que representa todos o terminal. 

Após a calibração, as variáveis de decisão para a escolha entre escada e escada 

rolante ficaram conforme a Tabela 4-9. 

Tabela 4-9 – Expressões de critérios de seleção de caminho 

 

Após esta etapa, o ideal seria que o modelo fosse submetido à etapa de validação, 

quando seria submetido a cenários reais e seus resultados comparados a dados reais, 

porém não foi possível realizar essa etapa devido à dificuldade da obtenção de dados 

reais suficientes para compor os cenários citados. 

4.5 Aplicação e Resultados 

Devido à restrição de 150 entidades da versão disponível do aplicativo, não foi 

possível fazer a modelagem de todo o terminal em situações em que ocorre grande 

acúmulo de pessoas. 

 5,0

 7,5

 10,0

 12,5

 15,0

 17,5

 20,0

 22,5

 25,0

TAF 10 TAF 20 TAF 30 TAE 10 TAE 20 TAE 30

Te
m

p
o

 (s
)

Medido Simulação

Processo Expressão

UsaERxEscada1 NQ(AcessoaER1.Queue) >3 && (NORM(1,0.2)*idade)<28 && CONT(0, 0,1.0,2)<1 && NpassEscada1<20

UsaERxEscada1 NQ(AcessoaER1.Queue) >5 && (NORM(1,0.2)*idade)<39 && CONT(0, 0,1.0,2)<1 && NpassEscada1<20

UsaERxEscada1Egresso NQ(AcessoaER1Egresso.Queue) >3 && (NORM(1,0.3)*idade)<28 && CONT(0, 0,1.0,3)<1 && NpassEscada1<20

UsaERxEscada1Egresso NQ(AcessoaER1Egresso.Queue) >5 && (NORM(1,0.3)*idade)<39 && CONT(0, 0,1.0,3)<1 && NpassEscada1<20
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Foram rodados diversos cenários, dos quais serão apresentados três que permitem a 

identificação da grande influência da alteração dos parâmetros de dimensionamento na 

operação do terminal. 

As medidas de rendimento que serão comparadas em função de cada cenário são: a 

área média por passageiro em cada nível da estação, o tempo total médio de passageiros 

em acesso e o tempo total médio de passageiros em egresso. Os tempos em fila em cada 

elemento também serão apresentados para identificação de pontos de gargalo. 

Ao modelo foram adicionados módulos do tipo “Statistic” para a extração dos dados 

em formato de histograma, conforme mostrado na Figura 4-22. 

 

Figura 4-22 – Módulos “Statistic” 

 

Esses módulos extraem informações da frequência em que uma determinada 

expressão tem valor dentro de faixas definidas. Para o exemplo da área média por 

passageiro, foi medida a quantidade de tempo em que cada patamar de nível de serviço 

foi identificado.  

4.5.1 Cenários 

Os parâmetros que caracterizam cada cenário utilizado são apresentados na Tabela 

4-10.  

 

Tabela 4-10 – Parâmetros por cenário 

 

 

A área útil do acesso e o número de bilheterias foram escolhidos como os 

parâmetros de variação entre os cenários, por permitirem uma visualização dos 

Elemento Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

Área Útil do Acesso (m^2) 20 20 9

Área Útil do Piso Intermediário (m^2) 200 200 200

Área Útil da Plataforma (m^2) 1.150 1.150 1.150

Número de Bloqueios Acesso 3 3 3

Número de Bloqueios Egresso 3 3 3

Número de Bilheterias 2 1 3
Número de Escadas Rolantes 1 1 1
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resultados sem que o número total de entidades ultrapassasse 150, já que nos cenários 

em que as áreas do Piso Intermediário e da Plataforma foram alteradas o aplicativo 

interrompeu a simulação. 

Para os três cenários, os resultados de tempo de percurso no terminal é apresentado, 

que pode ser visto na Tabela 4-11, na Figura 4-23 e Figura 4-24, com a distinção de 

passageiros em acesso e egresso, pois, como os processos de compra de bilhetes e 

espera do trem na plataforma não ocorrem no egresso, eram esperados valores maiores 

de tempos totais para passageiros em acesso. 

 

Tabela 4-11 – Tempos totais médios 

 

 

Faixa (s)
Cenário 1

Acesso

Cenário 2

Acesso

Cenário 3

Acesso

Cenário 1

Egresso

Cenário 2

Egresso

Cenário 3

Egresso

60 - 70 7,68% 10,17% 8,07% 25,05% 19,21% 15,17%

70 - 80 17,81% 20,29% 18,92% 28,40% 25,89% 23,89%

80 - 90 21,83% 22,19% 22,13% 22,55% 23,43% 20,88%

90 - 100 19,23% 21,86% 17,48% 13,57% 15,50% 17,01%

100 - 110 14,62% 8,90% 15,57% 4,72% 6,28% 13,16%

110 - 120 6,23% 6,75% 7,83% 4,64% 8,61% 5,82%

120 - 130 5,02% 1,26% 2,47% 0,93% 0,98% 2,36%

130 - 140 1,98% 1,60% 4,74% 0,14% 0,10% 0,56%

140 - 150 1,29% 1,79% 1,06% 0,00% 0,00% 1,11%

150 - 160 2,24% 1,45% 1,03% 0,00% 0,00% 0,00%

160 - 170 0,77% 2,33% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%

170 - 180 0,18% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%

180 - 190 0,20% 0,21% 0,61% 0,00% 0,00% 0,00%

190 - 200 0,00% 0,04% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%

200 - 210 0,00% 0,10% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%

210 - 220 0,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

220 - 230 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

230 - 240 0,10% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

240 - 250 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

250 - 500 0,02% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Figura 4-23 – Histograma do tempo total médio – passageiros em acesso 

 

 

Figura 4-24 – Histograma do tempo total médio – passageiros em egresso 

 

Conforme esperado, os resultados mostram tempos totais maiores para passageiros 

em egresso, em relação aos passageiros em acesso. O cenário 1 também apresentou um 

tempo total médio menor do que os cenários 2 e 3. Em função das especificações dos 

sistemas de transporte, os tempos de acesso devem ser classificados em níveis de 

serviço, para a adequação do terminal com as suas necessidades específicas. 

Também são apresentados os percentuais de tempo em que cada piso do terminal 

operou com base nas faixas de níveis de serviço definidas pela área por pedestre, visto 

na Tabela 4-12. 
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Tabela 4-12 – Níveis de serviço por piso por cenário 

 

 

Com exceção do piso Acesso, o nível de serviço em que os pisos operaram nas 

simulações foi basicamente o A, o que aponta para a possibilidade de estarem 

superdimensionados. 

São apresentados na Tabela 4-13, os dados e o histograma do nível de serviço para 

o piso Acesso, onde ocorreram as maiores alterações com a variação dos parâmetros. 

 

Tabela 4-13 – Histograma nível de serviço – piso acesso 

 

 

É possível identificar uma pequena melhora do nível de serviço do cenário 2 em 

relação ao 1. Esse efeito foi notado em outros cenários, quando uma piora em um 

determinado componente causava uma linearização no carregamento do componente 

seguinte, que respondia com uma melhora em seu nível de serviço. 

Com a redução significativa da área do piso Acesso, no cenário 3, foram 

identificadas grandes alterações na operação, com o nível de serviço chegando inclusive 

ao Nível E, que caracteriza uma instabilidade na operação, durante 10% do tempo. Os 

resultados de nível de serviço para os três cenários são apresentados na Figura 4-25. 

 

NS Acesso Piso Int - Não Pago Piso Int - Pago Plataforma Acesso Piso Int - Não Pago Piso Int - Pago Plataforma Acesso Piso Int - Não Pago Piso Int - Pago Plataforma

A 82,59% 100,00% 100,00% 100,00% 82,82% 99,97% 100,00% 100,00% 44,84% 100,00% 100,00% 100,00%

B 8,90% 0,00% 0,00% 0,00% 9,06% 0,03% 0,00% 0,00% 4,57% 0,00% 0,00% 0,00%

C 6,94% 0,00% 0,00% 0,00% 6,82% 0,00% 0,00% 0,00% 4,32% 0,00% 0,00% 0,00%

D 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 1,24% 0,00% 0,00% 0,00% 35,26% 0,00% 0,00% 0,00%

E 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 10,96% 0,00% 0,00% 0,00%

F 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

NS Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

A 82,59% 82,82% 44,84%

B 8,90% 9,06% 4,57%

C 6,94% 6,82% 4,32%

D 1,47% 1,24% 35,26%

E 0,10% 0,07% 10,96%

F 0,00% 0,00% 10,00%
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Figura 4-25 – Histograma de nível de serviço – piso acesso 

 

Para os tempos de espera em filas, os únicos elementos que, com a demanda 

aplicada, apresentaram valores significativos de espera foram as bilheterias e a 

plataforma.  Para cada cenário, na Tabela 4-14 são apresentados os tempos de fila.  

Tabela 4-14 – Tempo em fila por cenário 

 

 

Pode-se observar que há um grande acréscimo nos tempos quando uma bilheteria é 

retirada, como no cenário 2, em que o tempo médio de 2,1s sobe para 32,1s e o tempo 

máximo sai de 10,7s para 374,5s. 

Quando, no cenário 3, o número de bilheterias é aumentado para três, há um ganho 

nos tempos com melhora de nível de serviço significativa, principalmente nos horários 

em que o carregamento foi maior, já que o tempo máximo em fila caiu de 70,7s para 

29,1s do cenário 1 para o 3. A média do tempo e sua mediana, que já apresentavam 

tempos aceitáveis com duas bilheterias, chegaram a valores próximos de zero. 
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4.5.2 Verificação de parâmetros atuais (Metrô e CPTM) 

Para o exercício da utilização do modelo em casos práticos, serão testadas algumas 

diretrizes utilizadas atualmente pelo Metro e CPTM. Para isso, os parâmetros de 

dimensionamento serão utilizados para a especificação das características dos 

elementos, como área, largura e quantidade dos elementos da estação padrão, com 

demanda diária de 19 mil passageiros, com o pico da manhã com demanda de 1.100 e 

550 passageiros no acesso e egresso, respectivamente. 

4.5.2.1 Plataforma 

Para a definição das dimensões da plataforma, foi considerado o comprimento 

padrão, de 136 metros. 

A largura útil é definida em função da demanda, de acordo com a fórmula já 

apresentada anteriormente, no item 2.2.4. 

Foram feitas rodadas da modelagem com quatro valores, que representam as 

diretrizes do Metrô para plataforma central, para plataforma lateral, largura mínima de 

plataforma central e a largura necessária para acomodar, a 3 passageiros/m
2
 a demanda 

do pico da manhã (1.650 pass/h). Os resultados dos níveis de serviço obtidos por meio 

do modelo de simulação são apresentados na Tabela 4-15. 

Tabela 4-15 – Resultados de simulação de plataforma 

 

Os resultados apresentaram, quando dimensionadas por meio das especificações 

apontadas, o nível de serviço A em 100% do tempo, o que pode apontar para uma 

necessidade de revisão das especificações. 

4.5.2.2 Escada e escada rolante 

Para o conjunto escada e escada rolante, foi considerado que haveria um elemento 

de cada tipo para passageiros em acesso e outro para o egresso. Posteriormente a largura 

Area (m2) Largura (m) A B C, D, E e F Observação

4.143       30,5 100,00% 0,00% 0,00%
Especificação, considerando a acomodação de 2/3 da 

capacidade de dois trens (plataforma central)

2.137       15,7 100,00% 0,00% 0,00%
Especificação, considerando a acomodação de 2/3 da 

capacidade de um trem

544           4,0 100,00% 0,00% 0,00%
Especificação de largura mínima de plataforma 

central

192           1,4 99,72% 0,28% 0,00%
Largura necessária para acomodar, a 3 pass/m2 a 

demanda da hora pico

Nível de serviço
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da escada dos dois sentidos foi somada, e o modelo foi adequado a esse 

dimensionamento. 

Os fluxos de referência utilizados para a obtenção dessas dimensões são os 

apresentados anteriormente, na Tabela 2-5, e as dimensões obtidas por meio das 

especificações são apresentados na Tabela 4-16. 

Tabela 4-16 – Resultados de simulação de escada e escada rolante 

 

Em termos de área disponível por passageiro nas escadas, o nível de serviço A foi 

obtido por meio das simulações em 100% do tempo, o que pode apontar para a 

necessidade de especificações mais detalhadas para o dimensionamento deste conjunto. 

4.5.2.3 Bloqueios 

A quantidade dos bloqueios também foi definida por meio da demanda horária do 

pico e dos fluxos de referência apresentados na Tabela 2-5. A quantidade obtida foi 

menos que um bloqueio tanto para o fluxo de acesso quanto para o de egresso. Dessa 

forma a quantidade de bloqueios estipulada para a simulação foi de 1 bloqueio para cada 

sentido, conforme apresentado na Tabela 4-17. 

Tabela 4-17 – Cálculo de quantidade de bloqueios 

 

Como não foram encontradas definições para classificação de níveis de serviço em 

bloqueios, os resultados foram gerados a partir das faixas apresentadas na Tabela 4-18, 

o que permite a comparação dos resultados e cenários. 

Tabela 4-18 – Faixas de tempo em fila em bloqueios 

 

ER - Acesso ER - Egresso Escada Acesso Escada Egresso Escada Total

Dimensão (m) 

ou

Quantidade

1,00 1,00 0,92 0,45 1,38

Demanda Capacidade2Necessidade N Bloqueios

Acesso 1108 1500 0,74 1

Egresso 545 2000 0,27 1

Faixa de tempo 

em fila (s)

0 a 2

2 a 5

5 a 12

12 a 25

25 a 50

> 50
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Os resultados obtidos para os tempos em fila para o acesso e egresso nos bloqueios 

são apresentados na Figura 4-26 – Histograma de tempo em fila – bloqueios. 

 

Figura 4-26 – Histograma de tempo em fila – bloqueios 

Os resultados indicam que a quantidade de bloqueios para acesso indicado nas 

especificações pode estar adequada, porém os tempos em fila nos bloqueios para 

egresso são maiores, com uma pequena quantidade de pessoas esperando até mais que 

50s e com isso podem indicar uma necessidade de mais elementos. 

4.5.3 Interpretação dos resultados 

Por meio das análises, foi possível verificar que o método utilizado e o modelo 

proposto são adequados para dar suporte às atividades de dimensionamento e avaliação 

operacional de terminais de passageiros metroviários e ferroviários. 

Pode ser visto também que os procedimentos apontados pelo Metro para o 

dimensionamento de alguns componentes, como o caso da plataforma de embarque e do 

conjunto escada e escada rolante podem estar causando um superdimensionamento dos 

elementos, uma vez que a faixa de níveis de serviço encontrada nas simulações foi a A, 

mesmo com a redução significativa dos elementos. 

Mostra-se necessário porém, o desenvolvimento de outros cenários, com variações 

de parâmetros, que permitiriam simulações em casos onde os elementos sofrem 

carregamentos maiores, o que acontece em situações de emergência ou de falhas dos 

equipamentos. Para tais simulações, seria imprescindível a utilização de versões 

profissionais do aplicativo que não apresentam restrições na quantidade de entidades a 

serem utilizadas. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Acesso Egresso
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5 Conclusão 

Este trabalho buscou contribuir para o planejamento de terminais urbanos de 

passageiros metroviários e ferroviários. Pesquisas sobre terminais de passageiros, sobre 

processos de dimensionamento e sobre comportamento de pedestres foram levantadas 

com este fim, dentre as quais se destacam os trabalhos de Fruin (1971), o Manual da 

FTA (2003), Daamen (2001), Gualda (1995) e Churchman (1972), todos eles usados 

como base para o desenvolvimento deste estudo. 

Foi feita uma caracterização e um tratamento metodológico do problema, trazendo-

o à luz da realidade brasileira, e a partir disso foi apresentada uma classificação 

taxonômica de terminais de passageiros metroviários e ferroviários. Nessa parte foi 

também identificado o sistema e formulado o problema por meio da metodologia do 

enfoque sistêmico, com considerações específicas sobre o período crítico e a 

caracterização do usuário, questões preponderantes para o desenvolvimento de estudos 

em terminais. 

Finalizada a parte teórica, um modelo de simulação em Arena foi desenvolvido, 

representando a operação de um terminal de passageiros metroviário. Para sua 

construção, a conceituação teórica levantada anteriormente e a caracterização prática 

com dados reais coletados foram fundamentais. Após a calibração, por meio da 

comparação com dados reais, o modelo final foi submetido a análises de sensibilidade 

em relação à variação de parâmetros de dimensionamento. 

Com todas as etapas cumpridas, considera-se que o objetivo do trabalho foi 

alcançado, sabendo-se que o modelo aqui criado foi desenvolvido com base em 

demandas hipotéticas e, portanto, não deve ser considerado definitivo, mas sim servir 

como base para futuros trabalhos de dimensionamento e avaliação dos terminais em 

questão. 

Uma vez que o modelo desenvolvido prendeu-se a restrições da versão Arena 

disponível, recomenda-se o desenvolvimento de novos estudos com uma versão sem 

restrições do aplicativo, onde poderão ser simulados outros cenários e análises 

relacionados aos seguintes itens: 

 Validação do modelo com cenários reais; 

 Rodadas do modelo com o software de simulação sem restrições de 

elementos, onde poderá ser submetido a cenários mais carregados; 
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 Criação de modelos que representem terminais metroviários e ferroviários 

mais complexos, com integração para outros modais e volume de 

carregamento e variedade de percurso maiores; 

 Levantamento do padrão de carregamento e padrão de capacidade de 

embarque nos trens por período do dia, uma vez que estes são dados que 

têm grande impacto na operação do terminal; 

 Definição e aplicação ao modelo a cenários críticos como casos de falha em 

equipamentos, que causam grande atraso dos trens ou a cenários de 

evacuação de emergência; 

 Inserção de elementos de suporte a pessoas com restrição de locomoção e 

modelagem desse tipo de usuário, com adequação a seu comportamento; 

 Modelagem de componentes não operacionais. 

Ainda, é preciso ressaltar a pequena quantidade de estudos sobre dimensionamento 

e avaliação operacional de terminais ferroviários e metroviários de passageiros se 

comparada aos estudos existentes sobre outros modais, que se encontram em estágio de 

pesquisa muito mais avançado. 

Mostra-se latente a necessidade de uma cultura de levantamento e análise de dados 

operacionais que contribua para a melhoria do serviço prestado nos terminais de 

passageiros metroviários e ferroviários brasileiros. 
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