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You will never reach your destination if you stop 

and throw stones at every dog that barks. 

Winston Churchill 
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Resumo 

 

A existência de alternativas eficientes ao transporte individual torna-se indispensável num momento em 

que os congestionamentos são cada vez mais frequentes e as emissões de poluentes atmosféricos se 

tornam um problema cada vez mais presente. 

O transporte público é peça essencial do desenvolvimento sustentável das cidades, sendo a 

organização da rede fulcral de modo a permitir transbordos eficientes e confortáveis, em interfaces que 

proporcionem ao passageiro uma ideia de continuidade da viagem. Contudo, estes nós da rede estão 

associados frequentemente a altos fluxos de peões com constrangimentos à circulação pedonal que 

desencorajam a sua utilização. 

As metodologias de análise do desempenho de interfaces de transporte público assentam, geralmente, 

em valores agregados que redundam em resultados demasiadamente otimistas. O desenvolvimento 

das ferramentas de micro-simulação permite, contudo, antecipar diferentes formas de aferir o 

desempenho destas infraestruturas, sendo necessário estabelecer linhas orientadoras adequadas, à 

semelhança das que existem para as análises convencionais. 

Assim, procurou-se compilar um conjunto de “boas práticas” a partir dos métodos seguidos em 

diferentes estudos, construindo uma metodologia que possa ser replicada em interfaces já existentes 

ou em fase de projeto. Uma das principais alterações face às metodologias convencionais passa por 

considerar períodos de 30 segundos consecutivos na análise de desempenho, em detrimento do valor 

médio do período simulado. 

De forma a aplicar essa metodologia, construiu-se o modelo de micro-simulação da estação de 

Metropolitano do Colégio Militar/Luz (em Lisboa), fazendo o diagnóstico da situação atual e testando 

diferentes cenários alternativos de modo a aproveitar e comprovar as potencialidades destas 

ferramentas. 

 

Palavras-chave: Circulação pedonal; interfaces; nível de serviço; micro-simulação 
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Abstract 

 

Efficient alternatives to private transport are becoming truly necessary at a time when road traffic 

congestion increases and vehicle emissions are a constant problem. 

Public transport is, therefore, an essential part of the sustainable development of cities: network’s 

organization is a major factor, as long as it allows efficient and comfortable transfers in interchanges, 

providing to passengers a sense of continuity on their trips. However, these network nodes are often 

associated with high pedestrian flows with constraints on pedestrian movement, which discourages their 

use. 

The analysis methods for the performance of public transport interchanges are usually based on 

aggregate values, which may result in highly optimistic results. However, since the development of 

microsimulation tools allows different ways of measuring these infrastructures’ performance, it becomes 

necessary to establish appropriate guidelines, similar to those already in place for conventional analysis. 

With this in mind, and based on different studies regarding the use of microsimulation, a set of “best 

practices" were compiled, and a complete methodology suggested, so that it can applied to both existing 

interchanges and to the planning of future ones. One major change (compared with conventional 

methods) involves considering 30-second periods in the performance analysis, instead of considering 

the average value of the simulated period. 

In order to apply this methodology, a microsimulation model of the Colégio Militar/Luz subway station 

(in Lisbon) was developed, after which a diagnosis of the current situation was done and different 

alternative scenarios tested, to both take advantage and demonstrate the potential of these tools. 

 

Keywords: Pedestrian circulation; public transport interchanges; level of service; microsimulation 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esta página foi intencionalmente 

deixada em branco. 



Índice 

1. Introdução............................................................................................................ 1 

1.1. Enquadramento ........................................................................................................... 1 

1.2. Motivação e objetivos .................................................................................................. 1 

1.3. Estrutura da Dissertação ............................................................................................. 2 

2. Estado da Arte ..................................................................................................... 3 

2.1. As interfaces no sistema de transportes ..................................................................... 3 

 A viagem em transporte coletivo.......................................................................... 3 

 A função da interface ........................................................................................... 5 

 Os diferentes espaços da interface ..................................................................... 5 

 Avaliação de interfaces ........................................................................................ 7 

2.2. Aspetos fundamentais da circulação pedonal ............................................................ 9 

 A relação entre fluxo, densidade e velocidade .................................................... 9 

 A organização dos peões................................................................................... 14 

 Modelos de comportamento dos peões............................................................. 19 

2.3. Análise de desempenho da circulação pedonal em interfaces ................................ 22 

3. Micro-simulação de Peões ................................................................................. 27 

3.1. Softwares de micro-simulação .................................................................................. 27 

3.2. O Vissim como ferramenta de micro-simulação ....................................................... 28 

3.3. Elementos do Vissim ................................................................................................. 29 

 Elementos de modelação da infraestrutura ....................................................... 29 

 Elementos de modelação da procura ................................................................ 30 

 Elementos de modelação da oferta ................................................................... 31 

4. Metodologia de Análise de Interfaces com Recurso à Micro-simulação ............. 33 

4.1. Definição do âmbito e objetivo .................................................................................. 34 

4.2. Recolha de dados ...................................................................................................... 34 

4.3. Modelação do “cenário base” .................................................................................... 37 

 Calibração do modelo ........................................................................................ 37 

 Validação do modelo .......................................................................................... 38 

 Análise dos resultados ....................................................................................... 39 

4.4. Análise de cenários alternativos ............................................................................... 40 

5. Análise do Caso de Estudo: Interface do Colégio Militar .................................... 43 

5.1. Breve caracterização ................................................................................................. 44 

5.2. Recolha de dados ...................................................................................................... 47 

 Infraestrutura ...................................................................................................... 47 

 Dados de bilhética .............................................................................................. 48 



 Trabalhos de campo........................................................................................... 53 

5.3. Modelação do “cenário base” .................................................................................... 58 

 Aspetos gerais da modelação ............................................................................ 58 

 Calibração e validação do modelo ..................................................................... 63 

 Análise de desempenho ..................................................................................... 69 

5.4. Análise de cenários alternativos ............................................................................... 74 

 Alteração do layout da zona das barreiras de acesso ...................................... 75 

 Implementação de pontos comerciais adicionais .............................................. 82 

 Criação de sistemas de encaminhamento de fluxos ......................................... 84 

 Aumento da procura ........................................................................................... 86 

6. Considerações Finais ........................................................................................ 89 

Referências .............................................................................................................. 91 

Anexo I – Oferta na interface do Colégio Militar/Luz .................................................... I 

Anexo II – Resultados das contagens de passageiros nos “pontos de decisão” ........ III 

 



 

Índice de Figuras 

Figura 1 – Representação no tempo e no espaço de um transbordo com percurso pedonal (a) e um transbordo 

sem percurso pedonal (b). ..................................................................................................................... 4 

Figura 2 – As diferentes zonas da interface. ........................................................................................................ 6 

Figura 3 – O diagrama fundamental – relação entre fluxo, densidade e velocidade pedonal. .............................. 10 

Figura 4 – A elipse corporal ajustada pelo Highway Capacity Manual (2000). .................................................... 11 

Figura 5 – A elipse corporal de acordo com a densidade de peões. ................................................................... 11 

Figura 6 – A “zona de passo” e a “zona sensorial” na circulação de peões. ........................................................ 12 

Figura 7 – Experiência com fluxos bidirecionais em passadeiras realizada por Teknomo et al. (2006), sem 

segregação dos sentidos (a) e com segregação dos sentidos (b). ........................................................ 16 

Figura 8 – Representação esquemática de dois canais de circulação sem segregação dos sentidos (a) e com 

segregação dos sentidos (b). ............................................................................................................... 17 

Figura 9 – Representação esquemática de uma intersecção de dois corredores bidirecionais sem canalização 

dos fluxos (a) e com canalização dos fluxos (b). ................................................................................... 17 

Figura 10 – Representação da trajetória dos peões nas proximidades de um corredor estreito (“gargalo”). ........ 18 

Figura 11 – Representação da posição dos peões em grupos de 2 (a), 3 (b) e 4 (c) pessoas durante a circulação 

em baixas densidades. ........................................................................................................................ 18 

Figura 12 – Representação esquemática dos processos que levam às mudanças de comportamento. .............. 20 

Figura 13 – Representação gráfica do nível de serviço em corredores. .............................................................. 23 

Figura 14 – Exemplo da modelação de uma interface em Vissim. ...................................................................... 28 

Figura 15 – Componentes do modelo de micro-simulação. ................................................................................ 29 

Figura 16 – Modelação de um corredor com uma viragem a 90º sem utilização do dynamic potential (a) e com 

utilização do dynamic potential (b). ...................................................................................................... 31 

Figura 17 – Esquema representativo da metodologia de análise de interfaces com recurso à micro-simulação. . 33 

Figura 18 – Esquema representativo da fase de análise de cenários na metodologia proposta. ......................... 41 

Figura 19 – Localização da interface do Colégio Militar na rede atual de Metropolitano de Lisboa. ..................... 43 

Figura 20 – Localização das paragens, acessos ao metropolitano, parques de estacionamento e praças de táxis 

na envolvente da interface do Colégio Militar. ...................................................................................... 45 

Figura 21 – Um dos acessos do terminal rodoviário ao metropolitano (a) e o acesso do Centro Comercial 

Colombo (b) na interface do Colégio Militar. ......................................................................................... 46 

Figura 22 – O átrio central (a) e as barreiras de acesso ao Metropolitano (b) na estação do Colégio Militar/Luz. 46 

Figura 23 – Esquema base de sentidos das barreiras de acesso ao metropolitano na estação do Colégio 

Militar/Luz. ........................................................................................................................................... 47 

Figura 24 – Diferentes elementos da estação do Colégio Militar/Luz. ................................................................. 48 

Figura 25 – Os TOMI existentes na estação do Colégio Militar/Luz, no átrio central (a) e no corredor de acesso ao 

Centro Comercial Colombo (b). ............................................................................................................ 48 

Figura 26 – Validações de entrada (a) e saída (b) na estação do Colégio Militar/Luz.......................................... 49 

Figura 27 – Total de validações na hora de ponta da manhã na estação do Colégio Militar/Luz. ........................ 50 

Figura 28 – Total de validações na hora de ponta da tarde na estação do Colégio Militar/Luz. ........................... 50 

Figura 29 – Entradas/saídas utilizadas pelos passageiros em transbordo entre os operadores rodoviários e o 

Metropolitano de Lisboa. ...................................................................................................................... 52 

Figura 30 – Localização dos “pontos de decisão” (D1-D6) e das entradas/saídas (A-I). ...................................... 53 

Figura 31 – Velocidade de circulação em fluxo livre por sexo dos passageiros. .................................................. 54 

Figura 32 – Tempo de transposição das barreiras de acesso da estação por sentido do movimento. ................. 55 



 

Figura 33 – As bilheteiras manuais (a) e com atendimento pessoal (b) na estação do Colégio Militar/Luz. ......... 55 

Figura 34 – Tempo nas bilheteiras manuais, bilheteiras com atendimento e caixas automáticas (multibanco). ... 56 

Figura 35 – Número de pessoas na fila de espera das bilheteiras com atendimento à chegada de uma nova 

pessoa................................................................................................................................................. 56 

Figura 36 – O quiosque (a) e o café (b) na estação do Colégio Militar/Luz. ........................................................ 57 

Figura 37 – Repartição por sexo e idade dos utilizadores de transporte público da Área Metropolitana de Lisboa.

 ............................................................................................................................................................ 58 

Figura 38 – O corredor em direção ao terminal rodoviário no modelo de micro-simulação. ................................. 59 

Figura 39 – O corredor em direção ao Centro Comercial Colombo no modelo de micro-simulação. .................... 59 

Figura 40 – A zona das bilheteiras junto ao corredor em direção ao Centro Comercial Colombo no modelo de 

micro-simulação................................................................................................................................... 59 

Figura 41 – As barreiras de acesso ao Metropolitano no modelo de micro-simulação. ........................................ 60 

Figura 42 – As plataformas da estação no modelo de micro-simulação. ............................................................. 60 

Figura 43 – A distribuição de velocidades usada para homens (a) e mulheres (b) no modelo de micro-simulação.

 ............................................................................................................................................................ 62 

Figura 44 – A distribuição de velocidades para o movimento ascendente (a) e descendente (b) no modelo de 

micro-simulação................................................................................................................................... 62 

Figura 45 – Exemplo da aplicação das distribuições no “ponto de decisão” D3. ................................................. 63 

Figura 46 – Comparação da velocidade “desejada” na secção medida com a velocidade obtida no modelo de 

micro-simulação................................................................................................................................... 66 

Figura 47 – Divisão das barreiras de acesso em “blocos” para análise da distribuição de passageiros. .............. 67 

Figura 48 – Comparação entre os dados de bilhética e as escolhas dos passageiros no modelo de micro-

simulação na hora de ponta da manhã para saídas do metropolitano (a) e entradas no metropolitano (b).

 ............................................................................................................................................................ 67 

Figura 49 – Comparação entre os dados de bilhética e as escolhas dos passageiros no modelo de micro-

simulação na hora de ponta da tarde para saídas do metropolitano (a) e entradas no metropolitano (b).

 ............................................................................................................................................................ 68 

Figura 50 – As filas de espera nas barreiras de saída do metropolitano. ............................................................ 68 

Figura 51 – A fila de espera na bilheteira com atendimento pessoal. .................................................................. 69 

Figura 52 – Áreas de circulação e aglomeração analisadas no “cenário base”. .................................................. 69 

Figura 53 – Períodos de 30 segundos ordenados pela variação da densidade. .................................................. 72 

Figura 54 – Densidade (peões/m²) na área 154 no período 900-2700 s. ............................................................ 74 

Figura 55 – Esquema representativo dos cenários analisados. .......................................................................... 75 

Figura 56 – As barreiras de entrada e saída das estações da Avenida (a) e Parque (b) no ano de abertura (1959).

 ............................................................................................................................................................ 75 

Figura 57 – As barreiras de entrada (a) e saída (b) da estação do Colégio Militar/Luz no ano de abertura (1988).

 ............................................................................................................................................................ 76 

Figura 58 – As barreiras de acesso ao metropolitano no Cenário A1. ................................................................. 77 

Figura 59 – O acesso ao metropolitano em sistema aberto no Cenário A2. ........................................................ 77 

Figura 60 – Áreas de aglomeração analisadas no Cenário A1. .......................................................................... 78 

Figura 61 – Comparação do tempo de atraso entre o “cenário base” e o Cenário A1 na hora de ponta da manhã 

(a) e na hora de ponta da tarde (b). ...................................................................................................... 80 

Figura 62 – Comparação do tempo de atraso entre o “cenário base” e o Cenário A2 na hora de ponta da manhã 

(a) e na hora de ponta da tarde (b). ...................................................................................................... 81 

Figura 63 – Colocação de um quiosque na área 213 no Cenário B. ................................................................... 83 



 

Figura 64 – Colocação de uma banca na área 050 no Cenário B. ...................................................................... 83 

Figura 65 – O corredor em direção ao terminal rodoviário no Cenário C. ............................................................ 85 

Figura 66 – Comparação do tempo de atraso entre o “Cenário Base” e o Cenário C na hora de ponta da manhã 

(a) e na hora de ponta da tarde (b). ...................................................................................................... 85 

Figura 67 – Plano de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa para 2020 (pormenor). .............................. 86 

Figura 68 – Evolução da procura anual do Metropolitano de Lisboa. .................................................................. 87 

Figura 69 – Comparação entre a densidade média nas áreas de espera do Cenário A1 e do mesmo cenário com 

o acréscimo de procura de 20%. .......................................................................................................... 88 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página foi intencionalmente 

deixada em branco. 



 

Índice de Tabelas 

Tabela 1 – Velocidade média dos peões de acordo com o sexo, a idade, a hora do dia e condicionantes de 

mobilidade. .......................................................................................................................................... 13 

Tabela 2 – Níveis de serviço em corredores. ..................................................................................................... 24 

Tabela 3 – Níveis de serviço em escadas. ......................................................................................................... 25 

Tabela 4 – Níveis de serviço em áreas de espera e aglomeração. ..................................................................... 25 

Tabela 5 – Intervalos de tempo entre peões em diferentes tipos de barreiras de acesso. ................................... 26 

Tabela 6 – Parâmetros do “modelo das forças sociais”. ..................................................................................... 37 

Tabela 7 – Parâmetros do dynamic potential. .................................................................................................... 37 

Tabela 8 – Procura estimada na estação nas horas de ponta da manhã e da tarde por tipo de movimento. ....... 52 

Tabela 9 – Quota dos movimentos “intermédios” na estação do Colégio Militar/Luz. .......................................... 56 

Tabela 10 – Distribuição da procura nas horas de ponta por períodos de 15 minutos na estação do Colégio 

Militar/Luz. ........................................................................................................................................... 61 

Tabela 11 – Parâmetros do “modelo das forças sociais” usados no modelo de micro-simulação. ....................... 64 

Tabela 12 – Parâmetros do dynamic potential usados no modelo de micro-simulação. ...................................... 64 

Tabela 13 – Comparação entre fluxo real e fluxo modelado na hora de ponta da manhã (HPM) e na hora de 

ponta da tarde (HPT), correspondente ao período entre os 900 s e os 2700 s de simulação................. 65 

Tabela 14 – Diferenças entre a velocidade “desejada” na secção medida e a velocidade obtida no modelo de 

micro-simulação................................................................................................................................... 66 

Tabela 15 – Resultados da análise das áreas de circulação do “cenário base” na hora de ponta da manhã. ...... 70 

Tabela 16 – Resultados da análise das áreas de circulação do “cenário base” na hora de ponta da tarde. ......... 70 

Tabela 17 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de entrada do “cenário base” na hora de 

ponta da manhã. .................................................................................................................................. 71 

Tabela 18 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de saída do “cenário base” na hora de 

ponta da manhã. .................................................................................................................................. 71 

Tabela 19 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de entrada do “cenário base” na hora de 

ponta da tarde. .................................................................................................................................... 71 

Tabela 20 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de saída do “cenário base” na hora de 

ponta da tarde. .................................................................................................................................... 72 

Tabela 21 – Número de períodos de 30 segundos com nível de serviço “D”, “E” ou “F” no “cenário base”. ......... 73 

Tabela 22 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de entrada do Cenário A1 na hora de 

ponta da manhã. .................................................................................................................................. 78 

Tabela 23 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de saída do Cenário A1 na hora de ponta 

da manhã. ........................................................................................................................................... 79 

Tabela 24 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de entrada do Cenário A1 na hora de 

ponta da tarde. .................................................................................................................................... 79 

Tabela 25 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de saída do Cenário A1 na hora de ponta 

da tarde. .............................................................................................................................................. 79 

Tabela 26 – Número de períodos de 30 segundos com nível de serviço “D”, “E” ou “F” no Cenário A1. .............. 80 

Tabela 27 – Resultados da análise das áreas de circulação do Cenário A2 na hora de ponta da manhã. ........... 82 

Tabela 28 – Resultados da análise das áreas de circulação do Cenário A2 na hora de ponta da tarde. .............. 82 

Tabela 29 – Resultados da análise das áreas de circulação do Cenário B na hora de ponta da manhã. ............. 84 

Tabela 30 – Resultados da análise das áreas de circulação do Cenário B na hora de ponta da tarde................. 84 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página foi intencionalmente 

deixada em branco. 



1 
 

1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento 

O aumento do tráfego automóvel nas grandes cidades levou a situações de congestionamento que hoje 

são parte do dia-a-dia, e com estas ao aumento das emissões de poluentes atmosféricos e gases com 

efeitos de estufa, bem como a um aumento do stress dos condutores e de todos os que circulam na 

cidade; o grande símbolo do aumento da qualidade de vida – a viatura própria – tornou-se hoje capaz 

de levar, na verdade, a uma diminuição da mesma (Domingues, 2011).  

O transporte público surge, por isso, como uma alternativa viável e, principalmente, essencial para um 

desenvolvimento sustentável das cidades, sendo, contudo, impossível garantir ligações diretas entre 

quaisquer dois pontos. É neste contexto que surgem as interfaces de transporte público, pontos onde 

os utilizadores são levados a fazer transbordo entre linhas ou entre diferentes modos de transporte, e 

onde são necessários percursos pedonais entendidos sob a forma de custo para o utilizador pela 

inconveniência ou incerteza que adicionam à sua viagem (Ceder et al., 2013; de Abreu e Silva e 

Bazrafshan, 2013; Guo e Wilson, 2011; Hadas e Ranjitkar, 2012; Kalakou e Moura, 2014; McCord et 

al., 2006; Nesheli e Ceder, 2014). 

Vários documentos da União Europeia destacam o aumento da eficiência das interfaces multimodais 

como um dos objetivos fundamentais da política de transportes comum, nomeadamente através de 

layouts mais confortáveis e funcionais para os passageiros ou através de informação que permita tornar 

o transbordo menos penalizador (European Commission, 1995, 2011). 

No campo das metodologias de análise e planeamento de transportes, as ferramentas de micro-

simulação registaram avanços consideráveis na última década, possibilitando a simulação do 

comportamento individual de cada peão e da interação entre estes e, como tal, uma representação 

mais fiel do ambiente em que estes interagem (Fernandes et al., 2013). No entanto, a análise de 

interfaces com recurso a estas ferramentas não segue, até ao momento, qualquer conjunto de linhas 

orientadoras, pelo que diferentes autores utilizam diferentes parâmetros que podem conduzir a 

resultados mais otimistas que a situação real modelada (Galiza et al., 2009)  

 

1.2. Motivação e objetivos 

Tendo presentes as potencialidades que a micro-simulação pode oferecer ao estudo de infraestruturas 

e, em particular, interfaces de transportes, pretendeu-se definir uma metodologia que agregasse e 

definisse os elementos a recolher e as análises possíveis e recomendáveis para caracterizar 

corretamente o cenário de referência e, posteriormente, eventuais cenários alternativos, de modo a que 

esta pudesse ser replicada em diferentes interfaces. 
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De facto, constatou-se que as diferentes abordagens de análise de interfaces recorriam a valores 

agregados de procura que não consideram as especificidades de uma infraestrutura deste tipo. 

Por um lado, a relativa “novidade” que constituem os modelos de micro-simulação induz à realização 

de análises pouco tipificadas, que impedem a validação das práticas usadas para adoção em casos 

semelhantes. Por outro lado, procurou-se introduzir na metodologia proposta a consideração de 

períodos de 30 segundos consecutivos (em detrimento das observações pontuais) no diagnóstico da 

infraestrutura com recurso à micro-simulação, analisando o número de períodos em que os níveis de 

serviço mais gravosos se mantêm. 

Por fim, de modo a aplicar essa metodologia, procedeu-se ao estudo de uma interface em particular – 

no caso, a estação de metropolitano do Colégio Militar/Luz – tendo em vista a verificação da existência 

de constrangimentos à circulação pedonal em alguns pontos específicos, bem como ao teste de 

cenários alternativos à situação atual. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

A Dissertação inicia-se com uma resenha dos principais desenvolvimentos relativos ao tema em estudo, 

nomeadamente no que diz respeito à importância das interfaces no sistema de transportes e à 

circulação pedonal (onde se inclui as características do movimento dos peões e os modelos existentes 

para a sua representação), que é apresentada no Capítulo 2. 

No Capítulo 3, são descritas as principais características dos softwares de micro-simulação e, em 

particular, do software escolhido para a análise do caso de estudo, o PTV Vissim, bem como os 

elementos que o constituem. 

De seguida, o Capítulo 4 descreve a metodologia proposta para a análise de interfaces de transporte 

com recurso à micro-simulação, sistematizando os diferentes elementos a recolher, os passos a 

verificar na modelação do “cenário base” e os principais aspetos relativos à análise de cenários 

alternativos. 

O caso de estudo escolhido – a interface do Colégio Militar – é apresentado no Capítulo 5, que inclui 

uma caracterização da oferta e procura disponíveis, a recolha de dados efetuada para input do modelo, 

a descrição da modelação do cenário base e os resultados obtidos para o desempenho da estação e, 

por fim, a análise dos cenários alternativos, terminando a Dissertação com as conclusões e as 

sugestões de próximos passos no Capítulo 6.  
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2. Estado da Arte 

 

2.1. As interfaces no sistema de transportes 

 

 A viagem em transporte coletivo 

O aumento na complexidade das viagens foi identificado como uma barreira ao uso do transporte 

público (Ye et al., 2007). À medida que as pessoas começam a fazer viagens cada vez mais longas e 

mais frequentes, essa complexidade das viagens vai aumentando e surgem novos desafios (de Abreu 

e Silva e Bazrafshan, 2013). 

O desenho de uma rede de transportes atrativa é, por isso, uma tarefa importantíssima não só ao nível 

operacional, mas principalmente estratégico (Parbo et al., 2014). Do ponto de vista do utilizador, a rede 

deve permitir, de forma fiável, as viagens entre dois pontos distintos da forma o mais direta possível, 

com um percurso relativamente curto entre as paragens inicial e final e a origem e o destino, 

respetivamente (Guihaire e Hao, 2008; Parbo et al., 2014). Para os operadores ou autoridades de 

transportes, é do seu interesse encontrar o balanço ideal entre a existência de transbordos (mais custos 

para os passageiros) e a opção por serviços diretos (mais custos para o operador) (Allard e Moura, 

2015). 

Assim, entre as várias características que podem definir uma viagem de transporte coletivo encontram-

se, além do tempo, o modo, os atributos de conforto e a existência ou não de transbordo. O custo do 

transbordo representa não só a transferência em si, mas também a desutilidade associada a essa 

transferência. 

Grande parte dos transbordos necessários numa viagem envolve a necessidade de percorrer um 

percurso pedonal, mais ou menos extenso (Hadas e Ranjitkar, 2012). Parbo et al. (2014) separam as 

viagens em dois tipos, consoante exista ou não um percurso pedonal no transbordo (Figura 1). Líbano 

Monteiro (1994), por exemplo, reconhece três tipos distintos de transbordo: entre o exterior e o cais de 

qualquer um dos operadores, entre os cais de linhas ou meios de transporte diferentes, e entre o cais 

e o próprio material circulante. Hadas e Ranjitkar (2012), por sua vez, dividem os transbordos realizados 

em três categorias: 

 Transbordo com atravessamento: transferência entre duas paragens durante a qual o 

passageiro é obrigado a atravessar uma rua com tráfego automóvel; 

 Transbordo no passeio: transferência entre duas paragens durante a qual o passageiro 

percorre uma pequena distância pedonal entre elas, sem atravessar uma rua; 

 Transbordo sem percurso pedonal: transferência na qual o passageiro espera pelo embarque 

na mesma paragem em que desembarcou. 
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(a) (b) 

Figura 1 – Representação no tempo e no espaço de um transbordo com percurso pedonal (a) e um transbordo 
sem percurso pedonal (b). 

Fonte: adaptado de Parbo et al. (2014) 

 

A qualidade da ligação entre as diferentes etapas de viagem é, por isso, um contributo importante para 

a satisfação dos utilizadores do transporte coletivo: um transporte “conectado” exige, por definição, a 

presença dessa “conectividade” (Allard e Moura, 2015). Da mesma forma, a incerteza associada ao 

transbordo, relacionada com a possibilidade de perder ligações entre diferentes modos de transporte, 

leva a que os passageiros evitem, geralmente, as viagens com mais do que uma etapa, pelo que reduzir 

aquela incerteza será uma forma de aumentar a satisfação do passageiro (Ceder et al., 2013; Guo e 

Wilson, 2011; McCord et al., 2006). 

Além da frustração de perder a ligação, que aumenta o tempo de espera e o tempo total de viagem, 

existem outros fatores que também contribuem para uma menor atratividade das viagens com 

transbordo, como o receio de ser assaltado, o clima, a distância a percorrer e as condições em que 

esta é percorrida, parqueamentos desadequados (para automóveis e bicicletas), pressão social, fadiga 

ou forma física e a inconveniência, mas também a própria sensação de interrupção na viagem (Coccia 

et al., 1999; de Abreu e Silva e Bazrafshan, 2013; Guo e Wilson, 2011; Hadas e Ranjitkar, 2012; Nesheli 

e Ceder, 2014; Terzis, 1998). 

Enquanto os fatores que caracterizam a viagem se podem dividir em duas categorias (referentes às 

etapas “no veículo” e “fora do veículo”), diferentes autores dividem o tempo de viagem em três 

componentes principais: tempo a pé, tempo de espera e tempo no veículo. Enquanto a última parcela 

representa uma componente intrínseca à própria viagem, as duas primeiras resultam numa 

inconveniência adicional à realização da viagem, entendida pelo passageiro como uma “penalidade” 

(de Abreu e Silva e Bazrafshan, 2013; Hadas e Ranjitkar, 2012; Parbo et al., 2014). O custo do 

transbordo representa, por isso, não só a transferência em si, mas também a desutilidade associada a 

essa transferência (Guo e Wilson, 2007). 

De acordo com Ceder et al. (2013), os passageiros diários (“pendulares” ou commuters) tendem a 

penalizar mais (por vezes inconscientemente) os tempos de espera e o percurso pedonal no 

transbordo, embora o fator determinante para a escolha de uma alternativa de viagem seja o tempo 

total. Ainda assim, existindo a necessidade de realizar transbordo, os passageiros optam pela 
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alternativa com horários que minimizem o tempo de espera intermédio, o que reforça a importância 

crucial da sincronização dos serviços (Guihaire e Hao, 2008; Parbo et al., 2014). 

 

 A função da interface 

Apesar de serem geralmente associadas a grandes investimentos e obras de grande impacte, uma 

interface de transportes não é necessariamente um edifício de grande porte com muitas linhas de 

transporte, diferentes modos e espaços comerciais. Uma interface é, na verdade, um local que permite 

a transferência de passageiros de forma eficaz e que oferece à rede de transportes uma flexibilidade 

muito importante, na medida em que multiplica as alternativas de mobilidade de cada cliente e contribui 

para o desempenho global do sistema (Domingues, 2011; IMTT, 2011; Sun et al., 2010). 

A função principal de uma interface de transportes é reunir e distribuir os fluxos de passageiros de 

modo a aumentar a eficiência operacional do sistema (Shah et al., 2013; Terzis, 1998; Yang et al., 2010; 

Zhang et al., 2009), mas é reconhecida a necessidade de intervir sobre esse processo de modo a tornar 

os transbordos mais rápidos, convenientes, produtivos e, consequentemente, menos desagradáveis: 

muitas vezes, o desenho da interface é resultado de competições de projetos de arquitetura, com 

ênfase na vertente estética em detrimento da funcionalidade (Guo e Wilson, 2011). Além disso, as 

próprias normas de dimensionamento variam consoante o país, pelo que nem todos os exemplos 

internacionais devem ser aplicados diretamente (Lam e Cheung, 2000). 

Na verdade, a interface deve integrar-se naturalmente no percurso, e constituir uma “passagem 

desejável” em vez de uma “rotura consciente” da viagem (Domingues, 2011). O conforto no terminal, a 

facilidade de uso, a funcionalidade do layout, a segurança, a previsibilidade dos tempos de atraso, a 

disponibilidade de informação (informação em tempo real para os utilizadores frequentes e informação 

sobre serviços e operadores para os utilizadores ocasionais, indispensável principalmente em cenários 

de intermodalidade) e a integração tarifária e organizacional são, por isso, fatores determinantes no 

sentido de aumentar a atratividade da interface e do sistema de transporte público em geral (Allard e 

Moura, 2015; Ceder et al., 2013; Coccia et al., 1999; de Abreu e Silva e Bazrafshan, 2013; Domingues, 

2011; Hickman et al., 2015; IMTT, 2011; UITP, 2013). 

 

 Os diferentes espaços da interface 

Fernández et al. (2010) dividem uma estação ferroviária e/ou de metropolitano em cinco áreas: a zona 

comboio-plataforma, a zona plataforma-escada, o átrio, os espaços complementares (as lojas, por 

exemplo) e, já no exterior, a “cidade”. 

A Transport for London (2009), por sua vez, agrupa os diferentes espaços da interface em três zonas 

distintas (Figura 2): espaços de decisão (áreas onde é dada prioridade às decisões do passageiro, 

onde se incluem locais como as entradas, as bilheteiras ou o início de um corredor, e onde deve existir 

sinalização clara sem distrações físicas e/ou visuais); espaços de circulação (que ligam os diferentes 
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espaços de decisão e devem oferecer ao passageiro um caminho desobstruído de modo a permitir o 

cumprimento das linhas de desejo); e espaços de oportunidade (áreas adjacentes aos espaços de 

circulação, que podem acomodar cafés, entradas de lojas ou bancos, e que não devem interferir com 

o movimento das outras zonas). 

  
(a) (b) 

 

(a) espaços de decisão 
 
(b) espaços de circulação 
 
(c) espaços de oportunidade 

(c)  

Figura 2 – As diferentes zonas da interface. 
Fonte: Transport for London (2009) 

 

A velocidade de circulação dos passageiros na interface pode diferir consideravelmente consoante o 

espaço em que se encontram, nomeadamente em “gargalos” (numa interface ocorrerão, por exemplo, 

nos “espaços de decisão”) ou em escadas, escadas rolantes ou barreiras de acesso. O próprio layout 

do terminal pode, aliás, contribuir para uma circulação menos fluida (Chen et al., 2014; Farias et al., 

2009). 

De facto, um dos pontos críticos de uma interface de transporte são as barreiras de acesso, não só 

pela criação de uma “etapa” intermédia no percurso, mas também porque levam à segmentação do 

percurso, aumentam o tempo de viagem dos passageiros e diminuem a visibilidade dos caminhos 

possíveis (Montello, 1997). 

As barreiras consistem, geralmente, num par de “blocos” dispostos de modo a formar uma secção de 

largura constante entre eles, obstruído por um torniquete ou uma porta (Fulton e Stroud, 1981). 

Funcionam como canais de acesso às zonas “pagas”, que os passageiros são levados a atravessar e 

em que a sua dinâmica é diferente das passagens normais, como os corredores (Fujii e Sano, 2014). 

Este tipo de secções levam a consumos de tempo adicionais, principalmente quando acrescidos da 

necessidade de empurrar a porta, barreira ou torniquete. Ao mesmo tempo, quando existe lugar a essa 

necessidade, deve existir um intervalo suficiente para que o passageiro seguinte efetue a mesma ação, 
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o que limita a capacidade destes equipamentos e aumenta a probabilidade de se criarem filas de espera 

(Fruin, 1987). 

Dependendo do tipo de barreira, os bilhetes podem ser retidos na máquina, devolvidos ao passageiro 

por um orifício diferente, ou, como é frequente nos sistemas mais recentes, a abertura da porta 

processa-se através da aproximação do bilhete aos sensores (sistemas sem contacto – contactless). 

Qualquer um dos tipos de tecnologia pode gerar atrasos adicionais no acesso dos peões ao modo de 

transporte (por causa de bilhetes dobrados, mal orientados ou sem título carregado), sendo que em 

sistemas com uma proporção elevada de commuters o número de problemas é relativamente baixo 

(Fulton e Stroud, 1981). 

 Em alternativa aos sistemas com barreiras (“sistemas fechados”), que definem claramente a área 

“paga”, existem já alguns sistemas nos quais o passageiro não deixa de pagar pelo uso do transporte 

mas o cumprimento das regras é garantido através de inspeções periódicas (“sistemas abertos”). De 

acordo com Sasaki (2014), as razões que podem levar à escolha de um sistema em detrimento de 

outro prendem-se precisamente pelo balanço entre os custos de investimento necessários, no primeiro 

caso, e os custos de força laboral, no segundo caso: os “sistemas abertos” incorrem no risco mais 

elevado de fraude, que em alguns casos pode atingir os 15% do total da procura estimada. Mesmo nos 

“sistemas fechados”, é necessário desenhar os equipamentos de forma a evitar a sua transposição por 

parte de passageiros fraudulentos. 

Sasaki (2014) sugere ainda a maior adequabilidade dos “sistemas fechados” aos modos pesados 

(metropolitano ou comboio), enquanto os “sistemas abertos” são mais adequados a modos mais 

“ligeiros” (como o metro ligeiro ou o bus rapid transit). 

Contudo, a instalação de um equipamento mal desenhado pode, em vez de oferecer um serviço mais 

rápido e de melhor qualidade, tornar-se uma barreira física e psicológica para muitas pessoas (Fulton 

e Stroud, 1981), sendo frequentes os congestionamentos pedonais junto às barreiras de acesso, não 

só pelos volumes de peões envolvidos, mas também pela complexidade da sua utilização (Davidich et 

al., 2013). 

 

 Avaliação de interfaces 

As razões para uma perceção negativa da interface passam muitas vezes pela interação com os 

restantes passageiros (e seus eventuais comportamentos indesejados), mas também pelo aspeto 

abandonado, pouco iluminado ou com pouca visibilidade (Durmisevic e Sariyildiz, 2001; van Hagen, 

2011). 

O passageiro está geralmente disposto a percorrer cerca de 100 a 200 metros entre dois modos de 

transporte, pelo que numa interface devidamente planeada esta distância deverá estar livre de 

obstáculos, desejavelmente sob uma mesma cobertura, evitar a presença de atravessamentos da rede 

viária e, quando existam vários níveis, deve ser garantida a existência de meios mecânicos (escadas 

rolantes, rampas ou elevadores) (Domingues, 2011; Guo e Wilson, 2011).  
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A tentativa de oferecer aos passageiros uma experiência agradável ou, no mínimo, o menos prejudicial 

possível, motivou, por isso, diferentes abordagens à questão da avaliação de interfaces.  

Numa perspetiva mais qualitativa, não só diversos trabalhos académicos mas também a própria 

Comissão Europeia se debruçaram, nos últimos vinte anos, sobre a avaliação da qualidade deste tipo 

de infraestruturas, financiando diferentes projetos de investigação relacionados com o tema, 

nomeadamente: 

 PIRATE (Promoting Interchange Rationale, Accessibility and Transfer Efficiency), que 

estabeleceu métodos de avaliação de interfaces tendo como base a impressão para o 

passageiro, o seu enquadramento na cidade, a informação disponível, as conexões permitidas 

e os equipamentos e serviços disponíveis na interface (European Commission, 2001); 

 GUIDE (Group for Urban Interchanges Development and Evaluation), que, por sua vez, se 

centrou nas características físicas, operacionais, institucionais, organizacionais e de rede das 

interfaces, estabelecendo um conjunto de boas práticas a levar em consideração no 

planeamento de uma interface (Coccia et al., 1999; Terzis, 1998); 

 MIMIC (Mobility, InterModality and InterChanges), centrado no estudo das barreiras à 

intermodalidade a partir de quatro áreas de estudo principais (fatores de resposta da procura, 

área de captação da interface, tipos de barreiras à intermodalidade e implementação de 

soluções locais eficientes do ponto de vista do custo) (Coccia et al., 1999). 

De acordo com estudos mais recentes (Hickman et al., 2015), tem-se assistido a uma mudança de 

paradigma a este respeito: os passageiros começam a dar valor a aspetos como a existência de lojas, 

restaurantes, entretenimento e disponibilidade de wi-fi, em detrimento das distâncias percorridas, 

tempos de transbordo ou disponibilização de informação. Apesar disso, Coccia et al. (1999) já 

contrapunham o aumento da atratividade através da presença de lojas ou serviços em algumas 

interfaces em que reduzidos os tempos de espera entre modos não justificam a sua existência. 

Por sua vez, de acordo com Hoogendoorn et al. (2004), os utilizadores de uma interface preferem 

tempos de espera mais elevados em detrimento de percursos mais longos. De facto, quanto pior for o 

desenho de uma infraestrutura, maior será o número de pessoas que terá dificuldades em usá-la, 

influenciando também aspetos como a velocidade do fluxo pedonal e, consequentemente, a 

capacidade da infraestrutura (Fujiyama e Tyler, 2004). Sistemas adequados de wayfinding tornam-se, 

por isso, indispensáveis para alcançar poupanças de tempo e, ao mesmo tempo, a redução dos níveis 

de stress dos passageiros, o aumento do seu nível de satisfação e, como consequência, a melhoria da 

performance da interface (de Abreu e Silva e Bazrafshan, 2013; Kalakou e Moura, 2014), sendo a má 

sinalização a responsável direta por avaliações negativas da qualidade de interfaces (Coccia et al., 

1999). 

No Reino Unido, por exemplo, desde o final do século passado que o esforço das autoridades de 

transportes tem sido no sentido de reduzir distâncias a pé entre os diferentes modos, encurtar as filas 
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de espera, clarificar e melhorar a sinalização e eliminar obstáculos ou criar alternativas para pessoas 

em cadeiras de rodas ou com malas (Owen, 1991). 

Mais recentemente, outro projeto europeu (City-HUB) centrou-se nas práticas correntes de construção, 

dimensionamento e operação de interfaces, procurando delinear estratégias para obter interfaces 

“eficientes”, com enfoque na satisfação do cliente (European Commission, 2015). 

 

2.2. Aspetos fundamentais da circulação pedonal 

Andar a pé é a forma mais básica de movimento, e quase todas as viagens começam e terminam com 

um percurso pedonal, independentemente dos restantes modos usados. Entender o movimento dos 

peões é, por isso, essencial para planear e desenhar espaços pedonais e infraestruturas de transportes 

(Cambra, 2012; Fujiyama e Tyler, 2004; Kalakou e Moura, 2014; Miguel, 2009; Singh et al., 2009).  

Os peões constituem um tipo de fluxo de “partículas” com características muito particulares. Por um 

lado, são alimentados pela própria energia, e conseguem desacelerar a uma taxa muito elevada, 

parando quase instantaneamente; por outro, conseguem escolher livremente a direção em que se 

movimentam num espaço bidimensional e realizam ultrapassagens, não estando confinados a uma 

faixa de trânsito como os automóveis (Daamen et al., 2001; Galiza et al., 2009; Kalakou e Moura, 2014; 

Koh e Zhou, 2011; Kretz et al., 2014, 2011). 

 

 A relação entre fluxo, densidade e velocidade 

A capacidade de uma infraestrutura representa o número máximo de pessoas que pode passar por um 

certo ponto (secção ou área) durante determinado período de tempo e mediante certas condições da 

envolvente (TRB, 2000). Uma forma de prever a capacidade da infraestrutura é recorrer ao denominado 

“diagrama fundamental”, que relaciona as três características principais do movimento de peões: fluxo, 

densidade e velocidade (Daamen et al., 2005; Davidich e Köster, 2012). 

A relação entre as três grandezas surgiu do tráfego de veículos, mas a equação que as relaciona pode 

aplicar-se também à circulação pedonal (TRB, 2000): 

Sped =
vped

Dped
 (1) 

onde Sped representa a velocidade de circulação pedonal (em m/minuto), vped o volume de peões (em 

peões/minuto/metro) e Dped a densidade do fluxo (em peões/m²). 

Em alternativa, pode ser útil usar o inverso da densidade, ou seja, o espaço Mped (em m²/peão), através 

da expressão (2): 

Mped =
1

Dped
 (2) 
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Em suma, de acordo com a expressão (1), um aumento na densidade de peões levará a uma redução 

na sua velocidade de circulação (vide Figura 3). A constatação desta situação é extremamente 

importante na medida em que se podem gerar situações muito desconfortáveis ou mesmo perigosas 

em fluxos de tráfego com elevada densidade (Miguel, 2009). 

 
Figura 3 – O diagrama fundamental – relação entre fluxo, densidade e velocidade pedonal. 

Fonte: adaptado de TRB (2000) 

 

Eventuais questões relativamente à adequabilidade de um “diagrama fundamental” adaptado do tráfego 

automóvel ao tráfego pedonal são menosprezadas através da noção de que os objetivos de ambos os 

tipos de tráfego são os mesmos: avançar até ao ponto de destino e, simultaneamente, evitar colisões. 

O aspeto mais desafiante passa, por isso, pela consideração de tráfego bidirecional nos fluxos 

pedonais, que não existe no contexto dos veículos (Flötteröd e Lämmel, 2015).  

A forma exata das três relações que compõem o “diagrama fundamental” varia com diferentes situações 

da circulação pedonal e diferentes fenómenos registados: de facto, a forma do “diagrama fundamental” 

difere consoante o tipo de localização (escadas, rampas, “gargalos” ou halls), e varia também na 

presença de fluxos bidirecionais (Seyfried et al., 2005) – ainda assim, Fruin (1987) sugere que a 

variação relacionada com o tráfego pedonal bidirecional é relativamente desprezável. 

Weidmann (1993), por exemplo, deduziu alguns “valores-chave” do “diagrama fundamental” (Seyfried 

et al., 2005) e dividiu-o em quatro zonas distintas: até uma densidade de 0,7 peões/m², regista-se uma 

diminuição ligeira da velocidade, que ainda é determinada fundamentalmente pelas características dos 

próprios peões; entre 0,7 peões/m² e 2,3 peões/m², a velocidade decresce de forma aproximadamente 

linear com o aumento da densidade, enquanto para densidades entre 2,3 peões/m² e 4,7 peões/m² o 

aumento da densidade praticamente não tem consequências na velocidade; finalmente, para uma 

densidade superior a 4,7 peões/m², a velocidade diminui muito rapidamente, até um valor máximo de 

densidade (aproximadamente 5,4 peões/m²) em que os peões praticamente não se movem. 
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Por sua vez, Fruin (1987) constatou que a circulação pedonal sem constrangimentos ocorria até uma 

densidade de 0,25 peões/m². O autor reconhecia assim a necessidade psicológica dos peões de 

evitarem o contacto corporal como a principal condicionante do comportamento em ambientes 

congestionados, e utilizou como referência para o “buffer de conforto” (a área que os peões guardam 

em situações normais tendo em vista o seu conforto) a “elipse corporal” com 18’’ de largura e 24’’ de 

comprimento (aproximadamente 45 cm e 61 cm, respetivamente) usada no dimensionamento das 

carruagens de metro de Nova Iorque e, por isso, referente a situações estáticas (Fruin, 1987). 

Esta área de aproximadamente 0,27 m² foi revista na edição de 2000 do Highway Capacity Manual, 

que propõe uma elipse ajustada de 50 cm por 60 cm, resultando numa área de 0,30 m² (TRB, 2000) 

(Figura 4).  

 
Figura 4 – A elipse corporal ajustada pelo Highway Capacity Manual (2000). 

Fonte: adaptado de TRB (2000) 

 

A forma elíptica de Fruin (1987) adapta-se mais a situações quase estáticas ou com densidades muito 

elevadas, como mostra Pauls (2004) na Figura 5. O autor, no entanto, já dividia o espaço requerido 

para a locomoção na “zona de passo” (a área necessária para a colocação do pé) e “zona sensorial” (a 

área requerida pelo peão para perceção, avaliação e reação), como mostra a Figura 6. Esta “distância 

de segurança” (incluída num ângulo de 180º à sua frente, que, de acordo com Johansson et al. (2008), 

corresponde à área de perceção visual do peão) surge de forma a compensar o tempo de reação 

necessário para parar na presença de um obstáculo. Os peões dispõem de mecanismos neurais que 

conseguem estimar o tempo até uma colisão, podendo reagir de formas diferentes: ora mudando a sua 

direção sem alterar a velocidade, ora travando imediatamente mas procurando manter o percurso atual 

(Koh e Zhou, 2011; Moussaïd et al., 2011). 

 
Figura 5 – A elipse corporal de acordo com a densidade de peões. 

Fonte: Pauls (2004) 
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Figura 6 – A “zona de passo” e a “zona sensorial” na circulação de peões. 

Fonte: adaptado de TRB (2000) 

 

Outros autores utilizam diferentes projeções da forma corporal do peão, nomeadamente um círculo, um 

quadrado, ou uma forma de três círculos, adotada por Thompson e Marchant (1995) (e também por 

Moussaïd et al. (2011), no seu “modelo heurístico das forças sociais”, ou por Singh et al. (2009)). Esta 

última forma tem algumas vantagens do ponto de vista geométrico e computacional na modelação de 

movimentos em escadas, e representa o movimento de rotação quando dois peões colidem entre si 

(Qu et al., 2014). 

Além do espaço disponível para cada peão, também a velocidade de circulação dos peões assume um 

papel vital no estudo da função ou dimensionamento de infraestruturas para peões (Lam e Cheung, 

2000). De acordo com Helbing e Molnár (1998), é assumido que a velocidade de circulação dos peões 

numa multidão segue, geralmente, uma distribuição de Gauss. 

No entanto, mais do que representar uma única distribuição normal, a velocidade de circulação 

depende tanto das características do indivíduo (idade, sexo, cultura ou hábitos, dimensão do corpo, 

estado de saúde, bagagem carregada, tamanho do grupo, motivo da viagem, aspetos emocionais, etc.) 

como da própria envolvente, nomeadamente da temperatura ambiente, do local, do piso e sua função 

(lazer ou de passagem, por exemplo), da existência de obstáculos, da densidade de peões, da 

distribuição entre fluxos unidirecionais ou bidirecionais e do volume registados em cada situação 

(Chattaraj et al., 2009; Cheng et al., 2014; Fruin, 1987; Galiza e Ferreira, 2013; Galiza et al., 2009; 

Hoogendoorn e Daamen, 2005; Johansson et al., 2008; Kholshevnikov et al., 2008; Koh e Zhou, 2011; 

Lam et al., 2003; Löhner, 2010; Miguel, 2013; Qu et al., 2014; Rotton et al., 1990; Shah et al., 2015, 

2013; Willis et al., 2004; Yuen et al., 2013). 

Fruin (1987) observou a velocidade média dos peões em condições desobstruídas (com observações 

em dois terminais em Nova Iorque) e chegou a um valor médio de 1,34 m/s (ou 80,7 m/minuto), sendo 

ligeiramente superior para indivíduos do sexo masculino (1,37 m/s, por comparação com uma 

velocidade de 1,29 m/s no sexo feminino). Este valor é muito próximo do que Weidmann (1993) definiu 

como o “nível de energia ótimo” na circulação pedonal, isto é, a velocidade para a qual o consumo de 

energia por quilómetro é mínimo, que se cifrava nos 1,39 m/s. 
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Willis et al. (2004), por sua vez, mediram a velocidade de mais de 2.600 peões no Reino Unido, estando 

os resultados obtidos sintetizados na Tabela 1. Os autores chegaram a valores ligeiramente superiores 

de velocidade: a velocidade média registada foi de 1,47 m/s, uma vez mais superior no caso do sexo 

masculino. Os indivíduos entre os 16 e os 25 anos e com mais de 64 anos apresentam, respetivamente, 

a maior e a menor velocidade de circulação média, o que foi também confirmado por Zhao et al. (2014), 

nas medições efetuadas em três estações de grande dimensão do metropolitano de Guangzhou 

(China). 

Tabela 1 – Velocidade média dos peões de acordo com o sexo, a idade, a hora do dia e condicionantes de 
mobilidade. 

Amostra 
Média (m/s) 

(𝜇) 

Desvio padrão 

(m/s) (𝜎) 

Total 1,47 0,30 
Sexo   

Homens 1,52 0,25 
Mulheres 1,42 0,33 

Idade   

Menos de 16 anos 1,53 0,45 
Entre 16 e 25 anos 1,55 0,32 
Entre 26 e 50 anos 1,47 0,25 
Entre 51 e 64 anos 1,38 0,24 
Mais de 64 anos 1,16 0,26 

Período do dia   

Entre as 07:00 e as 09:00 1,50 0,24 
Entre as 09:00 e as 11:00 1,48 0,30 
Entre as 11:00 e as 13:00 1,44 0,31 
Entre as 13:00 e as 15:00 1,46 0,30 
Entre as 15:00 e as 17:00 1,47 0,36 
Entre as 17:00 e as 19:00 1,51 0,30 

Condicionantes de mobilidade   
Livre 1,50 0,32 
Mala pequena 1,46 0,27 
Sacos de compras / mala grande 1,40 0,27 
Crianças 1,39 0,25 
Mobilidade condicionada 0,98 0,17 

Fonte: adaptado de Willis et al. (2004) 

 

Costa (2010) recorda medições da década de 1960 que detetavam uma velocidade 10% inferior durante 

a hora do almoço por comparação com o período da manhã ou do fim da tarde. Willis et al. (2004), nas 

suas observações, confirmaram que os períodos de ponta da manhã e da tarde são aqueles em que 

se registam maiores velocidades. De acordo com Zhang et al. (2009), por sua vez, a velocidade dos 

peões em dia útil resultou em valores 4% a 13% superiores à velocidade registada ao fim-de-semana 

ou num feriado.  

Da mesma forma, a existência de bagagem ou uma criança de colo, por exemplo, também afeta o 

espaço que o peão ocupa, a sua velocidade e, consequentemente, a velocidade dos peões que 

circulam atrás deste (Shah et al., 2013). Uma vez mais, Willis et al. (2004) (e também Pearce et al. 

(2008)) confirmam que o transporte de sacos de compras, bagagem de grandes dimensões ou crianças 

condiciona a velocidade de circulação média. 

Outros fatores já referidos podem contribuir para diferentes valores de velocidade. Numa estação 

multimodal com horários rígidos, o foco principal de muitos passageiros será a pontualidade (van 
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Hagen, 2011), podendo existir passageiros que se deslocam muito rapidamente para apanhar o 

transporte seguinte e outros muito lentamente porque já o perderam (Daamen et al., 2001). 

 

 A organização dos peões 

 

2.2.2.1. A escolha de caminhos e a legibilidade do espaço 

A imprevisibilidade atribuída ao movimento dos peões parece, ainda assim, dotar-se de algumas 

“regras”, nomeadamente no que diz respeito à escolha de caminhos: cada peão é motivado pelo desejo 

de chegar a um certo destino, e escolherá o caminho “ótimo” para lá chegar (geralmente o “mais direto” 

ou “mais curto” e aquele em que tem de mudar de direção o mais tarde possível ou com maior alcance 

de vista) (Helbing e Molnár, 1998; Hoogendoorn e Bovy, 2004; Kretz et al., 2014; Wiener et al., 2009; 

Willis et al., 2004). 

Na realidade, os peões podem escolher um número infinito de caminhos (Hoogendoorn et al., 2004) e, 

por isso, outros critérios podem ser utilizados para seleção dos vários caminhos disponíveis (e.g., 

menor número de mudanças de direção, escolha da etapa mais longa em primeiro lugar, preferência 

por curvas ou por diagonais, etc.), provando que a escolha de caminhos pelos peões não é tão simples 

quanto alguns algoritmos assim o fazem crer (Golledge, 1995). 

No seu estudo dos padrões de viagem dos estudantes num campus, Golledge (1995) detetou que nem 

sempre o caminho preferencial entre os pontos A e B (“mais curto”) era o mesmo que entre os pontos 

B e A, devido às perceções individuais da própria envolvente; num sentido, um caminho parecia ser o 

mais curto, enquanto no sentido contrário tal não acontecia. Da mesma forma, Hillier et al. (1993) e 

Wiener et al. (2009) mostraram que uma grande parte dos movimentos de um peão ocorre ao longo da 

sua linha de visão. 

Efetivamente, Turner e Penn (2002) dão o exemplo do movimento das pessoas numa galeria de arte, 

onde pode existir um grande número de razões que expliquem os caminhos tomados por estas: podem 

estar seguir um mapa ou um guia, podem guiar-se pela sinalização, podem ser influenciadas pela 

iluminação, podem seguir o caminho que outras pessoas estão a seguir, ou podem simplesmente 

vislumbrar ao longe uma pintura familiar. Assim, a possibilidade de ver o ambiente envolvente contribui 

fortemente para o comportamento dos peões e os caminhos escolhidos (Antonakaki, 2006; Turner e 

Penn, 2002; Wang et al., 2014).  

Koh e Zhou (2011) introduziram a visão no modelo de simulação utilizado (mas também outros sentidos, 

como a audição e o toque), considerando uma “estimação sensorial” distinta de peão para peão. Por 

sua vez, Wiener et al. (2009) estudaram a circulação dos peões num ambiente não familiar, tentando 

perceber para onde estes olham e prever o seu comportamento analisando as propriedades 

geométricas do espaço. 
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Os “mapas cognitivos” surgiram ainda na primeira metade do século XX, e referem-se à representação 

mental da forma como cada um perceciona a envolvente (Golledge, 1995; Kaplan, 1973). Por sua vez, 

Fewings (2001) descreveu o wayfinding como o processo de identificação da própria localização do 

indivíduo e da sua capacidade de reconhecer o caminho até ao destino pretendido, e Cambra (2012) 

definiu um conjunto de “indicadores-chave” para uma boa orientação. 

As questões de segurança, por sua vez, têm sido uma das maiores motivações para a modelação do 

movimento dos peões por investigadores e profissionais (Kalakou e Moura, 2014), existindo um vasto 

leque de trabalhos na área (Castle, 2007; Fujiyama e Tyler, 2004; Helbing et al., 2007, 2005; Hoskins 

e Milke, 2012; Langston et al., 2006; Pan et al., 2007; Pauls, 2004; Pelechano e Malkawi, 2008; Qu et 

al., 2014; Song et al., 2012; Thompson e Marchant, 1995).  

A estimação do tempo de evacuação das infraestruturas frequentadas por peões é, por isso, um aspeto 

fulcral no seu planeamento, tanto mais que as escolhas de caminho destes também se alteram face a 

uma situação corrente. Efetivamente, verifica-se uma alteração da importância dada à direção do 

movimento: os peões tendem a seguir os outros peões (de forma mais ou menos “caótica”), 

esquecendo qualquer destino específico e sendo atraídos por áreas com mais pessoas em vez de 

caminhos menos congestionados ou rotas familiares (ainda que não sejam o caminho mais curto), pois 

os caminhos desconhecidos aumentam a sensação de ameaça (Bellomo e Dogbé, 2008; Bruno et al., 

2011; Fujiyama e Tyler, 2004; Helbing et al., 2007, 2005; Yuen et al., 2013). Além disso, movem-se 

consideravelmente mais rápido que numa situação normal, empurrando os restantes peões e gerando 

uma descoordenação ainda mais evidente na passagem por “gargalos” (Helbing et al., 2000). 

 

2.2.2.2. Os fluxos unidirecionais e bidirecionais  

De acordo com Líbano Monteiro (1994), a orientação dos fluxos pedonais deve ser concebida de forma 

a evitar o cruzamento com quaisquer outros fluxos, ainda que tal seja praticamente impossível (Helbing 

et al., 2005). 

Como resposta à existência de fluxos bidirecionais, os peões tendem a organizar-se nos corredores de 

circulação de forma “eficiente”, através da formação espontânea de filas unidirecionais (Helbing et al., 

2005; Johansson et al., 2008; Moussaïd et al., 2011; Singh et al., 2009). Este fenómeno pode ser visto 

como o exemplo perfeito da auto-organização ótima: os peões não têm a “intenção” de se segregar 

dessa forma, nem comunicam entre si para o fazer, pelo que este comportamento “emerge” 

automaticamente sem a necessidade de auxílio consciente (Helbing et al., 2005).  

Por um lado, olhando de um ponto de vista individual, esta separação “automática” reduz o número de 

encontros com os peões que circulam na direção contrária, isto é, a frequência das interações reduz-

se, tal como a necessidade de diminuir a velocidade ou de efetuar desvios incómodos (Helbing et al., 

2005). Por outro lado, o efeito “macroscópico” da segregação reflete-se no aumento da capacidade dos 

espaços de circulação, especialmente importante em situações de alta densidade (onde também é 

mais provável a formação destas filas) e com fluxos bidirecionais (Hoogendoorn e Daamen, 2005; 
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Teknomo et al., 2006), tornando a distribuição direcional de peões num elemento muito importante no 

planeamento de infraestruturas para peões (Shah et al., 2015).  

De facto, Fruin (1987), Cheung e Lam (1997) ou Alhajyaseen et al. (2011), por exemplo, deduziram que 

a capacidade de um corredor com um fluxo bidirecional com uma distribuição de 50% em cada sentido 

não se reduz expressivamente, sendo a capacidade efetiva do corredor num sentido aproximadamente 

metade da sua capacidade total. Com uma distribuição muito concentrada num sentido, a situação é 

bem diferente, forçando os peões do movimento menos carregado a alterar a sua posição para se 

desviarem do movimento principal (Lam et al., 2003). Teknomo et al. (2006) também observaram a 

melhoria das condições de circulação com a segregação dos fluxos (vide Figura 7), mas não chegam 

a resultados tão otimistas (um fluxo com uma distribuição de 50%/50% resulta numa redução da 

capacidade de aproximadamente um terço, segundo os autores).  

  

(a) (b) 

Figura 7 – Experiência com fluxos bidirecionais em passadeiras realizada por Teknomo et al. (2006), sem 
segregação dos sentidos (a) e com segregação dos sentidos (b). 

Fonte: adaptado de Teknomo et al. (2006) 

 

Seriani e Fernandez (2015) referem, porém, que quando os peões se “auto-organizam” em filas, a 

capacidade apenas aumenta quando uma nova fila de peões é criada. 

Quando esta segregação não é possível, um processo subconsciente é iniciado na presença de um 

cruzamento entre peões, constituído pela “emissão do sinal crítico” e o “momento de estabelecimento”. 

Apenas quando estes dois momentos ocorrem se dá o desvio do seu percurso pelos peões. Contudo, 

por vezes, os sinais tornam-se confusos, originando uma espécie de “dança”, mais frequente em 

turistas fora do seu país de origem (Hoogendoorn e Daamen, 2005). 

Willis Jr. et al. (1979) sugeriram que o “poder” não toma um papel tão importante quanto a educação 

no momento de decidir quem evita a colisão. Os autores argumentam que, geralmente, pessoas ou 

grupos pequenos desviam-se de grupos maiores e grupos de jovens desviam-se de grupos de adultos, 

e que, além do poder e da educação, a mobilidade do peão também toma um papel decisivo no 

momento do cruzamento com outras pessoas. 

Nestas situações, podem ser os próprios elementos físicos (obstáculos como barreiras amovíveis, 

plantas, colunas ou elementos de mobiliário urbano) a fomentar a separação física pretendida e a 

delimitar os canais de circulação pretendidos (Helbing et al., 2005; Seriani e Fernández, 2015). Refira-

se, contudo, que quando a distribuição de passageiros por sentido é demasiado assimétrica, a 

utilização de elementos permeáveis (e.g., colunas espaçadas) pode levar a que os peões do sentido 

mais carregado utilizem também o corredor que não lhes é destinado (Helbing et al., 2005). 
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A Figura 8a representa um caso em que os dois canais de circulação não apresentam a capacidade 

desejada pela presença de fluxos bidirecionais. No entanto, a solução da Figura 8b, em que o fluxo de 

cada direção usa um único canal (muitas vezes apenas pela própria “auto-organização”), representa 

uma solução muito mais eficiente. O mesmo se passa quando existe lugar à colocação de portas: uma 

porta mais larga não aumenta necessariamente a eficiência do fluxo que passa por ela; uma solução 

com duas portas é mais eficiente que uma porta simples com dupla largura (Helbing e Molnár, 1998). 

  
(a) (b) 

Figura 8 – Representação esquemática de dois canais de circulação sem segregação dos sentidos (a) e com 
segregação dos sentidos (b). 

Fonte: adaptado de Teknomo et al. (2006) 

 

A colocação de “rotundas pedonais” em intersecções de corredores de peões (Figura 9b), sendo mais 

discutível uma vez que os congestionamentos de peões são criados frequentemente por objetos 

colocados nos lugares mais estranhos (Davidich et al., 2013), também garante, de acordo com 

Teknomo et al. (2006) e Helbing et al. (2005), uma solução mais eficiente que o cenário sem qualquer 

tipo de canalização (Figura 9a). 

  
(a) (b) 

Figura 9 – Representação esquemática de uma intersecção de dois corredores bidirecionais sem canalização 
dos fluxos (a) e com canalização dos fluxos (b). 

Fonte: adaptado de Teknomo et al. (2006) 

 

Mesmo em fluxos unidirecionais, criam-se situações de conflito entre peões, geralmente devido a 

condicionantes da infraestrutura – os estreitamentos, ou “gargalos”. Os “gargalos” têm sido, aliás, um 

dos elementos mais estudados ao longo dos últimos anos (e.g., Daamen et al. (2005); Helbing et al. 

(2005); Hoogendoorn e Daamen (2005); Kretz et al. (2006, 2008b); Langston et al. (2006)), e 
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caracterizam-se pela ocorrência de um curioso processo de negociação e cooperação (Zhang et al., 

2008), que resulta em trajetórias irregulares nas suas imediações (Daamen et al., 2005), como mostra 

a Figura 10. 

 
Figura 10 – Representação da trajetória dos peões nas proximidades de um corredor estreito (“gargalo”). 

Fonte: adaptado de Daamen et al. (2005) 

 

2.2.2.3. A formação de grupos 

Poucos são os autores que se debruçaram sobre a circulação dos peões em grupos, embora eles 

circulem frequentemente desta forma (Cheng et al., 2014; Costa, 2010; Dridi, 2015; Helbing et al., 

2005): de acordo com as observações de Moussaïd et al. (2010) numa rua comercial, o número de 

peões a circular em grupo atingia 70% do total de peões. 

Os autores referidos defendem, no entanto, que essa proporção pode variar consideravelmente com o 

ambiente e local, e que esta disposição dos peões resulta do desejo dos seus membros comunicarem 

entre si, pelo que ajustam a sua posição de modo a facilitar a conversa, ao mesmo tempo que tentam 

evitar colisões com os restantes membros ou restantes peões. Em baixas densidades, os membros de 

um grupo tendem a circular lado a lado (Figura 11), mas à medida que a densidade aumenta tomam 

uma forma de “V” ou “U”, ficando o membro do centro “responsável” pelo estabelecimento da velocidade 

de circulação do grupo (Costa, 2010). Em altas densidades, os constrangimentos físicos irão prevalecer 

sobre a interação social, levando frequentemente à formação da chamada “fila indiana” (ou “formação 

em rio”, numa tradução literal de Moussaïd et al. (2010) e Singh et al. (2009)). 

   
(a) (b) (c) 

Figura 11 – Representação da posição dos peões em grupos de 2 (a), 3 (b) e 4 (c) pessoas durante a circulação 
em baixas densidades. 

Fonte: adaptado de Moussaïd et al. (2010) 

 

Costa (2010) chama ainda a atenção para uma característica desta organização dos peões que pode 

condicionar a circulação dos restantes indivíduos: quando confrontados com fluxos na direção 

contrária, 61% dos pares (grupos de 2 pessoas) observados resistiam à penetração por outra pessoa 
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na direção oposta, isto é, não se separavam como “grupo”. Singh et al. (2009), por sua vez, estimam 

esse valor em 78%, com 34% a desviarem-se para a direita e 44% para a esquerda1. 

Através de uma recolha de diferentes autores, Costa (2010) refere também a tendência para uma 

menor distância entre jovens relativamente aos idosos, bem como entre grupos de duas mulheres em 

relação a grupos de dois homens. 

 

 Modelos de comportamento dos peões 

Apesar de, como se referiu, o comportamento humano ser considerado por muitos como “caótico”, 

complexo, imprevisível ou irregular (Kalakou e Moura, 2014), os modelos explicativos do 

comportamento humano durante a circulação pedonal conheceram avanços significativos na segunda 

metade do século XX, através de sucessivas analogias com as teorias de gases e fluidos, destacando-

se aqui o trabalho de Henderson (1974). O entendimento das correntes de tráfego pedonal tornou-se, 

por isso, numa ferramenta muito valiosa no desenho e planeamento de áreas pedonais, estações de 

transporte coletivo, grandes edifícios, centros comerciais, etc. (Daamen et al., 2005; Helbing e Molnár, 

1995; Miguel, 2009; Yu et al., 2005).  

Distinguem-se hoje em dia dois tipos de abordagem no estudo do comportamento dos peões: os 

modelos macroscópicos, que se concentram na análise de dimensões observáveis, como a densidade 

e o fluxo, e os modelos microscópicos, focados na modelação do comportamento individual de cada 

peão (Brščić et al., 2014; Zanlungo et al., 2011).  

Os modelos macroscópicos consideram a multidão como uma entidade única, focando-se na definição 

de regras comportamentais para o conjunto dos peões, sendo úteis quando a interação entre peões 

não tem de ser estudada a fundo (Kormanová, 2013; Seyfried et al., 2005).  

No campo dos modelos “hidrodinâmicos”, e depois de Henderson (1974), Helbing (1992) foi 

responsável por um importante modelo para caracterização do modelo coletivo dos peões, baseado no 

modelo dos gases de Boltzmann. Mais tarde, Hughes (2000, 2003) propôs um modelo baseado nas 

hipóteses de que a velocidade dos peões é baseada unicamente na densidade envolvente, nas suas 

características comportamentais e no piso em que circulam, que estes têm um senso comum 

(“potencial”) na procura do seu destino e que eles tentam minimizar o seu tempo de viagem mas evitam 

densidades muito altas (Kormanová, 2013). 

O modelo de Hughes (2000, 2003) e tantos outros assentam, por isso, nas dimensões representadas 

no “diagrama fundamental”, devendo ser separadamente calibrados para as diferentes situações da 

circulação pedonal e diferentes fenómenos registados. 

                                                             
1 Os autores supõem que a maior percentagem de grupos que se desvia para a esquerda se deveu ao facto de as 
medições terem sido realizadas no Reino Unido, onde o tráfego rodoviário circula pela esquerda. 
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Por outro lado, os modelos microscópicos não substituem os macroscópicos, tratando-se, na verdade, 

de análises mais detalhadas da interação entre peões (Teknomo et al., 2006).  

Um dos modelos microscópicos mais conhecidos é o “modelo das forças sociais”, baseado em 

conceitos surgidos na década de 50, da autoria de Helbing e Molnár (1995). Apesar da sua relativa 

simplicidade, este modelo reproduz de forma eficaz a dinâmica dos peões (Johansson et al., 2008) e 

corrigiu diversas insuficiências na representação de certos comportamentos (Helbing e Molnár, 1998). 

Segundo este modelo, a velocidade desejada do peão pode ser interpretada como uma “força social”, 

que representa o efeito da envolvente (outros peões ou limites físicos) no comportamento de uma 

pessoa, e vai originar a sua motivação para atuar (Figura 12).  

 
Figura 12 – Representação esquemática dos processos que levam às mudanças de comportamento. 

Fonte: adaptado de Helbing e Molnár (1995) 

 

O modelo assume que um peão α pretende atingir um certo destino r⃗α
0 da forma mais confortável que 

conseguir, como referem Willis et al. (2004). O caminho será constituído por um polígono com vértices 

r⃗α
1 , … , r⃗α

n ≔ r⃗α
0, e sendo r⃗α

k o ponto seguinte a atingir pelo peão, a sua direção desejável (e⃗⃗α (t)) será 

dada pela expressão (3): 

e⃗⃗α (t) =
r⃗α

k − r⃗α (t) 

‖r⃗α
k − r⃗α (t)‖

 (3) 

onde r⃗α (t) representa a posição atual do peão α no momento t. 

Se o peão não for constrangido, mover-se-á na direção desejada e⃗⃗α (t) com uma velocidade pretendida 

vα
0. Contudo, a velocidade real será v⃗⃗α (t), desviada da velocidade desejada vα

0 e⃗⃗α (t) devido aos 

processos de desaceleração e/ou ao evitar de certos obstáculos, tendendo para a velocidade desejada 

dentro de um certo “tempo de relaxação” τα , pelo que a aceleração será dada pela expressão (4): 

F⃗⃗α
0(v⃗⃗α , vα

0 e⃗⃗α ) ≔
1

τα

(vα
0 e⃗⃗α − v⃗⃗α ) (4) 
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O movimento do peão α é ainda influenciado pelos outros peões, e este mantém uma distância que 

depende da densidade e da velocidade desejada vα
0. Um peão tende a manter o seu “efeito territorial” 

e a sentir-se desconfortável quando se aproxima de um estranho e mantém também uma certa 

distância das paredes e obstáculos, o que resulta na existência de efeitos repulsivos, representados 

por F⃗⃗αB(r⃗αB), sendo r⃗αB a localização da parede ou obstáculo B que está mais próxima do peão. 

Finalmente, o oposto também pode ocorrer, isto é, o peão também pode ser atraído por outras pessoas 

(amigos, artistas de rua, etc.) ou objetos (como montras), gerando um efeito atrativo que é representado 

por F⃗⃗αi(e⃗⃗α , r⃗α − r⃗i , t), onde r⃗i  são os locais que geram esses efeitos atrativos. 

A motivação total do peão (F⃗⃗α (t)) é assumida como sendo a soma das diferentes componentes, à qual 

se podem somar ainda as “flutuações” derivadas da aleatoriedade do comportamento em alguns casos. 

O sucesso do “modelo das forças sociais” deve-se à sua capacidade de reproduzir alguns dos 

fenómenos de “auto-organização” de peões que se registam no mundo real, como a formação de filas 

em fluxos bidirecionais ou o comportamento em estreitamentos (“gargalos”) (ver ponto 2.2.2.2) 

(Davidich et al., 2013; Helbing et al., 2007, 2005). 

Desde a sua apresentação, o “modelo das forças sociais” já registou diferentes adaptações, quer por 

parte dos próprios autores, quer por outros investigadores: enquanto os primeiros estudaram diferentes 

formas de considerar as forças entre dois peões, outros autores incluíram, por exemplo, o efeito da 

circulação em grupo (ver ponto 2.2.2.3), a previsão de colisão ou diferentes velocidades dos peões 

(Helbing et al., 2000; Johansson et al., 2008; Kretz, 2015; Kretz et al., 2011; Moussaïd et al., 2010; 

Zanlungo et al., 2011). Moussaïd et al. (2011) também apresentaram um “modelo das forças sociais” 

de carácter heurístico baseado no original, introduzindo algumas regras especiais de modo a descrever 

o movimento em escadas. 

Zanlungo et al. (2011) sugeriram a consideração de um modelo de previsão de eventuais colisões. De 

facto, defendem os autores, os peões têm, ainda que inconscientemente, a capacidade de prever o 

momento em que uma possível colisão vai ocorrer e modificar o seu movimento de modo a evitá-la. A 

inclusão desta possibilidade no “modelo das forças sociais”, de acordo com os autores, melhorou 

substancialmente a capacidade do modelo reproduzir as trajetórias dos peões. 

Johansson et al. (2015) recordam, todavia, a pouca atenção dada aos peões em espera, e a sua 

dificuldade de reprodução no “modelo das forças sociais”. Os peões em espera existem em diversos 

ambientes, nomeadamente em estações multimodais, onde estas aglomerações ocorrem na presença 

de sinalização, salas de espera ou bilheteiras, e devem ser levados em consideração na medida em 

que podem reduzir a capacidade das áreas e criar “gargalos” para os peões em movimento. Na 

presença de filas de espera, os peões em circulação preferem frequentemente circundar essas filas em 

vez de furar pelo meio destas, ou seja, as filas tornam-se obstáculos quase fixos e têm uma influência 

muito grande no comportamento dos peões, que aumenta à medida que aumenta a dimensão da fila 

(Davidich et al., 2013). 
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Finalmente, alguns autores (e.g., Löhner (2010)) destacam algumas falhas no “modelo das forças 

sociais”, nomeadamente a simetria das “forças sociais” assumida por Helbing e Molnár (1995) – ainda 

que um peão tente evitar outro peão, não é necessariamente verdade que o segundo peão tente evitar 

o primeiro – e o facto de cada peão influenciar todos os outros. 

Outros modelos microscópicos surgiram nas últimas décadas, como o “modelo de força magnética” 

desenvolvido por Okazaki (1979), que relaciona o movimento do peão com forças análogas à força 

magnética, ou o “modelo de força centrífuga”, de Yu et al. (2005), que leva em conta a distância entre 

peões, bem como a sua velocidade relativa, e se baseia numa força equivalente à força centrífuga da 

mecânica. Estes tipos de forças repulsivas, apesar de diferentes das forças sociais de Helbing e Molnár 

(1995), possuem algumas características similares.  

Finalmente, os modelos de autómatos celulares são modelos discretos (ou seja, o plano é dividido 

numa grelha de células, e os peões e obstáculos são representados por células “ocupadas” que não 

podem ser usadas), e são especialmente usados em simulações de cenários de evacuação (Pelechano 

e Malkawi, 2008; Seitz et al., 2015). Apesar de também se basearem em regras comportamentais 

relacionadas com o movimento dos peões, são mais complicados de adaptar à “liberdade 

multidirecional” deste movimento, devido à dificuldade de definir uma discretização correta para os 

diferentes tipos de áreas (Chraibi et al., 2010; Yu et al., 2005). Ainda assim, produzem resultados 

intuitivos e realistas de forma relativamente simples (Davidich e Köster, 2012). 

 

2.3. Análise de desempenho da circulação pedonal em interfaces 

Como se referiu, o desempenho de uma interface pode ser avaliado numa perspetiva qualitativa, sob o 

ponto de vista do conforto prestado ao utilizador, mas a sua avaliação quantitativa é tão ou mais 

importante na medida que constitui um importante fator de referência no projeto das infraestruturas, em 

parte porque retira da equação a subjetividade atribuída a análises baseadas em estudos de opinião.  

Neste contexto, Horowitz e Thompson (1994) propuseram uma função de desutilidade para avaliação 

da qualidade das interfaces que refletisse a penalidade imposta pelo transbordo (considerando 

diferentes atributos das interfaces, como a existência de barreiras de acesso, condições de 

luminosidade ou caminhos confusos). Chen et al. (2014), por sua vez, utilizaram uma análise 

multicritério baseada em diferentes indicadores para avaliar uma interface. 

Por outro lado, o nível de serviço surge como a forma mais consensual de realizar a avaliação 

quantitativa deste tipo de infraestrutura (Galiza et al., 2009). O conceito de nível de serviço foi descrito 

pela primeira vez no Highway Capacity Manual para o tráfego automóvel, baseado nos volumes de 

tráfego e em avaliações qualitativas da liberdade do condutor, que inclui a possibilidade de mudar de 

pista de circulação ou de ultrapassar outros veículos. De acordo com Fruin (1987), uma vez que os 

peões também poderão escolher a sua velocidade e têm a possibilidade de ultrapassar outros peões 

que se desloquem mais lentamente, este conceito pode ser aplicado também à circulação pedonal. 
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Fruin (1987) foi responsável pela metodologia usada atualmente pelo Transit Capacity and Quality of 

Service Manual (o manual equivalente ao Highway Capacity Manual para o transporte público) (TRB, 

2003), que é aplicada a corredores, escadas e zonas de espera e aglomeração. A metodologia usada 

é alvo de algumas críticas, nomeadamente porque, dependendo do motivo de viagem, idade ou sexo, 

entre outras características da viagem ou dos passageiros, estes podem optar por circular em áreas 

onde existam pelo menos um certo número de passageiros, em detrimento de áreas menos 

desocupadas, por se sentirem mais confortáveis na presença de outros passageiros (Hoogendoorn e 

Bovy, 2004). 

De acordo com Galiza e Ferreira (2013), também se ressalva que as medições de Fruin (1987) foram 

derivadas unicamente para passageiros “pendulares” (commuters), pelo que pode ser necessário 

ajustar os valores então obtidos à real composição do tráfego. 

No caso dos corredores de circulação, a partir do espaço disponível para uma secção em análise, 

obtêm-se os níveis de serviço representados graficamente na Figura 13.  

  

Nível de serviço A Nível de serviço B 

  
Nível de serviço C Nível de serviço D 

  
Nível de serviço E Nível de serviço F 

Figura 13 – Representação gráfica do nível de serviço em corredores. 
Fonte: TRB (2000) 

 

O nível de serviço varia de “A” (em que é dada ao peão uma área suficiente para que este possa 

escolher livremente a sua velocidade, ultrapassar outros peões e evitar conflitos com estes) a “F” (em 

que todos os peões têm as suas velocidades fortemente restringidas e apenas avançam em pelotão, 

com frequentes conflitos com outros peões e progressão esporádica). 

A Tabela 2 mostra o nível de serviço respetivo em função do espaço disponível para cada peão, do seu 

inverso (densidade) e do fluxo de peões. O Transit Capacity and Quality of Service Manual (TRB, 2003) 

prevê ainda a correspondência do nível de serviço com a velocidade média. 
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Tabela 2 – Níveis de serviço em corredores.  

Nível de 
serviço 

Espaço (𝐌𝐩𝐞𝐝) 

(m²/peão) 

Densidade (𝐃𝐩𝐞𝐝) 

(peões/m²) 

Fluxo (𝐕𝐩𝐞𝐝) 

(peões/m/minuto) 

A ≥ 3,3 ≤ 0,30 ≤ 23  
B 2,3 – 3,3 0,30 – 0,43 23 – 33 
C 1,4 – 2,3 0,43 – 0,71 33 – 49 
D 0,9 – 1,4 0,71 – 1,11 49 – 66 
E 0,5 – 0,9 1,11 – 2,00 66 – 82 
F < 0,5 > 2,00 Variável 

Fonte: adaptado de Fruin (1987) e TRB (2003) 

 

Outros autores, como Huat et al. (2005), propuseram alterações à escala apresentada, nomeadamente 

de modo a considerar os fluxos de peões em pelotões. Estes pelotões ocorrem na chegada de meios 

de transporte de elevada capacidade (nomeadamente o metropolitano, subterrâneo ou de superfície, e 

outros transportes coletivos em sítio próprio), e devem ser distinguidos de grupos de pessoas que 

andam juntos por escolha própria. Por contraponto com os momentos de pelotão, aquelas 

infraestruturas estão sujeitas também a períodos de “vazio” (short-term gaps), em que o volume de 

passageiros cai bastante abaixo da média (Fruin, 1987). 

As escadas, por sua vez, são uma secção crítica em infraestruturas de transportes, mas também a 

forma principal de conectar os diferentes níveis, onde a velocidade dos peões acaba por ser 

influenciada mesmo sob baixas densidades, tornando-as numa espécie particular de “gargalo”, em 

particular porque se tornam uma barreira muito importante para os mais velhos ou de mobilidade mais 

condicionada (Fujiyama e Tyler, 2004; Qu et al., 2014; Zhang et al., 2009). 

A circulação em escadas, por um lado, apresenta a particularidade de obrigar a um esforço muito 

distinto da circulação “horizontal”: enquanto para subir as escadas se gasta uma energia dez a quinze 

vezes superior, a energia despendida para descer é três vezes inferior (Fruin, 1987). Por outro lado, ao 

contrário dos corredores, a circulação em escadas faz-se tendencialmente em “faixas”, e a existência 

de um pequeno fluxo no sentido contrário reduz imediatamente a capacidade da escada para 

aproximadamente metade (TRB, 2003).  

Ainda de acordo com o TRB (2003), as velocidades de circulação assumidas geralmente variam entre 

12 m/minuto e 21 m/minuto no sentido ascendente e entre 17 m/minuto e 31 m/minuto no sentido 

descendente. Estas velocidades são função, no entanto, de uma série de aspetos como o comprimento 

da escada (os peões tendem a abrandar a velocidade em escadas muito longas) e o ângulo da mesma, 

bem como a altura do espelho do degrau.  

A compilação de Qu et al. (2014) mostra ainda que a geometria não é o único fator que influencia 

diferentes valores de velocidade em escada. A variação entre os valores obtidos por diferentes autores 

pode dever-se à variação natural da capacidade individual ou à densidade de peões, mas também a 

diferentes métodos de medição e do cálculo da distância horizontal das escadas (Hoskins e Milke, 

2012). 

O nível de serviço em escadas, por sua vez, foi definido por Fruin (1987) em função do espaço do peão, 

da densidade e do fluxo de peões, sendo apresentados os diferentes valores na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Níveis de serviço em escadas. 

Nível de 
serviço 

Espaço (𝐌𝐩𝐞𝐝) 

(m²/peão) 

Densidade (𝐃𝐩𝐞𝐝) 

(peões/m²) 

Fluxo (𝐕𝐩𝐞𝐝) 

(peões/m/minuto) 

A ≥ 1,9 ≤ 0,52 ≤ 16 
B 1,4 – 1,9 0,52 – 0,71 16 – 23 
C 0,9 – 1,4 0,71 – 1,11 23 – 33 
D 0,7 – 0,9 1,11 – 1,43 33 – 43 
E 0,4 – 0,7 1,43 – 2,50 43 – 56 
F ≤ 0,4 ≥ 2,50 Variável 

Fonte: adaptado de Fruin (1987) e TRB (2003) 

 

A definição do nível de serviço nas zonas de espera e aglomeração é baseada nas dimensões do corpo 

humano e no desejo de espaço pessoal, e destina-se a dimensionar as áreas próximas a escadas ou 

plataformas (Fruin, 1987). 

Como se mostra na Tabela 4, o nível de serviço é determinado a partir do espaço do peão, da densidade 

ou do espaço médio entre os peões. 

Tabela 4 – Níveis de serviço em áreas de espera e aglomeração. 

Nível de 
serviço 

Espaço (𝐌𝐩𝐞𝐝) 

(m²/peão) 

Densidade (𝐃𝐩𝐞𝐝) 

(peões/m²) 

Espaço entre peões 
(m) 

A ≥ 1,2 ≤ 0,83 ≥ 1,2 
B 0,9 – 1,2 0,83 – 1,11 1,1 – 1,2 
C 0,7 – 0,9 1,11 – 1,43 0,9 – 1,1 
D 0,3 – 0,7 1,43 – 3,33 0,6 – 0,9 
E 0,2 – 0,3 3,33 – 5,00 < 0,6 
F < 0,2 > 5,00 Variável 

Fonte: adaptado de Fruin (1987) e TRB (2003) 

 

Nestas áreas, um nível de serviço “A” representa uma zona de circulação livre, enquanto o nível de 

serviço “F” constitui uma situação em que a elipse corporal já foi ultrapassada e os peões não 

conseguem evitar o contacto. 

Convém levar em consideração, contudo, que nestas áreas é frequente a existência de outras 

atividades que não sejam o acesso aos modos de transporte pretendidos, nomeadamente a compra de 

bilhetes, a espera pelo comboio ou as compras, pelo que a influência destas atividades no nível de 

conforto dos passageiros em transbordo também deve ser tida em conta (Daamen et al., 2001). 

De acordo com De Gersigny et al. (2010), o nível de serviço aceitável como mínimo para os corredores 

de circulação e zonas de espera é “C”, enquanto em escadas se admitem como admissíveis níveis de 

serviço “D”. 

Finalmente, a capacidade dos equipamentos de acesso foi estimada por Fruin (1987) e pode variar 

substancialmente consoante o tempo que os peões demoram a atravessá-los, como mostra a Tabela 

5. De acordo com o Transit Capacity and Quality of Service Manual, o cálculo do desempenho das 

barreiras de acesso deve ser feito com recurso ao rácio do volume sobre a capacidade, não existindo 

uma correspondência direta com o nível de serviço (TRB, 2003). 
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Tabela 5 – Intervalos de tempo entre peões em diferentes tipos de barreiras de acesso. 

Tipo de entrada 
Intervalo de tempo entre 

peões (s) 
Volume de peões 
(peões/minuto) 

Barreira (sem controlo) 1,0 – 1,5 40 – 60 
Barreira com controlo do título pelo staff 1,7 – 2,4 25 – 35 

Barreira com inserção de moedas (slot único) 1,2 – 2,4 25 – 50 
Barreira com inserção de moedas (slot duplo) 2,5 – 4,0 15 – 25 

Barreira com leitor de cartões (contactless) 1,5 – 4,0 25 – 40  

Fonte: adaptado de Fruin (1987) e TRB (2003) 

 

Outros estudos validaram os tempos medidos por Fruin (1987): Silva et al. (2006), por exemplo, 

mediram os tempos de validação do cartão eletrónico de dois utilizadores típicos na interface do Cais 

do Sodré durante um mês, tendo chegado a um valor médio de 3,06 segundos (± 0,76 s); por sua vez, 

a medição dos tempos de 84 utilizadores aleatórios resultou num valor médio de 2,8 segundos (± 0,2 s), 

comprovando os valores do autor americano. 

Fulton e Stroud (1981) confirmam igualmente que certos tipos de barreiras podem aumentar o fluxo de 

passageiros em 36%, dependendo do sistema de bilhética. Mais do que o mecanismo das portas ou 

torniquetes, é o tipo de cobrança que confere maiores atrasos ao sistema. De Gersigny et al. (2010) 

estabeleceram um rácio volume/capacidade de 74% como máximo admissível para que as barreiras 

de acesso apresentem um desempenho aceitável, pelo que o número de barreiras necessárias deverá 

ser fixado em função da procura e do sistema usado (Hoogendoorn et al., 2004). 

Refira-se que uma boa capacidade de escoamento do sistema de barreiras atrai mais passageiros, 

uma vez que reduz o seu tempo de espera na fila (Yuen et al., 2013). É necessário, contudo, levar em 

conta diversos aspetos do funcionamento do sistema, nomeadamente não afetar os movimentos de 

entrada e saída nos veículos, garantir a abrangência de todas as plataformas de embarque e 

desembarque, e procurar evitar a criação de fluxos conflituantes em simultâneo (Hoogendoorn et al., 

2004). 
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3. Micro-simulação de Peões 

 

3.1. Softwares de micro-simulação 

Os softwares que recorrem a modelos microscópicos de simulação (ou micro-simulação) tornaram-se 

ferramentas muito importantes e poderosas nos últimos anos, apesar de serem muito mais exigentes 

computacionalmente (Kretz et al., 2011). O seu sucesso deve-se à possibilidade de simularem o 

comportamento individual de cada agente do sistema, por comparação com os modelos 

macroscópicos, que tratam os diferentes tipos de agentes do sistema como conjuntos. Assim, o 

resultado da simulação é influenciado pela interação entre todos esses agentes, e torna-se possível 

uma representação mais fiel e realista do ambiente em que estes interagem (Bandini et al., 2014; 

Fernandes et al., 2013; Helbing et al., 2005). 

Os modelos de micro-simulação de tráfego rodoviário são usados há muitos anos com o intuito de 

analisar e identificar soluções de tráfego (Galiza et al., 2009). A micro-simulação de peões surge 

posteriormente, no seguimento da perceção do “andar a pé” como importante “modo de transporte” 

(Johansson et al., 2015), como abordagem inovadora de dimensionar equipamentos públicos e avaliar 

a interação entre peões e com os restantes elementos do sistema de transportes, permitindo não só 

testar diferentes cenários sem necessidade de testes reais como também fornecer uma visualização 

gráfica e atrativa dos resultados ao público em geral, que torna mais percetíveis os resultados obtidos 

(Coccia et al., 1999; Galiza e Ferreira, 2013; Kim et al., 2013; Laufer, 2008).  

A micro-simulação de peões tem sido usada também no dimensionamento de terminais de transporte 

público e equipamentos como cinemas, estádios ou sistemas com filas de espera, determinando o 

número de escadas, barreiras de acesso ou bilheteiras necessárias, bem como na definição de 

estratégias de evacuação (Bruno et al., 2011; Daamen e Hoogendoorn, 2001; Daamen et al., 2001; De 

Gersigny et al., 2010; Ishaque e Noland, 2009; Kim et al., 2013). 

Ao modelar os peões de forma microscópica, onde as interações individuais são tidas em conta, e 

considerando os fluxos existentes ou previstos, a envolvente influenciará o seu comportamento e 

poderão ser identificados “gargalos” em áreas outrora pouco expectáveis (Daamen e Hoogendoorn, 

2001; Daamen et al., 2001) – foi, inclusive, uma das técnicas utilizadas no projeto MIMIC como forma 

de avaliar o tempo de percurso dos passageiros nas interfaces estudadas nesse projeto (Coccia et al., 

1999). Outra vantagem prende-se com a possibilidade de avaliar as flutuações de tráfego pedonal 

existentes, por exemplo, numa interface, ao contrário das metodologias agregadas, podendo no entanto 

socorrer-se das medidas aí preconizadas (Galiza et al., 2009). 

Willis et al. (2004), Bruno et al. (2011) e Galiza e Ferreira (2013) reforçam a ideia de que, para que um 

modelo de micro-simulação possa ser uma ferramenta com funções previsionais (isto é, que possibilite 

o teste de situações hipotéticas), deverá ser capaz de simular realisticamente o comportamento dos 

peões na situação atual, sendo a validação uma tarefa fulcral do processo. Da mesma forma, deverá 
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ser capaz de gerar resultados práticos e analisáveis, de modo a permitir uma avaliação quantitativa 

rigorosa da infraestrutura modelada.  

 

3.2. O Vissim como ferramenta de micro-simulação 

Hoje em dia, são vários os softwares que possibilitam a micro-simulação de peões: Vissim, Legion, 

Paramics, AIMSUN ou AnyLogic, apenas para citar alguns. Contudo, o Vissim (Verkehr In Städten - 

SIMulationsmodell), da PTV AG (Planug Trasport Verker AG), destaca-se dos demais por ter sido a 

primeira ferramenta profissional a incorporar a simulação de peões e veículos em simultâneo, bem 

como as zonas de interação entre estes (Bönisch e Kretz, 2009; Cortés et al., 2010). Este software 

permite não só diferentes tipos de veículos rodoviários (automóveis, autocarros, pesados) mas também 

ferroviários (como metropolitanos ou elétricos) e cicláveis (bicicletas ou motas). 

Inicialmente, o Vissim utilizava para a análise de peões o modelo de Wiedemann (desenvolvido para 

os veículos), tendo, durante a última década, aperfeiçoado a sua ferramenta e criado o módulo 

específico para este tipo de análises, o Viswalk (PTV, 2013). Desde 2008, este módulo utiliza o “modelo 

das forças sociais” de Helbing e Molnár (1995) (descrito no ponto 2.2.3), com quem a PTV trabalhou 

na sua implementação, e permite a definição de diferentes grupos de peões, com as suas 

características próprias (velocidades, tamanho do corpo, etc.) assentes em distribuições de 

probabilidades e que circulam livremente em espaços abertos (Fellendorf e Vortisch, 2010; Fernandes 

et al., 2013; Friis e Svensson, 2013; Galiza e Ferreira, 2013; PTV, 2013). 

O conjunto Vissim/Viswalk é, aliás, uma das ferramentas sugeridas pelo projeto NODES (New Tools 

for Design and Operation of Urban Transport Interchanges) para a simulação de fluxos de peões em 

interfaces (ver exemplo na Figura 14) (UITP, 2013), e é destacado por Seriani e Fernandez (2015) 

como a ferramenta mais ajustada para análises mais pormenorizadas. 

 
Figura 14 – Exemplo da modelação de uma interface em Vissim. 

Fonte: PTV (2013) 
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Como desvantagens desta ferramenta, Galiza et al. (2009) destacam a forte dependência de dados, o 

tempo despendido comparativamente a outro tipo de análises e a necessidade de uma calibração e 

validação muito rigorosas. 

 

3.3. Elementos do Vissim 

No Vissim estão disponíveis vários elementos com diferentes funções e que se complementam de 

modo a representar de forma realista uma infraestrutura de transportes. De modo geral, os elementos 

a incorporar no modelo de micro-simulação podem dividir-se em três tipos principais (Figura 15): 

 Elementos de modelação da infraestrutura: elementos dedicados à representação de todo o 

espaço físico da estação, nomeadamente das áreas pagas e livres (plataformas, escadas de 

acesso, átrios, e corredores), bem como as barreiras de acesso entre estas;  

 Elementos de modelação da procura: elementos destinados à representação dos volumes de 

peões nas áreas em estudo, bem como dos caminhos seguidos por eles; 

 Elementos de modelação da oferta: elementos destinados à modelação dos serviços de 

transporte público e suas zonas de interação com a procura (zonas de paragem). 

Adicionalmente, os elementos gráficos que podem ser inseridos no Vissim têm a função de representar 

a envolvente física da área modelada e apoiar a fase de modelação, mas não têm qualquer influência 

nos resultados analíticos extraídos do modelo. São exemplos destes elementos imagens de fundo 

como plantas ou fotografias áreas da área a modelar, ou modelos 3D dos diferentes elementos que se 

encontram no espaço público (static 3D models): quiosques, cafés, caixotes, bilheteiras ou máquinas 

de snacks, por exemplo. 

 
Figura 15 – Componentes do modelo de micro-simulação. 

 

 Elementos de modelação da infraestrutura 

Os elementos afetos à infraestrutura destinam-se a representar todos os espaços de circulação dos 

peões, bem como os impedimentos físicos, como paredes ou obstáculos. Existem três elementos deste 

tipo: áreas (areas), obstáculos (obstacles) e escadas/rampas (stairs & ramps). 
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As áreas permitem a circulação dos peões de forma livre (de acordo com o seu desejo de viagem), 

surgindo como alternativa aos arcos utilizados originalmente (e que canalizavam o fluxo de peões como 

se de um fluxo automóvel se tratasse, de acordo com o modelo de Wiedemann). Permitem a 

consideração de diferentes comportamentos dos peões, bem como a definição de filas de espera. 

Os obstáculos são, como o nome indica, elementos presentes na estação que condicionam a circulação 

dos peões: barreiras, paredes, quiosques ou máquinas de venda, por exemplo.  

As escadas e rampas destinam-se a vencer os desníveis entre áreas, permitindo a especificação das 

diferentes medidas (cobertor, espelho, número de degraus, etc.). 

 

 Elementos de modelação da procura 

Os elementos de modelação da procura representam “pontos virtuais” de injeção de peões na rede e 

as suas origens e destinos. 

Os pedestrian inputs representam os pontos de injeção de peões na rede, podendo criar-se diferentes 

tipos ou classes de peões. As pedestrian routes são, por sua vez, a representação espacial das origens 

e destinos dos peões na rede modelada. Existem dois tipos de rotas: as pedestrian static routes (rotas 

estáticas) e as pedestrian partial routes (rotas parciais). 

As rotas estáticas são usadas para representar a distribuição dos peões injetados num determinado 

ponto pelos diferentes destinos na rede, de acordo com uma repartição conhecida, podendo definir-se 

pontos intermédios de passagem. 

As rotas parciais, por sua vez, são usadas para simular percursos parciais dentro das rotas estáticas. 

São especialmente úteis na modelação de pequenas variações dentro da rota principal (por exemplo, 

paragens nas bilheteiras de uma estação) ou na modelação de casos como as barreiras de acesso à 

saída do metropolitano (Laufer, 2008). 

De acordo com a PTV (2013), os peões estão programados para recorrer ao caminho mais curto e, 

como tal, não tentarão aceder a uma barreira mais afastada para poupar tempo (fenómeno chamado 

de detour). Para evitar um comportamento irrealista nestes pontos, as rotas parciais permitem a 

definição de percentagens de escolha das diferentes barreiras (semelhante à escolha efetuada nas 

rotas estáticas) ou que o modelo escolha de acordo com a perceção de que um desvio do caminho 

mais curto pode ser mais benéfico para o peão (route choice by service point). 

Também para evitar uma excessiva colagem ao caminho mais curto, é possível utilizar o chamado 

dynamic potential, que representa a possibilidade de os peões se desviarem daquele caminho caso 

prevejam a possibilidade de existirem atrasos. De acordo com Kretz et al. (2011), este método não é 

uma melhoria ao “modelo das forças sociais”, mas antes uma forma alternativa de calcular a direção 

da “velocidade desejada” considerada nesse modelo e de implementar uma escolha dinâmica de 

caminhos. 
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O dynamic potential é particularmente útil para representar o fenómeno da circundação de filas de 

espera referido por Davidich et al. (2013) (ver ponto 2.2.3), mas também na modelação de percursos 

com viragens a 90º, de modo a simular mais realisticamente a distribuição dos peões pelo corredor 

(Figura 16). 

  
(a) (b) 

Figura 16 – Modelação de um corredor com uma viragem a 90º sem utilização do dynamic potential (a) e com 
utilização do dynamic potential (b). 

Fonte: Kretz et al. (2011) 

 

 Elementos de modelação da oferta 

A inclusão no Vissim de elementos relativos à oferta de transporte público tem o objetivo fundamental 

de oferecer à simulação um aspeto mais realista, com injeções pontuais de peões resultantes da 

chegada dos serviços, por exemplo. 

Para o efeito, estão disponíveis as linhas/serviços de transporte público (public transport lines) e as 

respetivas paragens ou estações (public transport stops). 

Nos serviços de transporte público, é possível definir a velocidade e o tipo de veículos, bem como a 

ocupação e a frequência destes. Nas paragens/estações, é definida a quantidade de passageiros a 

embarcar e desembarcar. Simultaneamente, podem ser personalizados outros aspetos como o tempo 

de abertura das portas (dwell time), que pode ser definido ou calculado pelo software a partir da procura 

(Cortés et al., 2010), a possibilidade de late boarding ou a localização da abertura das portas (útil para 

os casos dos metropolitanos em que a saída de passageiros se processa por uma plataforma distinta 

da entrada de passageiros). 
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4. Metodologia de Análise de Interfaces com Recurso à Micro-

simulação 

A importância da interface no sistema de transportes e a influência que a sua qualidade tem na 

satisfação do utente exigem uma análise rigorosa do seu desempenho de modo a corrigir ou antecipar 

eventuais situações de desconforto para os seus utilizadores. 

Assim, apesar de as análises de desempenho de interfaces serem realizadas há várias décadas tendo 

como base o trabalho de Fruin (1987), não existe ainda, de acordo com Galiza et al. (2009), um “guia 

de boas práticas” para a implementação da micro-simulação com esse objetivo. 

Assim, procurou-se estabelecer uma metodologia que possa ser replicada em diferentes interfaces de 

transportes em que haja a necessidade de recolher resultados equivalentes, partindo, por um lado, das 

recomendações de Laufer (2008) e Galiza et al. (2009), bem como de boas práticas isoladas descritas 

noutros estudos realizados na área (e.g., Cheng et al., 2014; Cheung e Lam, 1998, 1997; Davidich e 

Köster, 2012; De Gersigny et al., 2010; Fellendorf e Vortisch, 2010; Fernandes et al., 2013; Fernández 

et al., 2010; Fruin, 1987; Galiza e Ferreira, 2013; Hoogendoorn e Daamen, 2004; Ishaque e Noland, 

2009; Kretz et al., 2011, 2008b; Lam e Cheung, 2000; Lam et al., 2003; Líbano Monteiro, 1994; Seriani 

e Fernández, 2015; Singh et al., 2009; Zacharias, 1993), e, por outro lado, da realidade portuguesa e 

dos dados existentes ou passíveis de serem recolhidos. 

De uma forma geral, Galiza et al. (2009) sugerem a existência de quatro etapas fundamentais (vide 

Figura 17): a definição do âmbito ou objetivo de análise; a recolha de dados necessária para a correta 

caracterização da situação analisada; a modelação da situação definida como “cenário base”; e, 

finalmente, a análise de cenários que se deseje estudar – intervenções na infraestrutura (no sentido de 

melhorar o desempenho do cenário previamente analisado), na procura (por força de crescimentos 

expectáveis ou novos empreendimentos) ou na oferta (de modo a adaptar-se a esses aumentos de 

procura ou a ajustar-se melhor à procura existente).  

 
Figura 17 – Esquema representativo da metodologia de análise de interfaces com recurso à micro-simulação. 

Fonte: adaptado de Galiza et al. (2009) 

 

Refira-se que, com as devidas adaptações, esta metodologia pode ser usada tanto em interfaces 

existentes, onde se pode modelar a situação “atual” e estudar correções a eventuais constrangimentos 

(como no caso de estudo escolhido), como em interfaces ainda em projeto, onde importa não repetir 

os erros cometidos em infraestruturas já existentes ou testar diferentes soluções alternativas. 
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4.1. Definição do âmbito e objetivo 

A definição do âmbito do trabalho e os objetivos que se pretende alcançar são, antes de mais, 

exigências comuns a qualquer análise de desempenho e, em particular, a qualquer exercício de 

modelação. Neste passo devem definir-se, nomeadamente, os inputs necessários para a correta 

descrição e modelação do problema, a metodologia de análise utilizada e o tipo de outputs a obter 

(Galiza et al., 2009). 

Aspetos como os períodos analisados, as zonas a modelar, a qualidade pretendida para o modelo (isto 

é, o grau de aderência do modelo à realidade) e os critérios para avaliar essa qualidade devem ser 

definidos nesta fase. 

Ao mesmo tempo, o âmbito e os objetivos da análise, bem como a recolha de dados que se segue, vão 

ser fortemente influenciados pelo momento da análise: caso se trate de uma interface em 

funcionamento e, em particular, de uma estação de modos pesados (comboio ou metropolitano), a 

margem de intervenção é muito mais reduzida, na medida em que grande parte dos elementos físicos 

ou estruturais já não podem ser mudados ou exigem grandes investimentos; no entanto, para uma 

interface em projeto, apesar da desvantagem de não se conhecerem com o mesmo rigor os fluxos 

envolvidos, a flexibilidade é substancialmente superior, tornando-se por isso uma exigência natural o 

bom planeamento do espaço disponível de modo a maximizar a sua capacidade (Cheung e Lam, 1998). 

 

4.2. Recolha de dados 

A caracterização do “cenário base” pode implicar uma extensa recolha de dados, de modo a “alimentar” 

a correta representação dos elementos do modelo de micro-simulação já descritos no ponto 3.3 

(infraestrutura, procura e oferta). 

Assim, no que diz respeito à infraestrutura, a existência de plantas detalhadas, com especificação das 

áreas de circulação, obstáculos (fixos, como pilares ou móveis) ou equipamentos e serviços (máquinas 

e balcões de venda de bilhetes, cafés, lojas, etc.), são elementos indispensáveis para uma correta 

definição da área de análise (Galiza et al., 2009). 

A procura modelada, por sua vez, deve representar de forma tão fiel quanto possível os fluxos reais ou 

estimados na interface em estudo. Para o efeito, no caso de uma interface já existente e onde se 

pretende analisar as condições de circulação atuais, a evolução dos sistemas de bilhética permite o 

acesso a dados de procura em tempo real, para os diferentes dias-tipo (dias úteis e fins-de-semana, 

início e final do mês, etc.) e que possibilitam a caracterização dos movimentos em transbordo numa 

interface. 

Na Área Metropolitana de Lisboa, por exemplo, o sistema Lisboa Viva é utilizado atualmente por 

praticamente todos os operadores de transportes (com raras exceções cujo processo de migração para 

o sistema deverá estar para breve), e a partir dos dados deste sistema é possível rastrear os 
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movimentos dos utilizadores de transportes públicos, em alguns casos com conhecimento da 

frequência da viagem (quando se trata de um passe mensal, por exemplo). 

Estes dados, permitem, por isso, obter o valor total da procura de passageiros em determinada estação, 

bem como a etapa anterior e/ou seguinte da viagem – ou, caso não exista, a perceção de que o 

passageiro se desloca a pé ou de viatura própria da origem ou até ao destino final. A perceção do 

volume total de passageiros na estação e, no caso dos corredores de transbordo, dos passageiros que 

os utilizam pode ser usada não só na perspetiva do desempenho da estação, mas também com o 

objetivo de avaliar a viabilidade de criação de determinados estabelecimentos comerciais ou elementos 

publicitários e de estabelecer os valores de arrendamento a cobrar nos espaços comerciais. 

Para conhecer com maior rigor os fluxos da totalidade dos passageiros no interior de uma interface 

será necessário recorrer a outras fontes, nomeadamente às filmagens das câmaras de videovigilância 

ou contagens manuais. 

A gravação de vídeo, por um lado, tem a principal vantagem de permitir a repetição da visualização das 

imagens, a partir das quais pode ser obtido o volume de passageiros, quer de forma manual, quer com 

recurso a ferramentas automáticas de processamento de imagem (Cheung e Lam, 1998, 1997; Lam e 

Cheung, 2000). As filmagens surgem também como alternativa às contagens manuais in situ, que se 

tornam extremamente complicadas – mesmo para pessoas habituadas a realizar contagens – para 

fluxos acima dos 2.000 peões por hora nos dois sentidos (ou menos, caso o tráfego seja muito 

concentrado em pelotões) (Fruin, 1987), e têm ainda a vantagem de não gerar o conhecido “efeito do 

observador”, em que os peões mudam o seu comportamento assim que se apercebem que estão a ser 

observados (Willis et al., 2004).  

Uma alternativa a contagens em largos períodos são as contagens por amostragem, que permitem 

reduzir o número de pessoas envolvidas nos trabalhos de campo mantendo uma qualidade semelhante 

dos dados recolhidos. Podem, por exemplo, contar-se períodos de 15 minutos em diferentes locais, 

expandindo os volumes desse período para volumes horários (Fruin, 1987). 

Os trabalhos de campo a realizar deverão contemplar não só a quantificação dos fluxos e o seu 

percurso, mas também as suas características: idade, condições de mobilidade, velocidade, locais de 

criação de fila de espera, etc., de modo a incluir essa diversidade no modelo de micro-simulação (Galiza 

e Ferreira, 2013). Caso se obtenham informações sobre a constituição física dos passageiros, por 

exemplo, estas podem ser incluídas no modelo sob a forma de distribuição (Singh et al., 2009). 

Para a recolha da velocidade de circulação, pode adotar-se a técnica de tracking descrita por Zacharias 

(1993), que consiste em seguir o peão ao longo de um percurso predefinido. Cheng et al. (2014), por 

sua vez, marcaram uma secção longitudinal de comprimento conhecido e mediram o tempo que os 

peões demoravam a percorrer essa secção. Para garantir um nível de significância estatística, Lam et 

al. (2003) utilizaram uma técnica semelhante e escolhiam, de forma aleatória, um peão a cada 2 

segundos, medindo o tempo correspondente ao longo da secção definida. 
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Os dados de bilhética poderão também auxiliar na caracterização dos fluxos, uma vez que podem incluir 

informações como a barreira de acesso em que estes entram ou saem, as máquinas de venda de 

bilhetes onde os títulos são carregados, ou a direção do transporte em que entraram (através da 

validação seguinte de saída), por exemplo. O tempo entre validações, por sua vez, pode também 

contribuir para o cálculo da velocidade entre dois canais de acesso em sistemas fechados. 

Fernández et al. (2010), por sua vez, sugerem também a necessidade de medir aspetos como a divisão 

dos passageiros entre escadas rolantes e escadas, a distribuição de passageiros com títulos de 

transporte “frequentes” (tipo passe) ou “ocasionais” (bilhetes simples), que também pode influenciar o 

tempo que estes demoram a passar a barreira de acesso, ou o tempo nas bilheteiras ou outros serviços 

da estação (cafés ou lojas, por exemplo).  

O número de pessoas nas filas de espera das bilheteiras, a percentagem de passageiros que a elas 

recorre (ou aos outros serviços), a composição dos grupos (e percentagem de passageiros sem 

acompanhantes) ou as percentagens de pessoas em cadeiras de rodas ou com mobilidade 

condicionada (permanente, por incapacidade, ou temporária, com sacos de compras ou bagagens) são 

outros dos aspetos a recolher aquando da caracterização dos fluxos de peões. A realização de 

inquéritos pode também ser útil para determinar algumas características dos inquiridos ou da viagem 

(idade, motivo da viagem, origem e destino, etc.). 

Refira-se, por fim, que conhecer o tipo de procura envolvida e a sua distribuição ao longo do dia também 

é indispensável quando o objetivo é, desde logo, obter um bom planeamento dos trabalhos de campo 

a realizar. De acordo com Fruin (1987), muitas lojas possuem entradas diretas para estações de 

metropolitano que são uma forma eficaz de expor a loja ao tráfego pedonal da estação; o mesmo se 

passa, porém, com escritórios ou grandes polos empresariais, cujo padrão de entradas e saídas 

influenciará também a procura na estação mais próxima. 

Da mesma forma, quaisquer tipos de trabalhos de campo (contagens, inquéritos, etc.) ou dados 

analisados (nomeadamente a partir da bilhética) devem ser referentes ao “dia típico”, tanto quanto 

possível. Dias com efeitos sazonais severos (nomeadamente dias anormalmente quentes, frios, 

chuvosos ou ventosos), eventos especiais (feriados, eventos desportivos, greves, etc.) ou incidentes 

(acidentes rodoviários ou incêndios, por exemplo) devem ser evitados, recomendando-se o adiamento 

dos trabalhos previstos (Fruin, 1987). 

Relativamente à oferta, a correta modelação dos serviços de transporte que servem a interface é 

indispensável para garantir que se obtêm os fluxos de peões baseados nos padrões de chegada e 

partida desses serviços – a alternativa será usar uma distribuição de Poisson para simular a chegada 

dos passageiros (Coccia et al., 1999). Assim, o levantamento do horário/frequência dos serviços de 

transporte pode ser complementado com observações in loco das chegadas e partidas dos veículos, 

bem como do dwell time (tempo que um veículo está parado para deixar sair ou entrar passageiros), 

que depende do número de passageiros e da sua velocidade a embarcar ou desembarcar (Seriani e 

Fernandez, 2015). 
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4.3. Modelação do “cenário base” 

 

 Calibração do modelo 

Como referido no ponto 3.2, os modelos de micro-simulação exigem uma calibração muito rigorosa 

(Galiza et al., 2009). De modo a que o modelo possa ser usado para representações previsionais 

fiáveis, a situação de referência deve ser calibrada com dados reais, nomeadamente os parâmetros do 

“modelo das forças sociais”, no caso do Vissim (Fellendorf e Vortisch, 2010).  

É necessária uma escolha criteriosa dos parâmetros, na medida em que estes vão influenciar 

fortemente os resultados do modelo (Davidich e Köster, 2012; Ishaque e Noland, 2009). Se necessário, 

os diferentes parâmetros devem ser ajustados manualmente de modo a garantir a correta perceção do 

seu efeito (Teknomo et al., 2006).  

A Tabela 6 resume os parâmetros do “modelo das forças sociais” 2.2.3) utilizado pelo Vissim que podem 

influenciar o movimento do peão. São apresentados, respetivamente, os valores adotados por defeito 

no Vissim e os valores adotados no trabalho de Kretz et al. (2008b) (o autor principal é um dos 

“criadores” do Viswalk), demonstrando as possibilidades de variação que podem e devem ser 

estudadas durante a modelação. 

Tabela 6 – Parâmetros do “modelo das forças sociais”. 

Parâmetro Função do parâmetro (dimensão influenciada) 
Valor-base 
do Vissim 

Valor em 
Kretz et al. 

(2008b) 

τ Tempo de relaxação/inércia 0,4 s 0,4 s 

λ Quantidade de anisotropia (relação com os peões atrás) 0,176 0,1 

ReactToN Número de peões que influenciam cada peão 8 peões 5 peões 

Asocial Forças entre dois peões 0,4 m/s² 0,5 m/s² 

Bsocial Forças entre dois peões 2,8 m 2,8 m 

Asocial,Iso Forças entre os peões 2,72 m/s² 25 m/s² 

Bsocial,Iso Forças entre os peões 0,2 m 0,2 m 

VD Velocidade relativa entre dois peões 3 s 2 s 
Fonte: Kretz et al. (2008b) e PTV (2013) 

 

Também a utilização do dynamic potential (vide ponto 3.3.2) deve ser equacionada na medida em que 

o desempenho do modelo e o esforço computacional será tanto maior quanto mais elevada for a 

percentagem de peões a que esta “técnica” for aplicada. Kretz et al. (2011) sugerem uma gama de 

valores dentro dos quais se encontram os valores-base adotados no Vissim, como mostra a Tabela 7. 

Tabela 7 – Parâmetros do dynamic potential. 

Parâmetro Função do parâmetro (dimensão influenciada) 
Valor-base 
do Vissim 

Valor em 
Kretz et al. 

(2011) 

g Força do potencial 1,5 1,0 – 3,0 

h Influência da direção no cálculo do potencial 0,7 0,0 – 2,0 

CalcInt Tempo de recálculo do potencial 1 s 0,1 s 
Fonte: Kretz et al. (2011) e PTV (2013) 
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Finalmente, a própria simulação do mesmo cenário pode diferir de acordo com a resolução escolhida, 

isto é, com a duração de cada time step (“avanço temporal”) do modelo. O parâmetro utilizado no Vissim 

determina o número de vezes que a posição dos veículos vai ser recalculada em cada segundo de 

simulação (PTV, 2013). 

Nos diferentes estudos realizados com o Vissim ou outros softwares de micro-simulação, a duração de 

cada time step varia entre 0,002 s (Langston et al., 2006; Singh et al., 2009) e 0,2 s (Zanlungo et al., 

2011), com diversos autores a sugerirem valores intermédios entre 0,05 s e 0,15 s (Castle, 2007; Kretz 

et al., 2011; Moussaïd et al., 2010; Thompson e Marchant, 1995; Yu et al., 2005). O aumento do número 

de cálculos por segundo (ou a redução do time step) contribui para uma melhor qualidade da simulação 

mas aumenta consideravelmente o esforço computacional necessário. 

 

 Validação do modelo 

À semelhança da calibração, também a validação deve ser rigorosa sob pena de não se obter um 

modelo suficientemente fiável e que possibilite a consideração de cenários hipotéticos (Galiza et al., 

2009). 

A validação é efetuada, precisamente, para confirmar uma boa correspondência entre o modelo e o 

sistema modelado (Teknomo et al., 2006). Como tal, devem utilizar-se critérios que possibilitem a 

aferição dessa correspondência sem, no entanto, incorrer no erro de utilizar como critério de validação 

valores já utilizados como input do modelo. 

Devido à natureza estocástica do modelo de micro-simulação, certas flutuações “aleatórias” ocorrem e 

influenciam os resultados de cada simulação. Estas flutuações são comandadas pela random seed 

(“semente de geração aleatória”), pelo que os resultados de um cenário modelado devem ser obtidos 

a partir da média dos resultados de corridas de diversas simulações com diferentes random seeds. 

Para validar a correspondência entre os fluxos modelados e os fluxos reais (e tidos como desejados), 

Galiza et al. (2009) recomendam uma diferença máxima de 5% no total de todos os fluxos da interface.  

Simultaneamente, os autores sugerem, na ausência de outras guidelines específicas para micro-

simulação de peões, que se utilize o GEH para aferir a diferença entre os fluxos reais ou observados e 

os fluxos modelados. O GEH é um indicador britânico empírico que surge como medida alternativa de 

ajustamento das contagens ao modelo, e é dado pela expressão (5): 

GEH = √
2 ∙ (M − C)2

M + C
 

(5) 

 

Nesta expressão, C representa o valor contado/observado e M o valor estimado pelo modelo. No total, 

é desejável que 85% dos casos possuam valores de GEH inferiores a 5 e não exista qualquer GEH 

superior a 10 (DMRB, 1991). De acordo com as normas da Federal Highway Administration para 
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modelos de micro-simulação rodoviária (FHWA, 2004), dever-se-á obter ainda um GEH inferior a 4 para 

a soma de todos os volumes da interface. 

Além dos fluxos, outros dados recolhidos na interface em análise podem servir para validar o modelo 

construído: tempos de viagem entre dois pontos, percentagem de peões em cada barreira de acesso, 

número de passageiros nas filas de espera, etc.. Por outro lado, também a observação visual da 

simulação não deve ser descurada como forma de validação do modelo, na medida em que permite a 

deteção de eventuais comportamentos menos corretos e a consequente correção (Friis e Svensson, 

2013). 

Do lado da oferta, caso se opte por permitir que seja o Vissim a calcular o dwell time em função da 

procura, pode utilizar-se a comparação com o dwell time observado como validação. 

 

 Análise dos resultados 

A micro-simulação, por comparação com os modelos macroscópicos, permite, por isso, uma visão mais 

próxima do movimento e das restrições que afetam os peões na realidade. A desagregação dos 

volumes totais do período de análise em agentes individuais leva a que os resultados sejam, também 

eles, individualizados e tão desagregados quanto o utilizador quiser ou quanto as ferramentas 

informáticas assim o permitirem. 

O Vissim possibilita a extração dos dados instantâneos das várias áreas de uma interface modelada 

(ao contrário de escadas, de acordo com De Gersigny et al. (2010)), se necessário para cada time step 

de simulação. No entanto, a análise de dados tão desagregados pode também tornar-se demasiado 

complexa e morosa, pelo que a desagregação ao segundo ou em períodos relativamente pequenos 

(e.g., 5 segundos) poderá tornar-se mais vantajosa e igualmente fiável para as análises pretendidas. 

Entre os dados que se podem retirar encontra-se a densidade de peões (peões/m²), a partir da qual é 

possível calcular o nível de serviço (vide ponto 2.3) (Seriani e Fernández, 2015). No entanto, em função 

da desagregação dos dados obtidos, será possível calcular um nível de serviço “instantâneo” para cada 

time step ou intervalo de dados, ao contrário das análises correntes realizadas para a média do período 

de análise. 

Com efeito, relembra-se que De Gersigny et al. (2010) sugerem que os espaços de circulação e de 

espera devem garantir níveis de serviço “C”, enquanto para as escadas se admitem níveis de serviço 

“D”. No entanto, dada a desagregação dos dados, será possível observar momentos em que os níveis 

de serviço são agravados, sem que o correto dimensionamento da estação esteja em causa. Na análise 

realizada pelos autores, é considerado que uma redução do nível de serviço face ao referencial “C” 

numa determinada zona durante 90 dos 1800 segundos de simulação (5% do total) ainda é aceitável. 

No entanto, não é especificado se estes 90 segundos se referem a um período consecutivo ou a vários 

momentos separados no tempo, o que também deve ser tido em conta. Outros autores consideram, 

geralmente, o nível de serviço médio no período simulado (geralmente uma hora), o que conduzirá a 
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resultados mais favoráveis que a realidade, e elimina muitas das vantagens de se recorrer à micro-

simulação. 

Como tal, sugere-se que seja utilizado um critério semelhante ao que é utilizado para calcular o volume 

horário de projeto (VHP) de uma estrada em fase de projeto. No seu dimensionamento, é utilizado não 

o volume da hora mais carregada, mas sim da 30ª hora de ponta mais carregada do ano horizonte, ou 

seja, o volume horário excedido, durante o ano, em 29 vezes. Acima deste valor, o volume de tráfego 

sobe exponencialmente (o andamento da curva sofre uma mudança declarada), pelo que o VHP 

representa uma espécie de compromisso entre a vertente económica e a vertente operacional 

(AASHTO, 2001; CCDR-N, 2008). 

Nesse sentido, a avaliação de um elemento da estação deverá ter como base dois critérios distintos: 

 Nível de serviço médio no período simulado; 

 Número de períodos de 30 segundos consecutivos em que o nível de serviço ultrapassa o 

mínimo admissível. 

Consoante o espaço avaliado (espaços de circulação, áreas de espera ou escadas) e a estação em 

análise, os limites definidos para os períodos em que se admitem níveis de serviço mais negativos 

também deverão ser diferentes. Nas barreiras de acesso, por exemplo, quando o nível de serviço 

ultrapassa o nível “C” durante mais de 30 segundos, significa que existe uma aglomeração durante 

demasiado tempo, e que o escoamento (o clearance time, ou tempo de “esvaziamento”) está a ser 

pouco eficiente. 

O atraso, por sua vez, também é uma forma usual de avaliar a ineficiência de um fluxo de tráfego 

(Johansson et al., 2015): o nível de serviço de interseções prioritárias ou semaforizadas, por exemplo, 

é calculado com recurso a este indicador (TRB, 2000). 

Como tal, tendo como base a medição ou a expetativa do tempo de percurso não restringido dos 

passageiros entre dois pontos predefinidos de uma interface (por exemplo, entre a plataforma do 

metropolitano e determinada saída), pode ser estimado o atraso provocado pela presença de outros 

peões ou pela criação de elementos que contribuam para um percurso mais longo (p.e., barreiras de 

acesso). 

Novamente, não se encontraram na revisão bibliográfica referências a metodologias de avaliação do 

desempenho de áreas de circulação pedonal a partir do atraso dos peões, à exceção dos cálculos 

efetuados para o atravessamento de passagens de peões. Como tal, este indicador será mais útil como 

índice de comparação entre cenários alternativos.  

 

4.4. Análise de cenários alternativos 

Perante os resultados obtidos no “cenário base”, pode ser necessário estudar cenários adicionais, 

particularmente no caso em que o desempenho registado não seja satisfatório. No entanto, mesmo no 
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caso em que não se detetem problemas do ponto de vista da circulação pedonal, poderá ser necessário 

entender até quando não existirão problemas e quais as influências (externas ou não) que poderão 

levar a que novos problemas surjam. 

A Figura 18 mostra esquematicamente a abordagem que pode ser seguida após a modelação do 

“cenário base”, tido como aquele que se pretende testar previamente à sua implementação (no caso 

de uma interface em projeto) ou cujo desempenho atual se pretende validar. 

 
Figura 18 – Esquema representativo da fase de análise de cenários na metodologia proposta. 

 

Perante um resultado satisfatório, pode ser necessário perceber até que níveis de procura esse 

resultado se mantem. Por outro lado, é importante ter a noção de quais são os elementos do sistema 

de transportes (do lado da procura, da oferta ou das próprias infraestruturas) que poderão influenciar o 

desempenho futuro da interface e, possivelmente, originar uma alteração das condições de circulação 

pedonal. Por sua vez, perante um desempenho insatisfatório logo no “cenário base”, a urgência de 

encontrar soluções está mais presente: importa perceber o que mudar e, de seguida, de que forma o 

fazer para que o desempenho da interface modelada passe a ser positivo. 

As intervenções a estudar podem, então, estar relacionadas com diferentes cenários de procura, seja 

pelo surgimento de novos polos geradores (que sobrecarregarão a infraestrutura com frequência), seja 

pela ocorrência de eventos ou incidentes esporádicos que possam gerar uma pressão adicional sobre 

a interface estudada. 

Da mesma forma, as alterações do lado da oferta de transportes também poderão ter influência no 

desempenho dos espaços de circulação dos passageiros na estação: uma menor frequência dos 

serviços que chegam à estação poderá levar a fluxos em pelotões mais pronunciados, por exemplo. As 

mudanças no material circulante, a criação de serviços adicionais e os impactes provocados por atrasos 

nos serviços podem também ser aspetos para os quais a micro-simulação de uma interface pode ser 

interessante (Galiza et al., 2009).  

Ainda que a estrutura de uma estação de modos “pesados” não possa ser mudada, podem também 

ser realizados diferentes testes que permitam avaliar a adequabilidade do layout e dos vários elementos 

movíveis que compõem a estação. 
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A localização ou o número das barreiras de acesso, dos quiosques ou lojas de corredor, das máquinas 

de venda de bilhetes ou dos postos de atendimento ao cliente são elementos que podem ser alterados 

caso se perceba que a localização atual ou prevista conflitua com a circulação dos restantes 

passageiros. Sem surpresa, Fernández et al. (2010) verificaram que o clearance time diminui à medida 

que se adicionam barreiras de entrada ou saída na estação.  

A colocação de mobiliário urbano nos corredores também contribui para uma redução na capacidade 

de um corredor em cerca de 30%, devendo ser localizado nos cantos ou onde a trajetória natural dos 

peões não é obstruída (Fernández et al., 2010; Hoogendoorn e Daamen, 2004). Da mesma forma, pode 

ser objetivo da simulação perceber se as condições de circulação se alteram com a introdução de 

espaços comerciais que possam gerar receita adicional para o gestor da infraestrutura. 

Podem ainda ser testados sistemas de direcionamento que guiem os fluxos de passageiros originando 

um comportamento mais eficiente (Nai et al., 2012), ou a criação de estruturas de circulação 

alternativas, como escadas rolantes ou passadeiras rolantes. 

Finalmente, pode ser necessário estudar o cumprimento dos regulamentos de segurança, 

nomeadamente a capacidade de evacuação da interface perante situações de perigo, como incêndios 

ou sismos, tornando-se a micro-simulação a ferramenta ideal para a deteção de eventuais situações 

ainda mais gravosas. De acordo com os standards internacionais, a plataforma e a estação devem ser 

totalmente evacuadas em 4 e 6 minutos, respetivamente, desde o tempo em que é dado o alarme (De 

Gersigny et al., 2010). 
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5. Análise do Caso de Estudo: Interface do Colégio Militar 

Para aplicação da metodologia proposta e aplicação de diferentes soluções tendo em vista a sua 

avaliação de desempenho optou-se pelo estudo do terminal do Colégio Militar. 

Trata-se de uma interface intermodal localizada na divisão entre as freguesias de Benfica e Carnide, e 

servida pela Linha Azul do Metropolitano de Lisboa (Figura 19), e por vários operadores de transporte 

rodoviário urbano (Carris) e suburbano (Lisboa Transportes e Rodoviária de Lisboa), sendo um dos 

principais meios de acesso a polos geradores como o Centro Comercial Colombo, o Hospital da Luz e 

o Estádio do Sport Lisboa e Benfica. 

 
Figura 19 – Localização da interface do Colégio Militar na rede atual de Metropolitano de Lisboa. 

Fonte: Metropolitano de Lisboa (elaboração própria) 

 

A opção pelo estudo dos movimentos pedonais nesta interface deveu-se não só à disponibilidade de 

dados e à sua relevância no sistema de transportes da Área Metropolitana de Lisboa (AML), mas 

também a algumas particularidades desta interface: 

 Devido aos polos geradores existentes nas imediações, confluem nesta interface diferentes 

tipos de peões com motivos de viagem distintos (pendulares, lazer, compras, etc.); 

 Esta estação de metropolitano foi construída numa altura em que o sistema de controlo de 

acessos era muito diferente do atual (sem barreiras físicas), pelo que se torna importante 

avaliar se o atual sistema (implementado a partir de 2002) não redundou em problemas de 

circulação para os passageiros e filas de espera indesejáveis; 
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 Estão previstos para o local um conjunto de alterações que poderão redundar em aumentos de 

procura e maior sobrecarga da estação, nomeadamente em termos de oferta de transportes 

(de acordo com o previsto no plano de expansão do Metropolitano de Lisboa até 2020) e em 

termos de polos geradores (com a construção de duas novas torres de escritórios no Centro 

Comercial Colombo). 

Comparativamente a outras estações, a simplicidade inerente ao facto de não existir uma variedade 

grande de caminhos alternativos permite que se encare a interface do Colégio Militar como 

perfeitamente adequada aos objetivos da dissertação. 

 

5.1. Breve caracterização 

A estação de metropolitano do Colégio Militar/Luz foi inaugurada em 1988, com a abertura do troço 

entre Sete Rios (entretanto renomeada “Jardim Zoológico”) e esta estação. Funcionou como estação 

terminal da Linha Azul até 1997, altura em que foi inaugurado o troço entre o Colégio Militar e a 

Pontinha. Também nesse ano foi inaugurado o Centro Comercial Colombo, com uma ligação direta à 

estação de metropolitano. 

O Metropolitano de Lisboa circula aproximadamente entre as 06:30 e as 01:00 do dia seguinte, com 

intervalos entre comboios na Linha Azul (entre Santa Apolónia e Amadora Este) que variam entre cerca 

de 5 minutos nos períodos de ponta e 12 minutos ao final da noite, durante os dias úteis; nos fins-de-

semana e feriados, os intervalos são ligeiramente superiores (vide Anexo I). 

A interface do Colégio Militar é também servida pela Carris, existindo 7 linhas que servem a envolvente 

e a ligam a outras zonas da cidade, mas também do município da Amadora. As 7 linhas que servem 

esta zona têm ofertas muito distintas num dia útil típico de inverno, e apenas duas delas 

iniciam/terminam serviço precisamente nesta interface, enquanto as restantes têm no Colégio Militar 

um ponto de ligação intermédio à rede do Metropolitano de Lisboa (conforme mostra o Anexo I). 

A Lisboa Transportes (uma marca do grupo Vimeca Transportes) serve os municípios de Amadora, 

Cascais, Oeiras e Sintra, possibilitando também diversas ligações destes concelhos a Lisboa. Este 

operador já teve uma presença mais forte que a atual no terminal do Colégio Militar, tendo parte da 

oferta sido redirecionada para a estação “Amadora Este” com a abertura do prolongamento do 

Metropolitano, em 2004. Ainda assim, a Lisboa Transportes assegura atualmente 5 carreiras com 

início/fim na interface do Colégio Militar e 1 carreira de circulação com passagem pelo terminal, todas 

com ligação aos concelhos da Amadora e de Sintra e com intervalos de 20-30 minutos (vide Anexo I). 

Finalmente, a Rodoviária de Lisboa tem a sua operação suburbana dividida em três zonas distintas – 

Rede Amarela, Rede Verde e Rede Azul –, sendo a primeira responsável por assegurar as ligações da 

área Poente de Lisboa com os municípios de Odivelas, Loures e Sintra. Grande parte da oferta está 

concentrada na estação da Pontinha, circulando até à interface do Colégio Militar apenas nos extremos 

da operação (madrugada e final da noite). Assim, existe apenas uma linha deste operador que efetua 
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serviço especificamente até ao terminal em análise (carreira 210), com ligação ao município de 

Odivelas e com intervalos que chegam a ser de 10 minutos (como apresentado no Anexo I). 

A Figura 20 mostra a localização das diferentes paragens da Carris, Lisboa Transportes e Rodoviária 

de Lisboa. Os dois operadores suburbanos têm as suas paragens na área restrita a transporte público, 

enquanto a Carris se divide pelo terminal rodoviário e pelas vias adjacentes (apenas as carreiras que 

aqui terminam ou fazem a ligação entre a Av. do Colégio Militar e a Av. Lusíada circulam pelo terminal). 

A paragem da carreira 750 encontra-se na envolvente da interface, mas exige um percurso pedonal 

complexo (com o atravessamento da Segunda Circular por um passagem superior pedonal no sentido 

Algés – Estação do Oriente).  

 
Figura 20 – Localização das paragens, acessos ao metropolitano, parques de estacionamento e praças de táxis 

na envolvente da interface do Colégio Militar. 
Fonte: Metropolitano de Lisboa, Carris, Vimeca Transportes e Rodoviária de Lisboa (elaboração própria) 

 

A estação de metropolitano tem 9 pontos de acesso, 4 dos quais nas “ilhas” onde se localizam as 

paragens dos autocarros suburbanos e 1 com entrada direta para o Centro Comercial Colombo (vide 

Figura 21). Nas imediações da interface existem ainda uma praça de táxis e parques de estacionamento 

(inclusive o parque coberto do centro comercial) que possibilitam o park&ride. 



46 
 

  
(a) (b) 

Figura 21 – Um dos acessos do terminal rodoviário ao metropolitano (a) e o acesso do Centro Comercial 
Colombo (b) na interface do Colégio Militar. 

 

No interior, a estação tem uma estrutura muito semelhante ao das restantes estações da Linha Azul, 

com um átrio central (Figura 22a) que permite o acesso às duas plataformas de embarque através de 

22 barreiras de controlo de acessos (duas das quais com um canal mais largo, destinado a passageiros 

de mobilidade condicionada ou com grandes volumes), de modelo semelhante à das restantes estações 

da rede de Metropolitano de Lisboa (Figura 22b). De acordo com o Metropolitano, o “esquema base” 

contempla 8 barreiras destinadas à entrada de passageiros e 14 dedicadas à saída de passageiros 

(incluindo as 2 barreiras especiais, colocadas também no sentido de saída mas automaticamente 

reversíveis pelos responsáveis da estação), como mostra a Figura 23. 

  
(a) (b) 

Figura 22 – O átrio central (a) e as barreiras de acesso ao Metropolitano (b) na estação do Colégio Militar/Luz. 
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Figura 23 – Esquema base de sentidos das barreiras de acesso ao metropolitano na estação do Colégio 

Militar/Luz. 
Fonte: Metropolitano de Lisboa (elaboração própria) 

 

5.2. Recolha de dados 

 

 Infraestrutura 

Para a modelação da infraestrutura, o Metropolitano de Lisboa forneceu as plantas pormenorizadas da 

estação (em formato editável), possibilitando não só a determinação de grande parte das medidas 

necessárias mas também a importação direta para o Vissim (como background). 

Tendo em vista a correta representação dos diferentes elementos no modelo de micro-simulação, foram 

ainda feitos levantamentos de outras dimensões que não constavam nas plantas fornecidas, 

nomeadamente relativas aos degraus das escadas de acesso (medição do cobertor e do espelho) e às 

dimensões das barreiras de acesso (largura dos canais e altura dos validadores). 

Da mesma forma, foram identificados, por toda a estação, diferentes elementos que podem constituir 

obstáculos ou locais de aglomeração de passageiros, bem como possíveis pontos intermédios das 

rotas destes na estação: máquinas de vendas de bilhetes, lojas ou quiosques, máquinas de venda 

automática, vendedores ambulantes, etc..  
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Figura 24 – Diferentes elementos da estação do Colégio Militar/Luz. 

 

A estação do Colégio Militar/Luz foi também um dos locais escolhidos pela MOP e TOMIWorld para a 

colocação de dois TOMI, uma plataforma digital interativa que possibilita a consulta de diversas 

informações úteis (como notícias, percursos de transportes ou agenda cultural), bem como tirar 

fotografias para partilha automática. Nesta estação, os TOMI foram colocados no átrio central (Figura 

25a) e no corredor de acesso ao Centro Comercial Colombo (Figura 25b). 

  
(a) (b) 

Figura 25 – Os TOMI existentes na estação do Colégio Militar/Luz, no átrio central (a) e no corredor de acesso ao 
Centro Comercial Colombo (b). 

 

 Dados de bilhética 

Com o objetivo de modelar a procura na estação de metropolitano da forma mais realista possível, 

foram solicitados à Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa (AMTL, atualmente extinta e 
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cujas competências foram integradas na Área Metropolitana de Lisboa) os dados de bilhética referentes 

a uma semana-tipo, isto é, as validações de títulos de transporte na estação de metropolitano do 

Colégio Militar/Luz. Complementarmente, foram também fornecidas todas as validações dos cartões 

(Lisboa Viva e Viva Viagem) sinalizados como tendo passado na estação do Colégio Militar/Luz pelo 

menos uma vez durante a semana analisada, e ainda as validações registadas pelos operadores 

rodoviários na área de influência da interface. 

Foram então analisadas um total de aproximadamente 1.263.000 entradas (cada uma correspondendo 

a uma validação individual de um cartão), realizadas entre os dias 26 e 30 de maio de 2014. A semana 

selecionada corresponde, por um lado, a um período de cinco “dias úteis de inverno” consecutivos (o 

dia-tipo mais frequente da oferta dos diferentes operadores) e, por outro lado, a um período sem 

perturbações devido a greves de transportes públicos e/ou eventos desportivos extraordinários. 

Uma vez tratados os dados recebidos (nomeadamente eliminando as validações referentes a cartões 

de funcionários do Metropolitano de Lisboa, por exemplo), foi possível verificar que a estação do 

Colégio Militar/Luz movimentou nessa semana quase 158.000 passageiros, tendo sido a sexta-feira o 

dia mais carregado, com aproximadamente 32.800 validações. Refira-se, porém, que a mesma estação 

apresentava em 1999 uma procura média diária de quase 50.000 passageiros, sendo à data a sexta 

estação com mais procura de toda a rede do Metropolitano de Lisboa (DGTT, 2000). 

De acordo com os dados de bilhética, o número de saídas semanais na estação de metropolitano é 6% 

superior ao número de entradas. A distribuição horária das validações na estação mostra ainda que o 

“pico” diário ocorre sempre nas horas entre as 18:00 e as 20:00, tanto em termos de entradas como de 

saídas (Figura 26).  

No período de ponta da manhã, é nas horas entre as 08:00 e as 10:00 que se regista um maior número 

de validações. Este comportamento parece confirmar a estreita relação com o Centro Comercial 

Colombo, em particular depois da construção das torres de escritórios (entre 2009 e 2011), que 

aproximaram o horário daquele polo gerador ao dia “normal” de escritório, e contribuem para o elevado 

número de entradas na estação a esta hora. 

  
(a) (b) 

Figura 26 – Validações de entrada (a) e saída (b) na estação do Colégio Militar/Luz. 
Fonte: Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa (AMTL) 
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Com o objetivo de representar o movimento dos peões de modo mais realista e atender às flutuações 

de procura dentro da própria hora de ponta, a análise foi refinada para os períodos de quartos de hora, 

permitindo identificar de forma mais clara os períodos mais congestionados da estação do Colégio 

Militar/Luz. 

Assim, de acordo com os dados da AMTL, a hora de ponta da manhã ocorreu entre as 08:30 e as 09:30 

em todos os dias da semana, considerando entradas e saídas no metropolitano (Figura 27). A hora de 

ponta da tarde, por sua vez, ocorreu entre as 18:00 e as 19:00 em três dias (terça-feira, quarta-feira e 

sexta-feira), enquanto nos restantes dias foi ligeiramente mais cedo (entre as 17:45 e as 18:45).  

 
Figura 27 – Total de validações na hora de ponta da manhã na estação do Colégio Militar/Luz. 

Fonte: Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa (AMTL) 

 

 
Figura 28 – Total de validações na hora de ponta da tarde na estação do Colégio Militar/Luz. 

Fonte: Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa (AMTL) 
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A modelação da situação atual (e dos cenários alternativos) centrou-se, então, nos dois períodos 

representativos da maior procura na estação (08:30 às 09:30 e 18:00 às 19:00), considerando uma 

média dos cinco dias de validações. Apesar de o volume de passageiros na hora de ponta da tarde ser 

bem superior ao da hora de ponta da manhã, importa perceber o funcionamento da interface com um 

movimento de passageiros superior em algumas zonas da estação, ainda que inferior no total. 

Aos volumes destes períodos foram aplicadas duas correções com base nas informações constantes 

no “Plano de Atividades e Orçamento 2015” do Metropolitano de Lisboa (ML, 2015): 

 Foi estimado um aumento da procura do Metropolitano entre 2014 e 2015 na ordem dos 1,2%; 

 A fraude (número de passageiros a viajar sem título de transporte) representa um volume 

adicional de passageiros que ascende a 8,1% do volume oficial. 

Além do número global de entradas e saídas na estação de metropolitano (escalados para o ano de 

2015), a análise dos dados da AMTL permitiu ainda, no caso das viagens que realizam transbordo 

nesta estação, a perceção do meio de transporte usado antes ou depois pelos passageiros. Para o 

efeito, foi necessário assumir alguns pressupostos: 

 Foi assumido que duas viagens consecutivas correspondiam a um transbordo na estação do 

Colégio Militar/Luz quando o intervalo entre validações não excedia 60 minutos; este critério 

permite, por exemplo, evitar que viagens com etapas intermédias entre os dois modos de 

transporte (por exemplo, idas ao Centro Comercial Colombo entre a viagem de metropolitano 

e de autocarro) sejam tratadas como duas viagens separadas em vez de um transbordo típico 

na estação; 

 No caso das validações nos operadores privados rodoviários (Lisboa Transportes e Rodoviária 

de Lisboa), a base de dados fornecida contemplava apenas os passes intermodais, não 

existindo referência às validações feitas com títulos próprios ou passes combinados com outros 

operadores; no entanto, estes títulos apareciam como validações no Metropolitano. Nestes 

casos, foi assumido que sempre que um título combinado do operador rodoviário com o 

Metropolitano de Lisboa era validado no Colégio Militar/Luz existiria uma etapa prévia ou 

posterior nesse operador rodoviário; 

 As viagens realizadas pela mesma pessoa mas com cartões diferentes são sempre assumidas 

como viagens diferentes, por não haver forma de associar as viagens à identificação do 

passageiro; por este motivo, o número de transbordos pode estar ligeiramente subestimado. 

O número de validações nas horas de ponta da manhã e da tarde levando em consideração os 

pressupostos descritos é apresentado na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Procura estimada na estação nas horas de ponta da manhã e da tarde por tipo de movimento. 

Movimento 08:30 – 09:30 18:00 – 19:00 

 
 

 
288 180 

 
 

 
16 25 

 
 

 
23 75 

 
 

 
572 1.480 

 
 

 
169 329 

 
 

 
25 107 

 
 

 
45 150 

 
 

 
960 1.338 

Fonte: Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa (AMTL) 

 

Como se verifica pela tabela, apenas 36% das entradas no metropolitano na hora de ponta da manhã 

e 16% na hora de ponta da tarde foram considerados como transbordos com origem num operador 

rodoviário; no sentido inverso, as saídas do Metropolitano de Lisboa em direção aos autocarros da 

Carris, Lisboa Transportes ou Rodoviária de Lisboa também não excedem 20% do total de saídas na 

hora de ponta da manhã e 30% na hora de ponta da tarde. 

Estes transbordos foram distribuídos pelas entradas/saídas mais próximas das paragens de autocarros 

(cuja localização se apresentou na Figura 20), consoante o sentido (ascendente – “a” – ou descendente 

– “d”) da viagem anterior à entrada no metropolitano (ou seguinte, no caso da saída), como indica a 

Figura 29.  

 
Figura 29 – Entradas/saídas utilizadas pelos passageiros em transbordo entre os operadores rodoviários e o 

Metropolitano de Lisboa. 

 

Como se observa, a procura para as paragens dos serviços da Carris pode distribuir-se pelos quatro 

acessos do lado Nascente da estação, enquanto os passageiros de/para a Lisboa Transportes deverão 
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optar por três dos acessos da extremidade da estação. Relativamente à Rodoviária de Lisboa, nos 

períodos de ponta em análise, apenas a carreira 210 tem oferta no terminal do Colégio Militar e, ao 

mesmo tempo, validações com origem ou destino nesta carreira. 

 

 Trabalhos de campo 

Como complemento aos dados de bilhética, foi necessário delinear um plano de trabalhos de campo 

que possibilitasse a correta caracterização dos fluxos pedonais na estação, nomeadamente dos 

passageiros para os quais apenas se conhece a validação de saída ou entrada no Metropolitano, o que 

corresponde à maioria dos passageiros que entram ou saem na estação. 

Os trabalhos de campo foram realizados em maio de 2015, na semana homóloga dos dados de bilhética 

fornecidos pela AMTL, referentes a 2014, e além das medições de elementos físicos para a modelação 

da estação, centraram-se noutros aspetos cruciais para a sua caracterização: 

a) Contagens por amostragem nos “pontos de decisão”;  

b) Medição de velocidades de circulação pedonal em fluxo livre; 

c) Medição de tempos de transposição das barreiras de acesso; 

d) Medição de tempos nas bilheteiras/multibanco. 

As contagens por amostragem foram realizadas nos “pontos de decisão” da estação, isto é, as 

bifurcações entre diferentes caminhos, apresentadas na Figura 30, durante 10 a 20 minutos em cada 

local e nos dois períodos de ponta. 

 
Figura 30 – Localização dos “pontos de decisão” (D1-D6) e das entradas/saídas (A-I). 
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As repartições apresentadas no Anexo II comprovam a forte relação da estação com o Centro 

Comercial Colombo, tanto na hora de ponta da manhã como na hora de ponta da tarde. Nas bifurcações 

mais próximas do terminal rodoviário (D3, D4 e D5), é igualmente notório o peso das entradas/saídas 

F e G, as mais próximas de diversas paragens dos três operadores rodoviários. 

As repartições calculadas foram, posteriormente, aplicadas aos volumes retirados dos dados de 

bilhética para os quais não se conhece a etapa anterior ou seguinte da viagem, consoante se trate de 

uma entrada ou saída, respetivamente. Esses volumes, tal como as restantes validações, foram ainda 

divididos em períodos de quartos de hora, de modo a considerar flutuações da procura dentro da hora 

mais carregada. 

A partir dos trabalhos de campo foram ainda identificados peões a circular na estação (por exemplo, 

atravessando toda a estação em direção ao Centro Comercial Colombo) que, não validando qualquer 

título de transporte (e, por isso, não existindo qualquer registo enquanto passageiros), acabam por 

interferir no desempenho da estação. Da mesma forma, foi também possível percecionar a 

relativamente baixa ocorrência de passageiros com grandes volumes ou crianças. 

Além das contagens de passageiros, foi medida a velocidade de circulação de 96 passageiros (41 do 

sexo masculino e 55 do sexo feminino) em fluxo livre, isto é, sem interrupções, obstáculos ou desvios 

devido a outros passageiros. A medição foi feita por tracking (ver ponto 4.2) num percurso em linha reta 

entre as entradas D/E e F/G (cerca de 32 metros de comprimento), registando o sexo e a idade aparente 

do passageiro observado2. Por este motivo, e por não se ter conseguido representatividade suficiente 

para certos grupos de passageiros, optou-se por agrupar os passageiros apenas pelo sexo. 

O resultado dessa compilação revela que a velocidade média dos passageiros foi de 1,38 m/s, com um 

desvio padrão de 0,30 m/s, valor que é apenas 4% superior no caso dos homens e 5% inferior nas 

mulheres (Figura 31), e não se distancia particularmente das observações de Fruin (1987), Willis et al. 

(2004) ou Costa (2010). Contudo, o desvio padrão é um pouco superior no caso das mulheres, por 

força de medições que oscilaram entre os 0,43 m/s e os 2,11 m/s. 

 
Figura 31 – Velocidade de circulação em fluxo livre por sexo dos passageiros. 

 

                                                             
2 Procurou-se que a “perseguição” dos passageiros não gerasse o “efeito do observador”, como descrito no ponto 
4.2. 
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Foram também feitas 224 observações dos tempos de transposição das barreiras de acesso, 

igualmente distribuídas entre entradas e saídas do metropolitano3. Globalmente, verificou-se que as 

saídas demoram, em média, menos 8% que as entradas (vide Figura 32), o que deverá estar 

relacionado, por um lado, com uma anterior familiarização de passageiros menos frequentes com o 

sistema de acesso (eventualmente já tiveram a sua “aprendizagem” no momento de entrada) e, por 

outro lado, com a menor probabilidade de problemas com os cartões (por vezes, os passageiros apenas 

detetam que não têm titulo de transporte válido ao chegar à barreira de entrada). Além disso, os valores 

obtidos estão dentro da gama de valores obtida por Silva et al. (2006) (ver ponto 2.3). 

 
Figura 32 – Tempo de transposição das barreiras de acesso da estação por sentido do movimento. 

 

Adicionalmente, foram medidos os tempos gastos pelos utentes da estação nas bilheteiras 

(automáticas/manuais – Figura 33a – ou com atendimento pessoal – Figura 33b) e nas caixas 

automáticas. Apesar do menor tempo associado às operações na bilheteira com atendimento pelo 

pessoal do Metropolitano (vide Figura 34), as bilheteiras automáticas são manifestamente mais 

solicitadas, em grande parte porque o seu número (9 no total da estação) garante a ausência de filas 

de espera a todo o momento. 

  
(a) (b) 

Figura 33 – As bilheteiras manuais (a) e com atendimento pessoal (b) na estação do Colégio Militar/Luz. 

 

                                                             
3 Para a definição de “passagem completa” adotaram-se linhas virtuais no início e final dos canais de acesso, como 
em medições semelhantes (e.g., Kretz et al. (2006)). 
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Figura 34 – Tempo nas bilheteiras manuais, bilheteiras com atendimento e caixas automáticas (multibanco). 

 

Por outro lado, foi feito o registo das filas de espera nas bilheteiras com atendimento, que indicou, para 

cada novo utilizador, a presença de pelo menos 2 pessoas na fila em quase 60% dos casos (Figura 

35). 

 

 
Figura 35 – Número de pessoas na fila de espera das bilheteiras com atendimento à chegada de uma nova 

pessoa. 

 

Finalmente, foi ainda recolhida a quota de praticamente todos os movimentos “intermédios” dos 

passageiros da estação, isto é, idas ao quiosque, bilheteiras ou café, por exemplo, com diferentes 

repartições para a hora de ponta da manhã (HPM) e hora de ponta da tarde (HPT). Como se constata 

pela Tabela 9, tanto o quiosque (Figura 36a) como o café localizado junto ao átrio central (Figura 36b) 

assumem uma importância relativa mais forte durante o período da manhã. 

Tabela 9 – Quota dos movimentos “intermédios” na estação do Colégio Militar/Luz. 

Movimento Quota HPM (%) Quota HPT (%) 

Bilheteiras Norte 10% 8% 
Bilheteiras Sul 5% 5% 

Quiosque 5% 2% 
Café 5% 0% 
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(a) (b) 

Figura 36 – O quiosque (a) e o café (b) na estação do Colégio Militar/Luz. 

 

Foram ainda solicitados à MOP e à TOMIWorld os dados relativos aos dois TOMI localizados na 

estação do Colégio Militar/Luz, nomeadamente o número de interações. Por comparação com a 

observação in loco, os resultados não surpreenderam: entre as 08:00 e as 09:00 registaram-se 941 

interações durante todo o mês de abril de 2015, o que representa uma média de 31 interações por dia 

(considerando igual afluência aos dias úteis e aos fins-de-semana). 

No período entre as 18:00 e as 19:00, o número de interações é cerca de 3 vezes superior ao período 

da manhã (mais de 2.800 interações). Não foi possível obter o número médio de interações por pessoa, 

mas assumindo que cada pessoa interage com o equipamento 2 a 3 vezes (entre selfies, visualização 

de notícias ou consulta de elementos), constata-se o impacte relativamente residual de eventuais 

passageiros que possam perturbar a normal circulação dos restantes, também pela sua colocação fora 

dos percursos habituais dos passageiros. 

Uma vez que não foi possível recolher a repartição por sexo e idade dos passageiros nos trabalhos de 

campo realizados, optou-se por utilizar a distribuição apresentada no Estudo de Satisfação dos 

Utilizadores de Transportes Públicos da AML contratado pela AMTL (ISCTE-IUL, 2014). Também neste 

caso não foi possível obter os dados específicos relativos aos inquéritos realizados na interface do 

Colégio Militar, mas a repartição por sexo e idade global dos passageiros de transporte coletivo da AML 

deverá representar um cenário suficientemente aproximado da realidade desta interface. 

De facto, de acordo com aquele estudo, 59% dos passageiros são do sexo feminino, enquanto apenas 

41% são do sexo masculino, e quase metade (48%) dos passageiros tem mais de 45 anos (Figura 37), 

o que confirma a perceção visual das observações realizadas na estação. 
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Figura 37 – Repartição por sexo e idade dos utilizadores de transporte público da Área Metropolitana de Lisboa.  

Fonte: ISCTE-IUL (2014). 

 

Finalmente, para uma representação mais fiel das paragens do metropolitano na estação do Colégio 

Militar/Luz, foi medido o dwell time (tempo que a composição está parada para deixar sair ou entrar 

passageiros), tendo todas as medições sido de duração muito semelhante, entre os 12 e os 18 

segundos.  

 

5.3. Modelação do “cenário base” 

 

 Aspetos gerais da modelação 

A partir dos dados recolhidos relativos à infraestrutura, à procura e à oferta de transportes na estação 

de metropolitano do Colégio Militar/Luz, foi construído um modelo de micro-simulação com o objetivo 

de reproduzir, de forma tão fiel quanto possível, o desempenho atual desta estação. 

No total, o modelo do “cenário base” é constituído por 134 “áreas” (corredores ou plataformas), 208 

“obstáculos” (nos quais se incluem paredes, pilares, barreiras de acesso, etc.) e 21 lanços de escadas 

(entre as plataformas e o átrio da estação, e entre os corredores e a superfície). As figuras seguintes 

apresentam alguns dos pormenores do modelo construído.  
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Figura 38 – O corredor em direção ao terminal rodoviário no modelo de micro-simulação. 

 

 
Figura 39 – O corredor em direção ao Centro Comercial Colombo no modelo de micro-simulação. 

 

 
Figura 40 – A zona das bilheteiras junto ao corredor em direção ao Centro Comercial Colombo no modelo de 

micro-simulação. 
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Figura 41 – As barreiras de acesso ao Metropolitano no modelo de micro-simulação. 

 

 
Figura 42 – As plataformas da estação no modelo de micro-simulação. 

 

Refira-se, antes de mais, que existem certos comportamentos facilmente observáveis in loco que o 

modelo de micro-simulação não é capaz de reproduzir, sem que isso se traduza numa menor qualidade 

deste. Incluem-se nestes comportamentos: 

 Os passageiros não se sentam à espera do metropolitano, ocupando a plataforma e, deste 

modo, contribuindo para uma densidade mais elevada desta zona;  

 Muitos passageiros, perante uma dificuldade de passar a barreira de acesso (por exemplo, 

porque o leitor de cartões não reconhece o seu título, ou porque este não está carregado), 

desistem de tentar e passam para a barreira imediatamente adjacente; 

 Ao aperceber-se da chegada do metropolitano, um número considerável de pessoas começa 

a correr para tentar apanhá-lo, podendo causar conflitos com os fluxos que circulam em sentido 

contrário (saída de passageiros). 

Em conformidade com os dados recolhidos, a modelação da interface foi limitada até às escadas de 

entrada/saída da estação de metropolitano. 
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Da mesma forma, e tendo como base as informações verificadas no local, foram incluídos praticamente 

todos os movimentos “intermédios” dos passageiros na estação (vide ponto 5.2.3), na tentativa de 

garantir o maior realismo possível. Todavia, os passageiros em bypass (isto é, que utilizam a estação 

apenas como atravessamento entre duas entradas distintas) não foram representados, uma vez que 

representavam menos 0,5% da procura total da estação. Pelo mesmo motivo, não foram considerados 

os movimentos relativos à utilização dos TOMI existentes na estação. 

Por outro lado, com base nos dados de bilhética, que possibilitam a separação dos fluxos horários em 

períodos mais curtos, assumiu-se uma distribuição da procura diferente para cada período de 15 

minutos. Ainda assim, como mostra a Tabela 10, o período de 15 minutos mais carregado de cada hora 

de ponta não ultrapassa os 30% da procura total da hora. 

Tabela 10 – Distribuição da procura nas horas de ponta por períodos de 15 minutos na estação do Colégio 
Militar/Luz. 

Período HPM HPT 

0 – 15 min. 29,2% 29,3% 
15 – 30 min. 21,6% 25,4% 
30 – 45 min. 25,5% 24,8% 
45 – 60 min. 23,8% 21,4% 

Fonte: Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa (AMTL). 

 

Como referem Huat et al. (2005), os fluxos de peões numa estação ocorrem frequentemente em 

pelotões, tanto na entrada (chegadas de autocarros suburbanos, por exemplo) como na saída (chegada 

do metropolitano).  

No entanto, face à relativa “aleatoriedade” dentro da hora com que os serviços dos diversos operadores 

chegam ao terminal, à distância do terminal rodoviário às áreas mais “congestionadas” da estação (que 

leva a que o efeito dos pelotões se dilua pelo percurso), bem como à maior expressão dos fluxos que 

têm origem nas saídas do lado do Centro Comercial Colombo (por comparação com os que vêm do 

terminal) e do metropolitano (por comparação com os autocarros urbanos ou suburbanos com paragem 

no terminal), considerou-se uma distribuição de Poisson para a chegada de passageiros em cada um 

dos períodos de 15 minutos, o que representa de forma muito aproximada a chegada dos passageiros 

às barreiras de acesso.  

Por sua vez, o Metropolitano foi modelado com a frequência de chegadas e partidas que é descrita pelo 

próprio operador para as duas horas de ponta modeladas (e sintetizada no ponto 5.1). No entanto, uma 

vez que a frequência nos dois sentidos é igual, foi necessário ajustar os intervalos entre passagens 

(adicionando-lhes uma variação aleatória) de modo a obter situações em que chegam composições à 

estação nos dois sentidos, manifestamente mais prejudiciais para o desempenho da estação. 

Relativamente ao movimento dos peões, as velocidades medidas permitiram a construção de um 

diagrama com a frequência acumulada dos valores para cada um dos sexos, que foi introduzida no 

modelo de micro-simulação (Figura 43). 

Uma vez que a velocidade nas escadas de acesso ao metropolitano não foi medida com suficiente 

relevância estatística, foi utilizada a distribuição de velocidades medidas por Kretz et al. (2008) 
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(independente do sexo do peão) para movimento ascendente, que se verificou não diferir das poucas 

medições realizadas na estação do Colégio Militar/Luz nem das medições efetuadas na estação do 

Cais do Sodré por Farias et al. (2009), e que já vem incorporada de raiz no Vissim (Figura 44). Para o 

movimento descendente, foi adaptada a distribuição do movimento ascendente, alterando os valores 

extremos desta distribuição. 

  
(a) (b) 

Figura 43 – A distribuição de velocidades usada para homens (a) e mulheres (b) no modelo de micro-simulação. 

 

  
(a) (b) 

Figura 44 – A distribuição de velocidades para o movimento ascendente (a) e descendente (b) no modelo de 
micro-simulação. 

 

Para a modelação dos fluxos na estação, utilizaram-se as distribuições obtidas a partir dos trabalhos 

de campo e dos dados de bilhética (e descritas no ponto 5.2.3), recorrendo a pedestrian static routes 

entre os diferentes pontos de decisão. Nos denominados movimentos “intermédios”, também se 

consideraram as quotas medidas para cada um dos períodos de ponta modelados – vide exemplo na 

Figura 45, relativa ao “ponto de decisão” D3 e onde se representam as idas da entrada D em direção 

ao átrio central, com passagens intermédias pelas bilheteiras ou pelo café. 



63 
 

 
Figura 45 – Exemplo da aplicação das distribuições no “ponto de decisão” D3. 

 

Nas barreiras de acesso, por sua vez, utilizaram-se as pedestrian partial routes, com o método de 

escolha da barreira a ser determinado pela perceção do peão do caminho mais curto ou com menor 

atraso (route choice by service point – vide ponto 3.3.2). Apesar de os dados de bilhética apontarem 

especificamente a barreira de acesso em que a validação ocorre, optou-se por não usar essa 

informação de forma rigorosa como input; permitiu-se que fosse o modelo a escolher qual a barreira de 

acesso que o passageiro utiliza assim que chegar ao átrio da estação. Por simplificação, as barreiras 

de acesso destinadas a pessoas de mobilidade condicionada foram mantidas apenas no sentido de 

saída (como estão por definição, uma vez que as entradas se fazem mediante pedido).  

Foram também incluídos nas barreiras de acesso os tempos de paragem para validação dos cartões 

(entrada e saída), enquanto nas diferentes bilheteiras e locais intermédios (como o café ou quiosque) 

foram introduzidos os tempos despendidos pelos passageiros. 

 

 Calibração e validação do modelo 

A calibração e posterior validação do modelo obrigaram a um processo iterativo, de forma a obter um 

modelo que reproduzisse, de forma tão fiel quanto possível, o movimento dos peões na estação do 

Colégio Militar/Luz. 

Foram testados vários valores para os principais parâmetros que regem a aplicação do “modelo das 

forças sociais” no Vissim. Havendo a necessidade de alterar os parâmetros, a PTV (2013) recomenda 

que essas alterações ocorram preferencialmente no tempo de relaxação/inércia (τ) ou na quantidade 

de anisotropia (λ). Ainda assim, os exemplos distribuídos juntamente com o software permitem a 

perceção do efeito de cada parâmetro individualizado. 

Após diversos testes, que incluíram a utilização dos parâmetros propostos por Kretz et al. (2008b) ou 

por Kim et al. (2013), chegou-se a uma solução que contemplou a utilização de valores mais reduzidos 

que os valores default do Vissim para os campos ReactToN, Asocial, Bsocial, Asocial,Iso e Bsocial,Iso (vide 

Tabela 11), por se entender que eram os que melhor se adequavam à realidade da interface modelada 
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(estes parâmetros influenciam diretamente a distância entre peões, que aparentava ser muito elevada 

com os parâmetros originais). 

Tabela 11 – Parâmetros do “modelo das forças sociais” usados no modelo de micro-simulação. 

Parâmetro Função do parâmetro (dimensão influenciada) Valor 

τ Tempo de relaxação/inércia 0,4 s 

λ Quantidade de anisotropia (relação com os peões atrás) 0,176 

ReactToN Número de peões que influenciam cada peão 5 peões 

Asocial Forças entre dois peões 0,2 m/s² 

Bsocial Forças entre dois peões 2,0 m 

Asocial,Iso Forças entre os peões 2,0 m/s² 

Bsocial,Iso Forças entre os peões 0,1 m 

VD Velocidade relativa entre dois peões 3 s 

 

Em todas as pedestrian routes modeladas foi ativada a utilização do dynamic potential, depois de 

comprovado que representava de forma muito mais realista o movimento dos peões na estação. 

Também os diferentes parâmetros que regulam esta característica foram alterados e testados 

consecutivamente, mas a solução final acabou por recair nos parâmetros de origem do Vissim, e que 

se resumem na Tabela 12. 

Tabela 12 – Parâmetros do dynamic potential usados no modelo de micro-simulação. 

Parâmetro Função do parâmetro (dimensão influenciada) Valor 

g Força do potencial 1,5 

h Influência da direção no cálculo do potencial 0,7 

CalcInt Tempo de recálculo do potencial 1 s 

 

Além destes parâmetros, foi alterada a duração do time step do modelo para 0,2 s (o valor utilizado por 

Zanlungo et al. (2011), como descrito no ponto 4.3.1). Foram testadas durações mais reduzidas, que 

levariam a um hipotético aumento de qualidade do modelo, mas as observações realizadas mostraram 

que não existiam diferenças notáveis na simulação e o esforço computacional para valores abaixo de 

0,2 s impossibilitavam a perceção visual de eventuais incongruências do modelo. 

Para a validação do modelo, foram escolhidos quatro indicadores principais: 

 Fluxos de peões nas diferentes entradas e saídas da estação; 

 Velocidade de circulação na secção medida; 

 Quota de passageiros em cada “bloco” de barreiras de acesso; 

 Comparação visual entre a situação observada na estação e o modelo de micro-simulação, 

nomeadamente a reprodução de certos comportamentos dos peões no modelo. 

O modelo de micro-simulação exige um período de warm up (“aquecimento”), durante o qual a estação 

ainda não está “carregada” e as condições de circulação não refletem a situação real  (Flötteröd e 

Lämmel, 2015; Galiza e Ferreira, 2013). 
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Como tal, nas análises que se seguem, para minimizar o erro associado à aleatoriedade do algoritmo 

de geração, optou-se por usar como “período de análise” os 30 minutos intermédios da hora de 

simulação (ou seja, o período entre os 900 e os 2700 segundos). 

A comparação dos fluxos completados no modelo nesse período com os fluxos reais para os mesmos 

30 minutos (ou estimados a partir dos dados de bilhética e dos trabalhos de campo) revela a 

aproximação do modelo à situação que este pretende representar (vide Tabela 13), com valores de 

GEH sempre inferiores a 5. A comparação entre o total dos volumes também resulta num GEH inferior 

a 4 em ambos os períodos. 

Tabela 13 – Comparação entre fluxo real e fluxo modelado na hora de ponta da manhã (HPM) e na hora de 
ponta da tarde (HPT), correspondente ao período entre os 900 s e os 2700 s de simulação. 

Movimento 
Fluxo Real 

HPM 

Fluxo 
Modelado 

HPM 
GEH HPM 

Fluxo Real 
HPT 

Fluxo 
Modelado 

HPT 
GEH HPT 

Entrada A 39 36 0,5 430 428 0,1 

Entrada B 50 51 0,1 111 101 0,9 
Entrada C 28 29 0,1 175 179 0,3 

Entrada D 18 16 0,4 3 2 0,8 
Entrada E 38 36 0,3 25 27 0,4 

Entrada F 76 76 0,0 35 33 0,3 
Entrada G 102 101 0,1 41 41 0,1 

Entrada H 11 11 0,1 2 2 0,1 
Entrada I 61 57 0,5 47 46 0,1 

Saída A 194 171 1,7 442 405 1,8 
Saída B 103 71 3,4 148 121 2,3 

Saída C 127 101 2,4 28 30 0,3 
Saída D 7 7 0,2 16 15 0,2 

Saída E 31 31 0,0 20 28 1,7 
Saída F 16 14 0,6 119 119 0,0 

Saída G 50 45 0,7 88 79 1,0 
Saída H 4 2 1,1 24 22 0,5 

Saída I 33 23 1,9 63 63 0,1 
Total 987 878 3,6 1.815 1.741 1,8 

 

No que diz respeito à velocidade de circulação dos peões, compararam-se as medições efetuadas na 

estação com os resultados do modelo para a hora de ponta da manhã e a hora de ponta da tarde. O 

objetivo seria comprovar que a velocidade na secção medida (o referido percurso em linha reta entre 

as entradas D/E e F/G), onde os peões circulavam em relativo “fluxo livre” (ou seja, sem 

constrangimentos), era refletida de forma minimamente semelhante pelo modelo, o que significaria que 

não existem constrangimentos inesperados nesta secção da micro-simulação. 

Com efeito, como se comprova pela Figura 46, a distribuição de velocidades obtida em ambos os 

períodos modelados tem o seu valor médio praticamente igual ao das medições efetuadas. Apenas o 

desvio padrão é bastante inferior no modelo de micro-simulação, o que se deve à “padronização” que 

um modelo deste género acaba por introduzir nas distribuições utilizadas. 

Quando se comparam os valores individuais obtidos com o valor “desejado” de velocidade (isto é, o 

valor de cada peão que o modelo atribuiu tendo em conta a distribuição de velocidades), verifica-se 

que 98% dos peões na hora de ponta da manhã (HPM) apresentam desvios dessa velocidade inferiores 
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a 5%. Na hora de ponta da tarde (HPT), esse valor é ligeiramente inferior (89%), mas ainda assim 

sintomático de uma circulação praticamente sem constrangimentos. Em ambos os períodos, 

praticamente todos os peões registam uma velocidade real até 10% inferior à velocidade “desejada” 

(Tabela 14).4 

 
Figura 46 – Comparação da velocidade “desejada” na secção medida com a velocidade obtida no modelo de 

micro-simulação. 

 

Tabela 14 – Diferenças entre a velocidade “desejada” na secção medida e a velocidade obtida no modelo de 
micro-simulação. 

Diferença Hora de Ponta da Manhã Hora de Ponta da Tarde 

< 2% 65% 48% 
< 5% 98% 89% 

< 10% 100% 99% 
< 15% 100% 100% 

 

Apesar de não terem sido especificadas as “quotas” de cada barreira de acesso, optou-se igualmente 

por comparar as escolhas dos passageiros no momento de passar estes pontos de controlo, de modo 

a obter um diagnóstico da representação desta zona tão crítica da estação. As 22 barreiras de acesso 

foram divididas em 6 “blocos” (vide Figura 47) em vez de serem analisadas individualmente, uma vez 

que a decisão específica da barreira a transpor é quase aleatória (depende da situação concreta em 

que o passageiro se vê envolvido) e também porque, de acordo com a informação prestada pelo 

Metropolitano de Lisboa, a disposição do sentido das barreiras pode ser alterada de hora para hora ou 

de dia para dia. 

                                                             
4 Estes valores agregados incluem os passageiros que têm passagens intermédias pelas bilheteiras, por exemplo, 
pelo que os resultados reais serão ainda mais positivos. 
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Figura 47 – Divisão das barreiras de acesso em “blocos” para análise da distribuição de passageiros. 

 

Quando se comparam os resultados obtidos a partir dos dados de bilhética com as escolhas dos 

passageiros, verifica-se que as aproximações são consideráveis em alguns dos blocos, principalmente 

na hora de ponta da manhã (Figura 48), em que o menor congestionamento pedonal leva a menos 

desvios para barreiras mais afastadas.  

Na hora de ponta da tarde (Figura 49), o dynamic potential é mais requisitado, levando a desvios mais 

longos, principalmente no caso das entradas. Parte dos desvios pode dever-se, por um lado, à própria 

aleatoriedade do modelo (e às diferentes possibilidades de chegada de comboios, por exemplo), mas 

também aos diferentes níveis de congestionamento na zona das barreiras provocados pela variação 

do número de barreiras abertas em cada sentido. 

  
(a) (b) 

Figura 48 – Comparação entre os dados de bilhética e as escolhas dos passageiros no modelo de micro-
simulação na hora de ponta da manhã para saídas do metropolitano (a) e entradas no metropolitano (b). 
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(a) (b) 

Figura 49 – Comparação entre os dados de bilhética e as escolhas dos passageiros no modelo de micro-
simulação na hora de ponta da tarde para saídas do metropolitano (a) e entradas no metropolitano (b). 

 

Finalmente, foram também feitos alguns exercícios de comparação visual entre a situação observada 

na estação e o modelo de micro-simulação, para ambos os períodos de ponta modelados. Alguns dos 

comportamentos pretendidos foram, de facto, verificados no modelo, nomeadamente a formação de 

filas nas proximidades das barreiras de saída (e a aglomeração de passageiros daí decorrente, como 

mostra a Figura 50) ou a semelhança do número médio de passageiros na fila de espera das bilheteiras 

com atendimento presencial com o que foi observado nos trabalhos de campo (Figura 51). 

Refira-se que, devido a limitações computacionais, não foi possível recorrer à função de multirun do 

Vissim para que fossem corridas várias simulações com diferentes “sementes de geração” (random 

seeds). Ainda assim, as observações da simulação com o random seed específico sobre o qual se 

concentraram as atenções demonstraram a adequação do modelo à situação observada. 

Assim, e perante os resultados obtidos, pode considerar-se que o modelo de micro-simulação está 

validado para a situação que representa e para ambos os períodos de ponta, podendo por isso ser 

utilizado com a função previsional que se pretende. 

 
Figura 50 – As filas de espera nas barreiras de saída do metropolitano. 
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Figura 51 – A fila de espera na bilheteira com atendimento pessoal. 

 

 Análise de desempenho 

Para a análise de desempenho da situação atual, que será de elevada importância quando se pretende 

aferir onde intervir para corrigir eventuais locais de congestionamento pedonal, foi calculado o nível de 

serviço a partir dos dados extraídos do modelo de micro-simulação, referentes à densidade em cada 

uma das áreas a estudar. 

As áreas analisadas, que se apresentam na Figura 52, foram escolhidas por representarem as 

diferentes “secções-tipo” existentes na estação do Colégio Militar/Luz, dividindo-se em áreas de 

circulação e áreas de aglomeração/espera, com valores diferentes para o cálculo do nível de serviço 

(vide ponto 2.3). Não foram incluídas, contudo, as plataformas do Metropolitano por serem elementos 

que apenas numa interface em projeto poderão ser intervencionados. 

 
Figura 52 – Áreas de circulação e aglomeração analisadas no “cenário base”. 
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As áreas de circulação, apesar de alguns momentos mais congestionados (devido aos pelotões de 

saída dos passageiros do metropolitano), não apresentam atualmente um nível de serviço mais gravoso 

que “C” em nenhum momento de qualquer dos dois períodos de ponta, como mostram as tabelas 

seguintes. 

O nível de serviço “C” é atingido apenas na hora de ponta da tarde em áreas percorridas pelos peões 

que circulam entre a estação e as saídas mais próximas do Centro Comercial Colombo. Em média, 

aliás, e mesmo considerando apenas os períodos em que as áreas têm volume de peões, o nível de 

serviço é sempre “A”. 

Tabela 15 – Resultados da análise das áreas de circulação do “cenário base” na hora de ponta da manhã. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

001 0,02 A 0,10 A 
002 0,04 A 0,15 A 

005 0,03 A 0,15 A 
016 0,02 A 0,06 A 

021 0,04 A 0,18 A 
050 0,04 A 0,37 B 

053 0,03 A 0,12 A 
054 0,01 A 0,06 A 

057 0,01 A 0,06 A 
060 0,01 A 0,04 A 

213 0,07 A 0,41 B 
214 0,03 A 0,15 A 

 

Tabela 16 – Resultados da análise das áreas de circulação do “cenário base” na hora de ponta da tarde. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

001 0,03 A 0,13 A 
002 0,08 A 0,24 A 

005 0,04 A 0,17 A 
016 0,02 A 0,04 A 

021 0,14 A 0,41 B 
050 0,13 A 0,45 C 

053 0,04 A 0,22 A 
054 0,02 A 0,10 A 

057 0,02 A 0,10 A 
060 0,01 A 0,04 A 

213 0,20 A 0,65 C 
214 0,04 A 0,22 A 

 

Nas áreas de espera e aglomeração, contudo, mesmo perante critérios mais folgados (a densidade 

admitida para o nível de serviço “D” é bastante superior à das áreas de circulação, como apresentado 

no ponto 2.3), os resultados são bem mais reveladores de constrangimentos para os peões. Na hora 

de ponta da manhã (vide Tabela 17 e Tabela 18), apesar de apenas uma área apresentar um nível de 

serviço médio “D” (a área de entrada da única barreira nesse sentido do bloco em que se situa), em 

praticamente todas as áreas se regista um nível de serviço “D”, “E” ou mesmo “F”. 
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Tabela 17 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de entrada do “cenário base” na hora de 
ponta da manhã. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

155 0,53 A 2,33 D 

156 0,53 A 3,43 E 
157 1,75 D 4,51 E 

158 0,63 A 3,11 D 
159 0,58 A 4,71 E 

160 0,55 A 3,54 E 
161 0,73 A 4,62 E 

162 0,67 A 3,10 D 

 

Tabela 18 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de saída do “cenário base” na hora de 
ponta da manhã. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

123 0,53 A 3,71 E 

131 0,53 A 3,15 D 
132 0,48 A 3,29 D 

133 0,21 A 1,58 D 
136 0,66 A 3,93 E 

137 0,98 B 4,49 E 
138 0,92 B 5,09 F 

139 0,90 B 4,31 E 
148 1,04 B 4,85 E 

149 1,04 B 4,38 E 
150 0,17 A 1,07 B 

151 0,61 A 4,47 E 
152 0,67 A 3,58 E 

154 0,97 B 4,37 E 

 

Na hora de ponta da tarde, várias entradas e saídas nas barreiras de acesso apresentam já níveis de 

serviço médios “D”, o que revela uma maior probabilidade de ter filas de espera mais longas no 

momento de transpor estes elementos (Tabela 19 e Tabela 20). 

Tabela 19 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de entrada do “cenário base” na hora de 
ponta da tarde. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

155 1,75 D 6,80 F 
156 1,53 D 5,94 F 

157 2,20 D 6,23 F 
158 1,70 D 4,58 E 

159 1,30 C 5,18 F 
160 1,14 C 4,12 E 

161 1,26 C 5,73 F 
162 2,69 D 6,11 F 
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Tabela 20 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de saída do “cenário base” na hora de 
ponta da tarde. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

123 0,91 B 6,72 F 

131 0,59 A 3,41 E 
132 0,63 A 3,54 E 

133 0,41 A 2,84 D 
136 1,16 C 5,94 F 

137 1,75 D 4,77 E 
138 2,46 D 4,81 E 

139 1,16 C 3,93 E 
148 1,57 D 5,62 F 

149 1,61 D 4,47 E 
150 0,25 A 1,96 D 

151 0,82 A 4,37 E 
152 1,00 B 4,83 E 

154 1,78 D 4,84 E 

 

Como se verifica, a análise pelo nível de serviço médio no período simulado conduziria a resultados 

demasiadamente otimistas, enquanto uma análise “cega” do nível de serviço máximo também originaria 

a necessidade de intervir em todas as áreas apenas porque em pelo menos um momento se registou 

um nível de serviço menos condizente com o desejável. 

Assim, procurou-se obter a “real” dimensão do problema, agrupando os dados do modelo em períodos 

de 30 segundos consecutivos de modo a calcular o número de períodos dessa duração em que o nível 

de serviço é “D”, “E” ou “F”. Para o efeito, ordenaram-se em sentido crescente as variações das 

densidades obtidas nesses períodos (num total de 60 períodos entre os 900 e os 2700 segundos de 

simulação).  

É percetível pela Figura 53 que a partir aproximadamente do 55º período mais “carregado” os valores 

da densidade para as áreas em análise começam a aumentar muito substancialmente, sugerindo um 

agravamento pronunciado das condições de circulação refletido por períodos com um nível de serviço 

mais grave. É notória a alteração brusca do declive da curva do gráfico, o que encontra semelhanças 

com a análise feita para a determinação do volume horário de projeto no tráfego automóvel (vide ponto 

4.3.3). Por este motivo, foi definido como limite a existência de mais de 5 períodos de (pelo menos) 30 

segundos em 1800 segundos de simulação (ou seja, aproximadamente 8% do número total de 

períodos) em que o nível de serviço passa a “D”. 

 
Figura 53 – Períodos de 30 segundos ordenados pela variação da densidade. 
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Contabilizando o número de períodos de pelo menos 30 segundos durante os quais as áreas registam 

níveis de serviço “D”, “E” ou “F”, verifica-se que, na hora de ponta da tarde, as barreiras de entrada do 

“bloco IV” (conforme a notação da Figura 47) – mais próximas do fluxo que sai do Centro Comercial 

Colombo – apresentam no mínimo 5 momentos de 30 segundos (ou mais) durante os 1800 segundos 

simulados em que o nível de serviço ultrapassa o limite admissível. No sentido de saída, são várias as 

barreiras que registam um nível de serviço abaixo do desejável, a maior parte das quais no “bloco VI” 

(saída de passageiros mais próxima do sentido Santa Apolónia – Amadora Este), como mostra a Tabela 

21. Na hora de ponta da manhã, por sua vez, o clearance time é sempre suficientemente reduzido para 

não gerar problemas constantes. 

Tabela 21 – Número de períodos de 30 segundos com nível de serviço “D”, “E” ou “F” no “cenário base”. 

Tipo Área 
Número de períodos de 30 segundos com “D” / “E” / “F” 

HPM HPT 

Entrada 155 0 1 
Entrada 156 0 1 
Entrada 157 1 5 

Entrada 158 0 6 
Entrada 159 0 5 

Entrada 160 0 1 
Entrada 161 0 2 
Entrada 162 0 1 
Saída 123 0 0 
Saída 131 0 0 
Saída 132 0 0 
Saída 133 0 0 
Saída 136 0 1 
Saída 137 1 5 
Saída 138 0 2 
Saída 139 1 1 
Saída 148 1 5 

Saída 149 1 6 
Saída 150 0 0 
Saída 151 0 1 
Saída 152 0 1 
Saída 154 1 7 

 

Olhando, a título de exemplo para o gráfico de densidades da área 154 na hora de ponta da tarde 

apresentado na Figura 54, são percetíveis os momentos em que a densidade está acima de 

1,43 peões/m² e, como tal, o nível de serviço mais grave do que “C”.  

Assim, apesar de os espaços de circulação funcionarem sem problemas nos períodos de ponta da 

estação, existem alguns constrangimentos nas zonas das barreiras da estação para as quais deverão 

ser testadas soluções alternativas. A disposição das barreiras na estação do Colégio Militar (em 

“blocos”) faz com que o resultado deste diagnóstico aponte para a necessidade de intervir na zona das 

barreiras de acesso em geral, e não apenas numa área em particular. 
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Figura 54 – Densidade (peões/m²) na área 154 no período 900-2700 s. 

 

5.4. Análise de cenários alternativos 

Tratando-se o Colégio Militar de uma interface em funcionamento há vários anos, a capacidade de 

intervir em certos aspetos da infraestrutura é muito limitada. Ainda assim, existem diversos cenários 

hipotéticos que podem ser estudados, quer com o objetivo de corrigir os problemas detetados na 

situação atual da estação, quer para melhorar ou garantir boas condições de circulação no futuro. 

Deste modo, foram selecionados inicialmente 4 cenários alternativos, tendo como base o diagnóstico 

do “cenário base”, para os quais o modelo de micro-simulação desse cenário foi adaptado de modo a 

corresponder às alterações preconizadas tendo como referência a procura atual: 

 Cenários A1/A2: alteração do layout da zona das barreiras de acesso; 

 Cenário B: implementação de pontos comerciais adicionais em certos locais da estação; 

 Cenário C: criação de sistemas de encaminhamento de fluxos. 

No entanto, entendeu-se que eventuais intervenções físicas deveriam ser testadas perante um 

aumento de procura, pelo que os quatro cenários alternativos tiveram variantes que correspondem a 

um aumento da procura, como mostra a Figura 55. 
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Figura 55 – Esquema representativo dos cenários analisados. 

 

 Alteração do layout da zona das barreiras de acesso 

Como em tantas outras interfaces, a zona das barreiras de acesso é onde ocorrem as principais 

aglomerações de passageiros, ainda que a evolução dos sistemas que se verificou desde a 

inauguração da estação tenha contribuído para uma maior fluidez. 

Efetivamente, as primeiras estações do Metropolitano de Lisboa obrigavam à compra de bilhete ou 

apresentação do passe ao funcionário da empresa, colocado à passagem da barreira de acesso (Figura 

56). Aquando da inauguração da estação do Colégio Militar/Luz, em 1988, o sistema de acessos já era 

diferente, não exigindo a validação dos “passes mensais” (apenas dos bilhetes simples) e sem qualquer 

controlo à saída (Figura 57). Quer por este motivo, quer porque a proporção de passes mensais era 

mais elevada, as entradas e saídas processavam-se com muito maior fluidez. 

  
(a) (b) 

Figura 56 – As barreiras de entrada e saída das estações da Avenida (a) e Parque (b) no ano de abertura (1959).  
Fonte: Arquivo Fotográfico do Metropolitano de Lisboa. 
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(a) (b) 

Figura 57 – As barreiras de entrada (a) e saída (b) da estação do Colégio Militar/Luz no ano de abertura (1988).  
Fonte: Arquivo Fotográfico do Metropolitano de Lisboa. 

 

Entre 2002 e 2003, foi implementado o novo sistema de acesso das estações em toda a rede do 

Metropolitano de Lisboa, com canais de entrada e saída “fechados” que já incorporavam a tecnologia 

utilizada atualmente (contactless) mas incluíam também bilhetes magnéticos, que acabaram por ser 

abandonados por serem muito dispendiosos para a empresa. Nesta fase, o acesso voltou a ser mais 

lento, principalmente com a utilização dos bilhetes “simples”, que eram recolhidos pela máquina e 

devolvidos mais à frente, como indicado pelo Metropolitano de Lisboa. 

Atualmente, o sistema utilizado provoca algumas filas de espera que redundam em níveis de serviço 

mais gravosos que “C” em períodos relativamente longos. Como tal, um ponto a intervir na estação de 

modo a melhorar o seu desempenho deverá ser a zona das barreiras de acesso. 

Existe um número muito vasto de soluções que podem ser testadas, com menor ou maior investimento. 

Dado o espaço disponível na estação do Colégio Militar/Luz, a solução imediata poderia passar por 

aumentar o número de barreiras; no entanto, tal como acontece atualmente, o número de barreiras 

disponíveis ficaria altamente sobredimensionado apenas para responder à procura de alguns 

momentos da hora de ponta da tarde. 

Como tal, optou-se por testar, em primeiro lugar, uma solução sem qualquer tipo de investimento, que 

passa por agrupar os movimentos de entrada e saída em “blocos” diferentes (Cenário A1), isto é, cada 

conjunto de cinco barreiras possui apenas movimentos de entrada ou de saída, como mostra a Figura 

58, em vez da repartição que se regista atualmente. De seguida, avaliou-se a resposta da infraestrutura 

à alteração do sistema de bilhética para um sistema aberto (Figura 59), em que o registo dos 

passageiros é feito com recurso à videovigilância e a operações de fiscalização mais frequentes 

(Cenário A2). 
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Figura 58 – As barreiras de acesso ao metropolitano no Cenário A1. 

 

 
Figura 59 – O acesso ao metropolitano em sistema aberto no Cenário A2. 

 

Em alternativa, poder-se-ia equacionar uma relocalização das barreiras para os corredores de acesso 

à estação, o que permitia conhecer todos os movimentos dos passageiros na estação sem recurso a 

contagens (unicamente pelos dados de bilhética) e reduzir substancialmente a procura de cada um dos 

“blocos”.  

Contudo, as desvantagens de uma solução deste tipo (que, apesar de tudo, é aplicada noutras estações 

de Lisboa) são não só o risco de desadequar a oferta à procura de cada acesso mas também a limitação 

do acesso aos espaços comerciais da estação (que passam a ser exclusivos para passageiros do 

Metropolitano de Lisboa) e a necessidade de garantir assistência aos passageiros que não conseguem 

validar o título de transporte (o que acontece com muita facilidade na situação atual, pela proximidade 

dos funcionários às barreiras de acesso). 

 

5.4.1.1. Cenário A1 – Alteração dos sentidos das barreiras 

Esta solução obriga, em alguns casos, a maiores percursos pedonais por parte de alguns passageiros, 

mas elimina grande parte dos constrangimentos provocados pelo cruzamento dos fluxos bidirecionais 
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na zona das barreiras e pela desorganização que ocorre principalmente em frente a zonas com poucas 

barreiras num sentido, indo de encontro às recomendações de Hoogendoorn et al. (2004). 

Assim, foram analisadas as áreas de espera e aglomeração tendo como referência a nova configuração 

de entradas e saídas (vide Figura 60) para ambos os períodos de ponta, onde se verifica que, em 

termos médios, não se registam níveis de serviços abaixo de “B”, conforme mostram as tabelas 

seguintes. 

 
Figura 60 – Áreas de aglomeração analisadas no Cenário A1. 

 

Tabela 22 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de entrada do Cenário A1 na hora de 
ponta da manhã. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

123 0,85 B 2,28 D 

131 0,48 A 2,06 D 
132 0,37 A 2,31 D 

148 0,35 A 3,69 E 
149 0,35 A 2,77 D 

154 0,57 A 2,25 D 
155 0,35 A 2,05 D 

156 0,35 A 1,60 D 
161 0,19 A 1,84 D 

162 0,30 A 3,28 D 
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Tabela 23 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de saída do Cenário A1 na hora de ponta 
da manhã. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

133 0,41 A 2,54 D 

136 0,46 A 3,22 D 
137 0,51 A 3,08 D 

138 0,54 A 2,82 D 
139 0,54 A 3,25 D 

150 0,19 A 1,21 C 
151 0,56 A 4,09 E 

152 0,41 A 3,06 D 
157 0,49 A 3,66 E 

158 0,56 A 4,34 E 
159 0,80 A 5,28 F 

256 0,50 A 3,04 D 

 

Tabela 24 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de entrada do Cenário A1 na hora de 
ponta da tarde. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

123 0,52 A 2,28 D 

131 0,51 A 2,44 D 
132 0,65 A 2,31 D 

148 0,25 A 2,11 D 
149 0,30 A 2,20 D 

154 0,42 A 2,25 D 
155 0,46 A 2,52 D 

156 0,41 A 2,63 D 
161 0,30 A 2,18 D 

162 0,22 A 2,27 D 

 

Tabela 25 – Resultados da análise das áreas de espera das barreiras de saída do Cenário A1 na hora de ponta 
da tarde. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

133 0,52 A 2,49 D 
136 0,91 B 4,36 E 

137 0,97 B 4,68 E 
138 1,00 B 3,86 E 

139 1,09 B 4,78 E 
150 0,25 A 1,89 D 

151 0,63 A 4,49 E 
152 0,53 A 3,81 E 

157 0,78 A 6,49 F 
158 0,60 A 3,26 D 

159 0,61 A 4,40 E 
256 0,87 B 5,72 F 

 

Tal como no “cenário base”, também se registam situações pontuais com nível de serviço “D”, “E” ou 

“F”, pelo que por comparação importa avaliar o número de momentos em que esse nível de serviço se 

prolonga por mais do que 30 segundos. Como indica a Tabela 26, tanto nas áreas de saída como de 

entrada o número de períodos prolongados de aglomeração de passageiros é bastante baixo, o que 

revela uma melhoria substancial face ao “cenário base”. 
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Tabela 26 – Número de períodos de 30 segundos com nível de serviço “D”, “E” ou “F” no Cenário A1. 

Tipo Área 
Número de períodos de 30 segundos com “D” / “E” / “F” 

HPM HPT 

Entrada 123 2 0 
Entrada 131 1 0 
Entrada 132 1 0 
Entrada 148 0 0 
Entrada 149 0 0 
Entrada 154 0 0 
Entrada 155 0 0 
Entrada 156 0 0 
Entrada 161 0 0 
Entrada 162 0 0 
Saída 133 0 0 
Saída 136 0 0 
Saída 137 0 3 
Saída 138 0 2 
Saída 139 0 5 
Saída 150 0 0 
Saída 151 1 1 
Saída 152 0 1 
Saída 157 0 1 
Saída 158 0 1 
Saída 159 2 0 
Saída 256 0 3 

 

O tempo médio de atraso por passageiro nas saídas da estação (não foram utilizados também os 

tempos relativos às entradas porque os dados retirados do modelo não permitem distinguir de forma 

expedita os passageiros que param em pontos intermédios antes de entrar no metropolitano, como as 

bilheteiras ou o café, por exemplo), apresentado na Figura 61, comprova essa melhoria: em média, 

cada passageiro regista uma diminuição do atraso sofrido em quase 10% na hora de ponta da manhã 

e 14% na hora de ponta da tarde. 

  
(a) (b) 

Figura 61 – Comparação do tempo de atraso entre o “cenário base” e o Cenário A1 na hora de ponta da manhã 
(a) e na hora de ponta da tarde (b).  

 

Esta solução consiste, portanto, numa simples otimização que pode ser realizada de imediato pelo 

Metropolitano de Lisboa. A mudança dos sentidos das barreiras já é, aliás, algo que os operadores da 

estação estão autorizados a fazer ao longo do dia para responder à procura, embora não seja norma 
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adotar uma solução como a que se testou, com todas as barreiras do mesmo “bloco” no sentido de 

entrada ou de saída. 

 

5.4.1.2. Cenário A2 – Bilhética com sistema aberto 

Apesar de não ser comum ter sistemas abertos em modos de transporte pesados como o metropolitano 

ou os comboios suburbanos, as tecnologias existentes hoje em dia possibilitam que se pense numa 

solução deste tipo mesmo para grandes fluxos de passageiros. 

Outro dos motivos para a opção pelo sistema fechado é a necessidade de contabilizar validações por 

questões financeiras, o que também poderá ser feito com recurso à videovigilância. Assim, apostando 

em ações mais frequentes e eficazes de fiscalização, poderia ser equacionado um sistema aberto no 

Metropolitano de Lisboa, eliminando assim as barreiras de acesso nas estações. 

No cenário testado, optou-se por manter a delimitação existente do átrio central (onde está afixada a 

informação ao público), retirando apenas qualquer obstáculo da zona das barreiras de acesso. No 

entanto, num sistema aberto a disposição dos vários elementos que existem no átrio central pode ser 

alterada, otimizando a localização das bilheteiras com atendimento presencial, por exemplo. 

Os resultados obtidos corroboraram as vantagens do sistema aberto em termos de atrasos para os 

passageiros: os tempos de atraso médios das saídas da estação reduzem-se em mais de 40% em 

ambos os períodos de ponta (Figura 62), uma vez eliminadas as barreiras de acesso e as esperas 

decorrentes das filas que aí se formam. 

  
(a) (b) 

Figura 62 – Comparação do tempo de atraso entre o “cenário base” e o Cenário A2 na hora de ponta da manhã 
(a) e na hora de ponta da tarde (b).  

 

A resolução do “gargalo” que se forma nas barreiras de acesso poderia originar problemas a 

“montante”: uma vez que os passageiros já não são obrigados passar pelo controlo, os pelotões de 

passageiros que saem do metro podem originar aglomerações mais à frente, pelo que também se 

analisaram as áreas de circulação. As tabelas seguintes mostram, contudo, que não se regista um 

agravamento visível das condições de circulação nos corredores da estação. 
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Tabela 27 – Resultados da análise das áreas de circulação do Cenário A2 na hora de ponta da manhã. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

001 0,02 A 0,09 A 
002 0,03 A 0,10 A 

005 0,03 A 0,14 A 
016 0,02 A 0,09 A 

021 0,02 A 0,18 A 
050 0,04 A 0,35 B 

053 0,03 A 0,15 A 
054 0,01 A 0,07 A 

057 0,01 A 0,07 A 
060 0,02 A 0,02 A 

213 0,06 A 0,34 B 
214 0,03 A 0,13 A 

 

Tabela 28 – Resultados da análise das áreas de circulação do Cenário A2 na hora de ponta da tarde. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

001 0,03 A 0,14 A 
002 0,06 A 0,20 A 

005 0,04 A 0,21 A 
016 0,01 A 0,06 A 

021 0,14 A 0,32 B 
050 0,14 A 0,49 C 

053 0,04 A 0,21 A 
054 0,02 A 0,09 A 

057 0,02 A 0,08 A 
060 0,01 A 0,04 A 

213 0,21 A 0,56 C 
214 0,05 A 0,15 A 

 

 Implementação de pontos comerciais adicionais 

Perante a inexistência de constrangimentos de maior nos corredores de circulação e no átrio da 

estação, pode equacionar-se o seu aproveitamento numa ótica de geração de receita adicional para o 

gestor da infraestrutura (neste caso, o Metropolitano de Lisboa). 

De facto, na estação do Colégio Militar/Luz já existem não só os TOMI mas também vendedores 

ambulantes (no corredor para o Centro Comercial Colombo e, ocasionalmente, no corredor para o 

terminal rodoviário), pelo que a criação de novos quiosques ou pontos de venda/promoção de produtos 

apenas será defensável se não criar constrangimentos à circulação pedonal dos passageiros ao mesmo 

tempo que gera receita adicional. 

Nesse sentido, foi testado um Cenário B que consiste na colocação de duas bancas de diferentes 

dimensões nas duas áreas de circulação mais perto de um nível de serviço não aceitável e onde a 

procura o justifica: um quiosque maior na área 213 (próximo das escadas para o Centro Comercial 

Colombo), e uma banca menor na área 050 (imediatamente após o átrio), como mostram a Figura 63 

e a Figura 64, respetivamente. 
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Figura 63 – Colocação de um quiosque na área 213 no Cenário B. 

 

 
Figura 64 – Colocação de uma banca na área 050 no Cenário B. 

 

Tanto na hora de ponta da manhã (Tabela 29) como na hora de ponta da tarde (Tabela 30), notam-se 

apenas ligeiros agravamentos no espaço disponível e, por consequência, na densidade de peões e no 

nível de serviço destas áreas. Contudo, em nenhum caso o nível de serviço mínimo ultrapassa, sequer, 

o nível “C”, pelo que a colocação destes novos equipamentos comerciais seria possível em teoria. De 

referir, contudo, que não foram considerados as eventuais reduções de espaço provocadas por filas de 

espera em frente a estes espaços (ainda que outros espaços semelhantes da estação, como o 

quiosque, não afetem a circulação dos peões). 
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Tabela 29 – Resultados da análise das áreas de circulação do Cenário B na hora de ponta da manhã. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

001 0,02 A 0,10 A 
002 0,04 A 0,16 A 

005 0,03 A 0,10 A 
016 0,02 A 0,09 A 

021 0,03 A 0,18 A 
050 0,06 A 0,54 C 

053 0,04 A 0,13 A 
054 0,01 A 0,07 A 

057 0,01 A 0,07 A 
060 0,01 A 0,04 A 

213 0,09 A 0,53 C 
214 0,03 A 0,15 A 

 

Tabela 30 – Resultados da análise das áreas de circulação do Cenário B na hora de ponta da tarde. 

Área 
Densidade média 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

médio 
Densidade máxima 

(peões/m²) 
Nível de serviço 

mínimo 

001 0,03 A 0,14 A 
002 0,06 A 0,20 A 

005 0,04 A 0,21 A 
016 0,01 A 0,06 A 

021 0,14 A 0,32 B 
050 0,19 A 0,67 C 

053 0,04 A 0,21 A 
054 0,02 A 0,09 A 

057 0,02 A 0,08 A 
060 0,01 A 0,04 A 

213 0,26 A 0,69 C 
214 0,05 A 0,15 A 

 

 Criação de sistemas de encaminhamento de fluxos 

Apesar de os corredores de circulação não apresentarem constrangimentos de maior em qualquer dos 

períodos de ponta da situação atual, entendeu-se que a estação do Colégio Militar/Luz apresentava 

algumas das características que encorajam a utilização de elementos físicos a separar os fluxos 

pedonais bidirecionais. 

De facto, os diferentes corredores para os quais se pode equacionar a colocação de separações físicas 

entre sentidos apresentam uma distribuição por sentidos sempre acima dos 66% na hora de ponta da 

manhã, atingindo mesmo os 83% no corredor que liga a estação ao Centro Comercial Colombo. Na 

hora de ponta da tarde, a distribuição é mais simétrica (56%/44% no mesmo corredor), mas o fluxo é 

quase três vezes superior, pelo que os constrangimentos associados à bidirecionalidade dos fluxos 

também podem ser corrigidos com uma segregação física. 

Assim, neste novo Cenário C, para avaliar o impacte da implementação de separadores físicos que 

obrigassem (dentro do possível) os passageiros a seguir por um corredor unidirecional (Figura 65), 

utilizou-se como comparação o atraso médio por passageiro na saída da estação. 
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Figura 65 – O corredor em direção ao terminal rodoviário no Cenário C. 

 

A comparação entre os tempos médios de atraso dos passageiros que se dirigem para cada uma das 

saídas da estação revela que não se registam ganhos substanciais com a colocação das cintas de 

separação, registando-se até alguns percursos em que os desvios necessários não compensam os 

ganhos com a circulação com um previsivelmente menor número de conflitos (Figura 66). Isto pode 

suceder tanto porque os fluxos envolvidos não exigem uma verdadeira separação direcional, como 

porque a criação destes corredores cria alguns gargalos que não existem na situação atual. 

  
(a) (b) 

Figura 66 – Comparação do tempo de atraso entre o “Cenário Base” e o Cenário C na hora de ponta da manhã 
(a) e na hora de ponta da tarde (b).  

 

De referir que a situação refletida no modelo considera que os passageiros cumprem sempre a 

indicação dos sentidos apresentados, o que em alguns casos pode não ser verdade. Esse facto pode, 

por isso, levar a que as condições reais de circulação com a instalação dos elementos de separação 

sejam menos positivas, seja pelo simples desrespeito das indicações, seja pelas indefinições e dúvidas 

que um passageiro não familiarizado com a estação pode registar com a informação adicional. 
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 Aumento da procura 

Como complemento aos cenários anteriores, é importante também estudar o impacte do provável 

aumento de procura que a interface do Colégio Militar e, em particular, a estação de metropolitano 

deverão sofrer nos próximos anos. 

Por um lado, de acordo com o plano de expansão do Metropolitano de Lisboa apresentado em 2009, a 

estação do Colégio Militar/Luz deveria funcionar como uma bifurcação da Linha Azul em 2020, onde 

esta se dividiria em dois ramos em direção a Benfica e ao Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca 

(Figura 67). Ainda que os efeitos desta intervenção não sejam facilmente contabilizáveis e não se 

enquadram no âmbito desta dissertação, a estação de metropolitano deverá sofrer um aumento de 

importância no momento em que aquela se concretizar. 

Por outro lado, está prevista a construção de duas novas torres de escritórios no Centro Comercial 

Colombo, a somar às duas torres concluídas em 2011. Os novos edifícios deverão totalizar cerca de 

48.150 m² de superfície de pavimento (CML, 2015), devendo vir a constituir um aumento forte na 

procura da estação. 

 
Figura 67 – Plano de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa para 2020 (pormenor). 

Fonte: adaptado de Metropolitano de Lisboa 

 

Como tal, optou-se por testar um aumento de procura simplificado, correspondente à aplicação aos 

cenários testados de um acréscimo de 20% à procura atual nas horas de ponta, repartido pelas 

diferentes entradas e saídas da estação na mesma proporção que se regista na situação atual. 

Além disso, este aumento de procura não parece ser desproporcional face à evolução recente da 

procura do Metropolitano de Lisboa: de acordo com os relatórios do Instituto Nacional de Estatística, 

entre 2010 e 2014, registou-se uma quebra de aproximadamente 23%, o que faz com que o aumento 

de 20% testado constitua um “regresso” aos valores de procura de 2009 (Figura 68). 
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Figura 68 – Evolução da procura anual do Metropolitano de Lisboa. 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. 

 

O “cenário base” e os quatro cenários de intervenção (A1, A2, B e C) foram testados para o aumento 

de procura de 20%, apenas na hora de ponta da tarde, durante a qual o desempenho da estação 

apresentou valores menos satisfatórios, tanto naqueles cenários como no “cenário base”. Os principais 

resultados resumem-se de seguida: 

 No “cenário base”, são várias as áreas que apresentam, em média, um nível de serviço “D” ou 

mesmo “E”; em algumas áreas, o nível de serviço chega a ser “D”, “E” ou “F” em praticamente 

50% dos momentos em que chega o metropolitano à estação; 

 No Cenário A1, passam a existir momentos da hora de ponta da tarde em que algumas das 

barreiras de saída regressam ao nível de serviço médio “D” (Figura 69); algumas das áreas 

apresentam também um maior número de momentos em que o nível de serviço é mais gravoso 

que “C” durante 30 segundos ou mais; 

 No Cenário A2, o tempo médio de atraso dos passageiros aumenta, em média, apenas 

0,2 segundos, enquanto a densidade média e densidade máxima dos corredores da estação 

sobem cerca de 4% e 12%, respetivamente; mesmo num cenário de maior procura, a estação 

responde bem à sobrecarga, comprovando que a eliminação das barreiras de acesso resolve 

o ponto de maiores constrangimentos na estação; 

 No Cenário B, os níveis de serviço médios mantêm-se praticamente inalterados com o aumento 

da procura em 20%, antevendo a possibilidade de colocar os novos pontos comerciais mesmo 

com uma estação mais sobrecarregada; apenas o corredor mais próximo do Centro Comercial 

Colombo passa a atingir o nível de serviço “D”, embora seja uma situação pontual (que não 

chega a atingir sequer os 30 segundos de duração); 

 Finalmente, no Cenário C o atraso médio por passageiro na saída da estação sobe cerca de 

12%, não se registando vantagens da utilização do sistema de encaminhamento de fluxos 

mesmo com este aumento de procura. 
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Figura 69 – Comparação entre a densidade média nas áreas de espera do Cenário A1 e do mesmo cenário com 

o acréscimo de procura de 20%. 

 

Os resultados obtidos para alguns dos cenários com a consideração do aumento de procura de 20% 

e, em particular, os frequentes atrasos provocados pela aglomeração de passageiros nas zonas das 

barreiras de entrada e saída (quando existem) sugerem que outros problemas surgirão com o aumento 

da procura. 

De facto, aspetos como o número e a localização das bilheteiras ou a dimensão das plataformas do 

metropolitano poderão exigir um estudo mais aprofundado por parte do Metropolitano de Lisboa. A 

exigência da adaptação das estações do Metropolitano de Lisboa a pessoas com mobilidade 

condicionada até ao ano 2020 poderá ser a oportunidade para estas intervenções, de modo a garantir 

que as estações da rede e, em particular, a estação do Colégio Militar/Luz se adaptam à legislação em 

vigor e, principalmente, à procura que serve. 
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6. Considerações Finais 

O estudo do comportamento dos peões e das escolhas de percursos dos passageiros em interfaces é 

indispensável tendo em vista a deteção de eventuais “gargalos” que o projeto de arquitetura não 

deixaria antever (Hoogendoorn e Bovy, 2004). Por outro lado, uma análise mais “fina” dos atrasos 

sofridos pelos passageiros permite antecipar focos de insatisfação, uma vez que um pequeno atraso 

no percurso resulta, muitas vezes, num efeito “em cadeia” que condiciona substancialmente o tempo 

total de viagem (Silva et al., 2006). 

Nesse sentido, o exercício realizado para o caso de estudo do Colégio Militar permite ter a perceção 

das potencialidades da micro-simulação aplicada à análise de desempenho de interfaces de 

transportes. Apesar de a metodologia proposta poder ser, na generalidade, aplicada tanto a interfaces 

em funcionamento como em fase de projecto ou planeamento, importa voltar a referir a grande 

dificuldade em alterar a localização e organização de uma boa parte dos elementos físicos ou 

estruturais, como lembram Cheung e Lam (1998). Por este motivo, reforça-se a importância de efetuar 

estudos rigorosos e mais completos em fase de projeto de modo a evitar erros já cometidos noutras 

infraestruturas ou desempenhos menos satisfatórios que se registam em algumas delas. 

Com efeito, o diagnóstico efetuado mostra a existência de momentos com piores níveis de desempenho 

no cenário de referência, com várias áreas de espera a apresentarem níveis de serviço pontuais mais 

gravosos do que “C”. No entanto, em termos médios apenas uma área apresenta um nível de serviço 

“D”, razão pela qual se torna indispensável a consideração dos períodos de 30 segundos: de facto, 

quando se determina o número de períodos de 30 segundos ou mais em que o nível de serviço é “D”, 

“E” ou “F”, verifica-se que algumas das áreas registam constrangimentos constantes e, por vezes, 

durante períodos mais longos. 

Além disso, os constrangimentos registados nos períodos de ponta testados encontram paralelo com 

o que ocorre noutras estações de metropolitano em Lisboa e no resto do Mundo. Como tal, a 

metodologia proposta torna-se um auxílio importante para a criação de critérios de avaliação mais 

completos e tem o objetivo principal de se tornar um contributo para o início da discussão sobre a 

utilização dos modelos de micro-simulação em interfaces e as vantagens que daí se retiram.  

De facto, quando se aplica o modelo calibrado e validado para a situação atual aos cenários 

alternativos, que incluem tanto alterações na procura como na infraestrutura, é possível aferir de forma 

eficaz e rigorosa as consequências dos pressupostos assumidos. 

Por um lado, as alterações preconizadas para a zona das barreiras de acesso, nomeadamente a 

alteração dos sentidos e a sua completa eliminação, proporcionam reduções consideráveis dos tempos 

de atraso dos passageiros e a resolução da frequência e duração dos períodos em que se observam 

níveis de serviço mais gravosos. Por outro lado, a criação de sistemas de encaminhamento não 

apresenta, de acordo com os resultados obtidos, vantagens do ponto de vista da circulação dos peões, 

seja porque os volumes de peões não o justificam, seja porque em alguns casos se regista inclusive 

um acréscimo do tempo de percurso. 
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Do mesmo modo, com recurso ao modelo de micro-simulação é possível prever a inexistência de 

constrangimentos adicionais com a introdução de novos espaços comerciais (passíveis de gerar receita 

adicional para o Metropolitano de Lisboa), bem como um agravamento das condições de circulação 

perante um aumento hipotético da procura de 20%, especialmente preocupante quando considerado 

“cenário base” no que à infraestrutura diz respeito. 

Refira-se, contudo, que deverá ser necessário desenvolver uma investigação mais profunda que 

conduza a uma metodologia mais consistente e sistemática no que diz respeito à consideração destes 

períodos de 30 segundos na análise do nível de serviço das diferentes áreas da interface. O indicador 

utilizado nesta análise baseia-se no agrupar dos dados do modelo em períodos de 30 segundos 

consecutivos e, de seguida, ordenar em sentido crescente as variações das densidades obtidas nesses 

períodos (num total de 60 períodos entre os 900 e os 2700 segundos de simulação). No entanto, foi 

obtido para a procura atual do caso de estudo analisado e o regime de chegadas de composições nesta 

estação, pelo que importa construir uma base de dados mais completa de modo a aplicar a metodologia 

a outras interfaces.  

Além disso, recorde-se que Lam e Cheung (2000) recomendam prudência na aplicação de exemplos 

internacionais, na medida em que diferentes propostas ou valores de referência devem ser ajustados 

para a realidade em causa, isto é, a transferibilidade dos vários elementos da análise não é direta. A 

título de exemplo, o caso de estudo analisado, pelos volumes de procura envolvidos, não parece 

recomendar a utilização dos sistemas de separação física de fluxos, técnica sobejamente reconhecida 

como propiciadora de melhores desempenhos e aplicada um pouco por todo o mundo (Helbing et al., 

2005; Seriani e Fernández, 2015). 

No campo das limitações, há também que realçar alguns movimentos que nenhum software comercial 

de micro-simulação conseguirá representar: os turistas, por exemplo, que demonstram 

comportamentos erráticos dentro da estação (deslocando-se às bilheteiras ou aos mapas da rede), ou 

outros passageiros sem qualquer orientação nem conhecimento da estação. No entanto, os casos 

demasiado particulares representam, geralmente, um número muito reduzido de situações e também 

não são analisados nas metodologias correntes. 

Além destas, aspetos como a circulação em grupo (onde algumas características comportamentais são 

bastante diferentes das que se registam na circulação individual) não são considerados hoje pelas 

ferramentas comerciais de micro-simulação, e a sua incorporação poderá contribuir fortemente para 

que as análises de infraestruturas pedonais deem um salto qualitativo considerável.  

Finalmente, para que todas as análises efetuadas contribuam para uma melhoria efetiva das condições 

de circulação dos passageiros, é indispensável a cooperação entre operadores e autoridades de 

transportes (de Abreu e Silva e Bazrafshan, 2013). Guo e Wilson (2011) recordam o “desabafo” da 

Transport for London, segundo a qual qualquer melhoria numa interface (even the smallest [one]) se 

pode tornar numa tarefa de elevada complexidade e que envolve um grande número de stakeholders. 
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Anexo I – Oferta na interface do Colégio Militar/Luz 

 

Intervalos entre comboios na Linha Azul 

Horário Dias úteis 
Fins-de-semana / 

Feriados 

06:30 – 07:00 7min 50s 8min 35s 
07:00 – 07:30 6min 15s 8min 35s 
07:30 – 08:30 4min 55s 8min 35s 
08:30 – 09:30 4min 55s 8min 40s 
09:30 – 10:00 5min 15s 8min 40s 
10:00 – 11:30 6min 55s 8min 40s 
11:30 – 16:30 6min 55s 8min 45s 
16:30 – 19:00 5min 20s 8min 45s 
19:00 – 19:30 6min 15s 8min 45s 
19:30 – 20:00 6min 15s 8min 40s 
20:00 – 20:30 6min 50s 8min 40s 
20:30 – 21:00 7min 35s 8min 40s 
21:00 – 21:30 8min 40s 8min 40s 
21:30 – 22:30 8min 30s 8min 40s 
22:30 – 01:15 11min 55s 12min 00s 

Fonte: Metropolitano de Lisboa (janeiro de 2015). 

 

Oferta dos operadores rodoviários na envolvente da interface do Colégio Militar 

Operador Carreira 
Tipo de 

paragem 
Percurso 

Circ. / dia 
útil / 2 
sent. 

Carris 703 Passagem Charneca – Bairro de Santa Cruz 143 
Carris 729 Passagem Bairro Padre Cruz – Algés 130 
Carris 750 Passagem Estação do Oriente – Algés 176 
Carris 764 Passagem Cidade Universitária – Damaia de Cima 102 
Carris 765 Terminal Colégio Militar (Metro) – Rua João Ortigão Ramos 118 
Carris 767 Passagem Campo dos Mártires da Pátria – Estação da Damaia 170 
Carris 799 Terminal Colégio Militar (Metro) – Alfragide Norte 87 

Lisboa Transp. 101 Terminal Colégio Militar (Metro) – Tercena (Av. Sto. António) 78 
Lisboa Transp. 128 Terminal Casal da Mira (Dolce Vita) – Colégio Militar (Metro) 87 
Lisboa Transp. 132 Terminal A-da-Beja – Colégio Militar (Metro) 72 
Lisboa Transp. 142 Terminal Casal da Mira (Dolce Vita) – Colégio Militar (Metro) 83 
Lisboa Transp. 163 Terminal Colégio Militar (Metro) – Massamá (Casal do Olival) 76 
Lisboa Transp. 165 Passagem Casal da Mira (Dolce Vita) (circulação) 10 
Rodov. Lisboa 203 Terminal* Colégio Militar (Metro) – Casal do Bispo 2 
Rodov. Lisboa 205 Terminal* Colégio Militar (Metro) – Senhor Roubado (Metro) 4 
Rodov. Lisboa 210 Terminal Colégio Militar (Metro) – Caneças (Jardim) 137 
Rodov. Lisboa 222 Terminal* Colégio Militar (Metro) – Pedernais (B.º do Girassol) 4 
Rodov. Lisboa 223 Terminal* Colégio Militar (Metro) – Casal Novo 2 
Rodov. Lisboa 228 Terminal* Colégio Militar (Metro) – Jardim da Amoreira 2 
Rodov. Lisboa 236 Terminal* Colégio Militar (Metro) – Casal Novo (via C. Bispo) - 
Rodov. Lisboa 905 Terminal* Colégio Militar (Metro) – Odivelas (Metro) - 

* O terminal da carreira durante a maior parte das circulações é a estação da Pontinha. 

Fonte: Carris, Vimeca Transportes e Rodoviária de Lisboa (janeiro de 2015) 
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Anexo II – Resultados das contagens de passageiros nos “pontos 

de decisão” 

 

Distribuição de passageiros no “ponto de decisão” D1 na hora de ponta da manhã (08:30 – 09:30) (a) e na 
hora de ponta da tarde (18:00 – 19:00) (b) 

  
(a) (b) 

 

Distribuição de passageiros no “ponto de decisão” D2 na hora de ponta da manhã (08:30 – 09:30) (a) e na 
hora de ponta da tarde (18:00 – 19:00) (b). 

  
(a) (b) 

 

Distribuição de passageiros no “ponto de decisão” D3 na hora de ponta da manhã (08:30 – 09:30) (a) e na 
hora de ponta da tarde (18:00 – 19:00) (b). 

  
(a) (b) 

 



IV 
 

Distribuição de passageiros no “ponto de decisão” D4 na hora de ponta da manhã (08:30 – 09:30) (a) e na 
hora de ponta da tarde (18:00 – 19:00) (b). 

  
(a) (b) 

 

Distribuição de passageiros no “ponto de decisão” D5 na hora de ponta da manhã (08:30 – 09:30) (a) e na 
hora de ponta da tarde (18:00 – 19:00) (b). 

  
(a) (b) 

 

Distribuição de passageiros no “ponto de decisão” D6 na hora de ponta da manhã (08:30 – 09:30) (a) e na 
hora de ponta da tarde (18:00 – 19:00) (b). 

  
(a) (b) 

 


