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Resumo
A elevada exigência da segurança atualmente praticada no contexto da interferência ilícita, em resposta
a ameaças emergentes, vai de encontro à eficiência de operações aeroportuárias, na qual exerce forte
pressão a tendência de crescimento dos volumes de tráfego.
Perante essa problemática, a dissertação foca-se na estruturação e implementação de uma
metodologia que permita detalhar e avaliar os impactos e riscos na rotina de partidas do terminal de
passageiros, gerados por ameaças e consecutivos procedimentos de segurança, com o intuito de
auxiliar a tomada de decisão na melhoria da eficiência dos processos, mantendo o nível de segurança
exigido.
O problema é abordado numa perspetiva semi-quantitativa e de causa-efeito, recorrendo à ferramenta
de simulação Multipass, desenvolvida em parceria pela Thales e pelo ISCTE-UL. A modelação de
variáveis e relações assenta sobre critérios e pressupostos transversais ao funcionamento de qualquer
aeroporto, com vista a uma utilização universal. Quando tal não é possível, a modelação é
particularizada para o caso do Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa.
Em relação a esse caso de estudo, é efetuada uma análise de sensibilidade ao modelo, tendo como
cenários a falha de equipamentos de raio-X no controlo de segurança e a redução da capacidade de
processamento no check-in.
Relativamente à redução de impactos e riscos críticos detetados na análise de sensibilidade, o reforço
de capacidade como reação demonstra maior efetividade na recuperação de perturbações e de níveis
de serviço, enquanto o planeamento mais folgado dos processos se destaca na prevenção de atrasos
e do cancelamento de voos.

Palavras-chave
Análise de Risco
Análise de Impactos Operacionais
Terminais Aeroportuários
Segurança no Transporte Aeroportuário
Simulação de fluxos de passageiros
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Abstract
The currently practiced high security requirements, in response to emerging threats, opposes to
efficiency of airport operations, in which the growth trend of traffic volumes exerts strong pressure.

Facing this problem, the dissertation focuses on structuring and implementing a methodology which
allows detailing and evaluating impacts and risks in the departures routine inside the passenger’s
terminal, generated by threats and consecutive security procedures, in order to assist the decisionmaking in improving processes efficiency while maintaining the required level of security.
The problem is approached in a semi-quantitative and cause-effect perspective, using the Multipass
simulation tool, which was developed by a partnership between Thales and ISCTE-UL. The modelling
of variables and relations is based on criteria and assumptions that are transversal to the operation of
any airport, pretending a universal use of the tool. When this is not possible, the modulation is
particularized for the case of Terminal 1 of Lisbon Airport.
In this case study, a sensitivity analysis is performed for the following scenarios: X-ray equipment failure
in the security control and reduction of processing capacity at check-in.
Relatively to the reduction of critical impacts and risks pointed out in the sensitivity analysis, the capacity
reinforcement during a perturbation demonstrates a greater effectiveness in its recovery and service
levels, while a freer process planning is highlighted in preventing delays and flight cancellations.

Key Words
Risk Analysis
Operational Impacts Analysis
Airport Terminals
Air Transportation Security
Passenger Flow Simulation
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1. Introdução
1.1. Motivação
Com o aumento do terrorismo, o sistema aeroportuário ficou alerta para vulnerabilidades e ameaças à
integridade e ao bom funcionamento do sistema que até então não tinham motivo de preocupação
maior. Dessa forma, a segurança contra atos de interferência ilícita (security) é intensificada
sistematicamente, por um lado, com procedimentos mais exigentes e por outro, com o reconhecimento
de novas ocorrências como ameaças, gerando em consequência novos procedimentos além dos já
existentes. Daí resultam impactos na operação tão mais fortes quanto maior for o perigo sobre a
segurança, tanto pela redução total ou parcial do serviço como pela demora de processos, o que
significa a redução da capacidade total do aeroporto. Sob outra ótica, procedimentos mais exigentes
contribuem para reduzir a probabilidade de ocorrências potencialmente perigosas, diminuindo as
probabilidades do respetivo impacto na operação, enquanto um maior conjunto de casos a investigar
leva precisamente ao aumento dessas probabilidades.
Face ao exposto, e sabendo que o aumento da procura ao sector do transporte aéreo tem vindo a
exercer uma pressão constante na melhoria da eficiência dos processos aeroportuários, considera-se
pertinente avaliar o impacto operacional induzido por procedimentos de segurança e a sua combinação
com a probabilidade de ocorrência de ameaças, traduzindo o risco operacional, como forma de medir
a interferência dos mesmos no desempenho da operação aeroportuária. A partir dessa análise, tornase possível priorizar estratégias e medidas de ação com vista à melhoria ou à manutenção da eficiência
da operação, sob a deteção de ameaças e sob o cumprimento dos requisitos de segurança. O mesmo
trará benefícios tanto ao nível da rentabilização do negócio como da preferência do transporte aéreo
face a outros meios, pela transparência de um ambiente seguro, confiável e um serviço rápido e
robusto.
Nesse sentido, a abordagem que se pretende seguir revela-se inovadora. De facto, havendo já vários
estudos de avaliação de impactos e riscos na aviação civil e no ambiente aeroportuário, a grande parte
tem como foco apenas o contexto da segurança. Assim sendo, o contexto da operação percebe-se
maioritariamente explorado de forma conceptual, sendo o propósito deste estudo trazer novos
conhecimentos sobre o tema e propor uma forma inovadora de medir impactos e riscos operacionais
olhando para os processos aeroportuários.

1.2. Enquadramento geral
A indústria aeronáutica desempenha um papel fundamental no aumento da globalização e no progresso
económico, tanto a nível nacional como internacional, impulsionando em larga escala as relações
económicas e o intercâmbio de pessoas e mercadorias. Essa tendência, aliada a um maior
desenvolvimento e acessibilidade ao transporte aéreo, seja pela velocidade e o alcance conseguidos
ou pelos preços praticados, tem conduzido por sua vez ao aumento constante dos volumes de tráfego
de passageiros, principalmente por motivos de lazer.
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Na conjetura atual, a redução do preço do barril de petróleo desde o início de 2014 e o aumento do PIB
mundial após a recuperação da crise financeira global que teve início em 2008, levam a crer que a
procura ao transporte aéreo se intensificará nos próximos anos. Assim, de acordo com as estimativas
feitas pela Boeing em 2015, é espectável que o tráfego de passageiros à escala mundial cresça a uma
taxa anual de 4,8% num horizonte temporal de 20 anos, correspondendo ao aumento de cerca de
10 428 biliões de passageiros.quilómetro (RPK – revenue passenger kilometer).
Para responder ao crescimento futuro do tráfego, e assim impulsionar o crescimento da indústria
aeronáutica, o Doc. 9835 (2013) redigido pela ICAO (International Civil Aviation Organization) refere
que se deve aumentar a capacidade por forma a melhorar a eficiência, a flexibilidade e a previsibilidade
da operação. No entanto, estatísticas apresentadas pela IATA (International Air Transport Association)
revelam que a atividade aeroportuária tem operado sob fatores de carga cada vez mais elevados,
tendo-se registado em 2015 um valor global acima 80%.

Pela quantidade de pessoas que reúnem e pela importância que representam na economia mundial,
os aeroportos são cada vez mais um potencial alvo de ataque por parte de terroristas, criminosos e
grupos hostis. Ataques bem-sucedidos podem infligir casualidades em massa, instabilizar a operação,
ou simplesmente incutir pânico no público, com vista a reduzir a credibilidade e a confiança do sector
da aviação civil. Como resultado, atos ilícitos são vistos como sendo cada vez mais prováveis e
impactantes, tendo daí surgido a necessidade de reformular e reforçar a segurança, desde que foi
registado o primeiro grande ataque deste género, o atentado de 11 de setembro de 2001, em Nova
Iorque.
Deste modo, foram estabelecidos critérios de segurança nacionais e internacionais e diretivas de
atuação, pretendendo guiar entidades governamentais, gestores aeroportuários e companhias aéreas
na implementação da segurança de cada aeroporto. A nível internacional, a ICAO desenvolveu o Anexo
17, o Doc. 8973 e o Anexo 9 com novas recomendações práticas relacionadas com a segurança. Por
sua vez, a IATA definiu um conjunto de regras a aplicar pelas companhias aéreas por forma a garantir
a eficácia e a harmonização internacional de novas e melhoradas medidas de segurança, assim como
a minimização da perturbação nos processos de transporte de passageiros e de mercadorias.
Na sequência dessas e outras diretivas, novas medidas foram tomadas com o objetivo de proteger as
aeronaves de sabotagem e tomada de posse indevida, tais como a introdução de portas blindadas no
cockpit, e novas medidas preventivas foram desenvolvidas por forma a prevenir potenciais ameaças à
segurança das aeronaves, tais como o reforço do controlo de passageiros e bagagens através da
aplicação de regras de segurança mais restritas.
Contudo, as medidas atualmente praticadas no contexto da segurança não conseguem garantir total
proteção contra todo o tipo de ameaças, mas uma abordagem eficiente da avaliação e gestão de risco
pode conduzir a uma melhor preparação e prevenção contra atos de interferência ilícita e de terrorismo
(G. Tamasi et. al, 2011).
No Anexo 17 e no Doc. 8973 foram delineados os conceitos de avaliação de ameaça e gestão de risco,
sendo ambos aglomerados em metodologias qualitativas e semi-quantitativas simples capazes de
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enfrentar as ameaças dirigidas ao sistema da aviação civil. As metodologias incidem sobre listas de
verificação dos procedimentos de segurança em concordância com a legislação internacional e
nacional e com recomendações técnicas de segurança, conduzindo a partir daí à sugestão de práticas
de gestão de risco com base numa avaliação geral das ameaças emergentes.

1.3. Objetivos
A dissertação tem como objetivo desenvolver um modelo de avaliação de impactos e riscos no processo
de partidas do terminal de passageiros, decorrentes de eventos contra a segurança aeroportuária. A
aplicação ao modelo foca-se em eventos mutuamente frequentes e impactantes para a operação.
Pretende-se que tal modelo possa dar apoio à tomada de decisão de gestores aeroportuários e
governamentais no dimensionamento e planeamento da capacidade da operação nos seus pontos
críticos, a partir da análise dos níveis de impacto e risco a que estão sujeitos, que se querem
controlados mediante determinados níveis de referência. Finalmente, num processo de monitorização
e melhoria constante, espera-se dotar o desempenho dos processos aeroportuários de melhores
capacidades preventivas e reativas face a ocorrências que possam comprometer a segurança
aeroportuária, e assim minorar a sua interferência com a cadeia de operações. Ao reduzir essa
afetação, o desempenho da operação torna-se mais eficiente e confiável, o que contribui para aumentar
a rentabilidade e credibilidade no transporte aéreo.
Pretende-se também que a implementação da metodologia seja ao máximo independente de qualquer
caso de aplicação específico, para que a utilização de qualquer aeroporto seja facilitada. A
implementação deverá por isso gozar de um nível de abstração ou detalhe tal que apenas recorra a
rotinas e lógicas transversais a qualquer ambiente aeroportuário. Quando tal não for possível, toma-se
como caso de estudo o Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa.

1.4. Metodologia da dissertação
A metodologia adotada no desenvolvimento da dissertação segue os passos identificados na Figura
1.1. A parte inicial da dissertação é dedicada ao estado da arte. Numa primeira parte, aprofunda-se o
conhecimento sobre o cálculo e a avaliação do risco em ambientes aeroportuários, sendo exploradas
várias metodologias existentes. Em seguida é vertido um estudo das operações que decorrem no
processo de partidas do terminal aeroportuário, dos impactos operacionais a que está sujeito face à
presença de ameaças à segurança (security) e como deverão ser avaliados. Num último capítulo do
estado da arte, analisa-se ainda o comportamento de filas de espera e quais os métodos de cálculo a
utilizar na medição do seu desempenho. Para cada um dos tópicos explorados, foi necessária a recolha
de literatura pertinente, a qual incide essencialmente sobre livros, artigos científicos, publicações
académicas, normas e regulamentos.
O segundo passo da dissertação debruça-se sobre a definição da metodologia de análise e a escolha
da ferramenta que a irá suportar. É importante frisar que estes dois passos ocorreram em simultâneo.
O conhecimento adquirido no estado da arte permitiu perceber como abordar o problema, como
estruturar o pensamento e quais as informações necessárias, orientando a escolha da ferramenta a
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utilizar. Por sua vez, a ferramenta escolhida conduziu à afinação da metodologia para que esta possa
ser aplicada por esse meio. Assim é estudada a ferramenta de apoio à decisão Multipass, desenvolvida
em parceria pela Thales e pelo ISCTE-UL, como forma de suportar o cálculo quantitativo de impactos
e semi-quantitativo de riscos na operação da rotina de partidas do terminal aeroportuário. A ferramenta
consiste na simulação e avaliação dos efeitos gerados por determinados eventos, sendo a sua base
uma rede de causa-efeito, a ser construída para o problema em estudo.
A aplicação da metodologia compreende a construção de um modelo de simulação de impactos e riscos
no terminal aeroportuário dentro dos moldes do Multipass, o qual é suportado por dados, critérios e
métodos de avaliação extraídos do estado da arte. Sempre que a calibração do modelo exigir a
referência a um caso de estudo particular, recorre-se a dados do Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa
para que o modelo lhe consiga ser aplicável.
Por fim, a análise de resultados para o caso de estudo do aeroporto de Lisboa provém da análise de
sensibilidade ao modelo mediante diversos cenários de ameaça e desempenho da operação.

Revisão da
Literatura

Definição da
Metodologia e
Ferramenta de
Análise

Recolha de Dados
e Aplicação da
Metodologia

Análise de
Resultados

Figura 1.1 – Metodologia da dissertação

1.5. Estrutura da dissertação
A dissertação está organizada em dez capítulos:
1.

Introdução;

2.

Revisão Bibliográfica;

3.

Desenvolvimento do Modelo de Simulação;

4.

Calibração do Modelo de Simulação;

5.

Análise e Discussão de Resultados;

6.

Conclusões, Considerações Finais e Próximos Passos.

No Capítulo 1 vem descrita a motivação da tese, o enquadramento geral e os objetivos pretendidos.
O Capítulo 2 apresenta a revisão da bibliografia pertiente ao estudo. É primeiramente apresentado o
cálculo do risco, mediante a avaliação das três parcelas que o compõem, e como estes são integrados
no processo de avaliação e gestão de risco no contexto aeroportuário. Em seguida dão-se a conhecer
algumas das metodologias de análise de risco utilizadas no contexto em estudo, ao nível qualitativo,
quantitativo ou semi-quantitativo, apontando-se as fragilidades e as potencialidades de cada um.
No sub-capítulo seguinte explora-se o ambiente aeroportuário sob tópicos essenciais à compreensão
e análise das várias dimensões do risco, permitindo assim perceber o que avaliar e como avaliar. A
temática é introduzida com uma breve explicação do que são instalações aeroportuárias, como estão
organizadas mediante o conceito de security, e quais os agentes que nele atuam e como interagem
sob o ponto de vista dos seus interesses. Seguidamente, numa abordagem operacional, descreve-se
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o processo de embarque no terminal de passageiros e o encaminhamento dos fluxos por entre o
mesmo, explora-se o conceito de capacidade ao longo do processo como suporte à avaliação de
critérios de medição de desempenho, e por último, discutem-se tanto as ameaças e as vulnerabilidades
mais recorrentes em terminais de passageiros, como as mais impactantes.
E por último, descreve-se o comportamento de filas de espera estocásticas em regime estacionário e
transitório, permitindo perceber a criticidade de cada regime no desempenho da operação. Averiguamse ainda quais os métodos que viabilizam a análise e a avaliação de cada regime do ponto de vista dos
impactos que geram.
O Capítulo 3 remete para a estruturação do modelo de simulação. Apresenta-se inicialmente a
abordagem de análise assumida bem como a metodologia adotada, na qual se insere a estruturação
de um modelo de simulação de impactos e riscos e toda a informação que o suporta. Detalham-se
também quais os passos envolvidos na implementação do modelo de simulação.
Posteriormente, dá-se a conhecer a ferramenta computacional usada na implementação do modelo de
simulação. É especificado qual o tipo de informação de entrada e de saída, como são produzidos e
apresentados os resultados, e como se processa a simulação mediante as interfaces disponibilizadas.
E num último sub-capítulo é delineado o modelo de simulação, primeiramente sob a definição da
informação de entrada: eventos de ameaça à segurança aeroportuária, estados iniciais de operação e
reação do sistema. Em seguida é apresentado o corpo do modelo de simulação, nomeadamente a
tipologia dos resultados produzidos e a finalidade que se encontra em cada tipo, e ainda a lógica de
simulação idealizada. Por último, identificam-se os critérios de avaliação do modelo.
No Capítulo 4 define-se com maior profundidade as variáveis e as relações que compõem o modelo,
por forma a viabilizar a simulação delimitada. A calibração efetuada nesta fase caracteriza-se por ser
tão transversal quanto possível a qualquer caso de estudo, e só quando tal não é possível, recorre ao
Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa como exemplo de aplicação.
No Capítulo 5 é feita uma análise de sensibilidade ao modelo de simulação fazendo variar os
parâmetros de entrada em três cenários aplicados ao Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa. Os dois
primeiros cenários remetem para a falha de equipamentos de raio-X no controlo de segurança e o
último para todo o tipo de ameaças no check-in, passíveis de simulação. Para os vários cenários, os
resultados obtidos permitem tirar conclusões sobre o estado de impacto e risco à operação
aeroportuária, bem como sobre as vulnerabilidades e potencialidades da operação face a diferentes
reações do sistema.
No Capítulo 6 são sintetizados os resultados obtidos na análise de sensibilidade, dando ênfase à
criticidade dos cenários e à efetividade de medidas operacionais na redução de casos críticos. Como
considerações finais, discute-se o contributo do modelo construído para a avaliação e gestão de risco
no contexto aeroportuário, destacando-se o que o diferencia dos métodos estudados. Havendo ainda
melhorias a fazer, são dadas algumas sugestões para novos desenvolvimentos.
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2. Revisão da Literatura
2.1. Análise de Risco no Ambiente Aeroportuário
2.1.1. A tripla definição do risco
Sintetizando a literatura revista na temática do risco, é dado a conhecer neste subcapítulo uma visão
geral de como o mesmo é calculado e avaliado. O risco é então definido como sendo o produto de três
dimensões em relação ao sistema em estudo – Ameaça; Vulnerabilidade; Criticidade – a identificar e
avaliar pela ordem mencionada e por via qualitativa ou quantitativa.
A Ameaça diz respeito à probabilidade de um ataque ser iniciado contra um sistema, 𝑃(𝐴), o que
envolve a identificação e avaliação constante dos vários fatores que o impulsionam, tais como o grau
de instabilidade social, política e religiosa, e as intenções e capacidades de potenciais grupos no
planeamento de um ataque (liderança, organização, disponibilidade e acesso a recursos), recorrendo
para isso a dados estatísticos, evidências históricas e/ou empíricas e julgamentos de peritos.
A Vulnerabilidade expressa os pontos fracos do sistema que potenciam a concretização de um ataque,
isto é, a probabilidade do mesmo tomar um rumo e um fim idealizado sabendo que ocorre, 𝑃(𝑆|𝐴), o
que reflete a efetividade dos meios de deteção/mitigação. Assim, as componentes vulneráveis do
sistema devem ser identificadas e investigadas, não só independentemente, mas em relação de
interdependência entre si, pois a sua vulnerabilidade e redundância poderá estar dependente do
comportamento de outras.
A respeito da relação existente entre as duas dimensões de análise já identificadas, veja-se que a
ameaça ganhará ou perderá expressão face a maiores ou menores vulnerabilidades do sistema,
respetivamente.
A Criticidade exprime o grau de perda que emerge de um ataque em relação aos valores relevantes
para o sistema em estudo. Neste contexto, são avaliados impactos sociais, operacionais, económicos,
entre outros, com repercussões diretas, indiretas e induzidas sobre os recursos críticos do sistema,
sejam humanos, materiais, infraestruturas ou atividades. Veja-se que os impactos sobre os valores
serão tanto menores quanto menor for o grau de vulnerabilidade dos mesmos, pelo que é conveniente
que sejam robustamente protegidos.
A equação (1) corresponde à formulação matemática geral do cálculo do risco de um ataque, tal como
foi explicado a cima. Veja-se que no sentido probabilístico, o produto da ameaça pela vulnerabilidade
expressa a probabilidade de um ataque ser iniciado contra um sistema e ser bem-sucedido, ou seja, a
probabilidade de se concretizar na realidade em foco. Em suma, o cálculo do risco implica perceber no
sistema em estudo, o que pode correr mal, quais são as probabilidades de ocorrência e quais os
impactos que provêm do acontecimento.
𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑎ç𝑎 ×𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ×𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ⇔ 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝑃(𝐴)×𝑃(𝑆|𝐴)×𝐶 = 𝑃(𝐴 ∩ 𝑆)×𝐶

(1)
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Getúlio M. Martins (2008) explicita que o risco global do sistema corresponde ao maior dos riscos
calculados para o conjunto de ataques mais significativos no sistema em estudo, tal como expressa a
equação (2).
𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝑚á𝑥(𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜𝑖 )

(2)

Onde:
𝑖 = 1, … , 𝑛;
𝑛 – Número de potenciais ataques em análise no sistema em estudo.

2.1.2. Processo de avaliação e gestão de risco
G. Tamasi e M. Demichela (2011) e outros autores mencionados abaixo clarificam o processo de
avaliação de risco exposto no esquema da Figura 2.1, donde se observa tanto o corpo do processo,
com a aglutinação das três dimensões da análise do risco, como o início e o fim do mesmo, tendo como
finalidade a canalização da informação de entrada e de saída.

Figura 2.1 – Processo de avaliação do risco. Adaptado de G. Tamasi, M. Demichela (2011)

B. J. Garrick et al. (2004) e Ezell et al. (2010) defendem que devem ser submetidos à avaliação do risco
cenários hipotéticos sob a forma da parametrização do ataque e da defesa, em termos da sua
organização operacional e procedimental, dos meios e recursos disponíveis, das circunstâncias em que
ocorre um ataque, entre outros. Além de proporcionar a dedução e a experimentação do leque de
situações possíveis, a conceptualização de cenários é uma ferramenta útil para prever o caminho que
os ataques podem assumir ao longo do sistema e perceber a dinâmica das interações entre o ataque
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e a defesa, facilitando assim o cálculo de ameaças, vulnerabilidades, impactos e a definição das áreas
prioritárias de ação.
Mais no âmbito do terrorismo, B. J. Garrick et al. (2004) e Ezell et al. (2010) realçam ainda a importância
da análise inteligente como forma de simular o pensamento e o comportamento de atacantes ao longo
do plano de ataque, na qual se tenta dar resposta à pergunta: “Como pode o atacante deliberadamente
interferir no sistema de modo a alcançar o máximo cumprimento dos seus objetivos?”. A trabalhar nesse
sentido está a CI (Central Intelligence Agency), situada nos Estados Unidos.
Em concordância com o preconizado no Comité do Conselho Nacional de Pesquisa organizado pelo
DHS (U.S Department of Homeland Security), os autores Ezell, et al. (2010) sugerem o uso da
inteligência como parte integrante do processo de desenvolvimento de cenários e B. J. Garrick et al.
(2004) como forma de avaliar as ameaças no corpo do processo de avaliação de risco, bem como de
reconhecer e selecionar as ameaças e os cenários mais prováveis, ainda que preliminares, e portanto
a canalizar para o processo de avaliação de risco.
Por forma a otimizar a entrada da informação no processo, considera-se ainda útil submeter os cenários
preliminares a um critério de criticidade de tal forma que os cenários a analisar posteriormente em
detalhe sejam, para além dos mais prováveis (recurso à inteligência), os que expressem níveis de
consequência acima dos toleráveis. Veja-se que, apesar da avaliação de risco estar orientada para
cenários mutuamente prováveis e graves, poderá haver cenários cuja probabilidade de ocorrência seja
baixa mas que pela magnitude das consequências que representam precisem de ser igualmente
investigados e submetidos ao processo em questão.
São exemplos de aplicação da seleção de cenários preliminares pelo seu grau de ameaça e de
criticidade, a abordagem DECRIS (Risk and Decision Systems for Critical Infrastructures), desenvolvida
pelo SINTEF, e a metodologia da autoria de B. A. Jackson e D. R. Frelinger (2009), inseridos no
contexto da Corporação Rand, sendo que esta última também contabiliza na seleção de cenários as
vulnerabilidades que os mesmos suscitam no sistema em estudo, ainda que por ideias muito gerais.
No final do processo, poderá ainda definir-se um grau de risco que, não sendo tolerável, dê suporte à
tomada de decisão na conceção e otimização dos níveis de segurança em áreas prioritárias de ação,
em cenários cujo risco seja superior a esse valor. Seguindo a mesma linha de pensamento explicitada
acima, o grau de risco máximo aceitável pode ser definido em função da criticidade, que se quer
limitada. Testam-se então iterativamente os vários cenários à medida que se vão desenvolvendo
estratégias, políticas, e contramedidas de segurança até se chegar a níveis de risco toleráveis, quer na
sua globalidade ou em cada uma das suas parcelas. Destaca-se a metodologia de avaliação de risco
Sandia (2000), desenvolvida para dar resposta aos desafios do DHS, como uma das que se faz valer
da avaliação da gestão de risco referida neste parágrafo.
Constitui também objetivo de estudo da gestão de risco, a proporção dos recursos económicos a aplicar
em ações de controlo de risco para manter o manter dentro de limites aceitáveis. Assim, servindo-se
dos resultados obtidos pelo processo descrito acima, a gestão do risco assume-se como uma avaliação
de custo-benefício das alternativas em jogo de modo a que a escolha da alternativa a implementar seja
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a mais vantajosa. Além do exposto, a gestão do risco foca-se também no monitoramento das medidas
postas em prática, verificando continuamente se servem o propósito das metas, objetivos ou restrições
impostas a cada momento. O processo de gestão de risco aqui debatido é explicitado por GAO (2005)
no diagrama cíclico exposto na Figura 2.2.

Figura 2.2 – Processo de gestão do risco. GAO (2005) por Getúlio Marques Martins (2008)

2.1.3. Metodologias de avaliação de risco
Como métodos de avaliação e agregação das várias parcelas do risco, têm-se os de carácter
qualitativo, quantitativo e ainda semi-quantitativo, sendo este último um misto dos dois anteriores.
Os métodos quantitativos visam obter uma resposta numérica da magnitude do risco, baseando-se por
isso em modelos de cálculo analítico que assentam tanto sobre o domínio estatístico ou probabilístico
como sobre a simulação da interação entre o ataque e a defesa. Estes métodos requerem como
parâmetros de entrada bases de dados experimentais ou históricos com adequada fiabilidade e
representatividade, sendo por vezes inacessíveis ou inexistentes.
Na avaliação simplificada e preliminar do risco ou na impossibilidade de uma avaliação totalmente
quantitativa, recorre-se a valorações subjetivas de uma equipa multidisciplinar, total ou parcialmente,
dando origem a métodos qualitativos, ou semi-quantitativos, respetivamente. Essa avaliação assenta
na gradação de termos como a criticidade ou a gravidade em critérios pré-estabelecidos, por via de
escalas qualitativas ou numéricas, podendo servir estas últimas para averiguar computacionalmente a
coerência entre as valorações e conferir algum formalismo matemático e rigor científico aos resultados.

Métodos qualitativos
A revisão da literatura de G. M. Martins (2008) e G. Giannopoulos, R. Filippini et al. (2012) permitiu o
conhecimento de um vasto leque de métodos qualitativos, dando-se aqui a conhecer o PHA
(Preliminary Hazard Analysis), o RVA (Risk and Vulnerability Analysis), o BIRR (Better Infrastructure
Risk and Resilience) e o CARVER2 (Criticality, Accessibility, Recoverability Vulnerability Espyability and
Redundancy).
Os métodos PHA (Fullwod & Hall, 1988; Roland & Moryaty, 1990; Aven,1992; Henley & Kumamoto,
1992; Andrews & Moss, 1993) e RVA (Agência Dinamarquesa de Gestão de Emergência) decompõese em duas vertentes, a análise de risco e a avaliação da vulnerabilidade, que se complementam para
dar apoio tanto à seleção eventos a submeter posteriormente a uma análise de risco mais profunda,
como à tomada de decisão sobre melhoramentos e medidas preventivas a implementar no sistema de
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segurança. A primeira etapa, a análise do risco, consiste na combinação da frequência de ocorrência
de eventos isolados, previamente identificados como ameaças, com o impacto que eles poderão gerar,
de acordo com a matriz de julgamentos identificada na Figura 2.3. A avaliação da vulnerabilidade segue
os mesmos moldes que a análise de risco, combinando agora o julgamento acerca da importância de
cada componente do sistema de defesa na concretização dos eventos em estudo, com a atratividade
de contramedidas, em função de critérios como o custo, a eficiência ou o impacto nas operações de
rotina. Faça-se a ressalva de que a pormenorização da gradação implícita nas matrizes de julgamento
deve conduzir à especificidade desejada, ponderada com a complexidade de análise consequente,
podendo ser diferente da apresentada na Figura 2.3.

Figura 2.3 – Matriz de cruzamento de probabilidades e impactos Getúlio Marques Martins (2008)

O método BIRR (Laboratório Nacional Argonne, Estados Unidos) tem como objetivo assistir os
decisores políticos e os gestores de infraestruturas críticas de atividade (transportes, energia, etc.) na
monitorização do seu comportamento em termos de vulnerabilidades e riscos, associados a ameaças
terroristas. Implementado computacionalmente, o BIRR coleta avaliações subjetivas dos gestores de
cada sector, através do confronto com cenários “E se...?” e da parametrização do perfil da defesa, para
produzir índices com significado expressivo para os utilizadores. Para cada infraestrutura o utilizador
define as dependências entre os seus principais setores de operação, e as mesmas são quantificadas
através dos índices Redundância, Impacto e Resiliência, sendo este último caracterizado pela robustez,
capacidade de recursos e de recuperação, face a situações adversas (vide interface no ANEXO A). A
partir das relações de dependência, o índice Medidas de Proteção reflete o aumento da defesa de cada
sector à medida que novas medidas de segurança são implementadas, e o índice Vulnerabilidade
compara os vários sectores em relação à efetividade das suas medidas.
O método CARVER2 (Centro Especializado em Infraestruturas NI 2 , Estados Unidos) segue o mesmo
propósito e a mesma lógica do BIRR (vide interface no ANEXO A). No entanto, enquanto o BIRR está
orientado para a perceção das relações de dependência que viabilizam a operação de uma
infraestrutura, o CARVER2 encara essas relações no sentido da sua pós-ocorrência de eventos
adversos, pedindo ao utilizador que indique quais os sectores que julga serem afetados por perdas na
infraestrutura em avaliação. Desta forma, a visão assumida pelo CARVER2 torna-se mais elucidativa
acerca da criticidade dos diferentes setores e, portanto, da sua importância.
A propósito das fragilidades dos métodos indicados, bem como de todos os de cariz qualitativo, G. M.
Martins (2008) refere que a avaliação subjetiva, que por si só já é oscilante e influenciada por muitos
fatores externos ao contexto de avaliação, não suporta o conhecimento em condições de incerteza,
pois os julgamentos são escalonados sem que lhes seja atribuído uma conotação de variabilidade.
Outro aspeto a identificar é a fraca análise das dependências que se estabelecem dentro ou entre
infraestruturas, fundamentalmente necessárias para a investigação dos impactos em cascata. G.
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Giannopoulos, R. Filippini et al. (2012) referem que as relações de dependência ou não são abordadas
e as infraestruturas são analisadas isoladamente, como é o caso dos métodos PHA e RVA, ou
apresentam limitações, como a ausência de situações disruptivas no caso do BIRR, ou a falta de rigor
na sua definição, desconhecendo-se a natureza das relações consideradas e o nível de detalhe usado.
Tal fragilidade inviabiliza a análise da infraestrutura de um ponto de vista holístico e a avaliação da sua
resiliência, e em consequência a melhoria da coordenação e do tempo de resposta ao longo das
dependências, o que faria com que toda a rede fosse mais coesa e estivesse mais preparada comportar
futuros incidentes.

Métodos quantitativos
O processo comum de avaliação quantitativa do risco consiste na manipulação de árvores lógicas,
vindo esquematizado na Figura 2.4, que integra uma avaliação probabilística de riscos (PRA –
Probabilistic Risk Analysis). O primeiro passo é a construção de um diagrama que descreva o
comportamento do sistema funcionando como planeado, isto é, a sequência das suas atividades de
rotina na ausência de qualquer intromissão indesejada. O diagrama, intitulado de cenário de sucesso,
culmina num estado final de danos nulos. Qualquer uma das atividades do sistema pode ser alvo de
uma perturbação inicial, deduzida e quantificada através da avaliação das ameaças sobre o sistema,
dando assim início ao ataque e consequentemente a uma árvore de eventos. Mediante uma sequência
hipotética de eventos de ataque nessa componente do sistema, a árvore evolui com a ramificação de
diversos graus de efetividade da defesa do sistema, os quais, sendo associados a impactos,
possibilitam a determinação dos estados de dano total no final de cada cenário. Veja-se que várias
árvores de eventos podem ser levantadas ao longo das várias componentes do sistema e combinadas
entre si. Árvores de eventos são, portanto, representações da interação entre o ataque e a defesa,
espelhando tanto as potencialidades como as fragilidades de cada lado (recursos humanos e
tecnológicos, procedimentos…).

Figura 2.4 – O conceito de avaliação integrada de ameaças e vulnerabilidades na análise do risco. Adaptado de
B. J. Garrick et al. (2004)
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A probabilidade de cada caminho da árvore calcula-se pela multiplicação da frequência do evento inicial
(ameaça) com as probabilidades dos acontecimentos definidos por cada ramificação, condicionadas
pelos desenvolvimentos anteriores (vulnerabilidade), tal como ilustra a Figura 2.4. Por sua vez, a partir
de métodos de inferência Bayesiana, cada probabilidade condicionada é atualizada à medida que vão
surgindo novas evidências que comprovem ou rejeitem a condição. Assim, estes métodos permitem
complementar ou substituir informações mais antigas por outras mais atuais ou de maior expressão
para o problema, o que contribui para o aumento da confiança associada ao cálculo, perante a coleta
constante e sistemática de evidências. A incerteza que ainda remanesce deriva da aleatoriedade das
variáveis analisadas pelo que se assume de natureza estocástica (Zimmerman, 1990, citado por G. M.
Martins, 2008).

Figura 2.4 – Quantificação de cenários de ataque em árvores de eventos. Adaptado de B. J. Garrick et al. (2004)

Além da perspetiva indutiva de causa-efeito explicada acima, árvores lógicas podem também ser
analisadas numa perspetiva de dedutiva de efeito-causa, denominadas por árvores de falha. Partindose de um estado final de uma árvore de eventos, o estado que traduz as máximas consequências de
um cenário, determinam-se quais as contribuições de cada atividade ou componente do sistema para
o desfecho final do cenário, à medida que se vai caminhando no sentido da sua iniciação. Dessa forma,
será também mais fácil deduzir eventos iniciadores, assim como os eventos ao longo de todo o plano
de ataque, uma vez que se identificam as vulnerabilidades do sistema. São exemplos de aplicação
desta perspetiva a ferramenta de avaliação de operações militares em tempo real, NEMO (Net-Centric
Effects-based operations Model), e a metodologia de avaliação de risco Sandia, já citada.
Ainda que disponha de alguma capacidade de raciocínio lógico e de predição de ataques futuros,
árvores lógicas tornam penosa a investigação de uma vasta gama de cenários, pelo que em seu
complemento ou substituição, M. Cole (2014), A. Kuhlmann et al. (2012), I. C. Stults et al. (2009)
sugerem o recurso à análise morfológica na estruturação e avaliação de cenários. Nesta abordagem,
a ação de ataque e defesa são decompostas em componentes chave (campos morfológicos) a entre
eles são examinadas relações lógicas e regras combinatórias, validadas a partir do historial de ataques
passados. Com recurso a sistemas computacionais, é possível explorar um vasto espaço de
composições morfológicas e extrair as mais consistentes do ponto de vista lógico e probabilístico,
constituindo uma base sólida para deduzir as vulnerabilidades que se levantam no sistema em estudo,
o que contribui para uma atuação mais pró-ativa sobre a sua segurança.
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Métodos semi-quantitativos
G.M. Martins (2008) formulou um modelo que combina a Lógica Fuzzy com processos de Hierarquia
Analítica (Staaty, 1980) orientados para a tomada de decisão, procurando lidar com a imprecisão de
avaliações subjetivas e avaliar quantitativamente o risco de ameaças intencionais em sistemas de
transporte, tendo como caso de estudo o sistema de transporte aéreo.
Nesta análise, grupos de especialistas, cujas competências são tidas em conta no processo, são
convidados a dar o seu parecer em termos qualitativos de critérios que se consideram relevantes no
âmbito da avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos impactos, face a vários cenários
hipotéticos no sistema em estudo. É também pedido a esses especialistas que quantifiquem a
importância de cada critério na explicação do domínio do risco a que pertence. Faz-se notar que os
critérios foram avaliados no domínio do relativo, pela comparação entre pares de alternativas, por forma
a reduzir a imprecisão associada às avaliações.
Os julgamentos obtidos são posteriormente convertidos em números fuzzy triangulares, assumindo-se
que podem variar entre três valores. Os mesmos são manipulados matematicamente e integrados
numa síntese global do problema por meio de uma hierarquia analítica, que culmina na determinação
do risco. Ao longo do processo hierárquico procede-se também à verificação da consistência entre os
vários julgamentos.
Por último, fale-se das potencialidades que esta metodologia oferece e os inconvenientes que ainda
permanecem remanescentes na avaliação do risco. De facto, a inclusão da lógica fuzzy nesta
metodologia permite quantificar a vagueza e a ambiguidade associada a conceitos subjetivos,
reduzindo a incerteza de julgamentos, ao mesmo tempo em que lhes é associado um maior rigor
matemático. Contudo, o autor identifica como fragilidade do método a possibilidade de haver
inconsistências entre os julgamentos, devidas por exemplo à colinearidade que poderá haver entre os
vários critérios aos olhos dos especialistas, aquando do estabelecimento da importância desses
critérios na explicação do seu domínio de análise. Para mitigar ou amenizar este inconveniente, o autor
sugere que as inconsistências entre julgamentos sejam feitas logo após a obtenção dos mesmos, por
forma a corrigi-las ou controlá-las atempadamente, ou que seja feita uma seleção mais cuidada dos
atributos para que não conduzam a interpretações dúbias.

2.2. Ambiente Aeroportuário
2.2.1. O aeroporto e o conceito de security
Entendem-se como aeroportos, instalações complexas nas quais diversas entidades e atividades
interagem coordenadamente para proporcionar e facilitar o intercâmbio, tanto de passageiros como de
cargas, entre o transporte aéreo e a superfície.
O ambiente aeroportuário compreende duas partes distintas: o lado ar, relativo ao serviço das
aeronaves, e o lado terra, relativo ao serviço dos passageiros. O terminal de passageiros é responsável
pela transferência entre o lado terra e o lado ar dos fluxos de embarque e desembarque, tratados em
rotinas separadas, e de transferência, parcialmente afetos a uma e a outra rotina.
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Além da definição dada, a separação entre o lado ar e o lado terra é também fundamentada tendo por
base o estado de segurança do aeroporto (security). Dizendo respeito à resistência, ou à proteção,
contra danos provenientes de atos ilícitos, a segurança (security) manifesta-se maioritariamente sobre
a forma de separação entre os ativos e a ameaça, ao que genericamente se chama de controlo de
acessos, conforme observado pelo ISECOM (Institute for Security and Open Methodologies).
Sobre esta definição, alguns autores tais como Anna Norin (2008) identificam o lado terra como uma
zona não esterilizada, de acesso público, e o lado ar como uma zona esterilizada, onde apenas têm
acesso os passageiros e suas bagagens, e/ou os funcionários autorizados e submetidos a um
rastreamento de segurança. Para os passageiros em processo de embarque a saída do lado terra
compreende as inspeções ao próprio e à sua bagagem de mão no terminal de passageiros, tendo em
conta que a bagagem de porão incorre num processo de controlo de segurança distinto. Na Figura 2.5
e Figura 2.6 identificam-se as várias áreas do aeroporto de acordo com a divisão descrita.

Figura 2.5 – Diagrama operacional de um aeroporto. Adaptado de I. C. Sults et al. (2009)

Figura 2.6 – Terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Victoria (Adaptado de
http://www.victoriaairport.com)
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Tendo já passado pelo rastreamento de segurança do seu aeroporto de origem, os passageiros de
chegada e de transferência são considerados como passageiros esterilizados, sendo por isso
submetidos a menos exigências ou nenhumas no que toca a inspeções de segurança. Deste modo, irse-á estudar daqui em diante apenas o processo de partidas, por ser uma rotina mais exposta a
possíveis ameaças e mais complexa do ponto de vista operacional.

2.2.2. Os agentes, interesses de cada um e interações entre eles
Pela grande influência que o transporte aéreo exerce sobre o desenvolvimento económico, político e
cultural de um país, a variedade e a quantidade de agentes envolvidos em sistemas aeroportuários é
muito extensa. A Figura 2.7 pormenoriza os vários agentes envolvidos no sistema aeroportuário, sendo
eles divididos em 4 principais grupos: operadores do aeroporto, companhias aéreas, usuários, e não
usuários.

Figura 2.7 – Intervenientes no sistema aeroportuário. Adaptado de Ashford et al. (1997) e Liliana Magalhães
(2012)

Para os gestores aeroportuários o aeroporto é essencialmente um veículo a partir do qual se extraem
receitas de valor dos agentes que nele atuam, principalmente dos passageiros e das companhias
aéreas. É, portanto, uma prioridade dos gestores aeroportuários conciliar os seus interesses e
objetivos, por vezes divergentes, num modelo de negócio tão rentável quanto possível.
Para o passageiro, as expetativas depositadas no ambiente aeroportuário assentam essencialmente
na provisão de uma transferência fácil, rápida e cómoda de um ponto do terminal para outro e um
trânsito seguro desde a sua origem até ao seu destino.
Para as companhias aéreas, o foco reside essencialmente na máxima exploração da capacidade do
aeroporto1, já que desta forma a sua operação será mais rentável e gerará maiores receitas. Nesse
sentido, as companhias aéreas tendem muitas vezes a operar sobre agendas sobrecarregas e pouco
folgadas, levando a ambientes congestionados, atrasos e cancelamentos de voos, e ao funcionamento
pouco flexível do sistema quando à margem de possíveis distúrbios.
1

Segundo o ADRM (2004), o termo capacidade pode ser encarado como um limite que, quando alcançado ou
excedido, afeta a estabilidade das operações aeroportuárias e a qualidade de serviço oferecida.
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Contemplando a satisfação dos passageiros e das companhias aéreas, “constitui objetivo máximo das
entidades gestoras a busca contínua do equilíbrio entre a oferta (capacidade do aeroporto) e a procura
(quantidade de operações por companhia aérea e sua alocação no tempo e no espaço) enquanto
asseguram a viabilidade económica e a rentabilidade da aviação civil, e preservam a qualidade de
serviço e padrões de segurança considerados aceitáveis” (ADRM, 2004).
Em defesa da qualidade do serviço, limites ao congestionamento e patamares de qualidade de serviço
devem ser aplicados à operação do terminal, quando em funcionamento regular e na presença de
situações imprevistas.
Por outro lado, devem ser implementados procedimentos e protocolos de segurança realísticos,
economicamente viáveis, e que garantam por um lado, o cumprimento do programa de segurança local
e por outro, a flexibilidade necessária para ir ao encontro das circunstâncias de operação desejáveis
de cada aeroporto.

2.2.3. Descrição do processo de embarque no terminal de passageiros
Dentro de um terminal distinguem-se procedimentos e sistemas de fila de espera interligados que se
encarregam exclusivamente do processamento de passageiros, entrepostos por áreas de espera,
comércio, lazer e serviços, que permitem a circulação e acolhem o fluxo de passageiros entre um e
outro estágio do processo, e por isso são aqui descritos como sistemas de acolhimento. Atentando
apenas na rotina de partidas, o fluxograma da Figura 2.8 elucida sobre os vários sistemas do terminal
e como os fluxos intervenientes se desdobram e discorrem entre eles.
Por ordem sequencial, como sistemas de filas de espera identificam-se o check-in (em modalidade
autónoma ou ao balcão) e a entrega de bagagem, o controlo de segurança, que delimita a saída do
lado terra, o controlo de passaporte, apenas para passageiros não Schengen, e as portas de embarque,
que introduzem os passageiros no lado ar. Entre eles, encontram-se, respetivamente, o hall de partidas
(departure hall) e os salões de embarque (departure lounge) depois do controlo de segurança e depois
do controlo de passaporte.
Por sua vez, estágios de processamento de passageiros são compostos por vários sistemas de fila de
espera emparelhados e com relativa independência entre si, que dão seguimento ao processo de uma
forma segmentada, isto é, tratam separadamente fluxos de diferentes naturezas e proporções. Por
exemplo o processo de check-in é composto por várias companhias aéreas de diferentes perfis de
oferta: predominância de voos charter, domésticos, de longo curso; com pouca ou muita frequência de
voos ao longo do dia. Já o controlo de segurança reúne pórticos que atendem especificamente
passageiros prioritários ou urgentes (VIP, classe de negócios), voos de alto risco, ou grupos numerosos
(famílias, etc.). A esses sistemas presentes em cada estágio, os aeroportos disponibilizam um número
tal de servidores de forma a manter um serviço tanto compatível com os requisitos de cada segmento
como equilibrado em termos da qualidade de serviço disponibilizada. A sensibilidade a essa alocação
depende da capacidade de análise e de ação dos gestores aeroportuários face a flutuações na procura
e de protocolos que se firmam entre operadores e gestores aeroportuários.
Em cada fase da rotina de partidas, a permanência nos espaços de acolhimento irá depender do tempo
que os passageiros têm disponível para terminar o seu processo de embarque. Além disso, estudos

16

revelam que à chegada do terminal de partidas, os passageiros estão mais concentrados em
concretizar os procedimentos formais de embarque e ingressar no lado ar tão rápido quanto possível,
pelo que estão mais predispostos a passar tempo em sistemas de acolhimento, ou depois do check-in,
no hall de partidas, ou depois do controlo de segurança, nos salões de embarque.
Os passageiros em transferência são afetos aos procedimentos de controlo de segurança na rotina de
chegadas, sendo introduzidos na rotina de partidas diretamente na sala de embarque.
Refira-se por último que no lado terra, além de circularem os passageiros que se destinam a embarcar,
circulam também os visitantes que os acompanham, em parte ou em todo o seu trajeto até ingressarem
na zona de acesso controlado, e os visitantes que recorrem ao aeroporto apenas para fins de comércio
e lazer, pelo que o lado terra abarca naturalmente uma maior quantidade de pessoas do que o lado ar.
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Sim

Sala de embarque depois do controlo de
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Sistemas de acolhimento

Divergência de fluxos

Figura 2.8 – Processo de embarque no terminal de passageiros

2.2.4. Medição da qualidade e desempenho do serviço sob o conceito de
capacidade
A fim de deduzir a qualidade e o desempenho do serviço, o ADRM baseia-se na noção de capacidade,
sendo esta uma medida de variação da taxa de transferência de passageiros de um sistema, isto é, da
sua aptidão em acomodar um determinado nível de procura. O cálculo da capacidade pode
compreender um ou vários sistemas, tendo presente que a capacidade global é sempre condicionada
pela capacidade de cada uma das partes. Assim, para não degradar ou limitar a capacidade global, os
sistemas não devem ser dimensionados com capacidade inferior aos que o antecedem.
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Para avaliar a capacidade, e assim medir a qualidade e o desempenho do serviço, ao longo do processo
de embarque no terminal de passageiros deverá conhecer-se o nível de procura instalado no sistema
aeroportuário, bem como a sua dinâmica face à oferta disponibilizada nos vários sistemas do terminal.
Veja-se que a afluência de passageiros e visitantes ao sistema aeroportuário não é estática, variando
de acordo com inúmeros fatores tais como a intensidade e distribuição de voos no tempo, os tipos de
voo, o tamanho das aeronaves e o grau de carregamento das mesmas.
O ADRM avalia a qualidade e o desempenho do serviço sob critérios de cariz temporal e espacial, a
partir dos conceitos de capacidade dinâmica e estática, respetivamente.
A capacidade dinâmica diz respeito ao máximo processamento ou ao máximo fluxo de pessoas que
passam através de um sistema por unidade de tempo. É, portanto, uma forma de representar a
dinâmica da procura face à oferta, estimando por unidade de tempo a proporção de passageiros que
passam sequencialmente através dos vários sistemas de fila de espera, e afluem ao próximo. Deste
conceito avalia-se o tempo de espera do passageiro e o tempo de atraso em sistemas de fila de espera,
bem como o nível de procura que permite avaliar a qualidade e o desempenho de serviço nos sistemas
seguintes.
A completar a avaliação da capacidade total do sistema, em encadeamento com a capacidade dinâmica
está a capacidade estática. Esta diz respeito ao estado de ocupação de um dado equipamento ou área
num dado momento, tendo como referência as características físicas do espaço em questão,
geralmente expressas pelo máximo número de ocupantes que comporta. Em zonas de espera, o ADRM
serve-se da capacidade estática para avaliar o espaço disponível por ocupante em filas de espera e a
taxa de ocupação em salas de espera. Em zonas de circulação, a capacidade estática permite avaliar
o espaço disponível por ocupante e a velocidade de circulação por ocupante, dependentes uma com a
outra.
O ADRM define níveis de serviço como sendo um conjunto de avaliações que verificam a adequação
do serviço, isto é, os estados de capacidade dinâmica e estática, aos padrões de qualidade e
desempenho exigidos, ou por outras palavras, o equilíbrio entre a oferta (capacidade do serviço) e a
procura (dimensão do tráfego).
A avaliação do nível de serviço é feita de forma isolada em determinados pontos do ambiente
aeroportuário, possibilitando comparações entre si, e rege-se por uma classificação de A a F,
correspondendo, respetivamente, às condições extremas de excelência e inaceitabilidade, tal como
indica a Tabela 2.1
Tabela 2.1. O nível de serviço C é recomendado como objetivo mínimo de dimensionamento, uma vez
que reflete um bom serviço a um custo razoável.
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Tabela 2.1 – Níveis de serviço. IATA (2004)

A – Excelente nível de serviço. Condições de fluxo livre, atrasos inexistentes e excelentes níveis de
conforto.
B – Alto nível de serviço. Condições de fluxo estável, muito poucos atrasos e altos níveis de conforto.
C – Bom nível de serviço. Condições de fluxo estável, atrasos aceitáveis e bons níveis de conforto.
D – Adequado nível de serviço. Condições de fluxo instável, atrasos aceitáveis por curtos períodos de
tempo e adequados níveis de conforto.
E – Inadequado nível de serviço. Condições de fluxo instável, atrasos inaceitáveis e inadequados níveis
de conforto.
F – Inaceitável nível de serviço. Condições de fluxos cruzados, falhas no sistema e atrasos inaceitáveis
e níveis de conforto inaceitáveis.
Em consonância com os níveis de serviço descritos acima, o ADRM define e caracteriza três estados
de capacidade: sustentada, limitada e esgotada.
Capacidade sustentada – indica um estado de capacidade em que o sistema consegue acomodar a
totalidade do tráfego num período sustentável e dentro dos padrões de espaço e tempo exigidos pelo
nível de serviço a ser preservado, devendo esse obedecer à recomendação de dimensionamento da
IATA. Denota assim a manutenção da capacidade dinâmica e estática em processos, áreas de
acomodação e interligações entre os mesmos, para que se faça sentir um nível de serviço não inferior
a C.
Capacidade limitada – traduz o máximo fluxo de tráfego que pode ser sustentado apenas num curto
espaço de tempo, mas não mantido num longo prazo, por questões de manutenção da segurança
(safety) e níveis de serviço. Remete para o início de um nível de serviço D, sendo uma situação de
alarme, de aviso que medidas devem ser tomadas para melhorar o serviço, ou a situação degenerará
em níveis de serviço E ou F, consoante o tempo em que o sistema for deixado à mercê de tais
condições.
Capacidade esgotada – reclama perturbações insustentáveis mesmo num curto espaço de tempo,
sendo esperados atrasos prolongados e níveis de serviço altamente degradados por todo o sistema,
equivalentes a níveis de serviço E ou F, consoante a extensão do tempo durante a qual a atividade se
mantiver afetada.
Para cada sistema do terminal e de acordo com requisitos de conforto e conveniência ao passageiro,
são definidos valores temporais e espaciais concordantes com cada nível de serviço, vindo alguns
abaixo.
Segundo a IATA, dependendo da zona de espera/circulação dever-se-á ter em conta os requisitos de
espaço expostos na Tabela 2.2 para que se garanta um nível de serviço C. Naturalmente, à medida
que os passageiros vão despachando a sua bagagem, as suas exigências de espaço vão sendo
menores, como se constata da tabela.
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Tabela 2.2 – Critérios espaciais de nível de serviço C em zonas de espera/circulação (𝑚2 /𝑝𝑎𝑥). IATA (2004)

Lado ar - sem carros
Área publica depois do check-in - poucos carros
Partida antes do check-in - muitos carros

Espaço ( 2 /
1,5
1,8
2,3

)

A classificação do espaço disponível por ocupante em fila de espera mediante os vários níveis de
serviço, constante no ADRM, diz respeito a uma fila de espera única e é baseada nas características
do fluxo. A título de exemplo, na Tabela 2.3 apresenta-se a avaliação do parâmetro em questão para o
caso do check-in.
Tabela 2.3 – Critérios espaciais de nível de serviço em fila única de check-in (𝑚2 /𝑝𝑎𝑥). IATA (2004)

Poucos carros e poucos passageiros com bagagem
Poucos carros e 1 ou 2 peças de bagagem por passageiro
Alta percentagem de passageiros com carros
Voos "pesados" com 2 ou mais peças de bagagem por
passageiro e uma alta percentagem de passageiros com carros

A
1,7
1,8
2,3

B
1,4
1,5
1,9

C
1,2
1,3
1,7

D
1,1
1,2
1,6

E
0,9
1,1
1,5

2,6

2,3

2,0

1,9

1,8

Na Tabela 2.4, o ADRM propõe e qualifica valores de tempo de espera a garantir nos vários processos
de fila de espera para que o nível de serviço aí oferecido seja igual ou superior a C. Assim sendo, os
tempos de espera avaliados como “longos” correspondem ao limite a partir do qual se presenciam
níveis de serviço abaixo de C.
Tabela 2.4 – Tempos máximos de espera (minutos) para manutenção do nível de serviço C nos vários processos
de fila de espera de um terminal aeroportuário. IATA (2004)

Processos de fila de espera

Curto a aceitável Aceitável a longo

Check-in Economy

0 - 12

12 - 30

Check-in Business Class

0-3

3-5

Controlo de passaporte Inbound

0-7

7 - 15

Controlo de passaporte Outbound

0-5

5 - 10

Entrega de bagagem

0 - 12

12 - 18

Controlo de segurança

0-3

3-7

Estando os critérios de nível de serviço espacial e temporal intrinsecamente ligados, ainda que
avaliados sob diferentes perspetivas e escalas, o ADRM estabelece dimensões para áreas de espera
com fila única tal que o tempo de espera de cada passageiro presente na fila não seja superior ao
máximo admitido no nível de serviço C. Nessas condições, quando se atinge a capacidade máxima de
uma fila de espera, o último passageiro irá esperar o tempo máximo em nível de serviço C, estando na
iminência de ver o seu nível de serviço reduzido para patamares não recomendados. A Figura 2.9
ilustra uma das soluções sugeridas pela IATA para o caso do check-in.
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Figura 2.9 – Dimensões recomendadas para uma zona de check-in do tipo frontal de fila única e máximo tempo
de espera de 30 a 35 minutos. Adaptado de IATA (2004)

A respeito da avaliação de atrasos, o ACRP (Airport Cooperative Research Program, 2014) refere que
atrasos superiores a 1 hora em cada fase do processo se manifestam insustentáveis para a
desenvoltura da cadeia global de atividades, traduzindo níveis de serviço similares a E ou F.
Na presença de atrasos, o aeroporto necessita de adaptar a sua programação ou impulsionar o seu
desempenho, para retomar a mesma capacidade e o mesmo nível de serviço, tendo um custo
associado. Nesse sentido, J. Jeong (1994) observou que um aumento da percentagem de atrasos de
10% na rotina de um aeroporto irá aumentar os seus custos totais de operação entre 0,7% a 1,6%.

2.2.5. Impactos de ocorrências contra a segurança no contexto da operação
Do cruzamento entre as ocorrências contra a segurança e a resposta do sistema deduzem-se impactos
operacionais, seja a proporção do tráfego afetado, o grau de desencadeamento de atrasos, ou até
mesmo do cancelamento de voos, a redução dos níveis de serviço sentidos ao longo do terminal, assim
como as penalidades ou os custos adicionais aos gestores aeroportuários decorrentes do decréscimo
de qualidade e desempenho do serviço prestado. Nos subcapítulos seguintes são explorados cenários
de ameaça e defesa à segurança relevantes na atividade aeroportuária, quer pelas probabilidades
associadas, quer pelos impactos operacionais que geram.
Saliente-se que, quanto mais alto for o estado de ameaça instalado no aeroporto, mais exigentes serão
os procedimentos de segurança em funcionamento normal ou face à deteção de ocorrências suspeitas
de atos ilícitos, o que leva a uma maior mobilização de recursos e a uma redução da qualidade e do
desempenho do serviço prestado, pois o serviço torna-se mais lento. Em presença de um estado de
ameaça elevado, a identificação de ocorrências contra a segurança pode conduzir à evacuação e ao
encerramento por tempo indeterminado do aeroporto, como ação imediata e de carácter totalmente
preventivo por parte dos agentes decisores, traduzindo-se naturalmente em repercussões catastróficas
para a sua operação.
Estimar impactos implica medir o diferencial das consequências ou de outputs provenientes de uma
situação anómala no sistema em relação ao seu comportamento esperado. Os impactos são medidos
de forma preferencialmente quantitativa, recorrendo a dados históricos e/ou processos de simulação e
de previsão. Se uma avaliação quantitativa não for alcançada com o rigor desejado, poderá recorrer-
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se em complemento ou em substituição da mesma, a julgamentos de peritos e entendidos nos
contextos de impacto em análise.
São exemplos de aplicação da medição de impactos resultantes de ataques a sistemas de defesa
aeroportuários, a metodologia de simulação baseada em agentes e sistemas dinâmicos, MIN
(Multilayer Infrastructure Network), da autoria da Universidade de Purdue, e a metodologia FAIT (Fast
Analysis Infrastructure Tool), fomentada pelo DHS, que se baseia em dados relativos à duração da
disrupção e à respetiva recuperação do sistema para modelar e manipular relações de inputs-outputs,
principalmente no contexto económico.

Contaminação do lado ar
Apesar do controlo de segurança separar as áreas esterilizadas (lado ar) das não esterilizadas (lado
terra), tem-se a noção de que o rastreamento apresenta vulnerabilidades e não é 100% eficaz,
potenciando a entrada de passageiros não esterilizados no lado ar e, por sua vez, a interferência ilícita,
o que gera impactos operacionais a fim de prevenir ou resolver tais situações. As vulnerabilidades no
controlo de segurança podem ser tanto de cariz humano como técnico, vindo desenvolvidas em
seguida.
No que diz respeito à atuação dos funcionários, estudos de Alan Kirschenbaum, Michele Mariani et al.
(2012), evidenciam que a formalidade dos regulamentos é muitas vezes vencida por redes de
informação sociais e informais, particularmente em funcionários com tarefas individuais e/ou em
situações de crise, havendo até certo ponto a influência de julgamentos e experiências passadas no
modo como o risco é percecionado e avaliado em cada situação, sugerindo assim um leque alargado
de possíveis decisões e atuações. Por outro lado, trabalhar em pares ou grupos, como acontece muitas
vezes em situação de vigia, aumenta a intensidade de interação social entre os funcionários,
traduzindo-se em momentos de desconcentração e/ou tomadas de decisões coletivas. Os autores
concluem também que muitas ameaças são ignoradas pelos funcionários de segurança sob a
suposição de que correspondem a falsos alarmes.
Além do exposto, fatores como a remuneração, o sistema de recompensas e o cenário cultural do
aeroporto podem também influenciar o grau de cumprimento dos funcionários na execução das suas
tarefas.
Olive Wetter (2013) explora as vulnerabilidades dos equipamentos tecnológicos utilizados no
rastreamento de bagagens de mão por raio-X, e de passageiros por scanners corporais, estes últimos
apenas em uso nos Estados Unidos, dadas as questões de privacidade que ainda se levantam.
No rastreamento de bagagens, uma considerável quantidade de equipamentos eletrónicos misturados
adiciona complexidade à imagem, sendo maiores são as dificuldades na leitura da mesma (vide Figura
2.10), principalmente na perceção de materiais que poderão estar por debaixo desses equipamentos,
dado que o raio-X não consegue penetrar em materiais de alta densidade. Além disso, uma combinação
de equipamentos eletrónicos, fontes de energia (como por exemplo baterias) e material orgânico numa
bagagem, pode assemelhar-se a uma configuração de um dispositivo ou material explosivo
improvisado, contribuindo para o aumento de ocorrências de falso alarme.
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Abordando agora a inspeção de passageiros, pode ver-se pela Figura 2.11 que a inspeção passiva2
fornece muito menos resolução do que a inspeção ativa 3, o que leva a uma maior a frequência de falsos
alarmes. Além disso, as ondas utilizadas por estes sistemas podem ainda ser absorvidas pela água
(por exemplo pela transpiração), o que reduz a capacidade de inspeção.

Figura 2.10 – Raio-X de dupla energia (Olive Wetter,
2013)

Figura 2.11 – Scanners corporais
(http://fugas.publico.pt)

Saliente-se ainda como vulnerabilidades, a probabilidade de falha ou de mau funcionamento inerente
a todos os equipamentos técnicos, sejam os apresentados, ou outros, tais como sistemas de deteção
de metais, de explosivos e de drogas ilegais.
Com o objetivo de aumentar a fiabilidade e a eficácia do rastreamento, as vulnerabilidades expostas
levam a que frequentemente se tenha de recorrer a meios de inspeção complementares, ou até mesmo
à inspeção manual, e a processos de redução de falsos alarmes. Se, ainda assim, um passageiro tiver
acesso ao lado ar sem um rastreamento apropriado, é mandatório evacuar todos os passageiros dessa
zona e submete-los novamente às operações de rastreamento, sob risco de contacto entre o tráfego
esterilizado e o não esterilizado.
Relativamente a impactos operacionais, tais medidas de ação consomem tempo e potenciam maiores
filas de espera, tanto pela redução da capacidade de processamento como pela maior concorrência de
tráfego. Os impactos podem ser severos, dependendo da morosidade do processo de rastreamento, e
da capacidade de manutenção ou de restabelecimento das condições de operação.

Itens abandonados
A deteção de itens suspeitos, tais como malas abandonadas, são ocorrências muito frequentes em
aeroportos e podem representar grandes riscos para a segurança dos utilizadores e fortes
constrangimentos na operação aeroportuária. Desconhecendo o que contêm, itens abandonados são
percebidos no seio aeroportuário como ameaças de bomba, principalmente no lado terra, onde tanto a
probabilidade de ocorrência como os danos sobre vidas humanas caso ocorra uma explosão são
maiores, por ser uma área mais congestionada, bem como a probabilidade de que o item contenha
uma bomba, uma vez que não se está em zona esterilizada, embora as ocorrências assinaladas sejam
na grande maioria falso alarme.

2
3

Efetuam a leitura corporal através da receção de energia não ionizada – ondas terahertz e ondas milimétricas.
Efetuam a leitura corporal através da emissão de energia ionizada – raio-X.
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Por tudo o que implicam para a segurança, cada aeroporto contém procedimentos específicos, a
determinados níveis de emergência, a fim de lidar com tais ocorrências. Assim, detetado um item
suspeito, a área em volta é isolada para que se possa validar a ameaça por parte de entidades
competentes chamadas ao local e proteger os utentes do aeroporto de possíveis explosões que
possam ocorrer enquanto o item não for dado como seguro. O raio da área a isolar é estabelecido em
função do grau de perigosidade que o item representa, no qual entram em ponderação fatores como o
seu tamanho e o estado de ameaça a que o aeroporto está sujeito. O processo de investigação da
ameaça pode ser longo, pois precisa de ser cuidadosamente executado, e quando o item não constituir
qualquer perigo, a área isolada torna-se novamente acessível ao público e a atividade aeroportuária
decorre a partir daí dentro da normalidade.
No âmbito operacional os impactos podem ser severos, dependendo do sistema onde é detetado o
item, e dentro desse do local a isolar e da sua dimensão, da morosidade do processo de investigação,
e da capacidade de manutenção ou de restabelecimento das condições de operação.

2.3. Abordagem a Modelos de Fila de Espera Estocásticos
A capacidade dinâmica, que diz respeito à transferência de fluxo de passageiros entre sistemas ou do
sistema global, no fundo exprime a taxa de ocupação em cada sistema de fila de espera, sendo aferido
desse parâmetro o equilíbrio entre procura e a oferta na perspetiva do desempenho e da qualidade do
serviço.
De acordo com a teoria de filas de espera, a taxa de ocupação de um sistema (3) relaciona a taxa de
chegada (procura) com a taxa de processamento (oferta), o que permite perceber a proporção de
utilizadores que saem do sistema face aos que entram, num mesmo intervalo de tempo.
𝜆

𝜌=𝜇

(3)

Em que,
𝜌 – Taxa de ocupação (adimensional);
𝜆 – Taxa de chegada de passageiros (passageiros/unidade de tempo);
𝜇 – Taxa de processamento de passageiros (passageiros/unidade de tempo)
Um sistema de fila de espera tem um comportamento determinístico se a distribuição das chegadas e
a capacidade de processamento forem conhecidos no tempo, ou estocástico caso contrário, sendo
nesse caso os mecanismos em questão geralmente descritos por distribuições probabilísticas. No
desenvolvimento deste capítulo são apenas abordados sistemas de fila de espera de natureza
estocástica, uma vez que se identificam como tal os estágios de processamento de passageiros
aeroportuários, vendo-se, no entanto, mais adiante que em certas circunstâncias de operação, a
aleatoriedade perde expressão para o desenvolvimento de algum determinismo. Filas de espera
assumem também comportamentos distintos consoante o valor da taxa de ocupação seja inferior ou
superior à unidade, a qual correspondem, respetivamente, estados de atividade estacionários ou
transitórios, vindo os discutidos nos subcapítulos abaixo.
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2.3.1. Regime estacionário
O sistema encontra-se em regime estacionário ou em equilíbrio quando a taxa de chegada é inferior à
taxa de processamento, o que indica que, num dado período, todos os passageiros que chegam ao
sistema são processados. Devido ao facto dos mecanismos de chegada e de processamento serem
aleatórios, embora sigam alguma tendência, é provável a ocorrência de uma fila de espera, ainda que
se mantenha estacionária no tempo, isto é, com variações em torno de um valor médio, o que leva à
preservação das características do sistema. Note-se que o regime estacionário pode ocorrer quando a
taxa de chegada supera a taxa de processamento em certos períodos, pois o que interessa é que na
média do tempo a mesma não se sobreponha à capacidade do sistema.
Para taxas de ocupação elevadas o sistema apresenta-se ocupado na maior parte do tempo, levando
a uma rentabilidade elevada e um custo de serviço baixo. No entanto, nessas condições de operação,
é provável que se formem filas de espera maiores, agravando atrasos, tempos médios de espera e
condições de movimentação em zonas de circulação e de espera. Assim, a fim de controlar o grau de
congestionamento e manter níveis de serviço aceitáveis, deverá estabelecer-se um patamar máximo
para o valor da taxa de ocupação. Por outro lado, para taxas de ocupação reduzidas o sistema
permanece inativo durante uma percentagem de tempo elevada, pelo que se torna pouco rentável e
muito oneroso. Nesse sentido, torna-se compreensível a imposição de um limite inferior para o valor da
taxa de ocupação.
De acordo com o Traffic Engineering Handbook (ITE - Institute of Transportation Engineers, 1992),
sistemas estocásticos em regimes estacionários mantém um comportamento estocástico, podendo ser
estudados por via de processos analíticos de domínio probabilístico, ou recorrendo à simulação. Na
abordagem analítica, o processo mais conhecido é o de vida e de morte, aplicável exclusivamente
quando as chegadas se assumem Poissonianas e os tempos de serviço exponenciais.

2.3.2. Regime transitório
O sistema diz-se sobrecarregado pelo facto da taxa de chegada ser superior à taxa de processamento,
o que significa que, num dado intervalo de tempo, nem todo o tráfego que chega ao sistema consegue
ser processado.
Assim, durante a permanência do sistema nessas condições, o mecanismo de chegadas passa a ser
composto não só pelo tráfego que vai chegando de forma aleatória, como também pelo tráfego que
ficou retido no sistema em períodos antecedentes, assumindo, portanto, um perfil determinístico. Dessa
forma, o tráfego retido acumulado ao longo do tempo vai sendo cada vez maior, pelo que crescem
continuamente no tempo a taxa de ocupação, e em consequência a fila de espera, causando uma
degradação constante do tempo de espera, do espaço disponível para espera e circulação, e do atraso,
para lá de níveis aceitáveis. Pelo exposto se percebe que, mediante o desequilíbrio entre a procura e
a oferta, estados de operação futuros são fortemente afetados por estados de operação antecedentes.
Note-se que só tem interesse estudar o desenvolvimento de filas de espera em regime transitório se as
mesmas, apesar de crescentes no tempo, se dissiparem algures, pois se tal não acontecer os impactos
são imensuráveis.
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Segundo o Traffic Engineering Handbook (ITE, 1992), havendo uma parcela de tráfego em fila de
espera capaz de se determinar a cada instante, sistemas estocásticos em estados transitórios
assumem um comportamento aproximadamente determinístico, pelo que podem ser tratados, em
termos médios, pela modelação determinística exposta na Figura 2.12. Embora não faça parte da
abordagem determinística, na figura vem representada a aleatoriedade intrínseca aos mecanismos de
chegada e de serviço em torno dos seus valores médios, podendo observar-se que em períodos onde
a afluência de tráfego se faz sentir superior à média, os ritmos de serviço são mais elevados face ao
seu valor médio, devida à pressão exercida pela intensidade de tráfego, tal como refere o ADRM (IATA,
2004).
Assim, o estudo de estados transitórios num único sistema de fila de espera pode firmar-se sobre
expressões analíticas deduzidas do gráfico apresentado. No entanto, quando o sistema de fila de
espera é formado por um conjunto de sistemas de fila de espera interligados, a propagação de estados
transitórios torna-se difícil de representar e quantificar por via analítica, pelo que o Traffic Engineering
Handbook (ITE, 1992) sugere o recurso à simulação para colmatar essa dificuldade. Refira-se ainda
que a análise de estados transitórios pode também ser suportada pela teoria das ondas de choque,
que avalia a propagação de uma perturbação ao longo do sistema do ponto de vista da fluidez do
tráfego.

Figura 2.12 – Modelo determinístico de filas de espera utilizado em sistemas estocásticos em regimes
transitórios. Adaptado de ITE (1992)
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3. Desenvolvimento do Modelo de Simulação
3.1. Metodologia de Análise ao Problema
Pretende-se, com o presente estudo, desenvolver uma metodologia de avaliação e gestão de risco no
contexto operacional perante ameaças à segurança aeroportuária, com foco no processo de partidas
do terminal de passageiros, e tendo como caso de análise o aeroporto de Lisboa.
O problema é estruturado de acordo com a metodologia exposta na Figura 3.1, traduzindo uma
abordagem semi-quantitativa do risco. As ocorrências consideradas pertinentes ao estudo são
sintetizadas pelo tipo de perturbação que induzem na operação, mediante o conhecimento das rotinas
de defesa, quando aplicadas. Posteriormente, definem-se cenários de análise pela combinação de
perturbações com estados iniciais e capacidades de reação da operação, sendo estas últimas
representativas da vulnerabilidade, resiliência e redundância do sistema.
Cada parcela do cenário é quantificada por forma a integrar um modelo que, numa primeira etapa,
calcula quantitativamente o desencadeamento na operação dos impactos sofridos pelos principais
intervenientes no sistema aeroportuário, pressupondo, portanto, a compreensão e a medição do
comportamento do sistema e dos valores a defender. Por forma a calcular o risco, num segundo
patamar o modelo combina o impacto total com a probabilidade de ocorrência das perturbações
analisadas, cuja avaliação é qualitativa e exterior do âmbito de estudo.
Por fim, os impactos e o risco calculados são submetidos no modelo a critérios de avaliação por forma
a verificar se estão dentro de limites aceitáveis. Se tal não acontecer, os cenários podem ser novamente
testados com melhores capacidades de reação da operação, até que a magnitude dos impactos e do
risco esteja controlada.
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Figura 3.1 – Metodologia de análise

A completa abordagem ao modelo que viabiliza a metodologia apresentada compreende as fases
expostas na Figura 3.2.
Na construção do modelo definem-se as variáveis de entrada (perturbações, estados iniciais e
capacidades de reação), as variáveis de saída (impactos), como interagem elas entre si e sob que
critério se avaliam os resultados.
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Na fase de calibração é abordada a medição quantitativa das variáveis bem como das relações entre
elas, para aplicação ao Aeroporto de Lisboa. Não obstante, sempre que possível a calibração foi
efetuada para o caso de aplicação geral a qualquer aeroporto.
A análise posta em prática alcança apenas a obtenção de resultados, que compreende a análise de
sensibilidade à avaliação de cenários e a sugestão de melhorias na capacidade de reação da operação,
sendo que a validação do modelo, parte essencial do processo, poderá ser efetuada por outros estudos
pelo confronto dos resultados com a realidade, o que permitirá otimizar a calibração.
Construção do
modelo

Calibração do
modelo para o
Aeroporto de Lisboa

Obtenção de
resultados

Validação do modelo

Figura 3.2 – Organização da análise

3.2. Descrição da Ferramenta Usada
O Multipass é uma ferramenta computacional de apoio à decisão, desenvolvida em parceria pela
Thales, empresa dedicada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas no âmbito da segurança, e
pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa da Universidade de Lisboa (ISCTE-UL).
O Multipass permite simular, medir e avaliar a repercussão dos efeitos gerados por eventos hipotéticos
com relevância para o estudo, tendo por base uma rede inter-relacional mensurável de causa-efeito,
representativa do ambiente e do contexto a simular.
Após a sua conceção, a Thales aplicou o software ao caso de estudo de uma instalação fabril, onde se
avaliam os riscos na operação e na segurança derivados de ocorrências disruptivas ou suspeitas em
várias zonas da fábrica, tais como intrusões, movimentos suspeitos ou materiais roubados. A mesma
aplicação sugere ainda medidas de controlo dos riscos identificados, vindo discriminadas pelo seu grau
de efetividade.

A utilização do Multipass requer, primeiramente, que uma rede de causa-efeito seja desenhada para
que a simulação possa relacionar eventos (variáveis de entrada) com impactos (variáveis de saída),
sendo atribuída a cada relação da rede uma influência entre 0 e 1.
Após implementação da rede no software, na interface exposta na Figura 3.3, aplicada ao presente
caso de estudo, o utilizador seleciona quais os eventos que pretende simular, os quais tomam o valor
de 1, e ativos, e 0 caso contrário.
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Figura 3.3 – Interface de seleção de eventos do Multipass

Os eventos ativos vão mobilizar as relações da rede de acordo com o formalismo matemático
apresentado na Figura 3.4, resultando na valoração de cada impacto numa escala de 0 a 1.
E1 = 1

i1

I1 = E x i1 =
i1
I3
i2
i4

I2 = I1 x i2
i3
I4 = I2 x i3
+ I3 x i4

E – Evento

I – Impacto

i – influência

Figura 3.4 – Processamento de informação do Multipass

Em seguida, os impactos são avaliados segundo a escala de gravidade descrita abaixo, e apresentados
ao utilizador nas interfaces presentes na Figura 3.5, que remetem também para o caso de estudo.
•

Nível baixo (verde): [0; 0,3];

•

Nível moderado (amarelo): ]0,3; 0,7];

•

Nível alto (vermelho): ]0,7; 1].

Refira-se ainda que, além da avaliação de impactos de carácter qualitativo exibida nas interfaces acima,
é possível ter acesso num outro painel à quantificação das variáveis em cada passo da simulação.
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Figura 3.5 – Interface da rede lógica relacional e interface de mensagens do Multipass
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3.3. Definição do Modelo de Simulação
Na Figura 3.6 é pormenorizado o modelo de causa-efeito construído, no qual se representam apenas
do terminal aeroportuário os sistemas de check-in, hall de partidas e controle de segurança, de modo
a simplificar a sua implementação e leitura no Multipass. Abaixo segue a explicação de como foi
definido o modelo e a simulação.

3.3.1. Composição de cenários

Eventos de ameaça à segurança aeroportuária
A definição e a caracterização de eventos são introduzidas na simulação pela ativação de deteções,
explicadas adiante.
A respeito de ocorrências em sistemas de fila de espera, o modelo desenvolvido permite simular
quaisquer eventos que provoquem condicionamentos no processamento, tais como a falha de
equipamentos, o recurso a procedimentos complementares, mais exigentes ou mais demorados, ou o
tratamento de itens abandonados por via do isolamento a área circundante. A simulação destes eventos
é acompanhada pela definição do tempo que decorre até que seja reposta a capacidade de
processamento, isto é, a duração da perturbação.
Na perspetiva inversa, poderão ser também simulados eventos que conduzam à afluência de níveis de
tráfego acima dos ditados pela procura ao sistema aeroportuário, podendo representar, por exemplo, a
contaminação do lado ar.
Com foco em sistemas de acolhimento, o modelo dá a hipótese de simular eventos que impliquem
condicionamentos na movimentação gerados pelo isolamento de uma área devido à deteção de uma
atividade criminal, de uma mala abandonada, entre outros motivos.
Por último, refira-se que a simulação qualquer ocorrência no contexto do risco faz-se acompanhar pela
deteção do seu nível de ameaça, isto é, da sua probabilidade de ocorrência.

Estados iniciais de operação
A caracterização das condições iniciais de operação em cada fila de espera é feita através da deteção
de taxas de ocupação/níveis de procura e níveis de atraso.

Reação do sistema
A reação do sistema a perturbações é definida por meio da valoração de determinadas
interdependências entre impactos, sendo possível simular em filas de espera a folga no planeamento
da atividade, o reforço da capacidade e o aumento da capacidade para jusante.
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PERT_ALT_CKN

PERT_MD_CKN

% tráfego afluente/capacidade

PERT_TOT_CKN

PERT_BX_CS
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NOMR_CS_ALT

0,96
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4.6
Valores de acordo com a Tabela VIII.VI.
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1,00

% aumento de capacidade
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PRC_ALT
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PRC_MD
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0,0
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PRC_BX
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0,19 (2 x cap. check-in)
0,12 (3 x cap. check-in)
0,0
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0,77 (folga = 20% a 40%)
0,66 (folga = 40% a 70%)

0,87

0,14

0,71

0,10
TEMP_ESP_CKN

TRAF_RET_CKN

0,50
0,30

TRAF_RET_CS

ATR_CKN_BX

0,30

EST_OCUP_CS
0,25 (1 x cap. check-in)
0,09 (2 x cap. check-in)
0,06 (3 x cap. check-in)

0,868

0,50

ATR_CKN

0,30

1,0 (folga = 0%)
0,78 (folga = 20% a 40%)
0,62 ( folga = 40% a 70%)
0,50

ATR_CS

0,50
0,30

0,50

0,71

0,33

NIV_SERV_H

NIV_SERV_CKN

0,71

0,71

OCUP_S.ESP_H

ESPÇ_H

CANC_VOOS

ATR_CS_MD

ATR_CS_BX

0,71

0,33

CUST_CAP

0,93

DUR_CS

ATR_CS_ALT

0,71
ATR_CKN_MD

TX_OCUP.I_CS

0 (atraso = 0)
0,88 (folga = 0%)
0,77 (folga = 20% a 40%)
0,66 (folga = 40% a 70%)

ATR_CKN_ALT

0,33
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0,2
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0,3
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% da área isolada

TX_OCUP.I_CKN

ESPÇ_CKN
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4.6
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TX_CHEG_CKN

DUR_CKN_ALT

TRAF_AFL_CS

1,00

NORM_CS_BX

0,30

DUR_CKN_MD

0,50

0,00
PERT_H_1

TX_PRCSS_CKN

0,93

0,48

NORM_CS_MD

TRAF_AFL_CKN

0,00

0,12

0,96

0,50

TEMP_ESP_CS

0,17

0,80
0,60

DUR_CS_ALT

DUR_CS_MD

ESPÇ_CS

0,30
0,33

0,33

NIV_SERV_CS

0,33
0,33

0,33

Deteções

Impactos

Influências

IMP_OP
PROB_PERT_ALT

Estado inicial do serviço

Impactos intermédios/
operacionais

Perturbação do serviço
Normalização do serviço

Impactos finais/ decisionais

Intrínsecas ao modelo
Circunstanciais à operação do sistema em
estudo
Sobre a reação do sistema
Sobre a perturbação ao sistema

0,50

0,55
PROB_PERT_MD
0,37
RISC_OP
0,15

PROB_PERT_BX

Nota: O nome completo das variáveis encontra-se
na Lista de Abreviaturas, Siglas e Acrónimos

Figura 3.6 – Modelo de avaliação de impactos e riscos de eventos contra a segurança aeroportuária
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3.3.2. Tipologia de impactos: vertente operacional e vertente decisória
Tendo em mente o panorama geral dos interesses e interações que coexistem no seio aeroportuário,
o modelo assenta sobre dois tipos de impactos: os impactos finais, que respondem à pergunta “O que
avaliar?”, e os impactos intermédios que solucionam a questão “Como avaliar?”.
Impactos finais consistem em parâmetros de extrema importância para a avaliação da qualidade do
serviço do sistema aeroportuário e do seu nível de segurança, pretendendo servir de suporte à gestão
decisional do aeroporto, conduzida por gestores aeroportuários e governamentais. Deste modo, face a
uma dada perturbação, a simulação converge para a avaliação da degradação de níveis de serviço,
das respetivas componentes, e do risco associado, bem como para a mensuração da resiliência, da
recuperação e dos esforços necessários para reverter esses impactos.
Os impactos intermédios compreendem variáveis que refletem o desempenho operacional dos vários
sistemas, enquanto unidades individuais e interligadas entre si, com o objetivo de simular a capacidade
dinâmica ao longo do sistema, sobre a qual assenta a avaliação dos impactos finais. Assim, os impactos
intermédios compreendem variáveis que sintetizam e combinam a influência de eventos e estados
iniciais na dinâmica dos fluxos.

3.3.3. Lógica de simulação
Adiante explica-se, por traços gerais, como se estrutura e se interliga a simulação operacional dos
vários sistemas, em condições iniciais de operação, e sob esse panorama como se reproduz a
simulação dos eventos definidos.
O pilar central da simulação dos efeitos sobre sistemas de fila de espera é a avaliação do seu estado
de ocupação, sendo resultado da ponderação entre a taxa de ocupação inicial, ativada pelo utilizador,
a degradação da taxa de processamento e da taxa de chegada. Desse modo, para um determinado
período de análise, o estado de ocupação dá a conhecer a proporção do tráfego servido, isto é a
capacidade dinâmica, e, detetando a presença de um regime estacionário ou transitório, conduz à
medição do nível de serviço aí prestado, bem como da proporção de tráfego retido. A qualidade do
serviço em filas de espera é também afetada pelo nível de atraso inicial, definido pelo utilizador.
Considera-se que parte do tráfego retido em sistemas de fila de espera se desloca para os sistemas
de acomodamento imediatamente antecedentes, afetando aí a qualidade do serviço, pois entende-se
que esse tipo de sistemas atuam como barreiras a alterações das condições de operação, e que a seu
montante a rotina ocorre dentro da normalidade. Por outro lado, o tráfego servido em cada fila de espera
permite conhecer o tráfego que aflui à fila seguinte e em consequência a parcela da taxa de ocupação
inicial que aí se faz sentir, bem como a afluência que possa exceder esse estado inicial, informações
que vão alimentar a simulação do seu estado de ocupação.
O modelo dá a hipótese de simular impactos por influência da ocorrência de eventos – 1ª fase de
simulação – e por influência da sua resolução – 2ª fase de simulação –, pelo facto de o sistema global
poder assumir comportamentos operacionais distintos em cada fase, como se verá em seguida.
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Em sistemas de fila de espera, a deteção de eventos que limitem a taxa de processamento e a definição
da respetiva duração levam à degradação do seu estado de ocupação, na primeira fase de simulação.
Se esse estado reconhecer a presença de um regime estacionário, não há deslocamento do tráfego
para montante e o tráfego que se desloca para as filas de espera a jusante mantém-se estacionário,
pelo que a taxa de ocupação inicial desses sistemas não é alterada. Se o estado de ocupação acusar
a presença de um regime transitório, ocorre um estrangulamento no serviço, fazendo-se sentir nas filas
de espera a jusante uma rarefação de passageiros, traduzida pela diminuição da sua taxa de ocupação
inicial, e a montante uma afluência tão mais significativa quanto maior for a retenção do tráfego.
Na segunda fase de simulação, a resolução da perturbação é levada a cabo, em primeira instância,
pela desativação do evento perturbador e da sua duração, o que anula os impactos estimados pela
redução da taxa de processamento, restabelecendo-se as condições de serviço antes da ocorrência
da perturbação. Para reproduzir no sistema em questão o tráfego retido proveniente da primeira fase,
e que irá afetar o seu estado de ocupação na segunda fase por via do aumento da taxa de chegada, o
utilizador terá de ativar o evento de normalização do serviço em função dessa informação.
A memória sobre o tráfego retido controlará agora o desenrolar de toda a simulação na segunda fase.
A capacidade dinâmica do sistema normalizado aumenta para processamento do tráfego retido, se o
sistema dispuser de capacidade para isso, e à medida que o fluxo diminui no sistema de acomodamento
a montante, aumenta na fila de espera a jusante, fazendo-se aí notar a recuperação da taxa de
ocupação inicial, e um nível de afluência além desse patamar, por sua vez também ativado por eventos
de normalização do serviço. Se a sequência de filas de espera não tiverem capacidade para tratar as
novas exigências de fluxo, ocorrem novos estrangulamentos da operação, donde esses sistemas
entram em regime transitório até processarem uma certa dimensão de tráfego que lhes permita retomar
a estacionariedade.
A simulação no controlo de segurança da afluência de tráfego retido a jusante, por via da contaminação
do lado ar, é homóloga à simulação da segunda fase de constrangimentos na operação, embora sejam
ativadas por deteções diferentes, precisamente para que haja possibilidade de reproduzir a sua
combinação.
Pelo exposto, e à semelhança da teoria das ondas de choque, a perturbação num sistema de fila de
espera pode ser vista como o epicentro de uma onda de fluxo que vai crescendo para montante, e se
desloca para jusante na sua imponência máxima quando o sistema recupera a sua aptidão inicial.
A ocorrência de um evento contra a segurança em sistemas de acolhimento leva exclusivamente à
degradação da qualidade do serviço nesses sistemas, dada a sua função de amortecimento de
perturbações. A resolução da perturbação compreende unicamente a desativação do evento gerador
e, portanto, a anulação dos efeitos da primeira fase, restabelecendo-se o nível de serviço que aí se
fazia sentir. Não há, portanto, qualquer interferência do desempenho deste sistema com os outros ao
seu redor, tanto numa primeira como numa segunda fase.
Por último, veja-se que o risco deverá ser avaliado sempre que forem calculados impactos, numa ou
noutra fase, pelo que durante essa análise a probabilidade de ocorrências deverá estar ativa, mesmo
que os eventos perturbadores tenham sido desativados.
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3.3.4. Avaliação de impactos
A avaliação da magnitude dos vários impactos no discorrer da simulação também está associada a
vários conceitos de capacidade. Como preconiza o programa Multipass, a afetação sobre os impactos
é escalonada em três intervalos, associados por ordem crescente de gravidade às cores verde, amarelo
e vermelho, respetivamente. Na interpretação que se quer dar ao modelo, as três cores sugerem três
estados distintos de capacidade, descritos abaixo.
Verde – Capacidade

Amarelo – Capacidade

Vermelho – Capacidade

sustentada

limitada

esgotada
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4. Calibração do Modelo de Simulação
O presente capítulo detalha os pressupostos, critérios de nível de serviço e de dimensionamento, e
dados de impacto acerca do funcionamento de aeroportos, e quando necessário apenas do aeroporto
de Lisboa, sobre os quais se definem e avaliam deteções e impactos, permitindo a calibração das
relações entre si que vem detalhada na Figura 3.6.

4.1. Impactos em Sistemas de Fila de Espera
4.1.1. Taxa de Ocupação Inicial
A taxa de ocupação inicial reproduz tanto o estado de carregamento do sistema, como a folga que o
mesmo dispõe para acomodar uma possível perturbação. Neste entendimento, considerou-se que a
simulação poderia ser iniciada a partir de três situações de ocupação média, sendo elas:
•

Taxa de ocupação alta (folga baixa): 𝜌 ∈ ]0,7; 1]

•

Taxa de ocupação média (folga média): 𝜌 ∈ ]0,4; 0,7]

•

Taxa de ocupação baixa (folga alta): 𝜌 ∈ [0; 0,4]

Assumindo que a capacidade média de processamento num sistema se mantém constante nas três
situações, a taxa de ocupação inicial média é exclusivamente definida, na mesma proporção, pela
intensidade média do tráfego que lhe concorre. Neste sentido, aos estados iniciais caracterizados pelas
taxas de ocupação baixa, média e alta, correspondem níveis de afluência de tráfego baixo, médio e
alto, respetivamente. Veja-se que os níveis de afluência de tráfego nos vários processos seguem, em
primeira instância, a mesma intensidade e o mesmo perfil da procura que se faz sentir no aeroporto,
por sua vez diretamente afetos ao check-in, podendo variar ao longo do sistema em função da
capacidade dinâmica.
Assim, as três situações de ocupação inicial passíveis de simulação não só reproduzem a margem
adotada por um processo para resistir a perdas de operação de diversos graus, como também conferem
ao modelo um certo grau de sensibilidade face às flutuações de procura ao longo do sistema
aeroportuário.
Segundo a lógica conceptualizada e embutida no modelo, cada nível de ocupação inicial definido acima
discrimina a intensidade de tráfego sob a forma de dois períodos horários distintos, sendo eles:
•

Hora de pico – Hora na qual ocorre a maior taxa de chegada média registada ao longo de um
determinado dia, no terminal aeroportuário e naturalmente em todos as suas componentes.
Adotando uma perspetiva pessimista, assume-se que qualquer perturbação que possa ter lugar
no seio de um sistema aeroportuário irá manifestar-se neste período.

•

Horas fora de pico – Restantes horas do dia em análise excluindo a hora de pico, nas quais a
taxa de chegada média ao sistema e seus componentes denota uma certa variabilidade, mas
toma sempre valores inferiores à afluência demarcada na hora de pico. Por forma a dotar o
modelo de alguma simplicidade na sua lógica e aplicação, nessas horas a afluência de tráfego
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é representada por uma taxa de chegada constante e equivalente à média das taxas registadas
na sua totalidade.
Por forma a definir os dois valores de intensidade de tráfego em cada um dos níveis de ocupação inicial,
analisa-se o perfil médio de passageiros movimentados por hora no Aeroporto de Lisboa (Figura 4.1),
em meses representativos dos três níveis de procura sazonal identificados (Figura 4.2).

Procura baixa

Procura média

Procura alta

Figura 4.1 – Níveis de procura sazonal no aeroporto de Lisboa de acordo com o número de passageiros
processados por mês em 2012 e 2013. ANA (2013)

Época baixa
Janeiro 2013

Época média
Outubro 2013

Época alta
Setembro 2012

Figura 4.2 – Média horária de passageiros em meses representativos dos vários níveis de procura. ANA (2012 e
2013 - Valores disponíveis mais recentes)
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A variação da procura apresentada traduz a carga de voos a servir por dia, o que esclarece sobre o
grau de rentabilidade da operação. Para níveis de procura baixos a agenda de voos apresenta-se
folgada e a operação pouco rentável, o que corrobora com um volume de passageiros a movimentar
reduzido e de perfil heterogéneo ao longo de dia, com picos bastante demarcados em relação aos
restantes períodos que, por escassez de voos, geram poucos passageiros. Há medida que a procura
aumenta, a calendarização de voos goza de um maior aproveitamento da capacidade de operação,
tornando-a mais rentável, pelo que a distribuição de passageiros ao longo do dia, além de mais intensa,
se denota mais homogénea. Assim, quanto menor for o nível de procura, maior será o destaque da
hora de pico face à média das restantes horas.
Nesta linha de pensamento, o modelo assume que a taxa de chegada média no horário fora de pico é
de 50%, 70% e 80% do horário de pico, para os estados de afluência de tráfego baixa, média e alta,
respetivamente.
Cruzando as mesmas proporções com os intervalos de ocupação inicial identificados no início do
capítulo, e assumindo que o valor médio de pico corresponde sempre ao limite máximo de cada
intervalo, obtêm-se os respetivos valores fora de pico, tal como esclarece na Tabela 4.1. Para melhor
entendimento, a mesma tabela dispõe de um exemplo do cálculo da taxa de chegada média em função
dos vários estados de ocupação, para uma capacidade média de processamento de 1000
passageiros/hora.
Tabela 4.1 – Definição dos valores da taxa de ocupação inicial em horário de pico e fora de pico
Taxa de ocupação inicial/Procura
Baixa
Média
Alta
Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média)
0,4
0,2
0,7
0,5
1,0
0,8
Exemplo
200/1000
500/1000
800/1000
400/1000
700/1000
1000/1000

4.1.2. Perturbação em sistemas filas de espera
Se uma perturbação ocorrer no seio de uma etapa de processamento de passageiros, parte-se do
pressuposto que a gerência do aeroporto irá redistribuir em cada estágio os servidores afetos aos vários
segmentos de fluxos para que a globalidade do serviço seja minimamente afetada. No caso do
encerramento de servidores, tal remete para o redireccionamento do tráfego que para aí se dirigia para
servidores não abrangidos pela perturbação.
Pelo exposto, o modelo assume que na presença de uma perturbação, a realocação dos fluxos é feita
de forma a uniformizar as condições de serviço a todo o tráfego, não sendo relevante o conhecimento
sobre a nova configuração que o sistema adota. Isso significa que uma perturbação é repartida de igual
forma por todo o tráfego, independentemente de como os vários fluxos se organizam no espaço, sendo
que cada partição de tráfego vê o seu nível de serviço degradado de igual forma, defrontando-se com
semelhantes graus de fila de espera e de atraso em cada estágio.
Conhecendo a configuração inicial dos servidores em cada estágio e quais os que são inutilizados pela
perturbação, a variável grau de perturbação mede a proporção de tráfego que seria servida por esses
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servidores e que por isso é movida para os servidores ativos, degradando nessa proporção o nível de
serviço ao longo do sistema. Para materializar este raciocínio no modelo, o grau de perturbação num
sistema de fila de espera é calculado ponderando a percentagem de servidores inativos em cada
segmento de serviço com a percentagem de tráfego que movimentam no período da perturbação,
ambos parâmetros necessários para a caracterização e simulação de eventos. Note-se que a proporção
de tráfego a servir por cada segmento de servidores no check-in deverá excluir os passageiros que
efetuem o check-in por via online, pois estes não são afetados pela perturbação.
O modelo considera então que processos segmentados podem sofrer perturbações totais e de grau
alto, médio e baixo, respetivos ao encerramento de 100%, 80%, 50% e 30% dos seus servidores,
afetando nesta proporção o grau de perturbação global.
Veja-se que o estado de perturbação num estágio de processamento será tão mais expressivo quanto
mais altas forem as perturbações sobre processos individuais e quanto mais imponente for o tráfego
abrangido pelos processos perturbados. Por outro lado, perturbações altas em processos de baixo fluxo
podem demonstrar-se tão impactantes quanto perturbações baixas em processos de muito fluxo.
Pelo facto de existir um paralelismo entre a dimensão do fluxo que cada processo serve e a quantidade
de servidores afetos aos mesmos, a quantidade de tráfego afetada por uma perturbação traduz a
redução da taxa de processamento média do sistema perturbado.
Por sua vez, o utilizador pode simular a redução do impacto sobre a taxa de processamento em função
da proporção do tráfego afetado que pode ser alocado a outros meios de processamento
disponibilizados.

4.1.3. Estado de Ocupação
Constitui foco de estudo a deteção e avaliação de situações que extravasem os limites de capacidade
dinâmica concordantes com um nível de serviço C, indicando estados de iminência ou mesmo de
permanência da condição de sobrecarga em sistemas de filas de espera. Nesse sentido, a
parametrização do estado de ocupação assenta sobre o modelo determinístico da Figura 4.3,
representativo do panorama de estudo.
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Figura 4.3 – Modelo determinístico adotado para estudar filas de espera em filas de espera sobrecarregadas

Uma vez a fila de espera em regime transitório, o estado de ocupação num dado momento avalia a
diferença entre as taxas de chegada e de processamento médias, o que corresponde à dimensão
determinística da fila de espera, ou seja, o volume de tráfego retido. Assim, foram calibradas as
relações que, a partir da taxa de ocupação inicial e da degradação da taxa de processamento, permitem
definir o estado de ocupação sob a forma da medição do tráfego retido na primeira hora em que a
perturbação se faz sentir (hora de pico).
A calibração foi idealizada de modo a que os valores da variável estado de ocupação, quando remetidos
ao volume de tráfego retido, sejam consonantes com as situações de capacidade para as quais a
simulação gera alertas de gravidade. Por esse motivo, o modelo avalia cada situação de ocupação não
em termos absolutos do valor do tráfego retido mas sim em termos relativos, sendo o mesmo
interpretado na sua proporção face à capacidade total do sistema. Entendendo e avaliando o tráfego
retido nestes moldes, a variável estado de ocupação espelha no fundo a gravidade da perturbação no
processo de fila de espera.
Nesse sentido, ao estado de alerta verde estão associadas situações de capacidade sustentada e por
isso sem qualquer manifestação de tráfego retido. O limiar entre esse estado e o amarelo corresponde
à iminência de situações que acusem a retenção de tráfego, isto é, situações onde a taxa de ocupação
é unitária. Como se está perante uma situação de iminência, não ocorrendo, portanto, qualquer
retenção, o modelo reconhece-a como um estado de capacidade sustentada. Poderá perceber-se pelo
exposto, que o estado de alerta verde compreende o domínio do comportamento estacionário, e logo
estocástico, sendo que a partir daí, em estados de alerta amarelo e vermelho, dá-se desenvolvimento
a um comportamento transitório e aproximadamente determinístico.
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O alerta amarelo concede espaço para que uma considerável gama de volumes retidos possa ocorrer,
sendo que apenas em casos extremos é destacado o estado vermelho, que alerta para o esgotamento
de capacidade e níveis de serviço inaceitáveis. Definiu-se então que o limiar entre os dois estados de
alerta corresponderia a 30% da retenção máxima que se pode observar, caracterizada pela ocorrência
de uma perturbação total com a máxima duração no seio do padrão de procura mais exigente. O mesmo
percentual corresponde a uma retenção de tráfego de 80% face à máxima capacidade que o sistema
pode comportar, estando essa situação ainda inserida no alarme amarelo. Por conseguinte, para
perturbações de uma hora, o estado de ocupação apresenta-se vermelho quando o grau de
perturbação se assume acima de 80% em estados de ocupação inicial altos, onde a taxa de ocupação
em hora de pico é unitária. O mesmo significa que mais de 80% do volume de tráfego que se faz sentir
em época alta na hora de pico terá de ficar retido na primeira hora de ocorrência de uma perturbação,
para que o modelo alerte para uma situação catastrófica de capacidade e níveis de serviço, nesse
sistema.
A Tabela 4.2 identifica e avalia as proporções de tráfego retido associadas a cada combinação de
variáveis de origem, quer em termos percentuais da capacidade, quer em termos do número de
passageiros para o caso de ocupação inicial já apresentado, cuja capacidade máxima é de 1000
passageiros/hora.
Tabela 4.2 – Manipulação e avaliação do estado de ocupação na hora de pico

Grau da perturbação (%)

á

Taxa de ocupação inicial/Procura (hora de pico)
Baixa
Média
Alta
(%)
0,4
0,7
1,0
0
0
0
0
10
0
0
10
20
0
0
20
30
0
0
30
40
0
10
40
50
0
20
50
60
0
30
60
70
10
40
70
80
20
50
80
90
30
60
90
100
40
70
100

Taxa de ocupação inicial/Procura (hora de pico)
Baixa
Média
Alta
0,4
0,7
1,0
Tráfego
Exemplo
retido (pax)
400/1000
700/1000
1000/1000
0
0
0
0
10
0
0
100
20
0
0
200
30
0
0
300
40
0
100
400
50
0
200
500
60
0
300
600
70
100
400
700
80
200
500
800
90
300
600
900
100
400
700
1000
Estado de
Ocupação

Grau da perturbação (%)

Estado de
ocupação

Capacidade sustentada
Taxa de ocupação unitária
Capacidade máxima
Limiar de esgotamento de capacidade
Esgotamento de capacidade

Faça-se ainda notar que a manipulação do tráfego retido em termos relativos da capacidade máxima,
e não em termos absolutos, permite que a simulação se desenvolva e que os resultados sejam
submetidos a julgamento sem que haja necessidade de conhecer a capacidade total e a afluência em
bruto nos sistemas a simular, o que torna o modelo desprendido de qualquer sistema em particular.
Assim, o panorama de gravidade exposto acima é invariável e independente das proporções de tráfego
retido em jogo na simulação, dependendo apenas da combinação entre o grau de perturbação e a taxa
de ocupação inicial, tal como se pode constatar ao observar os dois quadros.

4.1.4. Duração da perturbação
Após a primeira hora de ocorrência de uma perturbação numa dada fila de espera, a mesma poderá
subsistir em igual grau mais uma ou duas horas, fazendo com que se possam manifestar alterações na
proporção de tráfego retido nesse sistema, ou seja no seu estado de ocupação. A duas e a três horas
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de perturbação correspondem, respetivamente, aos eventos intitulados de duração média e duração
alta.
Por influência da duração, o estado de ocupação irá avaliar, sob os critérios já definidos, a soma do
volume que havia ficado retido na primeira hora de perturbação com o que ficará retido ao final das
demais horas a simular, tal como se observa pela aplicação geral e particular exposta na Tabela 4.3.
O novo cálculo é agora relativo ao nível de afluência de tráfego fora da hora de pico, pelo que os
incrementos marginais de tráfego retido se denotam menores face à primeira hora.
Por esse motivo, pode notar-se que a extensão de perturbações de certo grau no tempo deixa o sistema
folgado para acomodar o tráfego retido nas horas anteriores, levando à sua dissipação ou conservação,
situações essas destacadas na figura por setas amarelas e verdes, respetivamente. Por outro lado,
situações que inicialmente não reclamavam qualquer retenção de tráfego ir-se-ão assim manter ao
longo do tempo, sendo notado um alívio da taxa de ocupação face à primeira hora.
Nas situações identificadas no último parágrafo, o estado mais grave de ocupação no sistema
perturbado, e que conduz à maior degradação de níveis de serviço, ocorre na primeira hora de
perturbação, já simulada. Pretendendo-se o encontro da situação de ocupação mais prejudicial, a
simulação da extensão temporal do ambiente perturbado nas circunstâncias em questão assume-se
portanto infundamentada. Ver-se-á mais adiante como identificar as situações particulares aqui citadas
de modo a que não seja reproduzida a sua simulação.
Tabela 4.3 – Manipulação e avaliação do estado de ocupação influenciado pela duração da perturbação
Taxa de ocupação inicial/Procura
Baixa
Média
Alta
Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média)
0,4
0,2
0,7
0,5
1,0
0,8
( )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
10
0
0
20
0
0
0
0
0
0
20
20
20
\
30
0
0
0
0
0
0
30
40
50
40
0
0
0
10
0
0
40
60
80
50
0
0
0
20
20
20
50
80
110
60
0
0
0
30
40
50
60
100
140
70
10
0
0
40
60
80
70
120
170
80
20
20
20
50
80
110
80
140
200
90
30
40
50
60
100
140
90
160
230
100
40
60
80
70
120
170
100
180
260
1h
2h
3h
1h
2h
3h
1h
2h
3h
Perturbação
Duração da perturbação
Estado de
ocupação

Grau da perturbação (%)

á

Taxa de ocupação inicial/Procura
Baixa
Média
Alta
Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média)
Tráfego
0,4
0,2
0,7
0,5
1,0
0,8
retido (pax)
Exemplo
200/1000
500/1000
800/1000
400/1000
700/1000
1000/1000
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10%
0
0
0
0
0
0
100
0
0
20%
0
0
0
0
0
0
200
200
200
30%
0
0
0
0
0
0
300
400
500
40%
0
0
0
100
0
0
400
600
800
50%
0
0
0
200
200
200
500
800
1100
60%
0
0
0
300
400
500
600
1000
1400
70%
100
0
0
400
600
800
700
1200
1700
80%
200
200
200
500
800
1100
800
1400
2000
90%
300
400
500
600
1000
1400
900
1600
2300
100%
400
600
800
700
1200
1700
1000
1800
2600
1h
2h
3h
1h
2h
3h
1h
2h
3h
Perturbação
Duração da perturbação

Grau da perturbação

Estado de
Ocupação

\

Capacidade sustentada
Taxa de ocupação unitária
Capacidade máxima
Limiar de esgotamento de capacidade
Esgotamento de capacidade
Dissipação do tráfego retido
Manutenção do tráfego retido
Fora do domínio de simulação
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Faça-se a ressalva que a calibração subjacente à representação exposta acima fornece uma
aproximação da retenção de tráfego que efetivamente ocorre em condições específicas de ocupação
inicial e perturbação. A fronteira entre os estados de alerta amarelo e vermelho mantem-se preservada,
mas, à parte disso, no seio do intervalo que os define, a associação entre os valores manuseados pelo
programa e os valores de retenção de tráfego não é coerente com a inicialmente fixada na calibração
do estado de ocupação, ocorrendo ligeiros desvios, ora por excesso, ora por defeito.

4.1.5. Tráfego retido
Utiliza-se a variável em tráfego retido para identificar os casos particulares relatados no subcapítulo
anterior, em que a extensão temporal da perturbação não acrescenta valor algum à simulação.
Com vista a esse objetivo, a variável em questão recebe a informação que provém do estado de
ocupação, mas afetada por um coeficiente de redução, de modo a que o domínio do seu estado de
manutenção de capacidade englobe os casos de ocupação não afetados pelo prolongamento da
perturbação. Desta forma, na variável em causa o alerta de cor verde abarca todas as situações de
ausência ou dissipação de tráfego retido ao longo do tempo e é limitado por situações de manutenção
de um volume de tráfego específico, sendo que a partir daí, em alarme amarelo ou vermelho, ocorrem
incrementos na retenção de tráfego por permanência da perturbação no ambiente aeroportuário.
Atendendo a este enquadramento da variável, a simulação do impacto causado no estado de ocupação
pela extensão da perturbação no tempo, além da primeira hora de ocorrência, deverá fazer-se apenas
para situações em que a variável tráfego retido acuse um alarme amarelo ou vermelho. De acordo com
a lógica e os pressupostos descritos surge então a dinâmica de simulação presente na Tabela 4.4.
Devido à redução de escala, a variável em estudo perde agora o sentido de avaliação da gravidade
que o tráfego retido representa nos processos de fila de espera. No entanto, o padrão de gravidade
menos rígido que apresenta traduz uma redução da degradação da qualidade do serviço no sistema
de acomodação antecedente, uma vez que este não acomoda a totalidade do tráfego retido.
Tabela 4.4 – Manipulação e avaliação do tráfego retido
Tráfego
retido

Taxa de ocupação inicial/Procura
Baixa
Média
Alta
Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média)
( )
0,4
0,2
0,7
0,5
1,0
0,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
10
0
0
20
0
0
0
0
0
0
20
20
20
30
0
0
0
0
0
0
30
40
50
40
0
0
0
10
0
0
40
60
80
50
0
0
0
20
20
20
50
80
110
60
0
0
0
30
40
50
60
100
140
70
10
0
0
40
60
80
70
120
170
80
20
20
20
50
80
110
80
140
200
86,67
27
33
40
57
93
130
87
153
220
90
30
40
50
60
100
140
90
160
230
96,67
37
53
70
67
113
160
97
173
250
100
40
60
80
70
120
170
100
180
260
1h
2h
3h
1h
2h
3h
1h
2h
3h
Perturbação
Duração da perturbação

Grau da perturbação (%)

á

\

Capacidade sustentada
Taxa de ocupação unitária
Capacidade máxima
Limiar de esgotamento de capacidade
Esgotamento de capacidade
Dissipação do tráfego retido
Manutenção do tráfego retido
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Por último, faça-se notar que a aproximação inerente à calibração dos efeitos da longevidade de uma
ocorrência no estado de ocupação é transportada, sob a respetiva escala de redução, para a posterior
medição do tráfego retido. Em consequência, o limite entre o estado amarelo e vermelho da variável
tráfego retido apresenta-se difuso, podendo assumir diferentes volumes dos expostos na tabela acima.

4.1.6. Atraso
Quando a capacidade de uma fila de espera não consegue processar todo o volume tráfego que lhe é
destinado, num determinado período, e parcelas de tráfego retido são alocadas a períodos de
processamento seguintes, se o processo não se apresentar folgado que baste para absorver a
totalidade de tráfego retido, surgem atrasos na proporção dessa incapacidade e do próprio volume a
tratar.
Sendo uma análise subjacente ao regime transitório, a Figura 4.4 mostra como se estabelece a leitura
do atraso em sistemas de fila de espera. O atraso sentido num determinado instante traduz o tempo
que o sistema demora a processar o volume de tráfego que se encontra retido ao ritmo da capacidade
total de processamento. Por outras palavras, o atraso corresponde ao tempo adicional que o sistema
necessita para processar todo o tráfego que aflui até ao instante em análise, e que deveria ter sido
inteiramente processado até lá. Assim sendo, o atraso será tão mais saliente quanto mais gravoso for
o estado de ocupação em regime transitório, isto é quanto maior for a proporção de passageiros retidos
face à capacidade total do sistema, tomando expressão máxima no final de uma perturbação.

Figura 4.4 – Cálculo do atraso em sistemas sobrecarregados

Pelo exposto, a simulação de repercussões que resultem num regime estacionário deverá ter em conta
uma influência nula entre o estado de ocupação e o atraso. Em regime transitório, por forma a
representar os estados de alarme definidos, a calibração da mesma relação baseia-se nas
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considerações do Airport Cooperative Research Program (2014) (par. 1, pag. 21), resultando nos
seguintes intervalos de avaliação da criticidade do atraso:
•

Capacidade sustentada: 0

•

Capacidade limitada: 10

•

Capacidade esgotada: tr so ≥ 60

in ≤ tr so < 10
in ≤ tr so < 60

in;
in;

in.

Remetendo para os mesmos intervalos, são da seguinte forma definidos os valores de atraso relativos
à deteção dos vários estados de atrasos inicial:
•

Atraso inicial baixo = 10

•

Atraso inicial médio = 32,5

•

Atraso inicial alto = 60

in;
in;

in.

Veja-se que os atrasos iniciais avaliados no grau baixo e alto correspondem, respetivamente, aos
limites máximo e mínimo das categorias de atraso associadas. Já o atraso inicial médio diz respeito ao
valor mediado do intervalo de atraso a que está ligado.
A recuperação do atraso instalado no sistema por via da folga que disponibiliza é introduzida na
simulação como uma redução do impacto que o estado de ocupação provoca na medição do atraso, o
que se traduz num desconto sobre o mesmo. Por outro lado, entende-se que atrasos iniciais, por já
estarem consumidos no sistema, não são recuperáveis, pelo que não são afetados na simulação por
quaisquer coeficientes de redução. Posto isto, a simulação considera as várias hipóteses de
recuperação do atraso gerado:

•

Operação pouco ou nada folgada: 0

•

Operação folgada: 20

•

Operação muito folgada: 40

≤ redução do tr so ≤ 20 ;

< redução do tr so ≤ 40 ;
< redução do tr so ≤ 70 .

A abordagem da recuperação do atraso em termos percentuais permite que a simulação se faça valer
de reduções de atraso mais significativas para maiores volumes de tráfego retido, propícios de ocorrer
em estados de ocupação inicial mais carregados, julgando-se pertinente que o dimensionamento da
operação de filas de espera seja sensível à magnitude dos volumes a tratar e à criticidade da folga
horária a que opera.
A recuperação de atraso gerado num sistema pode ser também ser entendida como se o sistema
suportasse um determinado perfil de atraso na chegada de passageiros, tal como esclarece a Figura
4.5. Assim, quando o atraso, nos moldes em que aqui é entendido, é recuperado por inteiro, os
passageiros podem chegar atrasados em tal medida que ainda assim o sistema consegue processálas no tempo estipulado.
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Figura 4.5 – Recuperação do atraso em sistemas sobrecarregados

Mesmo que o processo consiga recuperar a totalidade do atraso instalado, e o seu rendimento não seja
portanto degradado, faz-se ainda notar uma parcela de atraso irreversível na desenvoltura do
processamento de passageiros. De facto, esse atraso afetará apenas o nível de serviço disponibilizado
aos passageiros, e não o desempenho dos processos aeroportuários. Este é o motivo pelo qual não se
consideram recuperações de atraso acima dos 70%.
Por outro lado, se a capacidade de recuperação do atraso for nula, o atraso permanecerá no sistema
sendo dissuadido ao ritmo permitido pela folga que dispõe para acomodar acréscimos de tráfego sobre
a afluência esperada.
Refira-se ainda que o atraso que se faz sentir no sistema perturbado ir-se-á refletir no sistema seguinte,
como já explicado, na medida da folga que agora esse dispõe para acomodar desvios horários da sua
operação.

4.1.7. Tempo de espera por pessoa
O tempo de espera remete para o mesmo desvio temporal medido pelo atraso, embora visto num
diferente prisma. Enquanto o impacto gerado pelo atraso é interpretado numa perspetiva de
desempenho do processo, a degradação do tempo de espera afeta exclusivamente as condições de
comodidade oferecidas aos passageiros no serviço disponibilizado.
Em regime transitório, e, portanto, na presença de níveis de serviço inferiores a C, a degradação do
tempo de espera é determinada por via da área que delimita o acumulado de tráfego retido no gráfico
do modelo determinístico a que recorre a simulação, tal como indica a Figura 4.6 com referência às
distintas fases de simulação.
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Figura 4.6 – Áreas associadas à medição do tempo de espera nas distintas fases de simulação em sistemas de
fila de espera sobrecarregados

Para ter uma ideia mais percetível e abrangente de como são os passageiros afetados pelo atraso que
se gera no sistema, a respetiva área do gráfico pode ser dividida pelo correspondente número de
passageiros que concorre ao sistema. Desta forma o tempo dispensado por cada passageiro na fila de
espera seria caracterizado por uma distribuição uniforme com valor igual à média do tempo de espera.
No entanto, porque é dada à simulação a possibilidade de lidar com diferentes volumes de tráfego, o
cálculo do tempo de espera em termos médios estaria a desvalorizar esperas longas e indesejáveis,
assim como a sobrevalorizar esperas aceitáveis e por isso não alarmantes, dando origem a um
julgamento difuso sobre o impacto no nível de serviço que realmente se faz sentir. Por outro lado, o
impacto associado a um dado tempo de espera dependeria da proporção de passageiros que abrange
em relação à totalidade do tráfego, e não do número absoluto de casos.
Ora, quere-se que a avaliação do impacto sobre o tempo de espera seja insensível às distorções
proporcionais e conceda uma base de avaliação uníssona, independente do nível de procura que se
manifesta no sistema. Por conseguinte, a avaliação do impacto gerado por uma perturbação sobre o
tempo de espera recai não sobre o seu valor médio, mas sim sobre a quantidade de passageiros que,
em cada fase de simulação, vêm o seu tempo de espera tomar uma determinada magnitude tal que,
para cada sistema, acusa a presença de situações críticas na perspetiva da simulação, isto é, níveis
de serviço inferiores a C. A área que delimita o atraso em cada sistema de fila de espera é então
dividida não pelo número total de passageiros que aí confluem, mas sim pelos tempos máximos
recomendáveis indicados na Tabela 2.4.
No entanto, como o limiar em questão difere de processo para processo, a área do gráfico respeitante
ao atraso teria de ser dividida por diferentes valores de tempo de espera, dando origem a bases e
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escalas de avaliação desalinhadas entre sistemas. Toda a calibração que envolve o tempo de espera
seria então diferente de processo para processo. Por outro lado, a gravidade associada à quantidade
de pessoas que espera o tempo máximo recomendado em cada sistema seria de difícil escrutínio e
suscetível de desempenhos discordantes entre sistemas. Assim, por forma a unificar a calibração dos
vários blocos de fila de espera e conferir simplicidade à simulação, reduzindo o risco de desalinho com
a realidade, tomam-se algumas considerações, a detalhar em seguida.
Considera-se que o dimensionamento de sistemas de fila de espera, em termos de capacidade de
processamento e espaço disponibilizado, é estruturado e implementado de modo a que o nível de
serviço em cada sistema estabeleça um paralelismo com os fluxos movidos de processo para processo.
Quere-se dizer com isto que um mesmo fluxo transposto entre sistemas induz um impacto igual no
tempo de espera de cada processo, embora a escala de avaliação temporal seja distinta entre eles. De
facto, apesar da graduação de tempo não coincidir entre processos, o dimensionamento das operações
permite que as diferentes escalas estejam relacionadas entre si, dependendo a degradação do tempo
de espera apenas dos fluxos que atravessam o sistema.
Como a simulação assenta sobre a transposição de fluxos entre sistemas, é válido assumir um único
valor de referência na medição do impacto sobre o tempo de espera, e consequentemente uma única
calibração. Posto isto, sendo que o check-in é o processo que controla o máximo fluxo que circula entre
sistemas, o respetivo valor temporal limitante do nível de serviço C – 30 minutos – é o adotado no
cálculo da degradação do tempo de espera. Em suma, a variável tempo de espera mede então a
quantidade de passageiros que espera 30 minutos na fila de check-in, equivalente à quantidade de
passageiros que espera 3 minutos no controlo de segurança, por forma a gerar o mesmo impacto no
nível de serviço, ou seja acusando o mesmo número de casos em iminência de um nível de serviço
inferior a C.
Resta apenas estabelecer qual o padrão de avaliação da variável tempo de espera perante os três
níveis de gravidade simulados pelo Multipass. Porque a degradação do tempo de espera deriva do
estado de ocupação, ambas devem ser referenciadas e avaliadas dentro dos mesmos moldes, ainda
que construídas e interpretadas de forma diferente. Logo, em cada nível de capacidade é definido o
volume de passageiros que é permitido esperar 30 minutos no check-in, sempre em relação à
capacidade total do sistema, tal como vem explicitado abaixo:
•

Capacidade sustentada: [0 , 10 [;

•

Capacidade limitada: [10 , 200 [;

•

Capacidade esgotada: [200 , 260 ].

A título de exemplo, para uma capacidade de 1000 passageiros/hora, se o tempo de espera de 30
minutos abarcar menos do que 100 passageiros, o estado de alerta assume-se verde. Sendo notado o
volume de 100 passageiros, o estado de alerta amarelo é ativado, estendendo-se até à iminência de
2000 pessoas na condição de espera fixada. A partir daí, a simulação irá mostrar o alerta vermelho.
O atraso inicial instalado numa qualquer fase de processamento influencia a situação de espera na
medida em que o mesmo é disseminado de igual forma por todos os passageiros, incrementando o
tempo que já esperariam em situação de instabilidade do sistema. Na lógica do modelo, esse
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incremento refletir-se-á na proporção de passageiros que espera 30 minutos, agravando a avaliação
da variável tempo de espera. Em termos de formulação, o atraso inicial, tal como a simulação o
interpreta, é convertido em volume de tráfego e a partir desse é calculada a área que permite a
avaliação do tempo de espera mediante os intervalos definidos.

4.1.8. Espaço ocupado por pessoa em fila de espera
Por via dos requisitos estabelecidos pela IATA, tal como os que se observam na Tabela 2.3., pode
facilmente avaliar-se o estado de ocupação espacial no contexto da simulação em regime transitório.
Ora, ao simular um determinado aeroporto, dividindo a área disponibilizada para o desenvolvimento de
cada fila de espera pelo número de passageiros que aí se se encontram num determinado momento
(tráfego retido), obtém-se a área disponível a cada passageiro na respetiva fila, que pode ser avaliada
mediante os critérios definidos pela IATA, e representada sob os moldes da simulação.
No entanto, pretendendo-se uma avaliação tanto quanto possível desprendida de um caso particular,
a avaliação do espaço ocupado/passageiro em filas de espera tem por base não as características
físicas de um dado aeroporto sob investigação, mas sim o conceito de dimensionamento de zonas de
fila de espera comum a todos os aeroportos (par. 3, pag. 20), servindo de exemplo o dimensionamento
apresentado na Figura 2.9.
Com interesse em averiguar a iminência de níveis de serviço abaixo de C, estabelece-se que o estado
de alerta verde termina quando todas as filas de espera de um sistema estão nesse limiar de serviço,
ou seja, quando atingem a sua máxima capacidade. Assim sendo, num dado sistema o respetivo limiar
marca presença quando o tempo de espera é o máximo admitido em nível C para tantos passageiros
quantas forem as filas que compõem o sistema. A afluência de passageiros a filas de espera além da
sua capacidade de espaço introduz, portanto, níveis de serviço abaixo de C, tão mais impactantes
quanto maior a proporção de passageiros nessas condições.
Tal como o tempo de espera, também o espaço de ocupação é medido com referência ao processo de
check-in, pois como já referido, assume-se que as várias áreas de fila de espera são dimensionadas
com base no fluxo que o atravessa.
Pelo exposto nos dois últimos parágrafos, a iminência do alerta amarelo remete para a correspondência
de um tempo de espera igual a 30 minutos a tantas pessoas quantas forem as filas de espera que
constituem a área de check-in.
Se se assumir que cada companhia aérea organiza o seu processo de check-in numa única fila de
espera, então a iminência do alerta amarelo indica que esperam 30 minutos em fila de espera no checkin tantos passageiros quantos forem as companhias aéreas a operar no aeroporto. Assim, para o caso
ilustrativo do aeroporto de Lisboa que é composto por 45 companhias aéreas, o estado amarelo é
ativado quando mais do que 45 pessoas esperam 30 minutos na fila de check-in, ou outros quaisquer
valores relativos a esses parâmetros que em sistemas seguintes provoquem o mesmo grau de
degradação. Fixada assim a calibração, o estado de alerta vermelho surge quando são detetados 1716
passageiros com tempo de espera igual a 30 minutos no processamento do seu check-in.
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4.1.9. Tráfego afluente e variação da taxa de chegada
A variável tráfego afluente mede a quantidade de passageiros deslocados para um sistema de fila de
espera sob a capacidade do mesmo, para que essa informação possa ser tratada nos moldes
estabelecidos para a simulação, agora relativa à contaminação do lado ar ou à segunda fase da
simulação de constrangimentos de capacidade.
A escala de medição e avaliação de tráfego da variável em questão é a mesma que a da variável
tráfego retido uma vez ambas representam o nível de afluência determinística na hora de
processamento seguinte. Assim, a influência dos eventos ligados a essa variável deve ser estabelecida
pelo utilizador em função dessa escala.
Em seguida dá-se a conhecer uma forma de relacionar o tráfego excedente entre as duas fases de
simulação, frisando que outras formas de associação podem ser estabelecidas desde que os volumes
em questão sejam referentes ao mesmo estado de degradação de capacidade. Sugere-se então que
os eventos normalização da perturbação sejam descriminados segundo os três patamares de retenção
de tráfego que podem ser observados na variável tráfego retido, sendo que a variáve afluência de
tráfego assumirá um volume pré-estabelecido de passageiros dentro de cada um dos intervalos,
quando ativado o evento correspondente, podendo por exemplo considerar-se a analogia exposta na
Tabela 4.5.
Tabela 4.5 – Analogia entre o tráfego retido (1ª fase) e o tráfego afluente (2ª fase)
1ª fase | Tráfego retido
2ª fase | Tráfego afluente
tráfego/capacidade total (%)
[0%, 20%]
20%
]20%, 173%]
97%
]173%, 260%]
174%

O tráfego afluente é imediatamente distribuído de modo uniforme pela composição inicial de servidores,
novamente em operação, levando ao aumento da taxa de chegada remetente a cada um e,
consequentemente, à degradação do estado de ocupação e do nível de serviço sentido de igual forma
pelo sistema.
No painel da calibração, o utilizador dispõe de liberdade para reduzir a degradação sobre a taxa de
chegada durante a fase de recuperação, a partir da definição da capacidade de dilatação do sistema,
isto é o aumento percentual de servidores a colocar em operação além capacidade restabelecida.
Tenha-se como auxílio à calibração alguns valores de influência em função do aumento da capacidade
de processamento, expostos Tabela 4.6, fazendo-se notar que é possível adotar outros valores
intermédios desde que obedeçam à mesma relação de proporcionalidade inversa associada.
Tendo como intuito desembaraçar o processamento do tráfego afluente, considera-se que esses
servidores adicionais tratam à máxima capacidade apenas o tráfego excecional, permanecendo ativos
apenas até que o estado de processamento esteja novamente regularizado. Devido a tais
pressupostos, não tem fundamento encarar o aumento de capacidade na avaliação do estado de
ocupação e consequente nível de serviço, mas sim como uma forma de reduzir o tráfego afluente à
capacidade que assume um carácter de permanência, o que resulta na redução do percentual de
tráfego que vem sendo manipulado. Assim, os volumes de tráfego a manipular daqui em diante
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continuam referenciados à capacidade inicial do sistema, pois o efeito de redução associado já fora
contabilizado neste último passo.
Faça-se notar que mesmo que todo o tráfego afluente seja processado pelo aumento de capacidade,
e à capacidade corrente não afluir qualquer incremento de tráfego, o sistema em análise vê sempre o
seu estado de ocupação degradado, ainda que pouco. Embora o foco seja agora o tráfego que concorre
ao sistema na segunda fase de simulação, nestes casos considera-se o impacto do tráfego proveniente
da primeira fase devido à sobrecarga que se faz sentir nos servidores onde o seu processamento
ocorre.
Tabela 4.6 – Calibração entre o tráfego afluente e a variação da taxa de chegada

Calibração da relação Tráfego afluente → Variação da taxa de
chegada
Aumento da capacidade de
processamento

Valor da influência

0%

1,00

10%

0,97

20%

0,94

30%

0,91

40%

0,87

50%

0,84

60%

0,81

70%

0,78

80%

0,75

90%

0,72

100%

0,69

150%

0,53

200%

0,37

O tráfego que por fim se dirige à disposição inicial de servidores logo que esta é reaberta é somado ao
tráfego que chega em horário fora de pico e na variável estado de ocupação é calculado o tráfego que
fica retido após a primeira hora de serviço, hora mais congestionada do período de recuperação, e
avaliado nos moldes característicos da variável.
Há, no entanto, uma particularidade que diferencia as duas fases de simulação no que toca aos efeitos
derivados do estado de ocupação. Quando grandes volumes de tráfego concorrem de rompante ao
sistema, é espectável que os impactos sobre o tempo de espera e o espaço de ocupação dos
passageiros que chegam durante a segunda fase sejam mais gravosos. Tal efeito, aqui denominado
por efeito das massas, deve-se à chegada abrupta de uma grande quantidade de passageiros que
demora a ser processada que baste para que os passageiros que vão chegando não sejam inseridos
no seio de uma situação tumultuosa. Por sua vez, esse efeito estará tão mais presente quanto maior
for o volume de tráfego que vai chegando para ser processado, ou seja o nível de tráfego que se
manifesta no aeroporto.
Pelo exposto, ao reunir no estado de ocupação as informações vindas da variação da taxa de chegada
e da taxa de ocupação inicial, pode notar-se a majoração da resultante de tráfego retido nos casos em

52

que o tráfego afluente alto se combina com a taxa de ocupação inicial média e alta. No primeiro caso
há uma sobrelevação do percentual de tráfego retido de 65% e no segundo caso de 107%.

4.1.10.

Tempo de recuperação

A variável a explorar neste capítulo pretende dar conhecimento ao utilizador sobre a extensão temporal
dos efeitos provocados pela perturbação após a sua resolução, sendo função tanto da flexibilidade de
resolução do sistema como dos efeitos que transitam da primeira para a segunda fase. O utilizador
poderá, portanto, tirar elações sobre a habilidade de reação do sistema, avaliando-o em termos da sua
robustez, ou debilidade, perante os vários níveis de perturbação.
Nesse sentido, o tempo de recuperação de um sistema remete para o tempo que o mesmo demora a
processar o tráfego que lhe compete na segunda fase de modo a recuperar o seu estado de ocupação
inicial. No fundo tal corresponde ao tempo de dissipação do tráfego retido durante a perturbação ao
ritmo de processamento ditado pela folga de que dispõe o sistema. Porém, o mesmo não quer dizer
que o tráfego extraordinário seja unicamente alocado à folga horária de capacidade, pois isso implicaria
que se desse prioridade ao tráfego mais recente ao invés do que já vem atrasado.
Dando seguimento à lógica exposta, chega-se ao tempo de recuperação dividindo a quantidade de
passageiros que após uma perturbação permanecem afetos ao sistema corrente, pela capacidade de
processamento reservada para eventuais perturbações, informações essas provenientes das variáveis
variação da taxa de chegada e taxa de ocupação inicial, respetivamente. Sendo expresso em horas, o
tempo de recuperação é graduado mediante os seguintes intervalos em relação à situação de alarme
que representa.
•

Capacidade sustentada: [0h, 1h00];

•

Capacidade limitada: ]1h00, 2h30];

•

Capacidade esgotada: ]2h30, +∞[.

Por último, faz-se notar que a calibração é uma aproximação da lógica e da parametrização idealizada
pelo que a simulação poderá fornecer resultados ligeiramente desviados da realidade.

4.1.11.

Probabilidade de cancelamento de voos

Tirando partido das folgas de capacidade concedidas a cada processo de fila de espera, é no atraso
detetado no final do processo que assenta a análise e tomada de decisão subjacente ao cancelamento
de voos, levada a cabo pelos decisores aeroportuários. Estando ciente que constitui objetivo de uma
análise real a determinação da quantidade e composição dos voos a cancelar, a partir do atraso último
a simulação dá apenas conhecimento sobre a probabilidade de cancelamento de voos, pretendendose que sirva de apoio à análise mais profunda que se pratica.
Sendo que neste estudo a simulação de exemplo apenas abarca o check-in e o controlo de segurança,
a elação em causa remete apenas para o controlo de segurança, última abordagem do processo.
Porém, relembre-se que aquando da representação e simulação de todo o terminal aeroportuário, o
sistema de fila de espera sobre o qual recai esta dedução deverá corresponder às portas de embarque.
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A avaliação da probabilidade de cancelamento de voos assenta sobre o desempenho do serviço
característico a cada um dos estados de alerta de capacidade a simular. Nesse sentido, o esgotamento
de capacidade é associado a uma probabilidade certa de cancelamento de voos, enquanto a
capacidade limitada a uma probabilidade considerável que deverá ser controlada para que não
degenere num estado mais gravoso. Quanto à manutenção de capacidade, a probabilidade em causa
está controlada dentro de limites que não constituem qualquer risco de cancelamento de voos.
Não dispondo de qualquer informação acerca de quais as circunstâncias de atraso efetivo que levam
ao cancelamento de voos, considera-se a situação extrema de que só o máximo atraso calculado pela
simulação conduz com certeza ao cancelamento de voos. Assim, só atrasos de carácter permanente
acima de 2h60, sensivelmente, irão assinalar estados de esgotamento de capacidade, constituindo o
epicentro de repercussões no processo que tornam inevitável o cancelamento de voos. Fixando a
calibração segundo este pressuposto, o início do estado de capacidade limitada dá-se aos 15 minutos
de atraso efetivo, sendo que abaixo desse valor toma lugar o estado de manutenção de capacidade.

4.1.12.

Custos de manutenção de capacidade

Também a partir do atraso que degenera no final do processo é possível simular e avaliar a magnitude
dos custos de incremento de capacidade para que seja absolvida a parcela do atraso responsável pela
inexequibilidade da agenda de voos e do nível de serviço com que o aeroporto inicialmente se
compromete. A capacidade pode ser reforçada em qualquer ponto do processo, num ou mais pontos,
quer por recurso a um maior potencial de meios tecnológicos e/ou humanos, ao ajuste de estratégias
e procedimentos, entre outras tantas vertentes de atuação.
É sobre a relação deduzida de J. Jeong (1994) (par. 2, pag. 21) que assenta a modelação dos custos
de manutenção provenientes do atraso final detetado, a detalhar em seguida. Por forma a tratar o atraso
em termos percentuais, entenda-se o mesmo como uma relação entre o tempo adicional necessário
para completar um dado patamar de processamento e o tempo inicialmente previsto, tal como descreve
a expressão (4):

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 =

𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 −𝑡𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜
𝑡𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜

×100 ( )

(4)

Onde:

𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 – tempo real;
𝑡𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 – tempo previsto.
Considera-se que o tempo previsto para servir um dado volume de passageiros corresponde a 1 hora.
Logo, o tempo real de uma dada operação compreende a hora inicialmente prevista e o excedente de
tempo necessário para processar o tráfego retido, este último estimado pela simulação. De acordo com
o exposto, constata-se que um atraso efetivo de 10% corresponde na lógica da simulação a 0,1 hora
(6 minutos), levando a que os custos de capacidade aumentem em 1,15%.
Apresentada a base dedutiva dos custos de capacidade, mostra-se abaixo como é tipificado esse
impacto mediante os três estados de alerta intrínsecos à simulação.
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•

Capacidade sustentada: [0 , 5 [;

•

Capacidade limitada: [5 , 30 [;

•

Capacidade esgotada: [30 , +∞[.

4.1.13.

Ajustes de capacidade em sistemas de processamento a jusante

Sendo o terminal aeroportuário um conjunto de sistemas de fila de espera dispostos em série, é sabido
que os sistemas a jusante deverão ter capacidade igual ou superior à dos sistemas a montante a fim
de conseguirem servir todo fluxo que lhes concorre, quer quando os sistemas a montante funcionam
de forma corrente, quer quando neles ocorre uma necessária expansão para acelerar a recuperação
de uma perturbação. Além disso, o aumento de capacidade no sentido de jusante é também importante
para acomodar o tráfego que possa vir de jusante. Ao ter em conta no dimensionamento da operação
estes ajustes na capacidade, evita-se que ocorram estrangulamentos na operação e que o
desempenho do sistema global seja comprometido. Sabendo desta realidade, o modelo dá a hipótese
de simular a capacidade de sistemas a jusante como sendo igual, o dobro ou o triplo dos sistemas que
estão a seu montante.
A simulação da taxa de ocupação inicial em sistemas de maior capacidade a jusante recorre aos
padrões de procura de montante, mas agora referenciados à sua capacidade máxima, tal como mostra
a Tabela 4.7. Neste caso, porque a afluência é agora menos significativa face à capacidade máxima, o
estado de ocupação é menos afetado por perturbações, tanto no que diz respeito ao seu grau como à
sua extensão no tempo. Veja-se pela mesma figura que ao duplicar e triplicar a capacidade para
jusante, uma mesma quantidade de tráfego retido representa, respetivamente, metade e um terço do
impacto no estado de ocupação a montante.
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Tabela 4.7 – Manipulação e avaliação do estado de ocupação em sistemas com o dobro (cima) e o triplo (baixo)
da capacidade de montante
Taxa de ocupação inicial/Procura
Por manutenção ou redução do fluxo vindo de montante
Por aumento de fluxo vindo de montante (expansão) ou de jusante
Baixa
Média
Alta
Média
Alta
á
Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média)
( )
0,2
0,1
0,35
0,25
0,5
0,4
0,7
0,5
1,0
0,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
40
50
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
40
60
80
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
50
80
110
55
0
0
0
0
0
0
5
0
0
25
30
35
55
90
125
60
0
0
0
0
0
0
10
10
10
30
40
50
60
100
140
\
65
0
0
0
0
0
0
15
20
25
35
50
65
65
110
155
70
0
0
0
5
0
0
20
30
40
40
60
80
70
120
170
75
0
0
0
10
10
10
25
40
55
45
70
95
75
130
185
80
0
0
0
15
20
25
30
50
70
50
80
110
80
140
200
85
5
0
0
20
30
40
35
60
85
55
90
125
85
150
215
90
10
10
10
25
40
55
40
70
100
60
100
140
90
160
230
95
15
20
25
30
50
70
45
80
115
65
110
155
95
170
245
100
20
30
40
35
60
85
50
90
130
70
120
170
100
180
260
1h
2h
3h
1h
2h
3h
1h
2h
3h
1h
2h
3h
1h
2h
3h
Perturbação
Duração da perturbação

Grau da perturbação (%)

Estado de
ocupação

Estado de
ocupação
á

Grau da perturbação (%)

( )

0
10
20
30
40
50
60
66,67
70
73,33
76,67
80
83,33
86,67
90
93,33
96,67
100

Perturbação

Taxa de ocupação inicial/Procura
Por manutenção ou redução do fluxo vindo de montante
Por aumento de fluxo vindo de montante (expansão) ou de jusante
Baixa
Média
Alta
Média
Alta
Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média) Hora de pico Horas fora de pico (média)
0,13
0,07
0,23
0,17
0,33
0,27
0,7
0,5
1,0
0,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
40
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
40
60
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
50
80
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
40
50
60
100
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
53
70
67
113
160
0
0
0
0
0
0
3
0
0
40
60
80
70
120
170
0
0
0
0
0
0
7
7
7
43
67
90
73
127
180
\
0
0
0
0
0
0
10
13
17
47
73
100
77
133
190
0
0
0
3
0
0
13
20
27
50
80
110
80
140
200
0
0
0
7
7
7
17
27
37
53
87
120
83
147
210
0
0
0
10
13
17
20
33
47
57
93
130
87
153
220
3
0
0
13
20
27
23
40
57
60
100
140
90
160
230
7
7
7
17
27
37
27
47
67
63
107
150
93
167
240
10
13
17
20
33
47
30
53
77
67
113
160
97
173
250
13
20
27
23
40
57
33
60
87
70
120
170
100
180
260
1h
2h
3h
1h
2h
3h
1h
2h
3h
1h
2h
3h
1h
2h
3h
Duração da perturbação

\

Capacidade sustentada
Taxa de ocupação unitária
Capacidade máxima
Limiar de esgotamento de capacidade
Esgotamento de capacidade
Dissipação do tráfego retido
Manutenção do tráfego retido

Tal como acontece em sistemas que operam com a mesma capacidade de montante, o estado de
ocupação que remete para a capacidade limitada inicia-se assim que o sistema não tem capacidade
para processar todo o fluxo que concorre, ficando uma parcela retida.
No que toca à definição dos limites de esgotamento de capacidade, ao simular sistemas com o dobro
ou o triplo da capacidade de montante assume-se uma lógica diferente do que quando a capacidade
se mantém inalterada. Sendo que o modelo dá a hipótese de simular a chegada de grandes
quantidades de tráfego, em sistemas de maior capacidade face a montante considera-se uma redução
da criticidade dos estados de ocupação, para que na escala de gravidade haja espaço para avaliar os
impactos vindos dessas ocorrências. O mesmo é dizer que em tais circunstâncias de capacidade é
reservada uma capacidade de segurança, além da considerada, para acomodar o tráfego excedente e
assim resistir a perturbações desse cariz. Veja-se que não faz sentido tomar as mesmas considerações
em sistemas conexos de capacidade similar pois adotar uma escala de maior amplitude para avaliar o
impacto de grandes volumes, que é obviamente crítico, levaria a uma avaliação pouco refinada dos
estados de ocupação que já se observam. Considerando então uma capacidade alargada e portanto
uma escala de avaliação mais abrangente nos sistemas em foco neste subcapítulo, o início do alerta
de esgotamento de capacidade no estado de ocupação ocorre quando o tráfego retido perfaz perto de
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30% da capacidade total do sistema, tal como em sistemas equivalentes a montante. Assim, nos
sistemas com o dobro e com o triplo da capacidade de montante, o alerta de maior gravidade é iniciado
quando o estado de ocupação é, respetivamente, igual a 140% e 160%.
Seja notado que apesar do estado de ocupação de um sistema ter sofrido ajustes em virtude do
aumento da sua capacidade, tanto a avaliação dos critérios de nível de serviço como do tráfego retido
ou variáveis que lhes sucedem mantêm a mesma escala de impacto, dado que vêm referenciados à
capacidade máxima praticável. De facto, apesar dos volumes a manipular poderem ser maiores do que
no caso base considerado, compreende-se que os sistemas estejam preparados para acomodar o fluxo
na proporção da sua capacidade.
De acordo com a manipulação de tráfego que se discorre em sistemas de maior capacidade,
apresentam-se na Tabela 4.8 os intervalos de tráfego associados aos três níveis de gravidade
simulados no modelo, bem como os valores de tráfego afluente representativos dos eventos de
normalização, utilizados tanto na transposição de fases de simulação nesse sistema como
simplesmente na chegada de grandes volumes de tráfego.
Tabela 4.8 – Analogia entre o tráfego retido e o tráfego afluente em sistemas com o dobro (esquerda) e o triplo
(direita) da capacidade de montante
1ª fase | Tráfego retido
2ª fase | Tráfego afluente
tráfego/capacidade total (%)
[0%, 10%]
10%
]10%, 178%]
100%
]178%, 478%]
300%

1ª fase | Tráfego retido
2ª fase | Tráfego afluente
tráfego/capacidade total (%)
[0%, 6%]
6%
]6%, 166%]
110%
]166%, 516%]
233%

4.2. Impactos em Sistemas de Acolhimento
4.2.1. Perturbação no Hall de Partidas
A fim de avaliar a perda de nível de serviço em relação à ocupação de zonas de espera e circulação
em sistemas de acolhimento, a medição da perturbação nesses sistemas deve ser sensível ao grau de
congestionamento que aí se faz sentir. Enquanto a perturbação gerada por um evento contra a
segurança é medida pela proporção da área a isolar, definida pelo utilizador, a influência do tráfego
retido recorre aos padrões de ocupação de espaço presentes em cada sistema em análise. Nesse
último contexto, veja-se como simular a perturbação no hall de partidas, único sistema de acolhimento
abrangido pelo estudo.
Como na estrutura aeroportuária habitual o check-in e o controlo de segurança partilham do mesmo
acolhimento a montante, é na calibração da perturbação gerada pelo fluxo retido que se faz a distinção
entre os espaços físicos/momentos “antes do check-in” e “antes do controlo de segurança”. Pela Tabela
2.2 percebe-se que, para um mesmo número de passageiros, o fluxo antes do check-in é mais
condicionante para a ocupação do espaço do que o fluxo antes do controlo de segurança. Assim sendo,
no modelo a degradação do nível de serviço no hall de partidas é controlada pelo tráfego retido vindo
do check-in, sendo a influência entre os dois sistemas igual à unidade.
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Atendendo aos valores da tabela, da relação (3) vem que o impacto causado no hall de partidas pelo
controlo de segurança é 78% menor do que o impacto causado pelo check-in, sendo esse o valor
adotado na calibração do modelo uma vez que as variáveis de retenção de tráfego recorrem à mesma
escala de medida.
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜 "𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘−𝑖𝑛"
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜 "𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘−𝑖𝑛"

1,8 𝑚2⁄𝑝𝑎𝑥

= 2,3 𝑚2⁄𝑝𝑎𝑥 = 0,78

(3)

4.2.1. Espaço ocupado por pessoa e ocupação de salas de espera no hall de
partidas
Tal como as variáveis que avaliam a ocupação espacial em sistemas de fila de espera, também as que
constituem objeto de estudo deste subcapítulo poderiam ser tratadas a partir da averiguação das
características físicas do aeroporto a simular. Porém, indo ao encontro de uma formulação geral de
avaliação, a calibração não irá recair sobre áreas ou disposições geométricas das zonas de circulação
e lotação das salas de espera no hall de partidas, como à primeira vista poderia parecer, mas sim sobre
a distribuição da degradação do nível de serviço fixada pela perturbação, subjacente ao
encaminhamento do fluxo deslocado.
Sendo que todo o tráfego desviado para montante ocupa, inicialmente, as zonas de circulação, seria
razoável considerar uma influência máxima sobre o espaço de circulação, isto é, de valor unitário. No
entanto, o mesmo tráfego não se desloca de uma só vez para a zona de circulação, sendo encaminhado
para lá gradualmente à medida que decorre a perturbação, pelo que se considera uma atenuação do
impacto anteriormente considerado igual a 10%, perfazendo portanto 90%.
Por outro lado, nem todo o tráfego que flui pelos corredores de circulação se instala em salas de espera,
sendo que o impacto sobre essas zonas considera agora uma atenuação do impacto sobre zonas de
circulação de 10%, vindo igual a 80%. Veja-se que este decréscimo leva a que a simulação só acuse
situações de sobrecarga das zonas de espera quando o tráfego deslocado for significativo, ou seja,
quando a perturbação no hall de partidas for elevada e/ou longa.

4.3. Síntese de Impactos e Análise de Risco
4.3.1. Degradação do nível de serviço e do nível de impactos na operação
A avaliação dos impactos na operação resulta da média da degradação dos níveis de serviço em cada
sistema, que por sua vez resulta da média dos critérios sobre os quais se fundamenta.

4.3.1. Análise do nível de risco na operação
O último tópico a tratar prende-se com a formulação do cálculo e avaliação do risco no âmbito da
operação, uma das últimas variáveis para onde converge a simulação. Neste âmbito, relembre-se que
o risco resulta da combinação do impacto, o qual depende da vulnerabilidade do sistema, com o estado
de ameaça do cenário de destabilização, isto é a probabilidade de um conjunto de perturbações
ocorrerem em simultâneo (probabilidade combinada).
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Numa análise anterior à simulação, a magnitude/gravidade do estado de ameaça é avaliada numa
escala de três níveis – baixo, médio e alto – induzindo na simulação um estado de alerta equivalente.
O cruzamento entre o impacto e a ameaça resulta na matriz de risco exposta na Figura 2.3. Na ótica
da simulação, o alerta sobre o risco é baixo em presença do cenário de cor amarela, moderado para
cenários de cor verde e azul e alto para cenários de cor roxa e vermelha.
Tal como se tem vindo a interpretar a simulação, os níveis de alerta baixo e moderado identificam graus
de impacto no risco aceitáveis, sendo que na presença do nível moderado o risco deve ser mantido
sobre investigação e controlo permanente. Já o nível alto alerta para riscos de magnitude inaceitável,
sendo prioritário e urgente intervir a fim de manter o risco dentro dos limites aceitáveis.
Resta referir que os limites dos patamares de probabilidade de ocorrência são fixados de acordo com
a metodologia adotada pelos responsáveis em avaliação e gestão de risco, tendo sempre presente
que, independentemente dos limites fixados, o resultado da simulação está em concordância com o
padrão de avaliação de risco convencionado. O mesmo é dizer que, os agentes que se debruçam sobre
esta problemática do risco gozam de uma certa flexibilidade para delimitar os escalões de
probabilidade, na medida em que detêm o conhecimento das implicações sobre o risco sobrejacente
aos impactos deduzidos, à margem da vulnerabilidade do sistema.
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5. Análise e Discussão de Resultados
Neste capítulo são dados a conhecer os vários cenários simulados sob parametrização da perturbação,
do estado inicial e da capacidade de reação do serviço, decorrendo a análise de sensibilidade e sua
discussão em função dos parâmetros variáveis.

5.1. Cenário 1 – Falha de equipamentos de raio-X de acesso
comum ao controlo de segurança centralizada
Na zona a tratar, situada no piso 1, existem 11 equipamentos de raio-X, 10 acessíveis à generalidade
do público e 1 de acesso restrito apenas para utilizadores específicos (serviço Green Way). Nas
análises que se seguem admite-se que o serviço Green Way é utilizado por 5% dos passageiros e que
os restantes 95% são tratados nos 10 servidores de acesso comum.

5.1.1. Cenário 1a
Em função do nível de procura, pretende-se estudar o impacto gerado pela falha de 1 equipamento de
raio-X de acesso comum na ausência de quaisquer medidas preventivas e reativas relativamente à
capacidade do controlo de segurança, vindo estabelecidas na Tabela 5.1 as diretrizes de simulação.
Tabela 5.1 – Definição das condições de simulação do cenário 1a

Perturbação do serviço no Controlo de Segurança
Grau (% tráfego afeto)

Probabilidade de ocorrência

Duração

9,5%

Baixa

1h

Estado inicial do serviço no Controlo de Segurança
Nível de atraso

Nível de procura
Baixa

Média

Alta

Nulo

Capacidade de reação do serviço no Controlo de Segurança

0%

Relação entre a capacidade do Controlo de
Segurança e a capacidade do Check-in
1

Reforço da capacidade na 1ª fase

Reforço da capacidade na 2ª fase

0%

0%

Folga no planeamento da atividade

Pelos resultados da 1ª fase de simulação expostos na Figura 5.1, pode observar-se que o tempo de
espera, o espaço de ocupação e o atraso no controlo de segurança não são afectados de forma
significativa, alcançando o alerta amarelo – Nível de serviço D (abaixo do mínimo recomendável) –
apenas quando o nível de procura se manifesta elevado. Note-se que o atraso no controlo de segurança
só se faz sentir quando a procura está acima do nível médio, pois só aí se denota a retenção de tráfego.
Nesse ponto, o controlo de segurança deixa de estar em regime estacionário e passa a estar em regime
transitório.
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Assumindo-se de nível baixo a probabilidade de falha de um equipamento de raio-X, o risco na
operação mantém-se baixo ao longo dos vários patamares de procura.

Figura 5.1 – Impacto na 1º fase de simulação do cenário 1a

Como o tráfego retido permanece na zona de alerta verde, a transposição de tráfego da 1ª fase de
simulação para a 2ª é nula ou praticamente enixestente, sendo por isso insignificante a análise da 2ª
fase. O mesmo resultado permite ainda concluir que o estado de ocupação não é afectado pelo
aumento da duração da perturbação, não sendo por isso também relevante a sua simulação.

5.1.2. Cenário 1b
O presente cenário é em tudo semelhante ao cenário 1, à exceção de que é agora tratada a falha de
um número mínimo de equipamentos de raio-X de acesso comum com agravamento de impacto além
de 1 hora de perturbação, o que permitirá simular a extensão temporal da perturbação, bem como a 2ª
fase de simulação, o que no cenário 1 se demonstrou infundamentado.
Sabe-se pela Tabela 4.3 que o aumento da duração da perturbação gera impacto negativo para graus
de perturbação acima de 80%, 50% e 20% para os níveis de procura baixa, média e alta,
respetivamente. Então, o número mínimo de raio-X avariados cuja perturbação associada supera esses
limiares corresponde a 9 (85,5%), 6 (57%) e 3 (28,5%), para os níveis de procura baixo, médio e alto,
respetivamente. Com este último apontamento pode entender-se por completo a parametrização da
simulação que vem na Tabela 5.2.
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Tabela 5.2 – Definição das condições de simulação do cenário 1b

Perturbação do serviço no Controlo de Segurança
Grau (% tráfego afeto)
28,5%

57,0%

Probabilidade de ocorrência
Baixa

85,5%

Duração
1h

2h

3h

Estado inicial do serviço no Controlo de Segurança
Nível de atraso

Nível de procura
Baixa

Média

Nulo

Alta

Capacidade de reação do serviço no Controlo de Segurança

0%

Relação entre a capacidade do Controlo de
Segurança e a capacidade do Check-in
1

Reforço da capacidade na 1ª fase

Reforço da capacidade na 2ª fase

0%

0%

Folga no planeamento da atividade

Numa primeira análise aos resultados de simulação presentes na Figura 5.2, pode ver-se que os graus
de perturbação identificados acima, quando combinados com os níveis de procura associados,
reproduzem impactos semelhantes na 1ª fase de simulação, pois geram próximos graus de retenção
de tráfego ao longo do tempo, tal como indica a Tabela 4.3. Já na 2ª fase de simulação, ainda que o
tráfego afluente seja semelhante nos 3 casos, a resposta do sistema estará fortemente dependente do
nível de procura instalado no sistema, pelo que os impactos variam conforme esses níveis.
Analisando-se a 1ª fase de simulação, todas as variáveis analisadas com exceção dos custos de
manutenção de capacidade/ probabilidade de cancelamento de voos acusam o alerta amarelo antes
da perturbação completar 1 hora, entrando cada variável nesta zona em momentos distintos consoante
o nível de procura instalado no sistema. A variável que é exceção apenas atinge a zona amarela
ligeiramente depois da 1ª hora de perturbação.
O tempo de espera é a parcela do nível de serviço mais afetada sensivelmente a partir da 1ª hora de
perturbação, chegando mesmo a estar iminente o alerta vermelho ao fim da 3ª hora de perturbação.
Esse último estado quer dizer que quase o dobro dos passageiros que comporta a capacidade total do
controlo de segurança está próxima de experimentar um tempo de espera superior a 7 minutos, e por
isso um nível de serviço inferior C. Nessas condições depreende-se que o nível de serviço
disponibilizado no controlo de segurança fica à tangência do nível E.
No desenvolvimento da 2ª fase de simulação, o alerta amarelo faz-se sentir em circunstâncias de
procura alta, em todas as variáveis com a exceção dos custos de manutenção de capacidade/
probabilidade de cancelamento de voos, que permanecem sempre em zona de alerta verde. O tempo
de espera, o atraso e o nível de serviço no controlo de segurança reclamam alerta amarelo quando a
perturbação tem duração superior a 1 hora, enquanto o nível de impacto e o nível de risco na operação
só a partir de 2 horas de perturbação. Todas as outras variáveis atingem o alerta amarelo em
perturbações com duração inferior a 1 hora.
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O tempo de recuperação é a variável que mais impacto sofre por parte do aumento da duração da
perturbação, aumentando cerca de 0,06 unidades de impacto por hora, a partir da 1ª hora de
perturbação. Por esse motivo, a variável em questão é a única a atingir a zona de alerta amarelo em
nível de procura médio. Tal ocorre para o máximo da duração simulada, o que quer dizer que o sistema
demora mais do que 1 hora a retomar as condições normais de serviço para perturbações a partir de 3
horas.
O atraso no controlo de segurança na 2ª fase demonstra ser a variável mais sensível ao aumento da
procura, atingindo a variação máxima simulada de 0,38 unidades de impacto a partir do nível de procura
em que o atraso se faz sentir (algures entre o nível médio e alto). Também nestes moldes se comportam
os custos de manutenção de capacidade/ probabilidade de cancelamento de voos, embora com
menores variações entre patamares de procura, já que são uma réplica em menor escala do atraso.

Figura 5.2 – Impacto na 1ª e na 2ª fase de simulação do cenário 1b
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Em ambas as fases de simulação, durante a época de procura alta o nível de serviço no hall de partidas
permanece na zona de alerta amarelo, sendo inferior ao nível C para a duração simulada, assim como
em hora de ponta na ausência de qualquer instabilização.
Sendo naturalmente visível em ambas as fases, o nível de risco na operação é a variável que menos é
afetada pelo aumento do nível de procura e pelo aumento da duração da perturbação, mantendo-se
praticamente constante em cada patamar de procura a partir da 1 hora de perturbação.
Por último, refira-se que os custos de manutenção de capacidade resultantes do panorama de
perturbação representam o investimento necessário para colmatar todos os impactos derivados das
mesmas e retomar ao estado inicial de impacto de cada variável (na ausência de perturbações).

5.2. Cenário 2 – Restrições ao processamento na zona de Check-in
Num caso de estudo mais abstrato, podendo representar inúmeras ocorrências, o cenário 2 remete
para a simulação dos impactos gerados por restrições ao processamento no check-in fazendo variar
todas as condicionantes da perturbação e do estado de serviço inicial. Para os casos que assumam
estados de alerta vermelho pretende-se ainda verificar a efetividade e os benefícios decorrentes do
reforço da capacidade de processamento e do aumento da folga no planeamento da atividade.
Introduzido o cenário, na Tabela 5.3 sintetizam-se as condições de simulação.
Tabela 5.3 – Definição das condições de simulação do cenário 2

Perturbação do serviço de Check-in
Probabilidade de ocorrência

Grau (% tráfego afeto)

Baixa

0% a 100%

Média

Duração

Alta

1h

2h

3h

Estado inicial do serviço de Check-in
Nível de atraso (1)

Nível de procura
Baixa

Média

Alta

Nulo

Baixo

Médio

Alto

Capacidade de reação do serviço de Check-in
Folga no planeamento da atividade (2)
0%

20% a 40%

40% a 70%

Relação entre a capacidade do Controlo de
Segurança e a capacidade do Check-in
1

Reforço da capacidade na 1ª fase (3)

Reforço da capacidade na 2ª fase (3)

0% a 100%

0% a 100%

(1) Os níveis de atraso baixo, médio e alto são apenas simulados na análise do impacto total na operação, da
probabilidade de cancelamento de voos e dos custos de manutenção na capacidade.
(2) A folga no planeamento da atividade só irá afetar o atraso no check-in e os impactos que dessa variável
dependam.
(3) Lida a partir dos resultados calculados para o caso de aumento de capacidade nulo.

Como o agravamento do impacto gerado pelo aumento da duração só ocorre para graus de perturbação
superiores a 80%, 50% e 30%, respetivamente, para os casos de procura baixa, alta e média, abaixo
dessas combinações os valores de impacto para perturbações superiores a 1 hora foram obtidos
teoricamente e não por via de simulação, uma vez que a mesma dá a conhecer somente a situação
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mais crítica do cenário simulado. Assim poderá observar-se nos resultados da 1ª fase que abaixo
dessas percentagens, o impacto resultante da 1ª hora de perturbação é atenuado ou mantido nas horas
seguintes, dado que o grau de perturbação não é impactante para as novas condições de tráfego que
se fazem sentir fora da hora de ponta, tal como mostra a Tabela 4.3. Nos resultados da 2ª fase o
sistema não é afetado pelo aumento de duração da perturbação quando a 1ª fase não sofre influência
negativa derivada desse aumento.

Os resultados apurados para o nível de serviço no Check-in, Figura 5.3 e Figura 5.4, mostram que em
situação de procura baixa, o impacto na 2ª fase é muito inferior ao impacto de 1ª fase, indicando a
permanência de estados de capacidade sustentada, mesmo quando na 1ª fase o impacto revela a
existência de estados de capacidade limitada. À medida que aumenta o nível de procura, bem como o
grau e a duração da perturbação, a 2ª fase vai ganhando destaque face à 1ª fase, até que a sobrepõe
devido ao efeito das massas. No período de procura média, o impacto na 2ª fase iguala o impacto na
1ª fase aos 100% de uma perturbação de 3 horas. Em situação de procura alta, algures entre 70% e
80% de afetação de tráfego em perturbações de 2 horas e 50% e 60% em perturbações de 3 horas, o
impacto da 2ª fase começa a sobrepõe-se ao impacto da 1ª fase.

Figura 5.3 – Impactos no nível de serviço do Check-in na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga em
processos de fila de espera: 0%

Figura 5.4 – Impactos no nível de serviço do Check-in na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga em
processos de fila de espera: 0%
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Experimentam-se estados de capacidade esgotada e níveis de serviço E e F ao nível da procura média
e alta, tal como pormenorizam os gráficos. Para reduzir o impacto das respetivas circunstâncias de
perturbação a fim de reproduzirem estados de capacidade limitada e sustentada, independentemente
da duração que a perturbação possa tomar, pelos gráficos conclui-se que o aumento da capacidade de
processamento no check-in na 1ª fase deverá ser superior a 21% e 51%, em períodos de procura média
e alta, respetivamente. Em relação à 2ª fase, a capacidade de processamento no check-in deverá
expandir-se sensivelmente além de 7% e 47%, em períodos de procura média e alta, respetivamente.
De salientar que na 2ª fase a nova capacidade disponibilizada no check-in terá de gerar uma taxa de
transferência tal que a capacidade dos processos de fila de espera subsequentes consigam acomodar,
caso contrário o impacto que fora resolvido no check-in transitará para jusante, impedindo que seja
totalmente absolvido.
Como se observa nos resultados de simulação constantes no ANEXO B, o aumento de folga nos
processos de fila de espera não conduz a reduções significativas no impacto sobre o nível de serviço
no check-in, continuando a notar-se estados de capacidade esgotada durante as épocas de procura
média e alta. Com o aumento da folga consegue-se que a necessidade de reforço da capacidade de
processamento para que se experimentem apenas estados de capacidade limitada e sustentada
diminua no máximo cerca de 14% e 5% face à situação de folga nula, respetivamente, durante e depois
da perturbação.

Relativamente ao nível de serviço no Hall de partidas, Figura 5.5 e Figura 5.6, em época de procura
alta, pode notar-se a presença do estado de capacidade sustentada e um nível de serviço menor ou
igual a C apenas em perturbações com duração muito curta ou de grau reduzido.
O impacto no hall de partidas gerado por uma perturbação no check-in apresenta um desenvolvimento
menor na 1ª fase do que na 2ª. Devido ao afunilamento que se poderá fazer sentir durante a
perturbação, a aglomeração no hall de partidas do tráfego que ficou retido no check-in contrapõe-se à
rarefação de tráfego que finalizou o processo de check-in e se dirige para jusante. Por esse motivo, no
hall de partidas o impacto de 2ª fase alcança o de 1ª fase em perturbações menores, quando em
comparação com outros sistemas. Para o caso da procura média o impacto da 2ª fase começa a
sobrepor-se ao da 1ª fase algures entre 80% e 90% e 70% e 80% de tráfego afeto, respetivamente
para perturbações de 2 e 3 horas de perturbação. Em relação à procura alta, o início da sobreposição
ocorre entre 30% e 40% para 1 e 3 horas de perturbação e entre 40% a 50% para 2 horas de
perturbação
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Figura 5.5 – Impactos no nível de serviço do Hall de Partidas na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga em
processos de fila de espera: 0%

Figura 5.6 – Impactos no nível de serviço do Hall de Partidas na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga em
processos de fila de espera: 0%

O estado de capacidade esgotada toma lugar apenas na 2ª fase, para a perturbação máxima simulada
em época de procura média, e acima de 58% em época de procura alta, dependendo do grau da
duração da perturbação. Para rebaixar esses casos até estados de capacidade limitada e sustentada
qualquer que seja a duração da perturbação, o aumento de capacidade de processamento terá de ser
superior a 42% em época alta.

Como se observa na Figura 5.7, o impacto no nível de serviço do controlo de segurança derivado de
uma perturbação no check-in é baixo na 1ª fase de simulação, permanecendo em níveis de serviço
iguais ou inferiores a C. Apesar da redução do tráfego afluente no controlo de segurança, que faria
baixar o impacto sobre o nível de serviço, o aumento do atraso oriundo do check-in conduz ao aumento
do impacto para determinadas magnitudes de perturbação. Por outro lado, para certos casos de
aumento da perturbação durante a 1ª fase, o efeito da redução do tráfego afluente no controlo de
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segurança sobrepõe-se ao efeito do aumento do atraso, levando à redução do nível de serviço no
controlo de segurança, ainda que de uma forma muito ténue.
Observando também a Figura 5.8, pode constatar-se que em época baixa, o impacto da 2ª fase
aproxima-se do impacto de 1ª fase para a perturbação máxima simulada. Já em época média, o impacto
de 2ª fase toma maior expressão face ao da 1ª fase, entre 65% e 70% de tráfego afeto em perturbações
de 1 e 2 horas e entre 60% e 65% em perturbações de 3 horas. Para o caso da época alta, a
sobreposição ocorre quando o grau da perturbação está entre 20% e 30% qualquer que seja a sua
duração.

Figura 5.7 – Impactos no nível de serviço do Controlo de Segurança na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga
em processos de fila de espera: 0%

Figura 5.8 – Impactos no nível de serviço do Controlo de Segurança na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga
em processos de fila de espera: 0%

Relativamente aos resultados obtidos para o atraso no controlo de segurança, expostos na Figura 5.9
e na Figura 5.10, conclui-se que durante o período de procura média, a sobreposição do impacto de 2ª
fase sobre o de 1ª fase ocorre entre 90% e 100% de tráfego afetado em perturbações de 3 horas.
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Durante o período de procura alta o mesmo acontece aos 70% e entre 50% e 60% para perturbações
de 2 e 3 horas, respetivamente.

Figura 5.9 – Impactos no atraso do Controlo de Segurança na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga em
processos de fila de espera: 0%

Figura 5.10 – Impactos no atraso do Controlo de Segurança na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga em
processos de fila de espera: 0%

O atraso no controlo de segurança iguala a 1 hora, indicando a partir daí o esgotamento de capacidade,
ao nível da procura média e alta tanto na 1ª como na 2ª fase. Na 1ª fase, para o período de procura
média tal ocorre aos 92% de tráfego afeto em perturbações de 3 horas, e para o período de procura
alta aos 100%, 70% e 60% em perturbações de 1, 2 e 3 horas, respetivamente. Na 2ª fase o
esgotamento de capacidade inicia-se em época média aos 95% de tráfego afetado em perturbações
de 3 horas, e em época alta aos 70% e 55% em perturbações de 2 e 3 horas, respetivamente. A fim de
manter o atraso dentro dos limites da capacidade sustentada e limitada, qualquer que seja a duração
da perturbação, poderá reforçar-se a capacidade de processamento no check-in na 1ª fase além de
8% e 40%, em época média e alta, respetivamente, e na 2ª fase além de 5% e 45% relativamente às
mesmas épocas.
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O aumento da folga em processos de fila de espera representa uma redução significativa do atraso,
como se pode ver pelos resultados apresentados no ANEXO C. Poderá constatar-se que recorrendo a
uma folga entre 20% e 40%, os estados de capacidade esgotada existentes no caso de folga nula
extinguem-se por completo. Com uma folga entre 40% e 70%, o atraso no controlo de segurança não
será maior do maior do que 30 minutos, qualquer que seja a perturbação simulada.

Pela Figura 5.11 e Figura 5.12 pode notar-se que, tanto na 1ª como na 2ª fase, para certas combinações
entre o nível de procura e o atraso inicial a amplitude do nível de impacto gerado na operação é
semelhante, ainda que apresentem um desenvolvimento diferente ao longo do grau e da duração da
perturbação, desenvolvimento esse característico do nível de procura instalado no sistema. As
respetivas correspondências vêm identificadas por setas na Tabela 5.4 e na Tabela 5.5, relativas à 1ª
e à 2ª fase, respetivamente. De notar que na 2ª fase as semelhanças não são tão próximas quanto na
1ª fase.
Tabela 5.4 – Combinações entre o nível de procura e o nível de atraso inicial que traduzem o mesmo impacto na
operação na 1ª fase de simulação do cenário 2

Nível de procura

1ª fase
Baixa

Média

Alta

Nulo
Nível de
atraso
inicial

Baixo
Médio
Alto

Tabela 5.5 – Combinações entre o nível de procura e o nível de atraso inicial que traduzem o mesmo impacto na
operação na 2ª fase de simulação do cenário 2

Nível de procura

2ª fase
Baixa

Média

Alta

Nulo
Nível de
atraso
inicial

Baixo
Médio
Alto

Pelos gráficos poderá observar-se também que em época alta, na presença de um atraso inicial médio
ou alto no check-in, ou em época média, na presença de um atraso alto, para uma qualquer perturbação
que ocorra no início da cadeia de processamento, o impacto global na operação, tanto na 1ª como na
2ª fase, nunca traduzirá um estado de capacidade sustentada, deduzindo-se portanto que o nível de
serviço médio do sistema será sempre acima de C. Em época alta e perante um atraso inicial baixo no
check-in, só apenas para perturbações muito reduzidas se fará sentir o estado de capacidade
sustentada e um nível de serviço médio igual ou inferior a C.
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Figura 5.11 – Impactos na operação na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de
espera: 0%
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Figura 5.12 – Impactos na operação na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de
espera: 0%

Os gráficos acima acusam a presença de estados de capacidade esgotada nas seguintes conjugações
de nível de procura e atraso inicial no check-in, durante ocorrência da perturbação: procura média –
atraso alto; procura alta – atraso baixo/médio/alto; e depois de resolvida a perturbação: procura média
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– atraso baixo/médio/alto; procura alta – atraso nulo/baixo/médio/alto. No único caso identificado onde
o atraso é nulo, para que o nível de impacto global na operação permaneça abaixo do patamar de
esgotamento de capacidade, qualquer que seja a magnitude da perturbação, uma das soluções pode
passar por aumentar a capacidade de processamento do check-in ao início da 2ª fase em mais de 35%.
Para todos os outros casos identificados, o reforço da capacidade de processamento no check-in não
irá anular o aumento de impacto decorrente da existência de um atraso inicial, pois na lógica do modelo
é assumido que esse atraso já está consumado no sistema, sendo portanto irreversível. Relembre-se
que, além desta análise global, poderá também recorrer-se a uma análise local, tendo sido dado na
análise de cada sistema valores indicativos para a resolução do problema nos mesmos moldes, e assim
controlar o nível de serviço local.
Pelos resultados expostos no ANEXO C, conclui-se que, com o aumento da folga em processos de fila
de espera em cerca de 20% a 40%, o estado de capacidade esgotada extingue-se por completo para
a 2ª fase do cenário definido por um nível de procura médio e um atraso inicial baixo, e apenas se
manifesta para a perturbação máxima na 1ª fase do panorama procura media – atraso baixo. Quando
a folga operacional é estabelecida entre 40% e 70%, o estado de capacidade esgotada resolve-se
também para a 1ª fase da combinação procura média – atraso alto, e para a 2ª fase das combinações
procura média – atraso baixo e procura alta – atraso nulo.
Apesar da irreversibilidade do atraso inicial que se faz sentir no check-in e até ao fim da cadeia de
processamento, o planeamento mais folgado dos processos de fila de espera permite que os sistemas
a jusante do check-in possam absolver parte desse atraso quando em comparação com o caso de folga
nula. Desta forma, nas simulações cuja operação se apresenta folgada, o impacto do atraso inicial é
reduzido.
Como se pode ver pela Figura 5.13 e pela Figura 5.14, a probabilidade de cancelamento de voos e o
custo de manutenção de capacidade apresentam um desenvolvimento igual ao atraso no último sistema
de fila de espera simulado, dado que as respetivas variáveis são uma consequência direta desse
atraso. Seja lembrado que os custos de manutenção de capacidade que implica cada cenário de
perturbação permitem reduzir os respetivos níveis de impacto na operação, a fim de garantir os
requisitos da operação aeroportuária.
Em situação de atraso nulo, para uma vasta gama de perturbações possíveis, a probabilidade de
cancelamento de voos denota-se considerável e o custo de manutenção de capacidade entre 5% e
30%. Para as situações de atraso inicial médio e alto no check-in, o impacto nunca acusa a manutenção
de capacidade, quer durante a perturbação quer depois de normalizado o serviço.
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Figura 5.13 – Impactos na probabilidade de cancelamento de voos/custos de manutenção da capacidade na 1ª
fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de espera: 0%
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Figura 5.14 – Impactos na probabilidade de cancelamento de voos/custos de manutenção da capacidade na 2ª
fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de espera: 0%

Existindo atrasos iniciais no check-in, podem-se notar casos onde ocorre, sem margem de dúvida, o
cancelamento de voos e os custos de manutenção de capacidade se assumem maiores do que 30%.
Tal só não acontece na 1ª fase na conjugação entre o nível de procura baixo e o atraso inicial baixo, e
na 2ª fase para o nível de procura baixo. A redução de gravidade destes casos não pode ocorrer por
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meio do reforço da capacidade de processamento do check-in, como já explicado na exposição dos
níveis de impacto na operação.
Os resultados dispostos no ANEXO E permitem concluir que, para uma folga entre 20% a 40%, só
degenerarão em estados de capacidade esgotada as conjugações entre o atraso alto e a procura média
e alta, na 1ª fase e na 2ª fase, e ainda entre o atraso médio e a procura alta na 2ª fase. Para uma folga
entre 40% a 70% não se faz sentir o alerta vermelho, tanto na 1ª fase como na 2ª. Isto quer dizer que
não haverão certezas absolutas no que toca ao cancelamento de voos e que os custos de manutenção
não serão superiores a 30%.
Quando a folga das operações está entre 40% a 70%, na 1ª fase de uma qualquer perturbação no
check-in sem qualquer atraso no mesmo, o impacto resultante será sempre ao nível da capacidade
sustentada. Assim sendo, a probabilidade de cancelamento de voos está dentro dos limites aceitáveis
e os custos de manutenção de capacidade são inferiores a 5%.
Com o aumento da folga, pode manifestar-se o alerta verde na presença de um atraso inicial médio no
check-in, enquanto para a situação de folga nula só se faziam sentir os dois alertas superiores.
A Figura 5.15 indica que o tempo de recuperação assume estados de capacidade esgotada, ou seja, é
superior a 2h30, durante os períodos de procura média e alta. Tal acontece no primeiro caso a partir
de 94% e 70% de tráfego diretamente afetado, em perturbações de 2 e 3 horas, respetivamente, e no
segundo caso a partir 84%, 53% e 43%, em perturbações de 1, 2 e 3 horas, respetivamente. Por forma
a reduzir estes casos a estados de capacidade limitada e sustentada, uma solução será aumentar a
capacidade de processamento no check-in ao início da 2ª fase para mais de 20% e 57%, durante a
época média e alta, respetivamente.
A variação da folga instaurada nos processos de fila de espera não contribui para a redução do tempo
de recuperação do sistema pois não afeta a velocidade de processamento dos passageiros retidos.

Figura 5.15 – Impactos no tempo de recuperação do Controlo de Segurança do cenário 2 – folga em processos
de fila de espera: 0%
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As linhas de risco apresentadas na Figura 5.16 e na Figura 5.17 expressam o máximo impacto gerado
por cada grau de perturbação, independentemente da sua duração. Assim, até certo ponto, o impacto
delineado corresponde à duração de 1 hora e após esse grau à duração de 3 horas.
Na 1ª fase, destaca-se o nível de risco alto apenas para o caso da probabilidade de ocorrência da
perturbação alta, acima de 83%, 52% e 15% de tráfego afetado, respetivamente, durante o período de
procura baixa, média e alta.
Na 2ª fase, o nível de risco faz-se notar alto para graus de perturbação superiores a 24%, 60% e 67%,
respetivamente, para as combinações probabilidade alta – procura alta, probabilidade média – procura
alta e probabilidade alta – procura média.

Figura 5.16 – Impactos no risco na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de espera: 0%

Figura 5.17 – Impactos no risco na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de espera: 0%

A diminuição do risco dos casos identificados consegue-se através da redução do nível de impacto por
via das soluções sugeridas na análise de cada variável decisional.

77

6. Conclusões, Considerações Finais e Próximos Passos
A motivação da presente dissertação consiste em medir a interferência de ameaças e requisitos de
segurança na eficiência dos processos aeroportuários, cada vez mais imposta pelo aumento da
procura. Neste sentido, tem-se como objetivo desenvolver um modelo de avaliação de impactos e riscos
no processo de partidas do terminal de passageiros, decorrentes de eventos contra a segurança
aeroportuária. A aplicação ao modelo foca-se em eventos mutuamente frequentes e impactantes para
a operação.
O estudo iniciou-se com a revisão da literatura pertinente, donde se obteve conhecimentos na área do
risco, dos processos aeroportuários e de sistemas de filas de espera. Em seguida, estruturou-se uma
metodologia de análise aliada à escolha da ferramenta que a iria suportar. Ficou então assente uma
análise quantitativa de impactos e semi-quantitativa do risco, viabilizada pela ferramenta de simulação
Multipass. Os passos seguintes englobaram a definição do modelo de simulação e a sua calibração
para o Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa. Uma posterior análise de sensibilidade a essa calibração
permitiu tirar conclusões sobre a criticidade dos cenários simulados.
Como resultado final, tem-se um modelo que avalia o nível de impactos e riscos no contexto atual da
operação e, caso estes tomem proporções inaceitáveis, dá suporte ao planeamento reativo e/ou próativo da capacidade, por forma a melhorar a eficiência dos processos na sua resposta a ameaças. Daí
emerge uma ferramenta de apoio à decisão aos gestores aeroportuários e governamentais, que
pretende facilitar e incentivar a avaliação recursiva das variáveis em estudo, bem como a escolha entre
diferentes configurações de capacidade mediante os benefícios que representam para o controlo da
sua magnitude.

A análise de sensibilidade desenvolvida é relativa a perturbações no controlo de segurança e no checkin. No primeiro caso de análise, é explorada uma ocorrência em concreto, a falha de equipamentos de
raio-X no controlo de segurança do Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa, enquanto no segundo caso a
perturbação pode ser representativa de qualquer ocorrência, desde que estabelecida nos moldes de
simulação do modelo.
A análise de sensibilidade ao primeiro caso demonstra que, mesmo com uma operação pouco ou nada
folgada, a falha de equipamentos de raio-X até um número mínimo que leva à instabilização da
operação além de 1 hora conduz a impactos e riscos dentro de limites aceitáveis, ainda que devam ser
controlados para que não atinjam patamares críticos.
Contrariamente, tendo demonstrado resultados de criticidade elevada, a análise de sensibilidade a
perturbações no check-in permite tirar algumas conclusões em relação à efetividade do reforço da
capacidade vs. o aumento da folga no planeamento dos processos. O reforço da capacidade demonstra
ser mais eficiente na redução de impacto da maior parte das variáveis em estudo, à exceção das
variáveis que medem o atraso e que dele diretamente dependem, nas quais o aumento da folga
apresenta resultados mais satisfatórios. Além disso, em presença de atrasos iniciais, a atuação reativa
através do reforço da capacidade não consegue absolver a parcela de atraso que já está consomada
no sistema, ao contrário do planeamento mais folgado da operação, que deixa margem para que os
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processos a jusante o consigam fazer. Na escolha de uma ou outra solução, ou um misto das duas,
deverá ter-se em consideração as vulnerabilidades e as potencialidades salientadas, bem com a
disponibilidade de recursos técnicos e humanos, necessários no reforço da capacidade.
O modelo criado surge de uma forma inovadora no contexto aeroportuário, na medida em que permite
superar fragilidades e combinar-se com potencialidades identificadas nos métodos de avaliação de
risco estudados, em grande parte devido ao seu caráter de avaliação semi-quantitativo, como vem
explicado abaixo.
•

As dependências entre processos são representadas por variáveis e relações de causa-efeito,
detalhadamente definidas e quantificadas, conduzindo à análise de situações disruptivas e à
avaliação robusta dos impactos em cascata e da resiliência do sistema, matérias cujos métodos
qualitativos carecem de desenvolvimento.

•

A exploração de uma grande quantidade de cenários, tarefa árdua em árvores lógicas, é
agilizada pelo tipo de simulação introduzida na rede de causa-efeito, viabilizada pela
ferramenta computacional Multipass. Por forma a otimizar a informação de entrada, os cenários
a simular podem ainda ser construídos por via da análise morfológica ou da inteligência.

•

O raciocínio e os princípios utilizados na definição e na calibração das variáveis e relações do
modelo distanciam-se tanto quanto possível da aplicação a um aeroporto específico ou a uma
disrupção específica, pretendendo-se que a modelação seja o máximo independente do
conhecimento de normas internas e de dados experimentais ou históricos, sendo essa uma
dificuldade recorrente nos métodos de avaliação quantitativa. Refira-se que apenas as
variáveis taxa de ocupação inicial e espaço ocupado por pessoa em fila de espera dependem
de cada caso particular.

Por último, adiante identificam-se os aspetos não contemplados ou menos explorados nos trabalhos
efetuados, e que por isso constituem uma oportunidade a desenvolvimentos futuros.
•

A validação do modelo, e consequentes ajustes à calibração, deverão ser uma prioridade nos
próximos passos a seguir, pois só assim o modelo construído poderá ser aplicado e concretizar
os objetivos a que se propõe.

•

A probabilidade de ocorrência é integrada no modelo apenas como parâmetro de entrada
qualitativo, por forma a viabilizar a avaliação do risco, sendo avaliada por meios exteriores à
simulação. Melhoramentos futuros poderiam incluir a manipulação das probabilidades a partir
de avaliações subjetivas, mediante o formalismo matemático do Multipass, podendo este ser
complementado com uma lógica fuzzy de modo a reduzir a ambiguidade e a imprecisão
inerente às avaliações.

•

Apesar das dependências entre processos serem incluídas na simulação, a passagem de
fluxos entre sistemas de fila de espera pode ser exaustiva e confusa, uma vez que é executada
manualmente e pressupõe a conversão dos resultados da simulação dos processos a montante
para jusante. Seria assim interessante estudar uma forma de o fazer de forma automática, sem
que haja a necessidade da interação com o utilizador.
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•

Com relevância no cálculo de impactos e riscos decorrentes de ameaças à segurança
aeroportuária, além da vertente operacional explorada no modelo, identifica-se também a
vertente da segurança, podendo futuramente incorporar o modelo a avaliação de danos em
vidas humanas e em ativos, do custo de planos de contingência, do risco de bomba, entre
outros. Tais desenvolvimentos irão assim permitir a melhoria de rotinas de defesa como
estratégias de prevenção de risco, que no modelo atual não são contempladas.
Por outro lado, o facto de a maior parte de ocorrências de ameaça à segurança
corresponderem a falsos alarmes faz com que o risco na segurança seja na generalidade
reduzido, não justificando por isso o elevado grau de risco operacional que podem gerar. Esta
questão acentua a importância de uma análise que englobe os dois contextos, que assim
permitiria equilibrar os critérios operacionais e de segurança estabelecidos através da
minoração dos impactos e riscos inerentes a cada vertente.
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ANEXO A

Interface do BIRR: avaliação da resiliência. G. Giannopoulos, R. Filippini et al. (2012)

Interface do CARVER: avaliação da resiliência. G. Giannopoulos, R. Filippini et al. (2012)
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ANEXO B

Impactos no nível de serviço do Check-in na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos
de fila de espera: 20% a 40%

Impactos no nível de serviço do Check-in na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos
de fila de espera: 20% a 40%
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Impactos no nível de serviço do Check-in na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos
de fila de espera: 40% a 70%

Impactos no nível de serviço do Check-in na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos
de fila de espera: 40% a 70%
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ANEXO C

Impactos no atraso do Controlo de Segurança na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga
em processos de fila de espera: 20% a 40%

Impactos no atraso do Controlo de Segurança na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga
em processos de fila de espera: 20% a 40%
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Impactos no atraso do Controlo de Segurança na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga
em processos de fila de espera: 40% a 70%

Impactos no atraso do Controlo de Segurança na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga
em processos de fila de espera: 40% a 70%
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ANEXO D

Impactos na operação na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de
espera: 20% a 40%
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Impactos na operação na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de
espera: 20% a 40%
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Impactos na operação na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de
espera: 40% a 70%
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Impactos na operação na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de
espera: 40% a 70%
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ANEXO E

Impactos na probabilidade de cancelamento de voos/custos de manutenção da capacidade
na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de espera: 20% a 40%
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Impactos na probabilidade de cancelamento de voos/custos de manutenção da capacidade
na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de espera: 20% a 40%
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Impactos na probabilidade de cancelamento de voos/custos de manutenção da capacidade
na 1ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de espera: 40% a 70%
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Impactos na probabilidade de cancelamento de voos/custos de manutenção da capacidade
na 2ª fase de simulação do cenário 2 – folga em processos de fila de espera: 40% a 70%
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