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RESUMO 

 

 
Dentro do sistema de integração de transportes, as estações ou terminais de 

integração são importantes elementos que, muitas vezes, não têm o destaque 
adequado nos estudos de fluxos dos usuários de transporte público. Com isso, a 
ausência ou o projeto inadequado de terminais podem gerar o aumento do tempo e 
da distância de percurso do usuário, prejudicando, assim, a qualidade do processo 
de transbordo entre sistemas de transportes.  

Com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de projetos mais adequados de 
terminais de integração, apresenta-se neste trabalho uma proposta de metodologia a 
ser utilizada nestes projetos buscando maior fluidez e conforto para os passageiros 
e consequentemente, aumentando a mobilidade e a demanda no transporte público 
através de um dimensionamento adequado do terminal como um todo e de cada 
elemento do terminal separadamente, e de um layout que proporcione menor tempo 
de deslocamento entre seus elementos. 

Para isto, inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre terminais 
urbanos de passageiros e de integração e métodos de dimensionamento e layout. 
Em sequência foram identificados os métodos mais adequados para o 
desenvolvimento da metodologia.  

A metodologia proposta foi testada com dados de uma pesquisa realizada na 
estação do metrô da Central no Rio de Janeiro em três tipos de terminais (terminal 
bimodal em superfície, terminal bimodal em níveis e terminal uni modal em níveis), 
visando a verificação da sua aplicabilidade em diferentes tipos de terminais e a 
comparação dos resultados obtidos, através da metodologia, com os dados reais da 
estação. 

Os resultados gerados com a aplicação da metodologia mostraram que esta é 
adequada para o desenvolvimento inicial de projetos de terminais por apresentar 
valores compatíveis aos valores reais da estação pesquisada, que é uma estação 
onde o fluxo dos usuários é satisfatório devido ao bom dimensionamento e 
organização de seus elementos. Com isso, concluí-se pela aplicabilidade da 
metodologia e sugerem-se estudos complementares para o desenvolvimento de 
projetos de terminais mais complexos. 
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ABSTRACT 
 

 
Within the transport integration system, integration stations or terminals are 

important elements that often do not have sufficient prominence in studies of users 
flows of public transport. Thus, the absence or inappropriate terminal project can 
generate increased time and distance of the route for the users, damaging thus the 
quality of the transshipment process between transport systems. 

In order to assist the development of more appropriate projects of integration 
terminals, is presented in this paper a proposal for a methodology to be used in these 
projects seeking more fluidity and comfort for passengers and consequently, 
increasing mobility and demand on public transport by a suitable sizing of the 
terminal as a whole and each terminal element, and a layout that provides shorter 
time shift between its elements. 

For this, initially, a literature review on urban passenger terminals and integration 
and methods of sizing and layout was done. In sequence, the most suitable methods 
for the development of methodology have been identified. 

The proposed methodology was tested, with data from a survey conducted in the 
Center subway station in Rio de Janeiro, in three terminal types (bimodal terminal 
surface, bimodal terminal in levels and unimodal terminal in levels), in order to verify 
its applicability in different types of terminals and comparing the results, obtained 
through the methodology, with the actual data from the station. 

The results generated by the application of the methodology showed that it is 
feasible for the initial development of terminal projects, to present values compatible 
to the real values of the searched station, which is a station where the flow of the 
users is satisfactory due to good design and organization of its elements. Thus, it is 
concluded by the applicability of the methodology and suggest up complementary 
studies for the development of more complex terminal projects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Muitos dos problemas que se atribui à dimensão da cidade, como, por exemplo, 

os congestionamentos, associam-se mais corretamente à densidade de ocupação 

da cidade e, mais particularmente, à densidade dos seus centros de emprego, 

fazendo com que muitas pessoas tenham que convergir para uma área 

relativamente pequena em cada dia de trabalho. Um aumento na dimensão de um 

local ou uma mudança na sua função pode ser, muitas vezes, demasiado rápido 

para que se possa concretizar um ajustamento bem sucedido na vitalidade e 

adequação dos serviços oferecidos na cidade (Lynch, 1999). 

 

Como consequência do adensamento, ou espraiamento, das cidades tem-se a 

necessidade de investimentos no transporte público coletivo, que, na maioria das 

cidades, é insuficiente para atender à população, gerando engarrafamentos devido 

ao crescente uso de veículos particulares, insatisfação da população dependente do 

transporte coletivo e, algumas vezes, um acúmulo de pessoas à espera de um meio 

de transporte. Além disso, a escassez e o custo das moradias nas maiores cidades 

leva a população à periferia das mesmas, ou até mesmo às cidades vizinhas, onde o 

custo de vida é mais barato. Com isso, o problema do transporte aumenta, 

pressionando os governos a criarem mecanismos para atender à população; mesmo 

porque, segundo SANTOS (1988), os custos dos serviços de urbanização ficam 

muito caros quando as densidades são baixas. 

 

Muitas vezes um único modo de transporte público não atende todos os pontos 

da cidade, com isso a população sofre com a falta de mobilidade e o custo elevado 

das passagens quando precisam utilizar vários modos e, algumas vezes, com tempo 

de espera demasiado pelo transporte. A integração no transporte urbano aparece 

como uma das soluções quando disponibiliza o acesso a diferentes modos de 
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transportes, buscando otimizar suas combinações de forma a funcionarem como 

uma expansão da acessibilidade ao transporte e, consequentemente, para aumento 

da mobilidade. Com isso, o custo e o tempo da viagem tendem a diminuir, aumenta-

se a flexibilidade, incentiva-se o uso do transporte público, e consequentemente, 

pode-se diminuir o congestionamento, e aumentar a qualidade de vida da 

população.  

 

Segundo ANTP (2004), a integração de transporte urbano de passageiros é uma 

das formas de reorganizar os sistemas de transporte público, objetivando a 

racionalização, a redução e o aumento da mobilidade. Porém, o projeto de um 

terminal de integração deve ser pensado, não somente quanto à capacidade e à 

operação dos veículos dos sistemas, mas também quanto à facilidade do usuário em 

fazer o transbordo. Ressalta-se o fato de os terminais de integração funcionarem 

como estratégias para redução dos problemas de circulação quando conseguem 

atrair usuários de automóveis para o transporte público; além disso, há ainda a 

possibilidade do uso do espaço para outras atividades atrativas para os usuários, 

como por exemplo o comércio (padarias, mercado, lojas, etc.) e serviços (academias 

de ginástica, bancos, correios, etc.). 

 

Desta forma, neste estudo busca-se propor parâmetros e processos de análise 

sistêmica para desenvolvimento de projetos de terminais que integrem os elementos 

necessários, com foco no espaço interno para o usuário dos sistemas, de forma a 

definir o layout e o dimensionamento das áreas para obter uma maior qualidade na 

operação de transbordo dos passageiros nos terminais de integração. 

 

 

1.2. OBJETIVO 

 

 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma metodologia para 

estruturação de Terminais Urbanos de Integração, com foco nas áreas utilizadas 

pelos passageiros, de forma a proporcionar maior fluidez, comodidade e segurança 
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na circulação e a menor permanência nos terminais, procurando minimizar os 

desconfortos que podem ser causados num transbordo entre sistemas. 

 

Uma estruturação compreende o dimensionamento dos elementos do terminal, 

atendendo a demanda prevista e a organização dos seus espaços, visando reduzir o 

tempo de transbordo, facilitando o acesso e o fluxo dos usuários. O foco nestas 

questões possibilita subsidiar o desenvolvimento de projetos de terminais buscando 

que a operação destes seja mais eficiente e mais de acordo com sua importância e 

função no sistema de transporte. 

 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

 

A configuração de um terminal de passageiros é formada pelo conjunto de suas 

funções e da sua forma. Além de ser um ponto de integração entre o usuário, os 

veículos e o sistema viário, ele oferece ao usuário o acesso ao transporte, e pode 

possuir outras funções operacionais. O terminal serve, ainda, de equipamento de 

apoio para administração e fiscalização do Sistema de Transporte Público Urbano 

de Passageiros (RIOS, 2007). 

 

Muitas vezes após a construção de terminais, verifica-se a inadequação de 

determinados espaços, tanto para os usuários quanto para a rede de transportes, ou 

mesmo, da organização destes, gerando desconforto e atrasos de viagens, além de 

um gasto extra com reformas ou ampliação que se mostram necessárias após a 

operação.  

 

Após pesquisa sobre o tema, entre teses, dissertações e artigos, verificou-se 

que existe uma boa quantidade de trabalhos com foco na localização de terminais 

rodoviários e poucos trabalhos voltados para questão de layout e dimensionamento 

e não se encontrou trabalho com foco em terminais de integração no Brasil. Os 

terminais de integração se diferenciam pela circulação de usuários em 

transferências, além dos passageiros que têm a origem ou o destino no 
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terminal/estação. Isto exige uma configuração que traga maior funcionalidade e um 

fluxo adequado dos usuários. Esta carência de estudo justifica, assim, a 

necessidade de desenvolvimento de uma metodologia para embasar o planejamento 

de um terminal de integração. 

 

 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A presente dissertação está estruturada da seguinte forma: 

Capítulo 1 – Introdução: neste capítulo são apresentadas as considerações 

iniciais, o objetivo e a justificativa sobre o assunto da dissertação.  

Capítulo 2 – Caracterização de terminais: compreende uma revisão 

bibliográfica com a identificação de parâmetros de projeto dos Terminais Urbanos de 

Passageiros de acordo com os principais modos de transporte operados no espaço 

urbano: rodoviário, ferroviário, hidroviário e de integração, e suas funções e 

elementos principais.  

Capítulo 3 – Métodos de dimensionamento dos elementos do terminal: 

neste capítulo apresenta-se uma revisão bibliográfica dos métodos de 

dimensionamento dos principais elementos dos terminais, entre eles as áreas de 

circulação e espera e as áreas de controle, esta com enfoque na Teoria das Filas. 

Capítulo 4 – Layout de terminais: a partir de uma pesquisa sobre métodos de 

apoio ao desenvolvimento de layout identificaram-se três tipos de métodos que 

poderiam ser utilizados em apoio a layout de terminais, a Simulação, o Modelo 

Dinâmico de Sistemas e o Planejamento Sistemático de Layout (SLP), que são 

apresentados neste capítulo. 

Capítulo 5 – Metodologia para concepção de terminais de integração: neste 

capítulo apresentam-se as etapas da metodologia para elaboração do 

dimensionamento dos elementos de terminais e do layout. 

Capítulo 6 – Exemplo de aplicação da metodologia: para entendimento da 

metodologia proposta foram consideradas três situações para aplicação da mesma, 

duas situações hipotéticas e uma aplicação baseada em um terminal existente no 

centro do Rio de Janeiro. 
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Capítulo 7 – Conclusões e Recomendações: Neste último capítulo são 

apresentadas as conclusões deste estudo, assim como algumas sugestões para a 

elaboração de futuros estudos que dêem prosseguimento ao assunto. 

Capítulo 8 – Referências Bibliográficas: Neste último capítulo é apresentado a 

listagem de todos os livros, artigos e materiais pesquisados ao longo do processo de 

dissertação. 

Capítulo 9 – Anexos: Neste último capítulo são apresentadas as áreas de apoio 

de terminais, algumas considerações importantes acessibilidade universal, 

sinalizações e mobiliário, algumas considerações sobre perfil de usuários segundo 

alguns autores, e a explicação do desenvolvimento da Planilha adaptada do Winston 

(2003). 
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2. CARACTERIZAÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS 

 

 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Terminais, estações e pontos de parada são subsistemas responsáveis pela 

interação entre o passageiro e o sistema de transporte. Na literatura alguns autores 

diferenciam os terminais, identificando-os como pontos extremos ou intermediários. 

 

Neste capítulo apresenta-se a revisão bibliográfica sobre as principais 

características, conceitos e utilidades dos diferentes tipos de terminais de transporte 

de passageiros, classificados segundo os principais modais de transporte urbano, a 

saber: transporte ferroviário e metroviário, rodoviário e hidroviário. Esta revisão tem 

como objetivo apresentar o conhecimento básico sobre os elementos que compõem 

um terminal de passageiros, de acordo com as particularidades físicas e 

operacionais de cada modalidade.  

 

GOUVÊA (1980) classifica os terminais de passageiros em urbanos (FIG. 2.1) ou 

interurbanos. O terminal urbano serve diretamente ao transporte coletivo de 

pequena distância realizado dentro do município ou entre núcleos urbanos 

socioeconomicamente dependentes. Já o terminal interurbano atende aos serviços 

de transporte coletivo de média e longa distância realizado entre núcleos de uma 

mesma unidade de federação ou de unidades de federação distintas. 

 



 24 

 

FIG. 2.1 - Terminal de ônibus urbano da Lapa – Rio de Janeiro. 

 

Os usuários dos terminais urbanos normalmente se caracterizam pela ausência 

de bagagens, pequeno tempo de permanência no terminal e grande parte deles 

realizam viagens pendulares de frequência diária. Os usuários dos terminais 

interurbanos, por sua vez, comumente portam bagagens e podem ter um tempo de 

permanência maior nos recintos do terminal (GOUVÊA, 1980). 

 

 

2.2. FUNÇÃO DOS TERMINAIS 

 

 

Entre as funções dos terminais de passageiros, além do embarque, 

desembarque e transbordo, estão os comércios, os serviços e as atividades 

administrativas do sistema de transporte urbano de passageiros, como a fiscalização 

de sua operação (RIOS, 2007). 

 

Segundo o MANUAL DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO DE TERMINAIS, 

DA EMTU (2002), a função principal dos terminais urbanos é poder organizar, de 

forma eficiente e confortável, a transferência entre um ou vários modos de 

transporte, para dar primordialmente continuidade às viagens radiais.  

 

Os terminais, além da função de abrigar os passageiros nos transbordos, são 

equipamentos onde se faz, de um lado, a concentração de demanda e, de outro, a 

sua distribuição pelas rotas e destinos principais (DUHAN, 2008). 
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É importante também que, para que haja um bom funcionamento do terminal, o 

dimensionamento e a organização dos seus espaços e elementos estejam de 

acordo com as solicitações do local e as normas de acessibilidade.  

 

Segundo MORLOK (1978), as funções de terminais de transporte de 

passageiros e de carga são: 

 Carregamento de passageiros ou de carga em veículos de transporte e 

descarga; 

 Armazenamento de passageiros ou de carga do horário de chegada até a 

hora da partida. Disponibilização de estruturas de conforto para os 

passageiros (por exemplo, serviços de alimentação). 

 Documentação de movimento. Venda de bilhetes de passageiros, 

verificando reserva; 

 Veículo de armazenamento, manutenção e atribuição; 

 Concentração de passageiros e de carga em grupos de tamanhos 

reduzidos para o movimento e dispersão na outra extremidade da viagem. 

 

ASHFORD & WRIGHT (1992), tratando especificamente do sistema de 

transporte aéreo, atribuíram aos terminais de transporte aeroportuários três funções 

principais. Estas podem ser facilmente aplicadas a outros tipos de terminais pela sua 

abrangência. São elas: 

 1. Processar passageiros e bagagens;  

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

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

Para FERRAZ e TORRES (2001), VILELLA (2004) e PAIVA (2008), os terminais 

devem proporcionar, ainda, conforto, segurança e comodidade para os usuários do 

sistema de transporte público, bem como garantir segurança, confiabilidade e 

pontualidade na operação dos coletivos. Alguns dos fatores fundamentais para o 

conforto e segurança dos usuários são: layout adequado, horários coordenados, 

cobertura nos pontos de embarque e desembarque, transferências feitas ao 

desabrigo, embarque/desembarque próximo da estação, plataforma com bastante 

espaço, ponto de transferência, distância de caminhada de transbordo e do veículo 
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até a saída do terminal reduzida, conforto psicológico, conforto nas estações, 

viagem agradável, distância de viagem, distância de acesso à estação, trajeto de 

transbordo atraente, custo total ao usuário, regularidade, altura do meio fio baixa, 

segurança contra atropelamentos, bilhete de integração, rapidez, entre outros.  

 

Segundo BLOW (2006), os aspectos funcionais comuns a todos os terminais de 

passageiros compreendem: 

 Padrões espaciais – são variáveis e subjetivos. A solução é aplicar o 

conceito de níveis de serviço;  

 Segurança; 

 Controle das fronteiras; 

 Legislação geral; 

 Necessidades dos passageiros com mobilidade reduzida; 

 Oportunidades comerciais; 

 Exigências do operador do terminal; 

 Exigências do operador de transportes; 

 Estacionamento para carros. 

 

Os terminais devem, segundo VUCHIC (1981), atender às seguintes exigências 

dos passageiros: 

 Tempo e distância mínimos do acesso à plataforma ou entre plataformas para 

a transferência entre as linhas. 

 Conveniência, incluindo boas informações sobre serviços, orientação padrões 

adequados de circulação e capacidade, fácil embarque e desembarque 

provisões para pessoas portadoras de deficiência, e assim por diante. 

 Conforto, incluindo design esteticamente agradável, proteção contra 

intempéries, pequenas escaladas verticais, e assim por diante. 

 Segurança: a máxima proteção contra acidentes através de superfícies 

seguras; boa visibilidade e iluminação, que detenha o vandalismo e previna o 

crime. 
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E das agências operadoras: 

 Custos mínimos de operação. 

 Capacidade adequada do sistema de trânsito e áreas de pedestres para 

volumes de demanda de pico. 

 Flexibilidade de operação, incluindo a capacidade de adaptação a diferentes 

condições na hora de pico, mudanças nos métodos de coleta, e assim por 

diante. 

 Boa visibilidade de plataformas, de cobrança de tarifa, e outras áreas que 

permitam a supervisão das operações e garantir a eficiência, segurança e 

prevenção de vandalismo. 

 Boa integração com as áreas circundantes e utilização do espaço da estação 

por várias lojas, loja de acessos, displays, stands de informação, e assim por 

diante. 

 

Os terminais urbanos de passageiros têm como função principal possibilitar a 

entrada e a saída do sistema de transportes, ou a mudança de modal, dos 

passageiros, atendendo suas necessidades, com conforto, segurança, mobilidade, 

eficiência e eficácia, buscando também organizar a concentração dos veículos nas 

vias, e dos usuários do transporte público nas calçadas.  

 

 

2.3. TERMINAIS RODOVIÁRIOS 

 

 

Para VUCHIC (1981) o arranjo físico (layout) dos terminais rodoviários é fruto de 

diversos fatores técnicos relativos à operação dos terminais, entre os quais se 

destacam: 

 O número de linhas em operação; 

 Os intervalos de tempo entre veículos (headways) nas horas de pico; 

 A coordenação dos itinerários; 

 A confiabilidade da operação; e 

 O tempo de permanência dos ônibus no terminal. 
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Os terminais também são constituídos de setores de comércio, administração e 

fiscalização do serviço de transporte, conforme o esquema da Figura 2.2 (RIOS, 

2007). 

 

FIG. 2.2 - Funcionalidades de um terminal. 
Fonte: Adaptado de RIOS (2007). 

 

Com base no Manual de Implantação de Terminais Rodoviários de Passageiros 

de 1987, NASCIMENTO (2010) divide o terminal rodoviário de passageiros em cinco 

setores: o setor de operações, onde são realizadas as atividades diretamente 

relacionadas ao embarque e desembarque de passageiros; o setor de uso público, 

formado pelas áreas destinadas ao atendimento, de caráter geral, aos usuários; o 

setor de serviços públicos, formado pelas áreas destinadas ao exercício, por 

entidades públicas ou privadas, de atividades de apoio, assistência e proteção aos 

usuários do terminal; o setor administrativo, formado pelas áreas destinadas ao 

exercício de atividades exclusivas da administradora do terminal; e o setor de 

comércio, formado pelas áreas destinadas às atividades de natureza comercial nos 

recintos do terminal (FIG. 2.3). 
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FIG. 2.3 - Setores de um terminal rodoviário de passageiros. 
Fonte: NASCIMENTO (2010). 
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Para DUHAN (2008), as seguintes facilidades devem ser consideradas em um 

terminal rodoviário: lojas (serviços, alimentação, quiosques, etc.), bilheterias, 

instalações sanitárias, área de circulação (lazer, etc), bagagem, estacionamento, 

estoque/almoxarifado, escritórios/administração e instalações prediais. 

 

Segundo BLOW (2006), existem fatores que afetam o tamanho do terminal 

rodoviário: 

 O número de baias a serem incorporadas, determinadas pelo número de 

ônibus; 

 A manobra dos veículos para se aproximarem das baias; 

 As instalações a serem fornecidas para os passageiros que dependerão 

inteiramente da intensidade prevista de uso e a natureza multimodal do 

intercâmbio. Salas de esperas são provavelmente requeridas; 

 As instalações a serem fornecidas para os funcionários. Se houver um 

depósito próximo ao terminal, provavelmente as instalações dos 

funcionários serão lá. Porém, se for distante, será necessário providenciar 

cantinas, banheiros, áreas de recreação e vestiários com armários para 

os funcionários dentro da estação. 

 As instalações para a manutenção dos ônibus.  

 

A proposta aprovada pela COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES (2013) 

estabelece requisitos de segurança, higiene e conforto para os terminais rodoviários 

de passageiros. Nela os terminais rodoviários de passageiros são classificados em 

cinco padrões (A, B, C, D e E) de acordo com o número médio de partidas diárias, 

da demanda média de passageiros por dia, do número de plataformas de embarque 

e desembarque e da área coberta construída. 

 

FERRAZ & TORRES (2004) apresentam um fluxograma que representa o 

esquema operacional básico de um terminal de ônibus (FIG. 2.4). Nele constam os 

movimentos e as atividades desenvolvidas pelos veículos e os passageiros em uma 

estação terminal rodoviária. A Figura 2.5 apresenta um exemplo de planta baixa de 

um terminal rodoviário onde também é apresentado o movimento dos veículos. 
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FIG. 2.4 - Fluxograma de terminal rodoviário de passageiros. 

 

Segundo recomendações do EBTU (1988) para que um terminal rodoviário seja 

eficiente na sua operação e também confortável ao seu usuário: 

• Os locais de entrada e saída dos ônibus devem ser pistas 

independentes; 

• As pistas de circulação devem permitir a ultrapassagem dos ônibus 

estacionados; 

• Deve haver área reservada para pequenos reparos nos veículos; 

• Os locais de travessia de pedestres devem estar concentrados, 

sinalizados e com boa visibilidade recíproca (pedestres versus 

motoristas); 

• Nas entradas e saídas devem existir cabines de controle para uso das 

equipes de fiscalização; 

• As plataformas devem ser largas o suficiente (>3,0 metros) para 

possibilitar tanto a formação de filas como a circulação de pedestres; 

• As plataformas devem ser providas de cobertura; 

• No terminal devem ser implantados equipamentos públicos como 

postos de correios, telefones, sanitários, bancas de revistas e jornais, 

postos de informação, posto policial, guichês de venda de passagens, 

etc. 
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FIG. 2.5 - Planta baixa do Terminal Rodoviário João Goulart em Niterói-RJ. 

 

 

2.4. TERMINAIS FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS 

 

 

Segundo FERRAZ e TORRES (2004), os principais elementos que compõem 

uma estação de trem urbano, metrô, trem suburbano e pré-metrô são: saguão, 

plataforma de embarque e desembarque e elementos de ligação (corredores, 

rampas ou escadas). Mas para KANDEE (2001), os principais elementos que 

compõem uma estação de trem urbano, metrô, trem suburbano e pré-metrô são: 

núcleo, áreas de circulação, áreas periféricas e áreas administrativas (FIG. 2.6). 

 Núcleo: área destinada ao processo de passageiros. Conceitualmente, pode 

ser representada por um círculo circundado por áreas que se relacionam com 

o mesmo, tal como área de bilhetagem, informação, movimentação de 

bagagem, “achados e perdidos” e espera. 
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 Áreas de circulação: conecta o núcleo com as áreas de embarque. Muitas 

vezes acomoda instalações de apoio como espaços comerciais e de serviço.  

 Áreas periféricas: comporta circulação externa ao edifício, destinada aos 

veículos. Geralmente conta com plataformas, trilhos, e outras instalações 

destinadas à operação dos veículos. 

 Área administrativa: destinada tanto ao controle de tráfego como ao 

gerenciamento da própria estação. Existente apenas em estações maiores e 

mais complexas, com grande número de passageiros. Estas áreas podem ser 

isoladas ou não das outras instalações. 

 

FIG. 2.6 - Diagrama de fluxos em uma estação ferroviária. 
Fonte: KANDEE (2001). 

 

FEITOSA (2000) apresenta uma classificação para terminais ferroviários e 

metroviários baseado na classificação apresentada por ALMEIDA et. al. (1996) para 

terminais aeroportuários: 

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

sua bagagem são processados dependendo de uma taxa de serviço 

específica do componente. Ex: Bilheteria e bloqueios;  
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 Componentes de Espera ou de Aglomeração - são os componentes onde 

os passageiros aguardam pela liberação ou pelo horário correto para se 

dirigirem a outro componente. Ex: Plataforma de embarque; 

 Componentes de Circulação, ou Conectores - são aqueles por onde os 

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

componente a outro. Ex: Escadas e corredores.  

 

Segundo GUAZZELLI (2011), o terminal metroviário e ferroviário pode ser 

dividido em três níveis de piso: o hall de acesso no nível da rua, o piso intermediário 

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

Os componentes do terminal são: 

 Portão de acesso 

 Hall de acesso 

 Escadas de acesso ao piso intermediário 

 Rampas de acesso ao piso intermediário 

 Escadas rolantes de acesso ao piso intermediário 

 Piso intermediário – Área não paga (FIG. 2.7) 

 Bilheteria 

 Bloqueios 

 Piso intermediário – Área paga 

 Escadas de acesso à plataforma 

 Elevador de acesso à plataforma 

 Escadas rolantes de acesso à plataforma 

 Plataforma de embarque (FIG. 2.8 e 2.9) 

 Porta dos trens 
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FIG. 2.7 – Projeto de Estação de metrô – piso intermediário – Curitiba, PR.  

Fonte: Portal Viatrolebus. 

 

 

FIG. 2.8 - Terminal de trens – Estação da Luz- São Paulo-SP. 
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FIG. 2.9 – Projeto de Estação de metrô – plataforma – Curitiba, PR.  

Fonte: Portal Viatrolebus. 

 

 

2.5. TERMINAIS HIDROVIÁRIOS 

 

 

As áreas construídas de um terminal hidroviário urbano de passageiros são 

compostas basicamente da estação de passageiros e do cais de atracação. 

 

Alguns dos fatores que influenciam os projetos de terminais hidroviários de 

passageiros são: a embarcação a ser utilizada, a demanda a ser atendida e alguns 

parâmetros da operação de um sistema de transporte como a frequência e o fluxo 

de embarcações, o intervalo de atendimento (headway), os tempos de espera, entre 

outros (BARBOSA, 1982). 

 

Com base em informações do MITERP (1980), BARBOSA (1982) identificou a 

existência de cinco setores de atividades principais em terminais hidroviários 

urbanos de passageiros, os quais são apresentados a seguir: 

 Setor de uso público - destinado ao atendimento dos usuários antes e 

depois do embarque. 

 Setor de serviços públicos - destinado a atividades de apoio, assistência e 

proteção aos usuários do terminal, por entidades públicas ou privadas. 
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 Setor de operações - destinado à venda de passagens, espera, chegada e 

saída de embarcações e ao embarque e desembarque propriamente ditos 

dos passageiros nas embarcações. 

 Setor de comércio - destinado ao exercício de atividades de natureza 

comercial no terminal.  

 Setor de administração - destinado ao exercício das atividades específicas 

da empresa administradora. 

 

A partir da definição dos principais setores o autor define um programa mínimo 

de necessidades para as áreas construídas em um terminal hidroviário urbano, 

apresentado na Tabela 2.1. Este programa é baseado nas proposições do MITERP 

(1980), de modo que se contemplem os seguintes objetivos e ressalvas: 

  Busca do menor tempo de espera; 

  Ausência de bagagem; 

  Ausência de acompanhante e/ou visitante; 

  Adaptações ao modo hidroviário; e 

  Instalações existentes nos terminais hidroviários urbanos em operação 

no Brasil à época do estudo. 

 

TAB. 2.1- Programa de necessidades de um terminal hidroviário urbano 
Fonte: BARBOSA (1982) 

SETOR INSTALAÇÃO 

USO PÚBLICO Sala de espera 

Embarque 
Sanitário masculino 

Sanitário feminino 

Desembarque Circulação geral 

Administração 
Sala da Administração 

Sanitário 

Operações 

Área para venda de 
bilhetes e controle de 
acesso 

Área para acumulação 
externa de passageiros 

Cais de atracação 
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A Figura 2.10 apresenta um exemplo de Terminal hidroviário urbano, construído 

na cidade de Niterói. 

 

 

FIG. 2.10 - Terminal das barcas de Charitas – Niterói – RJ. 
Fonte: Limiar e Transformação Econômica (2012). 

 

 

2.6. TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO 

 

 

O terminal de integração é uma instalação existente em um ponto para o qual 

convergem e irradiam passageiros e veículos, de forma a facilitar ao usuário a 

transferência entre modos de transporte, e por estas características pode ser 

considerado como um polo gerador de viagens e de tráfego. Os terminais de 

Integração podem ser classificados quanto aos modos de transporte que atendem 

(uni modal, quando atende a um único modo de transporte, ou multimodal, quando 

atende a mais de um modo de transporte) e quanto à organização político-

administrativa dos pontos de origem e destino das viagens (urbano, quando atende 

viagens de curta distância restritas ao perímetro urbano ou entre localidades 

próximas, ou interurbano, quando atende a viagens de média e longa distância entre 

localidades de uma mesma ou de distintas unidades federativas) (NASCIMENTO, 

2010). 

 

De acordo com a ANTP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES 

PÚBLICOS (1995), a simples proximidade entre dois modos não caracteriza 
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plenamente a integração física, sendo necessárias, portanto, instalações 

compatíveis para este fim. 

 

Integração do transporte público é a utilização de mais de um veículo para 

completar a viagem (NABAIS, 2005). Assim, pode ser considerada integração física 

os seguintes exemplos: 

 Ônibus-ônibus - quando, em uma estação, passam várias linhas de ônibus; 

 Trem ou Metrô-ônibus - quando existe uma parada de ônibus, uma estação 

ou um terminal de ônibus próximo a uma estação de metrô; 

 Trem ou Metrô-carro - quando existe estacionamento para automóveis e 

peruas próximo a uma estação de metrô; 

 Trem ou Metrô-carro-bicicleta - quando existe estacionamento para 

bicicletas, peruas e automóveis próximos à estação de metrô; 

 Carro-ônibus - quando existe estacionamento para carros próximo a um 

terminal ou a uma estação de ônibus; 

 Ônibus-carro-bicicleta - quando há estacionamento para as bicicletas e 

automóveis próximos a um terminal ou a uma estação de baldeação. Além 

desses estacionamentos, as bicicletas podem ser presas em postes, 

passarelas, grades próximas das estações de integração. 

 

Quanto ao modelo de integração e quanto ao controle tarifário, os terminais são 

classificados como abertos ou fechados (FERRAZ E TORRES, 2004): 

- Terminais abertos – o usuário pode acessar o terminal sem a necessidade do 

pagamento prévio da tarifa na bilheteria.  

- Terminais fechados - Com transferência livre, o usuário precisa pagar a tarifa 

no veículo (integração tarifária) ou na bilheteria antes de acessar o terminal.  

 

A integração tarifária pode ser feita através da bilhetagem eletrônica de 

integração em que o usuário tem direito, ao pagar a tarifa, a um número determinado 

de embarques dentro de certo período. 

 

A recente disseminação de sistemas eletrônicos de cobrança de passagens 

(bilhetagem eletrônica), hoje presente em mais de 50% da frota de ônibus urbanos 
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do país, ampliou as alternativas de constituição de sistemas integrados, que já não 

exigem, como no passado, a construção de grandes terminais, permitindo a 

integração tarifária em qualquer ponto ao longo do trajeto das linhas. Porém, mesmo 

não sendo imprescindíveis, e podendo ser simplificados e ter suas dimensões 

reduzidas, terminais, estações de transferência ou até pontos de parada com 

tratamento urbanístico adequado são equipamentos urbanos importantes de suporte 

aos sistemas integrados, oferecendo conforto, segurança e serviços de apoio aos 

usuários e aos operadores (PLANO MOBILIDADE, 2007). 

 

Os terminais de integração intermodal necessitam de estudos mais aprimorados 

relacionados às dimensões e organizações de seus elementos, principalmente nos 

pontos onde circulam os usuários dos diferentes modos de transportes, de forma 

que os fluxos dos usuários não sejam prejudicados, e acarretem diminuição do 

tempo de viagem.  

 

Um grande exemplo de terminal de integração intermodal de passageiros é a 

Gare do Oriente em Lisboa, Portugal. Possui estação de trens, rodoviária e metrô, 

além de um grande espaço interno para circulação e comércio, como são 

apresentadas nas Figuras 2.11, 2.12 e 2.13. 

 

   

FIG. 2.11 - Terminal de integração Gare do Oriente – Lisboa – Portugal 
Estação de trens e ônibus. 
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FIG. 2.12 - Terminal de integração Gare do Oriente – Lisboa – Portugal 
Circulação interna. 

 

 

FIG. 2.13 - Terminal de integração Gare do Oriente – Lisboa – Portugal 
Circulação para o metrô. 

 

 

2.7. ELEMENTOS DOS TERMINAIS  

 

 

Com base na revisão bibliográfica foram identificados os elementos necessários 

ao terminal para cada tipo de modal. A Tabela 2.2 dispõe desses elementos.  
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TAB. 2.2 - Elementos dos terminais. 

TERMINAL RODOVIÁRIO TERMINAL FERROVIÁRIO TERMINAL HIDROVIÁRIO

Uso Público (Saguão) portão de acesso acesso

portão de acesso Área não paga guichês

área de espera Núcleo catracas

área de circulação hall de acesso sala de espera

Operações informação sala de embarque

Externo espera circulação geral

plataforma de embarque bilheteria área coberta para acumulação

plataforma de desembarque bloqueios informação

área de espera Área de circulação administração

Interno comércio sanitário feminino

bilheteria serviço sanitário masculino

postos operacionais Área administrativa comércio

Serviços Públicos Área paga serviço

assistência circulação rampa

segurança plataforma de embarque e desembarque flutuante

fiscalização circulação para desembarque

comunicação controle

telefones públicos depósitos

informação

Administração/Manutenção

Comercio  
 

O foco desta dissertação são os elementos marcados na cor cinza, que são 

comuns aos três modais e estão mais diretamente relacionados ao trânsito dos 

usuários (acesso, embarque e desembarque).  

 

Baseado nesse quadro e segundo alguns autores, como MOLINERO (1998), 

VUCCHIC (1981), CMTC (1985), FALCÃO (2009), DAAMEN (2004), podemos definir 

como as principais áreas o acesso ao terminal, o controle, a circulação e a sala de 

espera ou plataforma de embarque. A seguir apresentam-se as descrições desses 

elementos conforme esses autores. 

  

As áreas de apoio ao terminal estão detalhadas no ANEXO 9.1. 

 

 

2.7.1 ACESSOS  

 

 

O número de acessos às estações influencia diretamente na aceitabilidade por 

parte dos usuários e permite a integração do sistema de transporte público com as 
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áreas e construções próximas à estação. Quanto maior o número de acessos maior 

a opção do usuário, pois abrange uma maior área de serviço. Porém, isso ocasiona 

o aumento dos custos de manutenção e a diminuição da segurança (MOLINERO, 

1988). 

 

Em relação ao ambiente externo, VUCHIC (1981) diz que o número e a 

localização dos acessos das estações influenciam diretamente a comodidade do 

passageiro e a integração do sistema de trânsito com áreas adjacentes e edifícios. O 

layout da estação deve fornecer escadas em ambas as extremidades da plataforma 

para que os passageiros sintam que atingiram o sistema de trânsito quando eles 

vêm para a entrada da estação. Tal disposição efetivamente resulta em um aumento 

da área de cobertura em comparação ao layout de acesso único. As áreas de 

serviço com um ou dois acessos são respectivamente: 

 

  21 arA                                                                                                                                                             (1) 

saa LrrA 22

2     (FIG. 2.14)                                                                                                                     (2)                   

 

 
FIG. 2.14 – Relação dos acessos com o raio e o comprimento da estação. 

 
 

Onde ar  é o raio da área de serviço e sL  é o comprimento da estação. A 

diferença em áreas pode ser substancial. 

 

saLrAAA 212                                                                                                                                         (3) 

 

Por exemplo, para mra 250  (5 minutos andando) e mLs 200 , a área adicional 

é cerca de 50% da área servida inicial: 2

1 000.196 mA  , 2000.100 mA   (VUCHIC, 

1981). 
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2.7.2 CONTROLE 

 

 

Os pontos de controle podem ser considerados os locais de compra de bilhetes 

e aqueles que permitem a passagem para as plataformas como catracas ou 

torniquetes, além das portas de entrada e saída do terminal. 

 

Em alguns terminais, o controle consiste de três níveis: a entrada e escadas no 

nível da rua; o nível intermediário, do mezanino, contém o sistema de bilheteria, que 

se divide em área livre e área paga; e o terceiro nível é com plataformas. Algumas 

vezes o nível intermediário se funde com o primeiro ou o terceiro nível com a 

cobrança da tarifa através do autoatendimento. A área do mezanino pode servir 

também para o comércio e outros serviços (VUCHIC, 1981). 

 

 

2.7.3 CIRCULAÇÃO: CORREDORES, ESCADAS E ELEVADORES. 

 

 

 Corredores - Os corredores têm a função de: comunicar os espaços de 

comércio e serviço com a plataforma; comunicar plataformas da mesma ou de 

distintas estações; comunicar os espaços de comércio e serviço com o exterior. 

Deve-se dimensionar os corredores de acordo com o movimento esperado e 

canalizar adequadamente o fluxo de usuários, principalmente no caso de 

transferências e nos acessos às estações (MOLINERO, 1998). 

 

 Escadas - As diferenças de níveis das estações são vencidas mediante 

escadas fixas, mecânicas (rolantes) e elevadores. As escadas não devem ser muito 

longas e caso isso aconteça é recomendável dividi-las com patamares. O número de 

degraus recomendável é de doze entre os patamares não devendo ultrapassar vinte 

degraus. Também devem ser evitados trechos curtos com apenas três degraus 

acoplando-os aos demais degraus ou se for o caso substituindo-os por rampas. A 

largura das escadas não deve ser menor que 1,60m e em caso de ter 4,50 ou mais, 

devem-se colocar corrimãos centrais permitindo separações das direções de 
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circulação a fim de dar mais segurança aos usuários. No caso de serem implantadas 

escadas mecânicas junto às fixas, é possível suprimir os patamares e esta ser 

utilizada como escada de emergência. No caso de estações com médias ou grandes 

profundidades (subsolo) as escadas mecânicas são mais recomendadas. E sempre 

próximo a uma escada deve-se ter uma segunda opção de acesso para as pessoas 

com necessidades especiais, pode ser uma rampa ou um elevador (MOLINERO, 

1988). 

 

 Elevadores - Os elevadores geralmente complementam as escadas 

mecânicas substituído-as no caso de portadores de necessidades especiais 

(MOLINERO, 1988).  

As vantagens dos elevadores em relação às escadas mecânicas são as 

seguintes:  

- maior comodidade para o usuário;  

- menor tempo de percurso (sem considerar o tempo de espera); 

- é utilizado por qualquer pessoa (idosos e portadores de necessidades 

especiais). 

Como desvantagens têm-se: 

- problemas de pânico no caso de falhas; 

- necessidade de sistemas de alarme ou controle entre o usuário e o 

encarregado da estação (elevadores automáticos). 

 

Segundo a CMTC (1985), de acordo com a morfologia do terminal ou quando há 

mais de um patamar, devem ser consideradas escadarias, corredores, elevadores e 

travessias de forma a facilitar a circulação dos pedestres, garantindo sempre a 

segurança e minimizando conflitos entre pedestres e outros modais. Um espaço 

intermediário deve ser previsto quando há diferentes níveis, em caso de terminais 

subterrâneos ou elevados, como área de transição de passageiros, onde há 

cobrança de tarifa, informações e posto de segurança. Equipamentos como 

bilheteria, recolhimento de bilhetes, controle de entrada, painéis de informação e 

serviço de atendimento ao consumidor são componentes desse segundo grande 

setor. Estes elementos, embora tenham estreita ligação com as circulações, devem 

preservá-las. Para isso, é necessário prever um grande espaço para que os usuários 
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tenham liberdade de tomar decisões, recolher informações e orientar seus objetivos, 

sem prejudicarem o escoamento de pedestres e a capacidade do terminal. 

 

A circulação dos passageiros nos terminais tem forte relação com estudos 

relacionados com a circulação de pedestres, neste contexto DAAMEN (2004) 

discrimina alguns processos relevantes para a determinação da modelagem do fluxo 

de pedestres nas circulações dos terminais: 

 Movimentos horizontais e verticais de pedestres com as interações entre 

os pedestres e as infraestruturas, as interações entre os pedestres 

mutuamente e interações de pedestres com obstáculos (como latas de 

lixo) na infraestrutura; 

 Deslocamento de pedestres por vãos que ligam duas áreas do terminal 

podendo ou não sofrer atrasos; 

 Espera de pedestres em plataformas por veículos de transporte público e 

em filas para realizar as atividades. Essa espera também envolve a 

escolha de um local de espera, dependendo das condições existentes, 

tais como variação de densidade sobre a área e funcionamento dos 

serviços de transporte público; 

 Embarque e desembarque de passageiros de todos os tipos de veículos 

de transporte público que param na instalação de transferência. Sendo 

que a influência das características do veículo de transporte público 

(como a diferença de altura entre o piso do veículo e a plataforma, e a 

distância entre a abertura da porta e a plataforma) sobre o processo de 

embarque e desembarque tem de ser levado em conta; 

 Os pedestres que realizam todos os tipos de atividades, por exemplo, a 

aquisição de bilhetes e validação, compras, prestação de informações, e 

prestação de serviços; 

 Escolha da rota do pedestre e orientação dentro da instalação de 

transferência. 

 

Também VARGAS et. al. (2012) apresentam um modelo para analisar o fluxo de 

pedestres em instalações e projetar áreas adequadas. O modelo permite calcular a 

densidade crítica na pista quando aplicado à estrutura de caminhada/pista. Levando 
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em consideração a quantidade de entradas e a dimensão da pista o valor de 

crescimento da densidade crítica torna-se mais rápido ou mais lento. 

 

 

2.7.4 PLATAFORMAS  

 

 

As plataformas são os espaços do terminal determinados para as funções de 

embarque e desembarque. Essas funções podem acontecer numa mesma 

plataforma ou em plataformas diferentes. Normalmente a divisão dessas funções 

acontece em terminais de grande porte onde o fluxo de veículos e usuários é muito 

grande. As plataformas devem ser dimensionadas adequadamente de acordo com o 

número de usuários e de veículos que estacionam. São locais que devem permitir o 

fluxo livre de embarque e desembarque e, portanto, não podem ter obstáculos 

(MOLINERO, 1988). 

 

As plataformas de embarque e desembarque de passageiros devem estar no 

mesmo nível do modal de transporte. Elas devem ter dimensão necessária para 

comportar o fluxo de pedestres que aguardam o transporte e os pedestres que estão 

desembarcando (MOLINERO, 1988). 

 

Segundo FALCÃO (2009), as atividades de espera, embarque/desembarque e 

circulação são desenvolvidas na plataforma, dessa forma, esta pode ser dividida em 

três espaços (FIG. 2.15): 

 Faixa de segurança (para manter o pedestre à distância segura do veículo), 

 Espaço de estocagem (para formação de filas de passageiros) e 

 Faixa de circulação de pedestres (para livre deslocamento dos pedestres).  



 48 

 

FIG. 2.15 - Subsetor de pedestres na plataforma. Fonte: FALCÃO (2009). 

 

A baia é o local onde, no terminal rodoviário, o veículo estaciona para que o 

pedestre (usuário) possa entrar. 

 

Para melhor entendimento dos elementos e a inter-relação entre eles no caso de 

um terminal de integração, é apresentado o fluxograma da Figura 2.16, que indica o 

layout básico dos elementos que fazem parte da operação de terminais de 

integração. O movimento diário e circulação interna de pessoas são afetados 

diretamente pela organização dos elementos do terminal. As linhas cheias da figura 

compreendem o fluxo de pessoas que entram no sistema e as linhas pontilhadas 

aquelas que estão no processo de integração, onde se tem uma confluência de 

grupo de pessoas. 

 

 

FIG. 2.16 - Fluxograma do layout de um terminal de integração. 
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A disposição física dos elementos é que define a funcionalidade das operações 

que ocorrem no terminal e muito da eficiência, conforto e minimização dos tempos 

que o processo de transferência acarreta à viagem do usuário (EMTU, 2005). 

 

Para o bom funcionamento de um terminal também são importantes as 

sinalizações, a acessibilidade universal e o mobiliário para compor o layout. Com 

isso é possível criar um cenário onde os elementos possam se conectar de forma 

harmônica e sem comprometer o fluxo dos usuários, dos operadores e dos 

funcionários.  

 

De forma genérica, MOLINERO e ARELLANO (1998) destacam a acessibilidade, 

a separação dos acessos dos diferentes meios de transporte, o espaço de 

circulação, a capacidade e sinalização do terminal como critérios básicos a serem 

considerados na concepção de um terminal. Quanto à acessibilidade, o projeto de 

um terminal deve prover condições adequadas de acesso aos diferentes meios de 

transporte complementar que acessam o terminal, com preferência ao pedestre. 

Porém, os acessos aos mesmos devem ser separados para se evitar o surgimento 

de conflitos. O espaço de circulação dos usuários, do ponto de acesso ao terminal 

por meio de transporte complementar até as plataformas de embarque e 

desembarque, deve ser seguro, cômodo e curto. Por fim, a capacidade das 

instalações do terminal deve ser adequada à demanda de usuários que o utiliza, 

bem como devidamente sinalizadas de forma a orientar o fluxo de pessoas e 

veículos. No ANEXO 9.2 são apresentados padrões de acessibilidade universal, 

sinalização e mobiliário. 

 

FALCÃO (2009) destaca os elementos contidos no Centro de Apoio e no setor 

de Serviços ao Usuário. O Centro de Apoio é a área do terminal reservada às 

atividades administrativas, de operacionalização dos modais e de apoio aos 

funcionários. Abrigando os espaços de administração, cabine de controle, sanitários, 

vestiários, depósito de material de limpeza, posto de segurança, salas técnicas e de 

energia elétrica e central de comunicação. O setor de Serviços ao Usuário contém 

lanchonetes, bancas de revista, banheiros, telefones públicos, postos de informação, 

bicicletário e pontos de táxis (ANEXO 9.1).  
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2.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os diferentes tipos de terminais que compõem a estrutura do sistema de 

transporte urbano, mesmo com características diversas entre si, têm semelhanças 

em suas funções e elementos básicos. Nos capítulos posteriores serão vistos os 

métodos de dimensionamento e organização dos elementos do terminal, visando 

adequar o número de passageiros nas horas de pico ao bom funcionamento dos 

fluxos, de acordo com os espaços mínimos e a capacidade estipulada. 
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3. MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS DE UM TERMINAL 

DE PASSAGEIROS 

 

 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

No capítulo anterior foram identificados os principais elementos que compõem 

os terminais urbanos de passageiros: acesso, controle, circulação e espera. Este 

capítulo apresenta métodos de dimensionamento adequados para os elementos 

descritos anteriormente, a fim de definir o número de elementos de controle e o 

dimensionamento das suas áreas.  

 

Uma revisão realizada para o desenvolvimento deste capítulo mostrou que a 

maioria dos autores utiliza o conceito de nível de serviço para a definição das suas 

áreas e a teoria da filas para o sistema de controle. 

 

O nível de serviço compreende a análise de vários fatores como tempos de 

espera, tempos de processamento, distâncias de caminhamento, aglomeração de 

pessoas e a disponibilidade de áreas ou atividades para fornecer conforto e 

conveniência para os passageiros (HORONJEFF, 1983 e MEDEIROS, 2004). 

 

HORONJEFF (1983) e MEDEIROS (2004) também ressaltam a importância dos 

parâmetros operacionais de frequência e “headway” na influência direta do 

dimensionamento do terminal. Com a estimativa do número e tipologia dos veículos 

e do número de usuários e sua distribuição ao longo do tempo é possível ter uma 

estimativa do espaço adequado para acomodação e circulação de veículos e 

passageiros. 
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3.2. PREMISSAS DE DIMENSIONAMENTO E PROJETO DE TERMINAIS 

 

 

As dimensões e características funcionais dos terminais de integração variam 

em função do tamanho das cidades, da característica da rede proposta e do modelo 

operacional de integração, dos volumes de oferta e de demanda, independente da 

adoção de sistemas de bilhetagem automática (PLANO MOBILIDADE, 2007). 

 

Existem quatro etapas comuns que são utilizadas no dimensionamento de 

terminais aeroportuários, mas que podem ser aplicadas a terminais urbanos de 

passageiros (GUAZZELLI, 2011): 

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

2. Especificação de padrões de nível de serviço;  

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

4. Configuração do serviço e do espaço.  

 

Pelas pesquisas realizadas nos órgãos públicos e informações disponibilizadas 

pelas empresas construtoras ou administradoras, não existem padrões definidos, 

nem critérios objetivos, para se construir terminais em um sistema de transportes 

(DUHAN, 2008). Apesar disso, alguns autores propõem critérios para o 

desenvolvimento de projeto de terminal, auxiliando o desenvolvimento do 

dimensionamento dos seus elementos. 

 

As seguintes etapas são propostas pelo TCQSM (2003) para o desenvolvimento 

de um projeto de terminal de passageiros: 

a. Definir o sistema como uma rede de links e nós – cada link representa um 

elemento de circulação horizontal ou vertical, sendo descritos por quatro 

fatores: tipo, movimentos permitidos, comprimento e largura mínima. Os nós 

são os pontos de filas; 

b. Determinar os volumes de pedestres para o período de análise identificada; 

c. Determinar a escolha do caminho; 

d. Carregar os passageiros de entrada na rede; 

e. Carregar os passageiros de saída na rede; 
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f. Determinar o tempo de caminhada e de aglomeração das conexões; 

g. Determinar tempo em fila e aglomeração em nós; 

h. Determinar tempo de espera para os transportes públicos; 

i. Adicionar componentes de tempo de viagem e avaliar o nível global do 

serviço. 

 

Os critérios de desempenho definidos por DAAMEN (2004) para avaliações de 

projetos de instalação de transportes públicos e que balizam a estruturação dos 

elementos do terminal são: 

 Acessibilidade – determinação de locais atraentes para lojas e os locais 

onde haverá estrangulamento; 

 Segurança dos pedestres - todos os locais precisam ter um nível de 

densidade abaixo de um nível crítico especificado devido a situações de 

emergência, e identificação de áreas escuras e pouco utilizadas; 

 Capacidade da rede - indicar a influência de diferentes padrões de 

demanda na capacidade; 

 Efeitos sobre os tempos de viagem dos passageiros - Os tempos de 

viagem dos passageiros na instalação podem ser afetados por uma série 

de fatores, tais como chegadas ou partidas de veículos de transporte 

público, filas de espera e não funcionamento ou partes inacessíveis da 

infraestrutura; 

 Disponibilidade e qualidade das instalações e serviços – relacionam-

se principalmente com os tempos de espera dos pedestres; 

 Robustez - robustez é uma indicação da capacidade da instalação 

destinada a lidar com situações de emergência.  

 Confiabilidade - indica o tempo necessário para o sistema voltar para as 

suas condições normais após uma interrupção. Confiabilidade indica a 

previsibilidade de certas variáveis, ou seja, tempos de caminhada e 

tempos de espera. 
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3.3. ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E ESPERA 

 

 

As principais áreas de circulação e espera compreendem: corredores, escadas e 

sistema de acesso e plataformas. 

 

FRUIN (1971) analisou o movimento de pessoas em corredores e escadas com 

base em estudos fotográficos nestas instalações e a partir desta análise identificou 

padrões nas relações de fluxo para vários níveis de volume e áreas médias por 

pessoa e de atributos qualitativos relacionados, tais como a capacidade de 

ultrapassar os pedestres mais lentos e evitar conflitos com outros. Estes padrões 

foram classificados em vários níveis de serviço (NS) que vão de A a F, com NS A 

representando o limite de fluxo livre desimpedido de pedestres e com NS F a 

densidade crítica ou quebra de continuidade do movimento. Normas de NS também 

foram desenvolvidas para áreas de espera, tais como plataformas de transporte 

urbano, com base na densidade de pedestres e graus relativos de mobilidade na 

área de espera. Alguns cuidados devem ser tomados quando aplicadas estas 

normas em instalações onde a demanda é tal que a capacidade seja 

invariavelmente ultrapassada em curtos períodos. Um exemplo é uma plataforma de 

transporte, onde potencialmente mais de 1000 passageiros podem ser 

descarregados na plataforma em menos de um minuto. Nessas instalações, os 

prazos de esvaziamento da plataforma ou atrasos médios de pedestres podem 

fornecer um padrão mais realista do serviço, uma vez que normalmente todas as 

instalações estariam operando em sua capacidade máxima. Deve-se notar que 

todos os padrões NS de passagem e de escadas representam as condições do fluxo 

de tráfego pesado de pedestre, que em outros ambientes sem trânsito podem ser 

considerados como sendo demasiados cheios. 

 

Análises espaço-tempo incorporam o limite de espaço das pessoas previsto na 

abordagem de nível de serviço, o qual é calculado considerando o tempo gasto em 

cada atividade específica dentro de um determinado espaço (TCQSM, 2003 e 

DUHAN, 2008). 
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O espaço-tempo necessário para uma atividade particular é representado pela 

seguinte relação (HCM, 2001 e TCQSM, 2003): 

iiines xTxSPTS                                                                                                         (4) 

onde: 

nesTS espaço-tempo necessário (m²/s); 

iP número de pessoas envolvidas na atividade i; 

iS espaço necessário para a atividade i (m²); e 

iT tempo necessário para a atividade i (s). 

 

O total de espaço-tempo necessário para todas as atividades é então 

comparado com o espaço-tempo disponível representado pela fórmula (HCM, 2001 

e TCQSM, 2003): 

dispdispdisp xTSTS                                                                                                           (5) 

onde: 

dispTS espaço-tempo disponível (m²/s); 

dispS espaço disponível dentro da área analisada (m²); e 

dispT tempo disponível como definido para o período de análise (s). 

 

Para GUAZZELLI (2011), deve ser avaliada a curva de nível de serviço de cada 

componente do terminal. O menor nível de serviço aceitável para a operação 

considerada normal do terminal deve ser a do tipo C. Porém, para garantir a 

minimização de custos, pode-se aceitar, por exemplo, níveis de serviço do tipo D e E 

durante períodos de tempo curtos, para que os componentes não fiquem 

superdimensionados durante todo o resto do dia. 

 

Dessa forma, segundo GUAZZELLI (2011), em uma situação de emergência 

podem ser aceitos níveis de serviço piores do que o recomendado para o terminal 

em dias comuns, mas com a garantia da máxima segurança. 

 

Na avaliação do nível de serviço de terminal de passageiros, MEDEIROS (2004) 

utiliza medidas quantitativas e qualitativas.  
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As medidas quantitativas baseiam-se em parâmetros do tipo: 

 Tempo de espera ou de processamento; 

 Tamanho da fila; 

 Tempo de ocupação de um dado componente; 

 Distância a ser percorrida. 

As medidas qualitativas estão relacionadas à percepção que o usuário tem do 

terminal de passageiros e baseiam-se em fatores qualitativos, tais como: 

 Ansiedade; 

 Facilidade em lidar com a bagagem; 

 Sinalização e informações adequadas; 

 Disponibilidade de alternativas; 

 Estética. 
 

 

3.3.1. CORREDORES E PASSARELAS 

 

 

FRUIN (1971) identificou que, por mais que o perfil dos usuários impactasse na 

velocidade de caminhada, o fator primordial que deveria ser levado em consideração 

para a definição da velocidade média dos passageiros era a quantidade de espaço 

disponível para cada passageiro, que equivale ao inverso da densidade de 

passageiros no ambiente de circulação (GUAZZELLI, 2011).  

 

Para isso, FRUIN (1971) definiu alguns parâmetros de nível de serviço, para 

classificar a variação do número de pedestres em determinada área. Com isso, é 

possível dimensionar a área de circulação a partir da escolha do nível de serviço 

desejado. Esses níveis de serviço foram definidos conforme mostrado a seguir na 

Figura 3.1 para área de locomoção: 
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FIG. 3.1 - Definições de Nível de Serviço em Áreas de Locomoção. 
 Fonte: TCQSM (2003). 

 

A circulação no terminal de integração, em alguns momentos, terá confluência 

de pessoas de diferentes áreas. Assim, o fator principal de análise é a densidade, 

pois a densidade define a área necessária em circulação. Este fator, por sua vez, é 

influenciado pela velocidade e pelo fluxo de pessoas, conforme a equação abaixo, 

com base no HCM (2000): 

pedpedped SVD                                                                                                                                         (6) 

 

Onde: 

pedD densidade de pedestres (p / m²) 

pedV fluxo de pedestres (p / min / m) 

pedS velocidade de pedestres (m / min) 
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O fluxo de pedestres é a demanda que se espera tanto das pessoas que estão 

entrando no sistema quanto das que estão vindo de outro sistema, e a velocidade 

média pode ser definida a partir de observações em outros terminais. 

 

A Figura 3.2 apresenta o gráfico desenvolvido por DAAMEN (2004) apud 

GUAZZELLI (2008) que representa a relação entre fluxo e densidade para o tráfego 

de pedestres. 

 

FIG. 3.2 - Relação entre fluxo e densidade para tráfego de pedestres. 
Fonte: DAAMEN (2004) apud GUAZZELLI (2008). 

 

As tabelas 3.1 e 3.2 representam a visão do TCQSM (2003) e do HCM (2000), 

respectivamente, sobre os níveis de serviço nas áreas de circulação de pedestres, 

caracterizando o espaço necessário em função da velocidade média de caminhada 

e do fluxo de pedestres. Para o TCQSM (2003), é desejável que se opere no nível 

de serviço C ou mais para fluxos de pedestres em períodos de pico. Através das 

tabelas é possível identificar a necessidade mínima de áreas de circulação, a 

possibilidade de gargalos e conflitos e a partir daí encontrar soluções que melhor 

atendam ao funcionamento do sistema. 
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TAB. 3.1 - Níveis de Serviço para os pedestres nas circulações (TCQSM, 2003) 

  Velocidade e Fluxos Esperados  

NS Espaço por 

Pedestre 

(m² / ped) 

Velocidade Média,  

S(m / min) 

Fluxo por Unidade de Comprimento,  

V (ped / m / min) 

V / C 

A >= 3.3 79 0 - 23 0.0 – 0.3 

B 2.3 – 3.3 76 23 - 33 0.3 – 0.4 

C 1.4 – 2.3 73 33 - 49 0.4 – 0.6 

D 0.9 – 1.4 69 49 - 66 0.6 – 0.8 

E 0.5 – 0.9 46 66 - 82 0.8 – 1.0 

F < 0.5 < 46 Variável Variável 
V/C = razão volume – capacidade 

 
TAB. 3.2 - Níveis de Serviço para os pedestres nas circulações (HCM, 2000) 

NS Espaço (m² / ped) Taxa de Fluxo (ped / min / m) Velocidade (m / s) Razão V/C 

A > 5.6 <= 16 > 1.30 <= 0.21 

B > 3.7 – 5.6 > 16 – 23 > 1.27 – 1.30 > 0.21 – 0.31 

C > 2.2 – 3.7 > 23 – 33 > 1.22 – 1.27 > 0.31 – 0.44 

D > 1.4 – 2.2 > 33 – 49 > 1.14 – 1.22 > 0.44 – 0.65 

E > 0.75 – 1.4 > 49 – 75 > 0.75 – 1.14 > 0.65 – 1.0 

F < = 0.75 Variável < = 0.75 Variável 

 

Nota-se há uma diferença entre os valores das tabelas. O TCQSM é mais 

restritivo que o HCM.  

 

Algumas áreas de circulação incluem uma variedade de atividades de pedestres 

dentro do mesmo espaço. As pessoas podem estar circulando, em pé na fila para 

comprar bilhetes, esperando para se encontrar com alguém, e fazendo compras 

dentro do mesmo espaço. Partes destes espaços também podem ser de pouca 

utilidade para os pedestres, como um canto para grandes fluxos de pedestres ou 

concentrações de outras atividades (TCQSM, 2003). 

 

O  TCQSM (2003) propõe que os procedimentos para determinação da largura 

dos corredores ou passarelas de terminais sejam baseados na escolha de um nível 

de serviço desejável. Os passos recomendados para determinação da largura dos 

corredores são: 

1- Escolher a taxa de fluxo de pedestres máxima de acordo com a Tabela 3.1; 

2- Estimar os 15 minutos de pico para a demanda de pedestres nos corredores; 

3- Utilizar um fator de ajuste apropriado para contabilizar os pedestres que usam 

o espaço adicional, tais como cadeiras de rodas e os que transportam 
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grandes itens. Deverá também ser dado aos pedestres que utilizam animais 

de serviço;  

4- Definir o fluxo de pedestres para projeto dividindo os 15 minutos de demanda 

por 15, para obter o número de pessoas por minuto; 

5- Calcular a largura efetiva de passagem necessária (em centímetros ou 

metros), dividindo o fluxo de pedestres do projeto pela taxa máxima de fluxo 

de pedestres; 

6- Calcular a largura total do corredor (em centímetros ou metros) através da 

adição de 1 m, sendo 0,5 m de zona de proteção de cada lado, para a largura 

efetiva de passagem. 

 

A título de exemplo supor um valor de demanda de 2900 ped/h na hora de pico 

para o total de pessoas embarcando e desembarcando.  

1- Escolhendo-se o valor de 49 ped/m/minuto como taxa de fluxo de pedestres 

máxima no nível de serviço C da Tabela 3.1; 

2- Dividindo-se 2900/4 encontra-se o valor de 725 ped/15min nos 15 minutos de 

pico; 

3- Supondo-se um valor de 0,9 para o fator de ajuste calcula-se: 

725/0,9 = 805 

4- Calculando-se o fluxo de pedestres por minuto do projeto tem-se:  

805/15 = 53ped/minuto  

5- Dividindo-se o fluxo de pedestres pela taxa de fluxo máxima temos: 

53/49 = 1,08m de largura efetiva de passagem necessária;  

6- Adicionando-se 1 metro à largura temos o valor de 2,08m de largura de 

corredor. 

 

O TCQSM (2003) apresenta também uma forma de calcular a capacidade dos 

corredores. A capacidade de uma passagem é feita para ser de 82 ped/m/min, o que 

corresponde ao nível de serviço E. Por conseguinte, para uma dada largura da 

passagem, os seguintes passos podem ser utilizados para calcular a capacidade: 
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1- Calcular a largura efetiva de passagem (m), subtraindo 1 m ou outras zonas 

de proteção a partir da largura total de passarela; 

2- Calcular o fluxo de pedestres do projeto (ped/min) multiplicando a largura 

efetiva da passagem por 82 ped/m/min; 

3- Ajustar para características de pedestres especiais; 

4- Calcular a capacidade de pedestres (ped/h) multiplicando o fluxo de pedestres 

do projeto por 60. 

 

A título de exemplo supor uma largura total de passarela de 4 metros.  

1- Subtraindo-se 1 metro e temos 3 metros de largura efetiva. 

2- Multiplicando-se a largura efetiva por 82 ped/m/min encontra-se o fluxo de 

pedestres do projeto: 

3x82= 246 ped/min 

3- Ajusta-se para capacidade de pedestres especiais multiplicando-se por um 

fator de ajuste. 

4- Calcula-se a capacidade de pedestres por hora multiplicando-se por 60: 

246x60=14.760 pessoas/hora 

 

 

3.3.2. ESCADAS 

 

 

FRUIN (1971) definiu alguns parâmetros de nível de serviço para escadas, 

identificando os espaços por pedestres e classificando de acordo com os seis níveis 

de serviço já definidos anteriormente, conforme mostra a Figura 3.3. 
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FIG. 3.3 - Definições de Nível de Serviço em Escadas (FRUIN, 1971). 

 

Para o TCQSM (2003), os procedimentos para a determinação da largura 

necessária da escada são baseados na escolha de um nível de serviço de pedestres 

desejável que neste caso recomenda-se C ou D. No entanto, na maioria dos 

terminais modernos, as escadas são fornecidas como um complemento às escadas 

rolantes, para serem usadas quando estas estão acima da capacidade ou fora de 

serviço devido a uma falha mecânica, falta de manutenção, ou falta de energia. Sob 

estas circunstâncias, a capacidade máxima de escada, ou o nível de serviço E (51,8 

ped/m/min), podem ser assumidos. Características de pedestres que utilizam as 

escadas devem ser incorporadas na análise. 

 

A lista do TCQSM (2003) a seguir enumera os passos recomendados para a 

determinação da largura de escadas fixas nas estações: 

1- Baseado no nível de serviço desejado, escolher a taxa de fluxo máximo de 

pedestres baseado na Tabela 3.3; 
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2- Estimar a demanda de pedestres direcional nos 15 minutos do período de 

pico para escadas; 

3- Calcular o fluxo de pedestres do projeto (ped/minuto) dividindo a demanda 

nos 15 minutos por 15; 

4- Calcular a largura da escada (em metros) dividindo o fluxo de pedestres do 

projeto pela taxa de fluxo de pedestres máxima; 

5- Aumentar a largura da escada em uma linha de faixa de pedestres (0,75m) 

quando o volume de pedestres for menor, volume de fluxo reverso de 

pedestres ocorrem com frequência. 

 

A título de exemplo supor um valor de demanda de 2900 ped/h na hora de pico 

para pessoas embarcando. 

1- Escolhe-se o valor de 33ped/m/minuto como taxa de fluxo de pedestres 

máxima no nível de serviço C da Tabela 3.3. 

2- Divide-se 2900/4 e encontra-se o valor de 725ped/15min nos 15 minutos de 

pico. 

3- Supondo-se um valor de 0,9 para o fator de ajuste calcula-se: 

725/0,9 = 805  

Calculando-se o fluxo de pedestres por minuto do projeto tem-se  

805/15 = 53ped/minuto  

4- Dividindo-se o fluxo de pedestres pela taxa de fluxo máxima tem-se: 

53/33 = 1,60m de largura da escada.  

5- Adicionando-se 0,75 metros à largura tem-se o valor de 2,35m de largura da 

escada. 
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TAB. 3.3 Critérios de Nível de Serviço para escadas fixas (TCQSM, 2003). 

Nível de 

Serviço 

Espaço comum de 

pedestres 

Flúxo por unidade 

de largura 

Descrição 

 (m²/pessoa) (pessoa/m/min) . 

A >=1,9 <=16 Área suficiente para selecionar livremente a velocidade 
e para passar pedestres vagarosos. Fluxos reversos 

causam conflitos limitados. 

B 1,4-1,9 16-23 Área suficiente para selecionar livremente a velocidade 

com alguma dificuldade em ultrapassar pedestres 

vagarosos. Fluxos reversos causam conflitos menores. 

C 0,9-1,4 23-33 Velocidades um pouco restritas devido à incapacidade 

de passar os pedestres vagarosos. Fluxos reversos 

causam alguns conflitos. 

D 0,7-0,9 33-43 Velocidades limitadas devido à incapacidade de passar 

os pedestres vagarosos. Fluxos reversos causam 

conflitos significativos. 

E 0,4-0,7 43-56 Velocidades de todos os pedestres são reduzidas. 

Paradas intermitentes são prováveis de ocorrer. Fluxos 

reversos causam conflitos graves. 

F <=0,4 Variável Colapso total no fluxo de pedestres com muitas 

paradas. Progresso para a frente depende de pedestres 
lentos em movimento. 

 

Observa-se que os valores da situação estática (espaço comum de pedestres) 

são os mesmos apresentados na Tabela 3.3 do TCQSM (2003) e na Figura 3.3 do 

FRUIN (1971), visto que o TCQSM baseia-se no FRUIN. O TCQSM (2003) 

acrescenta, porém, a situação dinâmica (fluxo por unidade de largura). 

 

O TCQSM (2003) afirma que o procedimento para determinar o número de 

escadas rolantes necessárias para o terminal é baseado na largura e velocidade das 

mesmas. Os seguintes passos para determinação do número de escadas rolantes 

são enumerados abaixo: 

1- Estimar a demanda direcional de pedestres em 15 minutos de hora de pico; 

2- Calcular o fluxo de pedestres (pessoas por minuto) dividindo os 15 minutos de 

demanda por 15; 

3- Baseado na largura e na velocidade da escada rolante, escolher a capacidade 

nominal (pedestres por minuto) da Tabela 3.4; 

4- Calcular o número necessário de escadas rolantes dividindo o fluxo de 

pedestres pela capacidade nominal da escada rolante. 
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TAB. 3.4 - Valores de capacidade nominal para escadas rolantes (TCQSM, 2003) 

Tipo Largura de piso 

(m) 

Velocidade de inclinação 

(m/min) 

Capacidade Nominal 

Pessoa/hora Pessoa/minuto 

Largura simples 0,6 
27,4 2,040 34 

36,6 2,700 45 

Largura dupla 1,0 
27,4 4,080 68 

36,6 5,400 90 

 

No estudo desenvolvido por GUAZZELLI (2011), foi constatado que 

aproximadamente 100% dos usuários utilizam a escada rolante se não houver fila. 

Quando existem filas, é observada a utilização da escada por uma parte dos 

usuários com idades mais baixas. Conforme a fila aumenta, a idade média das 

pessoas que utilizam a escada aumenta, porém também é observado que a partir de 

certa idade a escolha pelo uso da escada rolante é feita independentemente do 

tamanho da fila. 

 

Para o TCQSM (2003), a possibilidade de que as escadas rolantes gerem 

grandes filas, mesmo que a demanda de pedestres esteja abaixo da capacidade 

nominal, deve ser considerada. As filas podem ser geradas quando a demanda 

excede a capacidade, quando a chegada de pedestres é intermitente ou quando 

pessoas estão carregando bagagem. Para estas situações, uma área de fila 

adequada deve ser colocada na aproximação a uma escada rolante com base em 

um espaço médio de pedestres de 0,5 m² por pessoa, como na Figura 3.4, (onde 

escadas fixas alternativas estão convenientemente disponíveis, o tempo máximo de 

espera para uma escada rolante pode ser assumido como sendo de 1 minuto). Um 

espaço suficiente deve ser fornecido também no final de uma escada rolante para 

evitar conflitos com outros fluxos de tráfego. A seguir estão os passos para calcular 

o tamanho necessário de uma área de fila na abordagem de uma escada rolante. 

1- Determinar a capacidade da escada rolante baseado na Tabela 3.4; 

2- Calcular a demanda máxima determinando o número máximo de pedestres 

que chegam às proximidades da escada rolante no mesmo instante. 

(Assumindo que os pedestres que estiverem esperando mais de 1 minuto 

para o uso da escada rolante optem pelas escadas fixas). 
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3- Determinar o número excedente da capacidade de pedestres que chegam à 

escada rolante subtraindo a capacidade pela demanda; 

4- Calcular a área necessária de fila multiplicando o número excedente da 

capacidade de pedestres por 0,5 m² por pedestre. 

 

 

FIG. 3.4 – Exemplo de espaço para fila de espera em escada rolante. 

 

 

3.3.3. PLATAFORMAS 

 

 

FRUIN (1971) definiu alguns parâmetros de nível de serviço. Esses níveis de 

serviço foram definidos conforme mostrado na Figura 3.5, para áreas de espera, e 

nas Tabelas 3.5 e 3.6, para área de circulação e espera. 
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FIG. 3.5 - Definições de Nível de Serviço em Área de Espera (FRUIN, 1971). 

 

TAB. 3.5 - Parâmetros de Nível de Serviço para áreas de circulação e espera (FRUIN, 1971). 

Níveis 

de 

Serviço 

Áreas de circulação Áreas de espera 

Espaço por usuário (m² / usuário) Espaço por usuário (m² / usuário) 

A >= 3.3 >= 1.2 

B  [2.3 – 3.3[  [0.9 – 1.2[ 

C  [1.4 – 2.3[  [0.7 – 0.9[ 

D  [0.9 – 1.4[  [0.3 – 0.7[ 

E  [0.5 – 0.9[  [0.2 – 0.3[ 

F < 0.5 < 0.2 

 
TAB. 3.6 - Parâmetros de Nível de Serviço considerando uma pessoa com mala. 

Nível de 

Serviço 

Áreas de circulação Área de espera 

Espaço por usuário (m² / usuário) Espaço por usuário (m² / usuário) 

A >= 6,6 >= 2,4 

B [4,6 – 6,6[ [1,8 – 2,4[ 

C [2,8 – 4,6[ [1,4 – 1,8[ 

D [1,8 – 2,8[ [0.6 – 1,4[ 

E [1,0 – 1,8[ [0,4 – 0,6[ 

F < 1,0 < 0,4 
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DUHAN (2008) explica que os limites foram desenvolvidos baseados na média 

de espaço para o pedestre, conforto pessoal e graus de mobilidade interna do 

Terminal. O Nível de Serviço necessário para a área de espera dentro do Terminal é 

uma função da quantidade de tempo gasto na espera, do número de pessoas 

esperando e de um nível de conforto. Tipicamente, quanto maior o tempo de espera, 

maior é o espaço necessário por pessoa. A tolerância de uma pessoa em relação ao 

nível de adensamento variará com o tempo. 

 

FRUIN (1971) define que o Nível de Serviço para as áreas de fila e de espera é 

representado em termos de área média por pessoa e média de espaço interpessoal 

(distância entre as pessoas) (TAB. 3.7). 

 

TAB. 3.7 - Níveis de Serviço para área de filas (FRUIN, 1971). 

Nível de 

Serviço 

Média da Área de Pedestres Média do Espaçamento 

 (m² / ped) Interpessoal (m) 

A >= 1.2 >= 1.2 

B 0.9 - 1.2 1.1 - 1.2 

C 0.7 - 0.9 0.9 - 1.1 

D 0.3 - 0.7 0.6 - 0.9 

E 0.2 - 0.3 < 0.6 

F < 0.2 Variável 

 

O TCQSM (2003) diz que a forma e a configuração de uma plataforma são 

ditadas por muitos fatores. O comprimento de uma plataforma é baseado no 

comprimento e no número dos veículos que usam a plataforma num período 

determinado. A largura da plataforma depende de considerações estruturais, filas de 

passageiros, circulação necessária, localização de entrada e saída. 

 

Segundo DAAMEN (2004), o elemento “veículo” influencia o dimensionamento 

da plataforma devido algumas características, dentre elas: o comprimento total do 

veículo e número de carros, e para cada carro, o número de portas e as 

características das portas, tais como a largura, tempos para os pedestres para 

embarcarem e desembarcarem, e os tempos necessários para abrir e fechar portas. 
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Conforme a Figura 3.6 apresentada no TCQSM (2003), as plataformas podem 

ser divididas em: 

-áreas de circulação (walking area); 

-áreas de espera (waiting area); 

-áreas mortas, entre as portas dos ônibus ou dos trens (dead area); 

-espaços para bancos, pilares ou outras obstruções; 

-área de filas (queue storage). 

 

 

FIG. 3.6 - Divisão de áreas para plataformas. 

 

Uma divisão dos espaços na plataforma, semelhante a esta, foi também 

considerada por FALCÃO (2009) conforme apresentado no capítulo 2 deste 

trabalho. 

 

Os procedimentos para determinação do tamanho de uma plataforma, segundo 

o Manual TCQSM (2003), são baseados na manutenção de um nível de serviço 

desejável, que para as plataformas devem ser C ou D. Uma lista é apresentada com 

a sequência de itens recomendados para a determinação da dimensão das 

plataformas em terminais: 

1- Escolher o espaço de um usuário comum de acordo com o nível de serviço 

desejável (TAB.3.7); 

2- Ajustar conforme as características dos passageiros; 

3- Estimar a demanda máxima de passageiros para a plataforma num período 

determinado; 

4- Calcular a área de espera necessária multiplicando o espaço de um 

passageiro comum pela demanda máxima de passageiros; 

5- Calcular a largura adicional necessária para circulação dos usuários na 

plataforma utilizando os procedimentos apropriados para corredores; 
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6- Calcular o espaço para filas nos pontos de saída; 

7- Considerar o espaço adicional da plataforma que não será usado, incluindo as 

áreas mortas e obstruções físicas; 

8- Adicionar um metro na largura na plataforma (0,5 metros de cada lado) para 

zona de risco; 

9- Calcular o total da área da plataforma assumindo a área de espera 

necessária, largura da plataforma, as áreas de filas nos pontos de saída, as 

áreas mortas, e a largura da zona de risco. 

 
DAAMEN (2004) acrescenta que o tempo que o passageiro leva para embarcar 

e desembarcar do transporte público e os locais onde os passageiros entram no 

sistema são influenciados pelas características do veículo. E estes influenciam no 

dimensionamento da plataforma.  

 

Também é apontado pelo METRÔ (2005) que quando um componente 

apresenta um escoamento crítico, ou seja, quando sua capacidade de escoamento 

for menor do que a demanda, são necessários locais de formação de fila 

suficientemente grandes para comportar o acúmulo de pessoas na espera da 

passagem pelos portões de saída ou por áreas de controle. 

 

Dessa forma, o gerenciamento dos sistemas de processamento de fluxo, de sua 

capacidade e das filas que eventualmente sejam formadas, é uma parte fundamental 

da determinação do nível de serviço que uma unidade produtiva oferece, sendo 

influenciado pela forma do sistema de acesso (OLIVEIRA, 2006). 

 

Como já foi dito no item 2.7.1, o layout da estação deve fornecer escadas em 

ambas as extremidades da plataforma para que os passageiros tenham mais opção 

de entrada e saída da estação, diminuindo assim o percurso e o tempo de 

caminhada da viagem.  

 

O Manual da FTA (2003) apontou também a importância dessa questão e 

apresentou um sumário das recomendações chave da NFPA 130 (edição de 2000), 

descritas a seguir:  
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 1. Deve ser providenciada uma capacidade de saída suficiente para a 

 evacuação dos ocupantes das plataformas (inclusive aqueles que estão nos 

 trens) em quatro minutos ou menos.  

 2. Deve ser providenciada uma capacidade de saída suficiente para permitir a 

 evacuação do ponto mais remoto na plataforma para um ponto de segurança 

 em seis minutos ou menos.  

 3. Deve existir um segundo meio de saída de ao menos 1,10 m de largura que 

 se encontre longe da rota principal de egresso.  

 4. A distância máxima de qualquer ponto de uma plataforma até uma saída 

 não pode ser mais que 91m.  

 5. As escadas rolantes não podem fornecer mais da metade da capacidade 

 de saída de qualquer nível e uma escada rolante, em resultado da condição 

 mais adversa, deve ser considerada fora de serviço e indisponível para o 

 egresso. 

 

 

3.4. ÁREAS DE CONTROLE 

 

 

São consideradas áreas de controle nos terminais de passageiros as que 

possuem bilheterias, guichês, catracas e todos os elementos que impeçam a livre 

passagem dos usuários e como consequências provoquem a formação de filas.  

 

A formação de filas ocorre quando a procura por determinado serviço é superior 

à capacidade do sistema em atender a essa procura (FIG. 3.7). Dessa forma, a 

Teoria das Filas, usada por muitos autores, busca dimensionar o número de 

elementos de controle no terminal para atender à demanda por meio de fórmulas 

matemáticas, tentando encontrar um ponto de equilíbrio que satisfaça o cliente e que 

seja economicamente viável para o prestador do serviço. 
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FIG 3.7 Exemplo de fila de espera para passagem por catracas em uma estação 
de metrô de São Paulo. 

 

Segundo FOGLIATTI E MATTOS (2007), a Teoria de Filas consiste na 

modelagem analítica de processos ou sistemas que resultam em espera e tem como 

objetivo determinar e avaliar quantidades, denominadas medidas de desempenho, 

que expressam a produtividade/operacionalidade desses processos. Entre essas 

medidas, podem-se citar: número de elementos na fila, tempo de espera pelo 

atendimento, tempo ocioso dos prestadores de serviço, número de servidores, 

tamanho da “sala de espera”, taxas de chegadas e de atendimento. Analisando 

essas medidas, pode-se avaliar a funcionalidade do sistema e sugerir, quando for o 

caso, modificações de algumas das características básicas deste. 

 

Para FOGLIATTI E MATTOS (2007), o uso da teoria das filas para o sistema de 

filas segue a seguinte estrutura: 

– Estima-se por levantamento estatístico o número de clientes atendidos 

por unidade de tempo e o tempo gasto em cada atendimento; 

– Escolhe-se o modelo de fila teórico; 

– Encontram-se as medidas de desempenho do sistema; 

– Avalia-se a funcionalidade do sistema de acordo com o número de 

servidores, tamanho da sala de espera, etc. 
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A notação Kendall, proposta por David Kendall em 1953, é utilizada para 

descrever as principais características do sistema de fila. Esta notação é da seguinte 

forma: A/B/c/K/m/Z, onde: 

A - descreve a distribuição dos intervalos entre chegadas;  

B - descreve a distribuição do tempo de serviço;  

c - é o número de canais de serviço ou capacidade de atendimento;  

K - é o número máximo de clientes permitidos no sistema;  

m - é o tamanho da população que fornece clientes e  

Z - é a disciplina da fila. 

  

A Tabela 3.8 apresenta as opções dos símbolos para cada um desses itens, de 

acordo com a característica do funcionamento da fila. 

 

TAB. 3.8 - Processos de Filas (Fonte: adaptado por CAMELO et al, 2010). 

 
 

O número de canais de serviço refere-se ao número de servidores em paralelo 

que prestam serviços simultâneos aos clientes. Um sistema de filas pode apresentar 

um ou múltiplos canais de atendimento, operando independentemente um do outro. 

Nesse último caso, pode-se ter uma fila única ou uma fila para cada canal como 

mostra a Figura 3.8. 
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FIG. 3.8 - Estrutura de um sistema de filas. 
Fonte: Camelo (2010). 

 

As medidas de desempenho, que podem ser obtidas a partir da Teoria de Filas, 

são indicadores a partir dos quais é possível conhecer as principais características 

do sistema estudado (OLIVEIRA, 2006). São elas: 

 : taxa de chegada 

: taxa de atendimento 

1/: intervalo entre chegadas sucessivas 

1/: tempo médio de atendimento 

Lq: número médio de usuários na fila  

Ls: número médio de usuários no serviço 

L: número médio de usuários no sistema 

Wq: tempo médio de espera na fila 

Ws: tempo médio de espera no serviço 

W: tempo médio de espera no sistema 

c: número de atendentes 

: taxa de utilização dos atendentes (= / (c*)) 

i: Intensidade de tráfego (i: /) 

πj: probabilidade de estado de equilíbrio de j usuários no sistema 

 

As seguintes fórmulas de indicadores de desempenho para a definição das 

quantidades de elementos de controle são apresentadas na Tabela 3.9. 
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TAB. 3.9 - Principais indicadores de desempenho do modelo M/M/c/∞/FIFO.  
Fonte: Sinay (2005). 

 

 

DUHAN (2008) sugere, a partir do modelo de Kendall, que existem duas formas 

mais simples da Teoria das Filas para modelar o sistema de atendimento nas 

funcionalidades de um Terminal, tais como catracas ou guichês, que são: 

 a) um modelo M/M/m com fila única e disciplina de atendimento PEPS, 

Primeiro a Entrar - Primeiro a Sair, onde m é o número de atendentes com 

tempos de atendimento distintos. Considera-se que λ clientes por unidade de 

tempo chegam em média ao Terminal, e que os m atendentes dos guichês 

em paralelo sejam iguais, cada um com capacidade média de m clientes por 

unidade de tempo (FIG.3.9); ou, 
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FIG. 3.9 - Sistema de fila única (modelo M/M/m). 
 

 b) Em modelos M/M/1 paralelos e independentes, cada um com disciplina de 

atendimento PEPS. Considera-se que λ/m clientes por unidade de tempo 

chegam em média em cada atendente no guichê, que cada um dos m 

atendentes tenha a capacidade de “servir” em um tempo t (FIG.3.10). 

 

 
FIG. 3.10 - Sistema de filas paralelas e independentes (modelo M/M/1). 

 

Os processos M/M/1 e M/M/m são chamados de modelos de processos 

estocásticos. São modelos probabilísticos de um sistema que envolve aleatoriedade 

nas medidas de tempo e espaço (DUHAN, 2008).  

 

WINSTON (2003) apresenta uma explicação detalhada sobre teoria das filas. 

Em seu livro existem modelos que podem ser usados para calcular as medidas de 

desempenho do sistema de filas. Também neste livro, o autor apresenta algumas 

tabelas, e verificou-se que uma delas poderia ser adaptada para avaliar o processo 

de filas num terminal de integração. 

 

Outro modelo usado para o dimensionamento de áreas de controle é 

apresentado pelo TCQSM (2003). Segundo este manual, o efeito da entrada do 
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pedestre no fluxo de pedestres vai depender do “headway” entre eles. Quando um 

pedestre atinge a entrada, é necessário que haja tempo e distância entre pedestres 

suficientes para que permita que o pedestre passe pela entrada antes do próximo 

pedestre passar. Se esse tempo de “headway” entre pedestres for muito pequeno 

haverá formação de filas, e é isto que normalmente acontece em horário de pico. 

 

A capacidade de uma bilheteria é, portanto, determinada pelo tempo mínimo 

exigido para cada um dos usuários atravessarem. A Tabela 3.10 sintetiza a média 

“headways” observada para diferentes tipos de elementos de controle.  

 

TAB. 3.10 -  Headways e capacidades observadas em controles (TCQSM, 2003) 

Tipo de entrada Headways observados (s) Volume de Pedestre Equivalente 

(pessoa/min)  

Entrada livre (barreira apenas) 1,0 – 1,5 40 - 60 

Coleta de bilhetes pelo encarregado 1,7 – 2,4 25 - 35 

Leitor de cartão (vários tipos) 1,5 – 4,0 25 - 40 

Catraca de alta entrada e saída 3,0 20 

Catraca de alta saída 2,1 28 

Portão de saída de 0,9 de largura 0,8 75 

Portão de saída de 1,2 de largura 0,6 100 

Portão de saída de 1,5 de largura 0,5 125 

 

Bilheterias e catracas são avaliadas com base na relação volume-capacidade 

(v/c), em vez de escolha de nível de serviço. A relação v/c selecionada deve permitir 

algum espaço para crescimento no fluxo de passageiros. 

 

O TCQSM (2003) elabora um método para encontrar quantidade de bilheterias e 

catracas necessárias em terminais. O procedimento para determinar o número 

necessário destes elementos de controle se baseia na determinação das suas 

capacidades individuais em ambos os sentidos (entrada e saída), fornecendo 

capacidade suficiente para lidar com as condições de período de pico e permitindo 

algum crescimento. Disposições específicas que podem ser feitas para períodos de 

altos volumes, como depois de um grande evento público. Devem-se considerar as 

características de pedestres, incluindo provisões para passageiros com bagagem, 

bicicletas, carrinhos de bebê, cadeiras de rodas ou outros meios auxiliares de 

locomoção. A possibilidade de uma ou mais portas ficarem indisponíveis devido a 

mau funcionamento ou manutenção devem ser considerados. Os passos 

recomendados para determinar o número necessário de bilheterias ou catracas são: 
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1- Estimar a demanda de passageiros de 5 a 15 minutos na hora de pico; 

2- Calcular o fluxo de pedestres (passageiros por minuto), dividindo a demanda 

pelo número de minutos; 

3- Calcular o número de bilheterias e catracas dividindo do fluxo de passageiros 

pela capacidade das unidades individuais, ou subtraindo a capacidade das 

unidades se mais de um tipo de catracas ou bilheterias forem utilizadas 

(sempre arredondar para cima ou adicionar uma unidade extra para cada 

direção de fluxo). Uma porta deve sempre ser fornecida para o fluxo inverso, 

mesmo se o fluxo inverso for relativamente menor. 

 

 

3.5. ÁREAS MÍNIMAS 

 

 

Com base na revisão de métodos, neste item apresentam-se alguns valores 

mínimos que podem ser adotados para o dimensionamento das áreas dos 

elementos do Terminal. Pois um dos fatores mais importantes do dimensionamento 

é saber quais as áreas mínimas utilizadas em função da quantidade de pessoas que 

utilizam o terminal. 

 

Em corredores, segundo FRUIN (1971), duas pessoas que andam lado a lado 

exigem uma largura de 1,5 m para caminhar confortavelmente. Considerando que as 

instalações de trânsito podem ter movimento de tráfego pesado nos dois sentidos, 

são indicadas as larguras mínimas de corredor de 3m. Além disso, os padrões de 

Nível de Serviço são baseados na largura efetiva de circulações (corredores, 

passarelas), exigindo que 1,5 m sejam adicionados a cada aresta para evitar as 

paredes. E também deve ser considerada a redução na largura do corredor, para 

uma circulação eficaz, onde as portas se abrem para o corredor, onde há colunas, 

ou onde existam outros conflitos, como a concessão de filas no fluxo de tráfego. 

Também se propõe o uso de parâmetros utilizados na análise de áreas para 

pedestres, desenvolvida no HCM (2000). Este manual considera como padrões de 

espaço mínimo a profundidade do corpo e a largura dos ombros, pelo menos 
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implicitamente. Uma elipse do corpo simplificada de 0,50 m x 0,60 m, com uma área 

total de 0,30 m², é usada como a base para um espaço único para pedestres. Isto 

representa o mínimo prático para pedestres em pé. Em uma avaliação de 

instalações para pedestres, uma área de 0,75 m² é usada como zona confortável 

para cada pedestre. 

 

FRUIN considera padrões de espaço mínimo do corpo uma elipse com as 

medidas indicadas na Figura 3.11, incluindo as medidas de uma pessoa com 

bagagem. 

                 
FIG. 3.11 - Dimensões ocupadas por uma pessoa sem bagagem e por uma 

pessoa com bagagem– Elipse corporal (FRUIN, 1990). 

  

Os elementos básicos de um terminal intermodal de passageiros podem ser 

dimensionados como sugerem alguns autores a seguir: 

 Área operacional: 

 - Plataforma - segundo FRUIN (1971) e o MANUAL DA FTA 

(2003)santo, considerando o Nível C como base para os cálculos, a área 

mínima é de 0,7 a 0,9m²/pessoa. 

As recomendações para as plataformas, segundo o manual do Metrô 

apresentado por GUAZZELLI (2008), dizem que a largura da plataforma 

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

segurança. O comprimento padrão da plataforma é de 136 metros. Com 

esses dados é possível encontrar a recomendação mínima da área das 

plataformas. 

Respeitando a largura mínima definida, diretrizes do Metrô (METRÔ, 

2005) indicam que a largura da plataforma deve ser tal que possibilite a 

acomodação de no mínimo 2/3 da capacidade de um trem somados à 
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demanda acumulada durante o intervalo entre trens. Para tal, a largura da 

plataforma pode ser definida através da seguinte fórmula, encontrada no 

material operacional do Metrô (METRÔ, 2005): 

                                                                      (7) 

L = largura da plataforma  

0,60m = faixa de segurança  

0,25m = afastamento das paredes  

C = comprimento da plataforma  

N1 = número de embarques previstos durante o intervalo entre trens 

N2 = 2/3 da capacidade de um trem. Quando a plataforma for central, 

esse valor será multiplicado por 2  

3,0 = densidade máxima admitida. 

 Circulações e acessos: 

- Escadarias – segundo FRUIN (1981) e o MANUAL DA FTA (2003), 

considerando o Nível C como base para os cálculos, a área mínima 

prevista é de 0,9 a 1,4m²/pessoa. Segundo MOLINERO (1988), a largura 

das escadas não deve ser menor que 1,60m. 

- Passarelas / Corredores – segundo FRUIN (1981), o MANUAL DA FTA 

(2003) e o TCQSM (2003), considerando o Nível C como base para os 

cálculos, a área mínima prevista é de 1,4 a 2,3m²/pessoa. 

- Elevadores – Segundo a NBR13994, na opção sem permitir o giro de 

cadeira de rodas, a distância entre os painéis laterais deve ser no mínimo 

de 1,10m e a distância entre o painel do fundo e o frontal deve ser no 

mínimo de 1,40m; na opção para permitir o giro completo de cadeira de 

rodas, a distância entre os painéis laterais deve ser no mínimo de 1,725m 

e a distância entre o painel do fundo e o frontal deve ser no mínimo de 

1,30m. 

- Bilheteria – segundo a EMTU, área mínima 7,5m², com 2 guichês de 

atendimento, com pelo menos 1,0m de largura por guichê. Segundo o 

TCQSM (2003), para áreas de filas, considerando o nível C como base 

para os cálculos, a área mínima prevista é de 0,7 a 0,9m²/pessoa. O 

número de bilheterias pode ser obtido através da teoria de filas, que 
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calcula o número em função da demanda de usuários e do tempo de 

atendimento. 

- Catracas ou Validadores – Segundo o TCQSM (2003), para áreas de 

filas, considerando o nível C como base para os cálculos, a área mínima 

prevista é de 0,7 a 0,9m²/pessoa. 

 

 

3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme apresentado neste capítulo, o dimensionamento de terminais segue 

padrões de Nível de Serviço, desenvolvido por FRUIN (1971), e de Teoria das Filas, 

ambos utilizados por diversos autores em seus trabalhos. Além de métodos de 

dimensionamento apresentados pelo TCQSM (2003). 

 

A aplicação do Nível de Serviço baseia-se em diversos critérios, entre eles, a 

densidade, o fluxo e a velocidade dos pedestres, possibilitando a definição das 

áreas adequadas para cada elemento do terminal. Já a teoria das filas possibilita o 

desenvolvimento de diversos cenários para os elementos de controle, visando a 

melhor alternativa para o tipo de terminal escolhido.  

 

Sendo assim, esses critérios mostram-se adequados para o desenvolvimento da 

metodologia de concepção de terminais, que será apresentado no capítulo 5.   
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4. LAYOUT DE TERMINAIS 

 

 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Um projeto de terminal necessita da definição dos seus elementos, do 

dimensionamento das suas áreas e número de elementos de controle e da definição 

do seu layout. Layouts ruins podem causar uma série consequências negativas para 

as operações de serviços, desde a criação de excessivas filas de clientes até o 

aumento dos custos totais da operação, e bons layouts incrementam os serviços e 

funcionam como um fator de atração de clientes. 

 

Nos capítulos anteriores foram apresentados os elementos dos diferentes tipos 

de terminais e as formas de dimensionamento dos elementos.  Neste capítulo serão 

apresentados três tipos de desenvolvimento de layout de terminais encontrados na 

literatura.  

 

 

4.2. SIMULAÇÃO 

 

 

Uma das formas de desenvolver o layout de um terminal é através da simulação, 

método também utilizado para soluções de problemas de avaliação e análises de 

terminais tanto de carga quanto de passageiros.  

 

GUAZZELLI (2011) utilizou a simulação como ferramenta para dimensionamento 

e layout de um terminal de passageiros. Segundo o autor, algumas características 

devem ser consideradas antes da análise da simulação em decisões de como os 

modelos serão construídos. No que se referem ao comportamento dinâmico das 

variáveis, os modelos de simulação se classificam em: discretos, contínuos ou 

híbridos. E quanto à consideração dos aspectos aleatórios associados ao sistema 
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que se propõe retratar os modelos de simulação podem ser: determinísticos ou 

estocásticos. Também deve ser feita a caracterização do problema com o 

levantamento das variáveis que irão ser consideradas nos modelos. 

 

O autor utiliza um modelo de simulação desenvolvido no software Arena para o 

desenvolvimento de um terminal metroviário e ferroviário padrão genérico de 

passageiros. Para isso, foi necessário o levantamento de dados para que 

posteriormente fosse possível a análise dos cenários criados antes da construção do 

terminal e de tomadas de decisões. 

 

Sendo assim, a proposta da metodologia do GUAZZELLI (2011) prevê: 

 A definição de cenários;  

 Sua aplicação no modelo;  

 Análises em relação às medidas de rendimento definidas, e  

 A escolha do cenário que apresente a solução que melhor se encaixe na 

necessidade do planejador. 

 

GUAZZELLI (2011) organiza o processo para a simulação do terminal em Arena 

da seguinte forma: 

 

ABORDAGEM DA MODELAGEM 

Representação dos fluxos de pedestres através do desenvolvimento do estudo 

nos níveis estratégico, tático e operacional; 

Para a geração do modelo, foi utilizada a metodologia definida no TCQSM 

(2003), que apresenta os seguintes passos:  

1. Definição do sistema como uma rede de link e nós;  

2. Definição do volume de passageiros para o período de análise;  

3. Definição dos caminhos que os passageiros poderão escolher;  

4. Carregar informação de volume de passageiros no embarque;  

5. Carregar informação de volume de passageiros no desembarque;  

6. Definição dos tempos de caminhadas nos links;  

7. Definição dos tempos de fila nos nós;  

8. Definição dos tempos de espera dos veículos;  
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9. Acessar dados de tempo médio total e nível de serviço médio total. 

 

DETALHAMENTO DO MODELO  

A apresentação do modelo é feita de forma sistêmica. Primeiramente é 

abordada uma visão macro para depois serem detalhados os subsistemas, que 

neste caso foram divididos em subsistemas de acesso, egresso e ferroviário. 

 Caracterização do Usuário - permite a representação do perfil dos 

usuários do terminal a ser analisado. Os três que mais influenciam a 

operação de um terminal são: idade, gênero e existência de bagagem. 

Foram criados atributos que representam a velocidade de caminhada dos 

pedestres (para a construção desse atributo foram levantados valores 

contidos em DAAMEN (2001) e em FRUIN (1971) referentes ao perfil dos 

usuários, como pode ser visto no ANEXO 9.3) e atributos que 

representam o impacto que cada passageiro causa no ambiente. 

 Padrão de Chegada - Por existirem dois meios diferentes de chegada ao 

terminal, sendo um o terrestre, de onde os passageiros que estão 

entrando no sistema chegam, e o outro o trem, de onde os passageiros 

desembarcam, foram modeladas essas duas formas de chegada de 

formas diferentes, devido a diferenças no seu padrão. 

Para a modelagem da chegada dos passageiros pela rua, foi utilizada a 

sazonalidade diária, onde foram verificados três grandes picos de 

demanda, referentes ao pico da manhã, do meio do dia e do final da 

tarde. Para a chegada de passageiros dos trens é necessário conciliar os 

dados de chegadas de trens com o de chegadas de pedestres para se 

chegar a uma aproximação da operação real. 

 Elementos de Processamento - são adotados os bloqueios de controle de 

acesso, escadas rolantes e bilheteria como os elementos a serem 

modelados. São os componentes que geram filas. 

Para os bloqueios e escadas rolantes, os tempos de processamento 

foram levantados por FRUIN (1971), e para o tempo de processamento 

nas bilheterias, os dados utilizados foram levantados por meio de 

amostras realizadas. Foi utilizado um atributo como fator retardador para 

o tempo gasto em cada elemento. 
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 Elementos de Circulação - são o hall de acesso, as escadas, o piso 

intermediário (área paga e área não paga) e a plataforma. Decisões de 

percurso foram modeladas a fim de encontrar os pontos onde haverá 

maiores filas ou acúmulo de pessoas. 

 Elementos de Espera - o único componente classificado foi a plataforma 

de embarque, sendo ela dividida em três partes para fins de análise. Duas 

partes como áreas de espera e uma como circulação. 

 

PARÂMETROS PARA OS COMPONENTES 

São apresentados os dados para cada componente do terminal. 

Para a bilheteria foi feita medida em campo e encontrado para o tempo médio de 

atendimento os valores de 17,14s com desvio padrão de 14,71s. 

Para os bloqueios foram utilizados os dados de FRUIN (1971) para o tempo de 

processamento. Sendo para passagem livre o tempo médio de 1,25s e desvio 

padrão de 0,125s e para coletor de bilhetes o tempo médio de 2,05s e desvio padrão 

de 0,175s. 

Para a plataforma de embarque foi usado o valor inicial de 24m e depois 

ajustado no modelo. 

 

CALIBRAÇÃO  

É feita para a aplicação ideal do modelo, após seu desenvolvimento, onde os 

parâmetros são ajustados para traduzir determinado cenário medido. 

 

APLICAÇÃO E RESULTADOS 

 Cenários 

 Verificação de parâmetros atuais (Metrô e CPTM) 

 Interpretação dos resultados 

 

DAAMEN (2004) também desenvolveu uma ferramenta de simulação para 

determinar as características do fluxo de pedestres e definir o layout de terminais de 

passageiros, tendo como objetivo ajudar os desenhistas e projetistas na avaliação 

de projetos, em especial do ponto de vista do passageiro, bem como para apoiar o 

planejamento de horários dos serviços de transporte público. 



 86 

  

Para a entrada na simulação são analisados o projeto de instalações, a 

demanda e os serviços de transportes públicos. O projeto de instalações contém as 

dimensões e as funções dos elementos e a localização dos equipamentos e as 

dimensões de obstáculos. A demanda se baseia na tabela de origem e destino dos 

passageiros, descrevendo o tamanho e as direções dos fluxos de pedestres, e do 

tipo de pedestres. Os serviços de transportes públicos são os dados horários, as 

características do serviço, alocação da plataforma e características dos veículos. 

 

Um dos pontos mais importantes para a ferramenta da simulação de DAAMEN é 

o estudo sobre o comportamento do pedestre, identificando os elementos funcionais 

e processos que o influencia em meios de transporte públicos, através da análise de 

modelos de escolha da rota, de circulação de pedestres e de embarque, 

descrevendo o processo de pedestres que embarcam num veículo de transporte 

público, e a combinação de todos estes modelos diferentes. 

 

 

4.3. MODELO DINÂMICO DE SISTEMAS (FLUXOGRAMA) 

 

 

ZOGRAFOS e MANATAKI (2010) utilizaram o Modelo Dinâmico de Sistemas 

como ferramenta para facilitar a análise estratégica e avaliar o desempenho de 

terminais de aeroportos, possibilitando alterações fundamentais na estrutura e 

funcionamento do sistema do terminal através de cenários de implantação de 

recursos. 

 

Por existir uma complexa inter-relação entre os processos operacionais nos 

aeroportos, estes autores iniciaram uma busca por um modelo que desse suporte 

aos planejadores de forma mais simples que os modelos de simulação e mais 

complexas que os modelos analíticos existentes. Assim, o Modelo Dinâmico de 

Sistemas foi utilizado como um modelo de simulação genérica, mas flexível, de 

forma a suportar a análise estratégica do terminal do aeroporto.  
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A escolha da criação do modelo é baseada na necessidade da existência de 

uma ferramenta genérica, que aborde requisitos que deem suporte à avaliação de 

desempenho do nível estratégico de qualquer aeroporto, com flexibilidade e de 

modo a capturar facilmente qualquer configuração do terminal do aeroporto e 

ambiente operacional. 

 

A dinâmica do sistema proporciona uma estrutura para compreender as 

operações e ver os impactos de qualquer decisão sobre o sistema como um todo. A 

principal vantagem em adotar a dinâmica do sistema é a visão holística dos 

componentes do terminal do aeroporto e da análise de suas interdependências, o 

que leva a um comportamento de um sistema claramente definido. 

 

O Modelo Dinâmico de Sistemas permite a construção de gráficos de relações 

causais onde se procura delimitar e pesquisar quais as relações de causa e efeito 

que existem entre os elementos de um sistema (VILLELA, 2005). 

 

A ferramenta está estruturada em dois níveis hierárquicos: o primeiro nível da 

hierarquia reflete o sistema de terminal de aeroporto decomposto em um conjunto de 

áreas funcionais; no segundo nível, as áreas funcionais são decompostas em 

instalações de serviços (módulos) do terminal do aeroporto. Neste contexto, cada 

instalação de serviço do terminal de aeroporto está representada por um módulo. Os 

módulos são interligados para compor as áreas funcionais do aeroporto. Em um 

nível superior, as áreas funcionais do aeroporto são compostas para formar o 

terminal do aeroporto. O processo de composição de instalações e áreas funcionais 

é conduzido pelo layout físico do terminal do aeroporto, pelas políticas operacionais 

relativas à transformação sucessiva de usuários do terminal através das instalações 

do terminal, e pelas características de fluxo das correntes de passageiros 

associados, ou seja, densidade de fluxo e velocidade. 

 

A Figura 4.1 ilustra o exemplo da estrutura do modelo de terminal de aeroporto, 

representando o fluxo hipotético de passageiros que chegam e que partem. O 

modelo proposto foi personalizado e avaliado com dados reais do Aeroporto 

Internacional de Atenas. Um cenário base foi desenvolvido representando um dia de 
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pico típico em termos de tráfego de passageiros. O modelo é composto de quatro 

áreas funcionais: área funcional irrestrita do aeroporto, área funcional de controle do 

aeroporto, área funcional dos portões do aeroporto e área funcional de controle de 

chegadas do aeroporto. O compontes das áreas funcionais podem ser observados 

nessa figura. 

 

 

FIG. 4.1 - Estrutura do Modelo Dinâmico de Sistemas. 
Fonte: Adaptado de ZOGRAFOS e MANATAKI (2010). 

 

Baseado na notação da representação do sistema dinâmico, o serviço de 

assistência é retratado como um diagrama de estoque e fluxo, utilizando três blocos 

básicos (FIG. 4.2): 

 estoques (retângulos), que representam o estado de um processo, por 

exemplo, o acúmulo de passageiros na fila para o controle de passaporte; 

 fluxos (tubos), que representam a taxa de variação deste estado; 

 conversores (círculos), que contêm informações sobre o sistema e afetam 

a taxa dos fluxos. 

 

FIG. 4.2 - Elementos básicos de um modelo genérico de estoque e fluxo.  
Fonte: VILLELA (2005). 
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Para fornecer uma visão do processo de modelagem seguido do 

desenvolvimento dos módulos, a instalação de controle de passaportes para a área 

funcional de chegada ao terminal está ilustrada na Figura 4.3. 

 

 

FIG. 4.3 - Módulos de Controle de Passaporte.  
Fonte: ZOGRAFOS e MANATAKI (2010). 

 

Conforme apresentado na Figura 4.3, dentro do processo de controle de 

passaporte há o caso dos passageiros que chegam dos voos internacionais não 

pertencentes à União Europeia. Estes passageiros ''saem'' da Área Funcional de 

Chegadas do Aeroporto e procedem à instalação, esperam na fila e recebem o 

serviço de controle de passaporte. O processo do serviço é determinado pelo 

número de canais de controle de passaporte e a taxa de serviço associada. 

Passageiros passando pelo controle de passaporte podem avançar para o próximo 

processo. No entanto, a porcentagem de passageiros que não consegue passar pelo 

controle de passaportes tem de continuar a entrevista. Se houver fila eles esperam, 

e em seguida, obtém assistência técnica. Mais uma vez, o processo de serviço na 

segunda entrevista depende do número de servidores disponíveis e da taxa de 

serviço associada. A operação termina quando todos os passageiros, depois de 

realizarem os controles necessários, deixam a instalação. Seguindo a abordagem de 

modelagem descrita anteriormente, os módulos relevantes foram desenvolvidos para 
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todos os processos/instalações/áreas funcionais do terminal do aeroporto, por 

exemplo, emissão de bilhetes, check-in, embarque/controle de ingressos, controle 

de passaportes, de rastreio de segurança, instalações de serviços auxiliares, portão, 

lounge, reivindicação de bagagem, alfândega, etc. 

 

As setas de traço simples ligam os elementos do sistema e explicitam relações 

entre os mesmos. É importante observar que as informações, diferentemente dos 

fluxos, não retiram ou colocam recursos nos estoques. As informações também 

podem ter um "traço duplo", significando que as mesmas só estarão disponíveis num 

instante de tempo futuro e não imediatamente (VILLELA, 2005). 

 

Com o modelo dinâmico de sistemas e suas interações é possível observar as 

variações de acúmulo de passageiros nas horas de pico, o tempo de espera máximo 

nas filas, o nível de serviço e os recursos necessários, entre as instalações. A partir 

daí podem ser criados cenários hipotéticos para avaliação das mudanças mais 

benéficas ou menos benéficas para cada módulo e as interferências que cada 

mudança acarreta no cenário geral. 

 

 

4.4. PLANEJAMENTO SISTEMÁTICO DE LAYOUT (Systematic Layout Planning - 

SLP) 

 

 

O SLP foi concebido originalmente para operações de manufatura, e SANTOS 

et. al. (2012) adaptaram esse sistema para o contexto particular das operações de 

serviços, aplicando o SLP em um projeto de clínica médica. Essa adaptação levou 

em consideração a natureza do fluxo de cada sistema de produção, já que esse é 

um elemento chave do projeto de um arranjo físico. Nas operações de serviços, 

entre os fluxos de materiais, informação e clientes, o fluxo de clientes tende a ser 

predominante.  
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Assim, aventou-se a possibilidade da utilização do SLP em layouts de terminais. 

Sendo, da mesma forma, necessária uma adaptação do SLP visando também o 

contexto de serviços mas com ênfase apenas no fluxo de usuários. 

 

O layout das instalações produtivas se preocupa com a disposição física dos 

recursos de transformação, isto é, máquinas, equipamentos e pessoas. Essa 

disposição física determina o fluxo do processo e, de acordo com a natureza do 

processo, o arranjo físico da produção pode se enquadrar dentro de uma das quatro 

categorias básicas já consolidadas na literatura da área: layout posicional, layout 

funcional, layout linear, layout celular (SANTOS et. al., 2012). 

 

O projeto do layout funcional geralmente é mais complexo que o dos demais 

tipos, pois envolve fluxos multidirecionais entre recursos de transformação que são 

agrupados de acordo com a sua função no processo. Apesar de sua complexidade, 

em diversas situações o projeto desse tipo de layout não é realizado de forma 

sistemática, dando lugar à intuição ao invés de uma abordagem estruturada de 

análise e resolução de problemas (SANTOS et. al., 2012). 

 

Em busca de uma abordagem estruturada, o SLP representa uma metodologia 

que tem uma grande aplicabilidade no projeto e no reprojeto de layout, 

especialmente em layouts funcionais. 

 

De acordo com MUTHER (1973) apud SANTOS et. al. (2012), o SLP é composto 

por: 

 uma estruturação de fases;  

 um modelo de procedimentos e  

 uma série de convenções para identificação, avaliação e visualização 

dos elementos e das áreas envolvidas no planejamento. 

 

A estruturação das fases do SLP representa o nível de detalhamento que se 

deve adotar no projeto do arranjo físico da produção. Esse nível de detalhamento é 

dividido da seguinte forma: 
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– Fase I: Localização. Nesta fase deve-se determinar a área geográfica a ser 

utilizada para o planejamento das instalações do novo layout; 

– Fase II: Arranjo físico geral. Representa a organização geral entre as 

diversas áreas. Nesta fase são definidos os fluxos e as inter-relações entre as 

áreas, resultando no que se chama de arranjo de blocos (block layout); 

– Fase III: Arranjo físico detalhado. No planejamento detalhado é 

estabelecida a localização relativa das máquinas e equipamentos, assim 

como toda a infraestrutura física necessária para a produção do produto; 

– Fase IV: Implantação. Esta é a fase na qual se executa o que foi planejado 

anteriormente. De maneira concreta, faz-se aqui a movimentação de 

maquinário, equipamentos e recursos para a instalação da operação. 

 

Todas as fases são inter-relacionadas, de forma que as saídas da fase anterior 

sirvam de entradas para a fase seguinte. Entretanto, embora exista uma aparente 

relação de dependência entre as fases, o escopo do projeto pode ser delimitado em 

apenas uma ou duas fases, especialmente quando o SLP é aplicado no reprojeto de 

layouts existentes, que possuem necessidades mais específicas de melhoria. Nesse 

caso, ainda deve ser mantida a hierarquia das fases, que define a ordem de 

aplicação quando mais de uma fase é executada. 

 

O modelo de procedimentos do SLP pressupõe que o projeto de um arranjo 

físico deve estar apoiado em três conceitos fundamentais (MUTHER, 1973; 

WHEELER, 2000): 

a) Inter-relações – grau relativo de dependência ou proximidade entre as 

atividades; 

b) Espaço – quantidade, tipo e forma ou configuração dos itens a serem 

posicionados; 

c) Ajuste – arranjo das áreas e equipamentos da melhor maneira possível. 

 

Com base nesses três conceitos, o modelo de procedimentos do SLP, quando 

aplicado em linha de produção, é constituído pelos seguintes elementos (FIG. 4.4): 

 Dados de entrada. Os dados de entrada são as variáveis que devem ser 

levadas em consideração antes do início da análise do arranjo físico. Além 
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das atividades do processo de produção, os outros dados de entrada são 

representados pelas letras PQRST, que significam: produto (P), quantidade 

ou volume de produção (Q), roteiro ou sequência do processo de produção 

(R), serviços de suporte (S) e tempos envolvidos na produção (T); 

 Fluxo de materiais. O fluxo de materiais quase sempre se torna o fator 

predominante de decisão no projeto do arranjo físico. Devem-se identificar os 

fluxos através das áreas envolvidas, de acordo com a sequência e a 

intensidade do deslocamento do material. As principais ferramentas utilizadas 

nessa etapa são aquelas destinadas à análise do fluxo de processos, tais 

como: fluxograma, carta de processos múltiplos, carta “de-para”, 

mapofluxograma, etc; 

 Inter-relações de atividades. Esta é uma análise mais qualitativa, que 

procura identificar a importância da proximidade relativa entre as áreas. A 

ferramenta indicada para essa tarefa é conhecida como carta de interligações 

preferenciais; 

 Diagrama de inter-relações. O diagrama de inter-relações é uma ferramenta 

que procura integrar o mapeamento do fluxo de materiais com a avaliação 

das interligações preferenciais; 

 Espaço necessário. É a determinação do espaço requerido para alocação de 

máquinas e equipamentos; 

 Espaço disponível. É a análise do espaço disponível para a instalação de 

máquinas e equipamentos; 

 Diagrama de inter-relações de espaços. Nesta fase, o diagrama de inter-

relações é aplicado com o objetivo de gerar um arranjo físico prévio, 

considerando que o espaço requerido já foi devidamente balanceado com o 

espaço disponível; 

 Considerações de mudanças. Nesta etapa ocorrem os ajustes necessários, 

levando-se em consideração fatores relativos a tipos de processos, métodos 

de movimentação de materiais, necessidades de pessoal, etc; 

 Limitações práticas. Para analisar a viabilidade dos projetos de layout, cada 

consideração de mudança que houver deve ser comparada com as limitações 

práticas referentes a custos, restrições técnicas, segurança, etc; 
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 Avaliação de alternativas. Ao final do procedimento, os diferentes planos 

alternativos que forem gerados devem ser avaliados, ponderando seus 

benefícios e limitações. 

 

De acordo com MUTHER (1973), o modelo de procedimentos do SLP (FIG. 4.4) 

pode ser aplicado tanto na elaboração do arranjo físico geral quanto na elaboração 

do arranjo físico detalhado (fases II e III da estrutura do SLP). Por sua abrangência, 

o modelo de procedimentos representa um roteiro completo de aplicação do SLP no 

projeto e na análise de layouts. 

 

 

FIG. 4.4 - Modelo de procedimentos do SLP. 
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A partir do fluxograma apresentado na Figura 4.4, SANTOS et. al. (2012) fez 

adaptações para aplicação no caso da clínica médica. Com isso, o modelo 

apresenta-se conforme apresentado na Figura 4.5, onde cada etapa do modelo 

envolve ferramentas para sua operacionalização, e o detalhamento da utilização de 

cada ferramenta está descrito na Tabela 4.1. 

 

 
FIG. 4.5 - Modelo de procedimento proposto para uma clínica médica. 
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TAB. 4.1 -  Detalhamento do método proposto (SANTOS et. al., 2012). 

Etapas propostas Elementos 

correspondentes do SLP 

Atividades Ferramentas de coleta e 

análise de dados 

1- Mapeamento 

do fluxo 

- Fluxo de pessoas - Desenhar o layout atual 

- Registrar sequencia do processo 

de acordo com o fluxo de pessoas. 

- Planta baixa do layout 

atual 

- Fluxograma 

- Mapofluxograma 

2- Análise 

qualitativa 

- Inter-relações de 

atividades 

- Entrevistar responsáveis por cada 

setor. 

- Analisar resultados das entrevistas 

com o 5W1H. 

- Identificar o grau de importância 

da proximidade entre os setores. 

- Identificar o tipo de fluxo entre os 
setores. 

- 5W1H 

- Carta de interligações 

preferenciais 

3- Elaboração do 

diagrama de inter-

relações 

- Diagrama de inter-

relações 

- Representar graficamente a 

relação entre os setores. 

- Diagrama de inter-

relações 

4- Avaliação de 

alternativas 

- Avaliação de 

alternativas 

- Simular diferentes configurações 

do diagrama de inter-relações. 

- Projetar diferentes arranjos de 

blocos. 

- Plantas baixas de layouts 

alternativos 

5- Proposição de 

layout 

- Plano selecionado - Escolher layout mais adequado ao 

fluxo existente. 

- Projetar layout final. 

- Planta baixa do layout 

proposto 

 
A carta de interligações preferenciais é uma ferramenta usada para a tarefa de 

inter-relações de atividades, onde são analisadas as relações entre os setores 

através de um modelo em que os elementos se cruzam. No cruzamento de cada 

setor são atribuídos códigos que definem suas relações de proximidade. A Figura 

4.6 apresenta uma parte da carta de interligações da clínica médica, apresentada 

por SANTOS et. al. (2012), com a seguinte definição para a relação de proximidade 

dos setores: 5 – muito importante, 4 – importante, 3 – pouco importante, 2 – sem 

importância e 1 – indesejável; e ao tipo de fluxo existente entre eles: P – pessoas, M 

– materiais, I – informações e S -quando não há fluxo algum.  

 

 

FIG. 4.6 - Carta de interligações preferenciais. 
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A partir da carta de interligações preferenciais pode-se elaborar um diagrama de 

inter-relações (FIG.4.7). Na convenção do sistema SLP, as ligações entre setores 

(círculos) representadas com três linhas correspondem às relações mais fortes, com 

alto grau de importância. As relações com menos importância têm apenas uma linha 

e onde não há relação não existe nenhuma linha. Através de análise do diagrama é 

possível verificar quão próximo um setor deve ficar do outro. 

 

 

FIG. 4.7 - Diagrama de inter-relação. 

 

A partir do diagrama é feita a divisão em blocos com os setores que devem ficar 

mais próximos entre si e por fim o projeto de layout completo. 

 

As convenções para identificação, avaliação e visualização dos elementos e das 

áreas envolvidas no planejamento são elaboradas através dos seguintes tópicos 

(MUTHER, 1973): 

1- Um símbolo para o tipo de atividade; 

2- Um número (ou letra) para identificação de cada atividade; 

3- Um código de número de linhas para a intensidade de fluxo ou grau de 

proximidade; 

4- Um código de cores para o valor da intensidade do grau de proximidade; 

5- Uma cor para cada tipo de atividade, durante a construção do diagrama de 

inter-relações entre espaços.  
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4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A ferramenta da Simulação permite criar diversos cenários para terminais, com 

variações das dimensões e layout, apresentando resultados bastante próximos da 

realidade, contudo, exige o conhecimento do software para sua aplicação. 

Dominando o conhecimento do software é possível elaborar modelos de terminais 

através de levantamento de dados desde uma visão macro até detalhes do sistema. 

 

O Modelo Dinâmico de Sistemas é uma ferramenta que permite uma avaliação 

global do desempenho de terminais de aeroportos, capturando interações 

importantes entre as diversas instalações e serviços do terminal. Apresenta 

resultados que permitem alterações na estrutura e funcionamento do sistema 

através da criação de cenários, o que torna essa ferramenta bastante atrativa para o 

desenvolvimento do layout de terminais urbanos, porém requer adaptações para 

este uso além de um conhecimento de toda a dinâmica do terminal, de forma geral e 

detalhada, para geração de gráficos de causa e efeito, diagramas e de fluxogramas 

geral e detalhado.  

 

 O Planejamento Sistemático de Layout é uma ferramenta que, após ser 

adaptada por SANTOS et. al. (2012), apresentou recursos aplicáveis a sistemas com 

ênfase em fluxos de usuários, incluindo nesse rol os terminais urbanos. Por ser uma 

ferramenta que não requer conhecimento de softwares ou elaboração muito 

detalhada do sistema, possibilita o desenvolvimento do processo de forma mais 

intuitiva e simplificada, gerando maior facilidade no seu entendimento e criando um 

ambiente mais interativo com os planejadores. Por esse motivo, essa ferramenta foi 

a escolhida para ser aplicada na metodologia desenvolvida neste trabalho. 
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5. METODOLOGIA PARA CONCEPÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO 

 

 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O desenvolvimento do projeto de um terminal de integração urbano de 

passageiros requer o conhecimento de todo o sistema envolvido no processo e das 

ferramentas necessárias para compô-lo, o que o torna, muitas vezes, complexo para 

o projetista e demorado para o contratante que necessita de uma resposta imediata 

para dar o aval ao projeto inicial.  

 

Com o intuito de auxiliar os projetistas a executarem um estudo inicial de 

terminais de forma simplificada e rápida, porém eficaz, foi desenvolvida a 

metodologia para estruturação de terminais que se baseia nos estudos 

apresentados nos capítulos anteriores e em dados coletados e pesquisados no local 

pelo projetista.   

 

Dessa forma, a proposta metodológica compreende cinco etapas:  

–  Etapa 1 - Caracterização do tipo de terminal em função das características 

do projeto, podendo ser em superfície ou em níveis e uni modal ou 

multimodal;  

–  Etapa 2 - Determinação dos elementos necessários para o tipo de terminal 

escolhido; 

–  Etapa 3 - Caracterização da demanda de usuários circulando no terminal, da 

frequência dos sistemas e da capacidade de veículos ou composição;  

–  Etapa 4 - Cálculo das áreas mínimas de cada elemento e da quantidade 

mínima de elementos de controle;  

–  Etapa 5 - Proposta do layout básico através do método SLP. 

 

A Figura 5.1 apresenta um fluxograma com as etapas da metodologia para 

determinação da estruturação dos terminais. 
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FIG. 5.1 - Fluxograma da metodologia para estruturação do terminal. 

 

 

5.2. ETAPA 1 – CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE TERMINAL 

 

 

Nesta etapa procura-se identificar qual o modo ou modos de transporte que 

serão atendidos pelo terminal. Em função desta característica, identifica-se se o 

terminal será de superfície ou serão necessários dois ou mais níveis para circulação 

dos usuários. Sendo assim, com a determinação dos níveis, das áreas mínimas e do 

processo de layout, a metodologia torna-se aplicável a qualquer tipo de terminal.  

 

Outra determinação necessária é se a integração é aberta (quando a integração 

é feita através do bilhete dentro dos veículos, sem a necessidade de passar por uma 

catraca) ou fechada (quando é necessária a existência de catracas para acesso às 

plataformas). Com isso, podemos iniciar a estruturação dos elementos necessários 

ao terminal em estudo. 

 

 

5.3. ETAPA 2 - ELEMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 

Em se tratando de terminal de integração, os elementos comuns se conectam, 

fazendo com que alguns deles pertençam a mais de um modo, e assim, muitas 
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vezes havendo necessidade do aumento da sua área ou do número de elementos. 

Os elementos comuns são aqueles apresentados na Tabela 2.2 (cap. 2, pag. 42) 

que foram definidos após os estudos de cada tipo de terminal e que atendem às 

necessidades básicas do usuário.  

 

Os elementos do terminal podem ser divididos em: área de circulação 

(corredores, escadas), área de espera (saguão, plataforma), área de controle 

(catraca, bilheteria), área de convívio (comércio) e área de administração. As áreas 

de comércio e de administração podem ou não existirem, dependendo da 

complexidade do terminal, e a operação deste não depende da existência destas 

áreas. 

 

Para um terminal de integração multimodal em superfície ou em níveis os 

seguintes elementos são necessários (FIG. 5.2): 

- Saguão para entrada e direcionamento para bilheterias ou catracas; 

- Bilheterias; 

- Catracas na entrada, para o usuário que chega da rua, e, algumas vezes, entre 

os modais, para atender o usuário da integração; 

- Corredores e/ou escadas fixas, escadas rolantes e elevadores de interligação 

entre os modais; 

- Plataformas de embarque e desembarque para cada modal. 

 

 

FIG. 5.2 - Elementos de um terminal de integração de passageiros. 
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Quando o terminal for aberto não existirá a necessidade da circulação fechada 

entre as plataformas, nem das catracas, pois o controle ocorre dentro dos veículos. 

Quando o terminal for fechado pode existir a circulação fechada entre as 

plataformas, quando o controle for único para todas as plataformas, ou apenas uma 

circulação aberta, quando houver controle de acesso para cada plataforma. Para o 

terminal fechado sempre há necessidade da catraca.  

 

 

5.4. ETAPA 3 – CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA DE USUÁRIOS 

 

 

Para a caracterização do ambiente como um todo e de cada elemento 

individualmente há necessidade de se ter os dados sobre a quantidade de usuários 

que passarão pelo terminal. Esses dados podem ser estimados a partir de pesquisa 

prévia sobre o local e em geral, são fornecidos pelos contratantes (operadores dos 

sistemas ou governo). Com os dados necessários e os elementos já definidos é 

possível dimensionar as áreas mínimas dos elementos do terminal. 

 

O primeiro dado baseia-se na demanda do sistema, sendo definido o número de 

usuários que acessam o terminal pela rua e os que chegam ao terminal através dos 

modais. Esse número de usuários que acessa o terminal pela rua é dividido entre o 

percentual de usuários que utiliza a bilheteria e o que utiliza a catraca diretamente 

através do bilhete pré-pago. E depois, entre o percentual de usuários para cada 

plataforma ou modal, como no exemplo da Figura 5.3. O número de usuários que 

chegam ao terminal através do modal é dividido entre o percentual que sai do 

terminal e o que faz integração, e dentro desse percentual que faz integração o 

percentual para cada modal, conforme o exemplo da Figura 5.4.  
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FIG. 5.3 - Exemplo de divisão percentual de usuários para bilheterias, 

catracas e plataformas. 

 

 

FIG. 5.4 - Exemplo de divisão percentual de usuários no desembarque para 

integração ou saída do terminal. 

 

Os valores da demanda para análise devem ser referentes à hora de pico. E 

dentro da hora de pico identifica-se o período de 15 minutos em que a demanda é 

maior. Dividindo-se os 15 minutos por 15, trabalha-se com o valor de maior 

demanda por minuto. Este processo nos permite identificar o fator de hora de pico 

(FHP), conforme utilizado em capacidade de vias na Metodologia do HCM (2010), 

que é um fator de ajuste (variando entre 0 e 1,0). Segundo MUTHER (1978), deve 

ser feita uma previsão para 25 anos da demanda, e assim, desenvolver a 

metodologia. 
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O outro dado refere-se à operação do sistema e à capacidade por veículo ou 

composição (passageiros por veículo ou composição), com isto pode-se ter uma 

primeira estimativa, dependendo do sistema, da quantidade de passageiros 

embarcando ou desembarcando nas plataformas, quando estes dados não são 

fornecidos pelo contratante. Também se verifica a frequência em minutos (inverso 

do headway) de cada modo de transporte nas plataformas. Estas informações 

permitem estimar a quantidade de pessoas, advindas dos diferentes modos de 

transportes, se acumulando nas plataformas e nos elementos de circulação.  

 

 

5.5. ETAPA 4 - ÁREAS MÍNIMAS 

 

 

O processo de cálculo de áreas mínimas de um terminal pode ser feito de duas 

formas, a primeira forma é aplicada a terminais em superfície e a segunda forma é 

aplicada a terminais em desníveis. 

 

 

5.5.1 TERMINAIS EM SUPERFÍCIE 

 

 

Para terminais em superfície o processo tem a seguinte sequência: 

1. Definem-se os níveis de serviços (NS) desejados para cada elemento; 

2. Definidos os NS desejados, identificam-se nas tabelas 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 e 

3.7 (cap. 3) os valores correspondentes para espaço/pedestre. 

3. A partir da demanda/minuto de usuários acessando o terminal, da 

demanda/minuto de usuários desembarcando dos modais e da 

porcentagem de usuários em cada elemento, definidos na Etapa 3, 

calculam-se as áreas de cada elemento da seguinte forma: 

– Saguão – multiplica-se o valor da demanda/minuto que acessa o 

terminal pelo valor do NS escolhido para circulação de pedestres 

através da Tabela 3.1 ou 3.2; 
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– Bilheterias – calcula-se o espaço necessário para filas através do 

método de Teoria de Filas (disciplina FIFO, conforme apresentado 

no capitulo 3) ou pode-se utilizar uma planilha desenvolvida por 

WINSTON (2003), com base em Teoria de Filas, que foi adaptada 

nesta dissertação e que será explicada posteriormente. Através da 

planilha adaptada do Winston é encontrado o número mínimo de 

bilheterias para a demanda definida anteriormente para bilheterias 

e a quantidade de pessoas na fila. Com esse número calcula-se o 

espaço total necessário da fila multiplicando o número de pessoas 

em fila pelo valor do espaço de espera necessário por pessoa 

através da Tabela 3.7; 

– Catracas - calcula-se o espaço necessário para filas com o uso da 

mesma planilha adaptada de WINSTON (2003), ou pelo método de 

Teoria de Filas (Cap. 3), obtendo-se o número mínimo de catracas 

e a quantidade de pessoas na fila. Com esse número calcula-se o 

espaço total necessário da fila multiplicando o número de pessoas 

em fila pelo valor do espaço de espera necessário por pessoa 

através da Tabela 3.7. Quando existem catracas considera-se que 

estas serão utilizadas pela demanda total que acessa o terminal, 

tanto pelos que já tem bilhetes quanto pelos que compram na 

bilheteria; 

A área total do saguão inclui as bilheterias, as catracas e as filas 

de ambas. 

– Circulação – soma-se o valor da demanda/minuto que acessa o 

terminal com o número de usuários que fazem integração e 

multiplica-se o resultado pelo valor do NS escolhido para circulação 

de pedestres através da Tabela 3.1 ou 3.2;  

– Plataforma – o cálculo da sua área é feito em duas etapas, por 

atender aos usuários que esperam e circulam.  

A área de espera é calculada multiplicando o valor do NS de 

espera escolhido para a plataforma na Tabela 3.5 pela soma da 

quantidade de usuários/minuto que acessam o terminal e escolhem 

essa plataforma com a quantidade de usuários/minuto que chegam 
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da integração e multiplica-se o resultado pelo headway mínimo do 

modal.  

A área de circulação é calculada multiplicando o valor do NS de 

circulação escolhido para a plataforma na Tabela 3.1 ou 3.2 pela 

soma da quantidade de usuários que acessam o terminal e 

escolhem essa plataforma com a quantidade de usuários que 

chegam à plataforma pela integração com a quantidade dos 

usuários que desembarcam.  

Somando-se o valor da área de espera com o valor da área de 

circulação encontra-se o valor total da área da plataforma. 

Esquematicamente: Espera + Circulação 

Espera - valor do NS escolhido (TAB.3.5) x (número de 

usuários/minuto acessando o terminal da rua para essa plataforma 

+ usuários/minuto fazendo integração para essa plataforma) x 

headway mínimo do modal. 

Circulação - valor do NS escolhido (TAB.3.1 ou 3.2) x (número de 

usuários/minuto acessando o terminal da rua para essa plataforma 

+ usuários/minuto fazendo integração para essa plataforma + 

usuários/minuto desembarcando). 

 

Após o cálculo das áreas mínimas de cada elemento pode ser feita uma 

estimativa da largura e comprimento de cada elemento. Determinados elementos 

possuem largura ou comprimento mínimos recomendados para um bom 

funcionamento.  

 

Apesar de não estar na planilha, para a largura mínima de corredores devem ser 

consideradas as recomendações do FRUIN (1971), apresentadas no item 3.5 do 

capítulo 3, e que podem ser utilizadas nesse processo. 

 

Para a área de filas deve ser calculado o comprimento da fila multiplicando o 

número de pessoas na fila pela média do espaçamento interpessoal, de acordo com 

o NS escolhido, encontrado na Tabela 3.7. E sua largura é encontrada dividindo a 

área mínima da fila pelo comprimento. 
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5.5.2 TERMINAIS EM NÍVEIS 

 

 

Para terminais em níveis, além da sequência apresentada para terminais em 

superfície, o processo continua para o cálculo dos elementos da circulação vertical, 

conforme se apresenta a seguir:  

 

1. Definem-se as necessidades de elementos verticais que serão 

trabalhados entre escadas fixas, escadas rolantes e elevadores; 

2. Identifica-se a porcentagem de usuários acessando o terminal pela rua e 

desembarcando (saindo do terminal ou fazendo integração) que usa a 

escada fixa, a que usa a escada rolante e a que usa o elevador; 

3. Com o valor da demanda/minuto de usuários acessando o terminal pela 

rua e desembarcando (saindo do terminal ou fazendo integração) e da 

porcentagem de usuários em cada elemento vertical calcula-se a 

quantidade de usuários/minuto em cada um desses elementos; 

4. Para cada elemento vertical trabalha-se de uma forma: 

 

 ESCADAS FIXAS – o cálculo da largura das escadas fixas é baseado no 

método do TCQSM (2003), já apresentado anteriormente: 

1. Baseado no nível de serviço desejado escolhe-se a taxa de fluxo 

máximo de pedestres através na Tabela 3.3; 

2. Estima-se a demanda de pedestres direcional nos 15 minutos do 

período de pico para escadas; 

3. Calcula-se o fluxo de pedestres do projeto (pessoa/minuto) 

dividindo-se a demanda nos 15 minutos por 15; 

4. Calcula-se a largura da escada (em metros) dividindo-se o fluxo de 

pedestres do projeto pela taxa de fluxo de pedestres máxima; 

5. Aumenta-se a largura da escada em uma linha de faixa de 

pedestres (0,75m), pois o fluxo reverso de pedestres ocorre com 

frequência. 
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 ESCADAS ROLANTES – para as escadas rolantes também se utiliza o 

método do TCQSM (2003) para a determinação da quantidade de 

escadas rolantes e do espaço para a formação de fila, baseados na 

demanda: 

1. Determina-se a capacidade da escada rolante (pessoa por minuto) 

baseado na Tabela 3.4; 

2. Calcula-se a demanda máxima determinando o número máximo de 

pedestres que chegam às proximidades da escada rolante no 

mesmo instante. (Assumindo que os pedestres que estiverem 

esperando mais de 1 minuto para o uso da escada rolante optem 

pelas escadas fixas). 

3. Calcula-se o número de escadas rolantes dividindo-se a demanda 

máxima pela capacidade nominal da escada; 

4. Determina-se o número excedente da capacidade de pedestres 

que chegam à escada rolante subtraindo a capacidade pela 

demanda; 

5. Calcular a área necessária de fila multiplicando o número 

excedente da capacidade de pedestres por 0,5 m² por pedestre. 

 

 ELEVADORES – a existência de elevadores em terminais baseia-se na 

necessidade de atendimento a pessoas com mobilidade reduzida. Para 

isso, deve ser previsto um espaço para a instalação de ao menos um 

elevador da rua para o mezanino e do mezanino para a plataforma. 

Quando a plataforma não for central deve haver ao menos um elevador 

para cada plataforma. E a localização do elevador deve ser no meio ou no 

final da plataforma (TCQSM, 2003).  

Devido ao alto custo da instalação e manutenção, geralmente existe 

apenas um elevador da rua para o mezanino e do mezanino para as 

plataformas, não sendo levadas em consideração possíveis 

manutenções, tornando, com isso, a estação inacessível às pessoas com 

mobilidade reduzida (TCQSM, 2003). 

Quando a estação é antiga e não foi previsto espaço para elevadores, se 

aceita a instalação da plataforma acoplada à escada fixa (FIG.5.5). 
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Porém, neste caso, deverá ser considerada uma largura extra na escada 

para o uso da plataforma móvel juntamente com o fluxo de pedestres 

subindo ou descendo a escada. 

 

 

FIG. 5.5 – Plataforma acoplada à escada fixa em uma estação de metrô do 

Rio de Janeiro. 

 

A capacidade de um sistema de elevadores depende dos seguintes 

fatores, segundo o TCQSM (2003): 

- Padrões de entradas e saídas dos usuários; 

- Características dos usuários, incluindo bagagem, carrinhos, bicicletas e 

cadeiras de rodas; 

- Tempo de viagem do elevador; 

- Capacidade de uma cabine de elevador. 

 

 

5.5.3 PLANILHA PARA CÁLCULO DOS ELEMENTOS DE CONTROLE 

 

 

Para o cálculo do número mínimo de elementos de controle é utilizado o 

conceito de teoria das filas, conforme dito anteriormente, baseando-se na planilha 

em Excel adaptada do livro do WINSTON (2003).  Esta planilha adaptada foi 

desenvolvida para encontrar os números mínimos de elementos conforme a 

necessidade de cada terminal e com esses números encontrar a área mínima 

necessária para formação de filas. 
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A planilha adaptada do WINSTON (2003) (Tabelas 5.1 e 5.2) serve de base para 

encontrarmos o número de pessoas nas filas das bilheterias e das catracas, bem 

como o número de bilheterias e catracas adequado para atender à demanda. A taxa 

de chegada (λ) representa o número de pessoas por unidade de tempo que 

acessam os elementos que formam as filas. A taxa de atendimento (μ) é o número 

de pessoas atendidas por unidade de tempo, sendo que cada elemento tem um 

tempo mínimo de atendimento. Definidos esses valores, verifica-se o menor número 

de atendentes para cada elemento. Para isso é necessário que a taxa de utilização 

dos atendentes (ρ) seja menor que 1,0, através da divisão da taxa de chegada pela 

multiplicação entre a taxa de atendimento e o número de atendentes. Caso seja 

maior do que 1,0, o número de atendentes será menor do que o necessário e haverá 

formação de fila mais rápido que o atendimento. Ou seja, a fila tenderá ao infinito. 

Encontrando o número mínimo de atendentes é gerado o número médio de usuários 

na fila (LQ). Esse é o valor utilizado para se encontrar as áreas mínimas para as 

filas. 
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TAB. 5.1 - Terminal multimodal em superfície – bilheterias - planilha adaptada do Winston. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A B C D E F G H
M/M/s/GD LAMBDA? λ - taxa de chegada MU? μ - taxa de atendimento s? atendentes RO ρ=λ/μ*s - taxa de utilização dos atendentes

100 7 15 0,952380952

L - número médio de usuários no sist. LS LQ - número médio de usuários na fila W - tempo médio de espera no sistema WS WQ - tempo médio de espera na fila

30,21481665 15,55887744 14,65593921 0,302148166 0,15558877 0,146559392

STATE LAMBDA(J) MU(J) CJ PROB #IN QUEUE COLA*COLE COLE*COLF

0 100 0 1 2,35457E-07 0 0 0

1 100 7 14,28571429 3,36368E-06 0 3,36368E-06 0

2 100 14 102,0408163 2,40263E-05 0 4,80525E-05 0

3 100 21 485,9086492 0,000114411 0 0,000343232 0

4 100 28 1735,388033 0,00040861 0 0,001634439 0

5 100 35 4958,251522 0,001167457 0 0,005837283 0

6 100 42 11805,36077 0,002779659 0 0,016677953 0

7 100 49 24092,57299 0,005672773 0 0,039709411 0

8 100 56 43022,45178 0,010129952 0 0,081039615 0

9 100 63 68289,60599 0,016079289 0 0,144713598 0

10 100 70 97556,57999 0,022970412 0 0,229704123 0

11 100 77 126696,8571 0,029831704 0 0,328148747 0

12 100 84 150829,5918 0,035513934 0 0,426167205 0

13 100 91 165746,8042 0,039026301 0 0,50734191 0

14 100 98 169129,392 0,039822756 0 0,557518583 0

15 100 105 161075,6115 0,037926434 0 0,568896513 0

16 100 105 153405,3443 0,036120414 1 0,577926616 0,036120414

17 100 105 146100,3279 0,034400394 2 0,584806695 0,068800788

18 100 105 139143,1694 0,03276228 3 0,589721037 0,098286839

19 100 105 132517,3042 0,031202171 4 0,592841254 0,124808685

20 100 105 126206,9564 0,029716354 5 0,594327072 0,148581768  

 

TAB. 5.2 - Terminal multimodal em superfície – catracas – planilha adaptada do Winston. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A B C D E F G H
M/M/s/GD LAMBDA? λ - taxa de chegada MU? μ - taxa de atendimento s? atendentes RO ρ=λ/μ*s - taxa de utilização dos atendentes

200 20 11 0,909090909

L - número médio de usuários no sist. LS LQ - número médio de usuários na fila W - tempo médio de espera no sistema WS WQ - tempo médio de espera na fila

16,82118205 9,998555999 6,822626048 0,08410591 0,04999278 0,03411313

STATE LAMBDA(J) MU(J) CJ PROB #IN QUEUE COLA*COLE COLE*COLF

0 200 0 1 2,47527E-05 0 0 0

1 200 20 10 0,000247527 0 0,000247527 0

2 200 40 50 0,001237635 0 0,002475271 0

3 200 60 166,6666667 0,004125451 0 0,012376353 0

4 200 80 416,6666667 0,010313627 0 0,041254509 0

5 200 100 833,3333333 0,020627255 0 0,103136273 0

6 200 120 1388,888889 0,034378758 0 0,206272545 0

7 200 140 1984,126984 0,049112511 0 0,343787575 0

8 200 160 2480,15873 0,061390638 0 0,491125107 0

9 200 180 2755,731922 0,06821182 0 0,613906384 0

10 200 200 2755,731922 0,06821182 0 0,682118205 0

11 200 220 2505,210839 0,062010746 0 0,682118205 0

12 200 220 2277,464399 0,056373405 1 0,676480864 0,056373405

13 200 220 2070,422181 0,05124855 2 0,666231154 0,102497101

14 200 220 1882,201982 0,046589591 3 0,652254277 0,139768774

15 200 220 1711,092711 0,042354174 4 0,635312607 0,169416695

16 200 220 1555,538828 0,038503794 5 0,61606071 0,192518972

17 200 220 1414,126208 0,035003449 6 0,59505864 0,210020697

18 200 220 1285,56928 0,031821318 7 0,572783718 0,222749224

19 200 220 1168,699345 0,028928471 8 0,549640942 0,231427765

20 200 220 1062,45395 0,02629861 9 0,525972193 0,236687487
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As informações sobre o desenvolvimento da planilha adaptada do livro do 

WINSTON (2003) encontram-se no ANEXO 9.4, e a planilha em Excel, já 

desenvolvida, encontra-se no CD em anexo. 

 

 

5.5.4 PESQUISA PARA ESTIMATIVA DE TEMPO DE PASSAGEM EM 

CATRACAS E ATENDIMENTO EM BILHETERIAS 

 

 

Para utilização da Teoria de Filas e da planilha do item 5.5.3, há necessidade de 

informações sobre funcionamento de terminais que possam auxiliar o 

desenvolvimento de projetos de forma mais próxima da realidade possível. Algumas 

informações sobre controle em terminais foram disponibilizadas por alguns autores, 

entre elas: medida de tempo de atendimento em bilheterias, medida de tempo de 

passagem pelas catracas e medida de tempo do autoatendimento em máquinas. Por 

haver diferenças entre os valores informados, foi realizada uma pesquisa em campo 

com o intuito comparar os resultados e analisar os que possuem maior proximidade 

de valores para serem usados em trabalhos futuros. 

 

A pesquisa em campo foi feita na estação da Central no Rio de Janeiro, em um 

dia de semana, na hora de pico da manhã, onde foram medidos todos os tempos de 

passagem pelos elementos de controle e verificadas também algumas outras 

informações pertinentes. 

 

Na estação existem três tipos de catracas, apesar das dimensões serem as 

mesmas, e cada uma recebe um tipo de bilhete. Um tipo recebe apenas bilhetes Rio 

Card, outro apenas os bilhetes Metrô Rio e o outro recebe todos os tipos de bilhetes, 

inclusive o recém-comprado na bilheteria. Duas bilheterias são disponibilizadas para 

a entrada gratuita dos usuários com esse benefício. A maioria dos usuários já 

possuem bilhetes pré-pagos, segundo informação do Metrô, cerca de 80% dos 

usuários. Por isso, existem quatro catracas que atendem a todos os tipos de bilhetes 

e 19 catracas para bilhetes pré-pagos, além das duas para gratuidade. 
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O tempo de passagem por cada uma dessas catracas é praticamente o mesmo. 

Apenas notou-se que em alguns momentos as catracas não leem propriamente os 

bilhetes e com isso atrasam a passagem do usuário. Outras vezes, nas catracas 

para todos os tipos de bilhetes, nota-se uma dificuldade por parte de alguns usuários 

por não saberem como utilizar o bilhete de forma correta. 

 

Existem duas máquinas de autoatendimento, porém, na maior parte do tempo 

estão vazias. Isso se deve, muitas vezes, à dificuldade dos usuários de realizarem a 

compra sem uma pessoa auxiliando. Por isso, a procura maior pelas bilheterias dos 

usuários sem bilhetes pré-pagos.  

 

O tempo de atendimento nas bilheterias pode variar bastante, devido a diversos 

fatores. Foi observado durante a visita que alguns desses fatores são: a quantidade 

de bilhetes e o tipo de bilhetes que se quer comprar, a forma de pagamento, o valor 

do troco a ser dado e a dificuldade do usuário em saber se expressar. Dessa forma, 

foi feita uma média do tempo gasto pelo usuário no atendimento em bilheterias. 

 

Na Tabela 5.3 estão algumas das medidas de tempo de passagem por 

elementos de controle apresentadas por alguns autores, como, GUAZZELLI (2011), 

FRUIN (1971) e o TCQSM (2003), e a medida em campo na estação da Central do 

Rio de Janeiro. 

 

TAB. 5.3 - Análise comparativa entre os tempos de passagens, em segundos, por bloqueios. 

 TCQSM GUAZZELLI FRUIN PESQUISA EM 

CAMPO 

Catraca com coleta 

de bilhete 
4s 2,05s 2,05s 5s 

Catraca livre 1,5s 1,25s 1,25s Não pesquisado 

Bilheteria Não 

informado 
17,14s 

Não 

informado 
15s 

Máquina de 

autoatendimento 

Não 

informado 

Não 

informado 

Não 

informado 
30s 
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Pode ser observado que o valor encontrado na pesquisa para a catraca com 

coleta de bilhetes se aproxima do valor informado pelo TCQSM (2003), porém ficou 

bem maior do que o informado por FRUIN (1971). GUAZZELLI (2011) utilizou em 

seu trabalho os valores informados por FRUIN (1971) para catracas. Em relação ao 

tempo de atendimento em bilheterias, o valor encontrado na pesquisa ficou bem 

próximo do informado pelo GUAZZELLI (2011), ou seja, pode ser usado tanto um 

valor quanto o outro em trabalhos futuros. E para os outros dois casos não há 

comparação. Sendo assim, em virtude da proximidade dos valores encontrados na 

pesquisa em campo dos valores informados pelos autores, foram utilizados os 

valores da pesquisa em campo na aplicação da metodologia, apresentada no 

capítulo 6.  

 

 

5.6. LAYOUT 

 

 

Tendo-se definido as dimensões ou áreas mínimas para a demanda e operação 

do terminal, deve-se determinar o layout, visando maior aproveitamento do espaço e 

conforto para o usuário. Para isso propõe-se a utilização do método SLP 

apresentado no item 4.3 por sua simplicidade e não dependência de softwares, 

podendo, assim, ser mais compreendido por projetistas não familiarizados com a 

área de transportes.  

 

O Modelo de Planejamento Sistemático de Layout, SLP, originalmente abrange 

quatro fases, como apresentado no item 4.4. Porém, assim como no caso da clínica 

médica, adotado por SANTOS et. al. (2012), no caso de terminais de integração, a 

fase dois (Arranjo Físico Geral), isoladamente, permite o desenvolvimento do 

modelo de forma satisfatória. O resultado é um arranjo onde são abordados os 

elementos escolhidos para serem organizados de acordo com o grau de importância 

entre eles, definindo assim uma localização relativa entre as áreas. 

 

A partir de dados colhidos e calculados para a estruturação do terminal, inicia-se 

o processo do estudo de layout com base no modelo adaptado, indicado na Figura 
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5.6. Cada etapa do modelo envolve ferramentas para sua operacionalização e o 

detalhamento da utilização de cada ferramenta está descrito na Tabela 5.4. 

 

 

FIG. 5.6 - Modelo proposto para aplicação do SLP em terminais. 
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TAB. 5.4 -  Detalhamento do método proposto por SANTOS et. al.(2012) adaptado para 
terminais.  

Etapas propostas Elementos correspondentes 
do SLP 

Atividades Ferramentas de coleta e 
análise de dados 

1- Mapeamento do 

fluxo 

- Fluxo de pessoas - Registrar sequencia do 

processo de acordo com o 

fluxo de pessoas. 

- Fluxograma 

- Mapofluxograma 

2- Análise qualitativa - Inter-relações de 

atividades 

- Entrevistar responsáveis 

por cada setor. 

- Identificar o grau de 

importância da 

proximidade entre os 

setores. 

- Identificar o tipo de fluxo 

entre os setores. 

- Carta de interligações 

preferenciais 

3- Elaboração do 

diagrama de inter-

relações 

- Diagrama de inter-

relações 

- Representar graficamente 

a relação entre os setores. 

- Diagrama de inter-relações 

4- Avaliação de 
alternativas 

- Avaliação de alternativas - Simular diferentes 
configurações do diagrama 

de inter-relações. 

- Projetar diferentes 

arranjos de blocos. 

- Plantas baixas de layouts 
alternativos 

5- Proposição de layout - Plano selecionado - Escolher layout mais 

adequado ao fluxo 

existente. 

- Projetar layout final. 

- Planta baixa do layout 

proposto 

 

Na etapa de Mapeamento do fluxo é desenvolvida a análise do fluxo de 

usuários. Nesta análise, além da sequencia de movimentos, é necessário estudar a 

intensidade do fluxo. Assim, podemos considerar os excessos em períodos críticos, 

contando os passageiros que não conseguem entrar nos veículos por causa da 

superlotação ou cruzamentos de passageiros em momentos de grande fluxo de 

modais diferentes. Dessa forma, é possível coordenar as inter-relações entre as 

operações e atividades. A intensidade do fluxo nos diversos roteiros é uma medida 

básica de importância relativa de cada etapa do roteiro e da proximidade relativa das 

operações. 

 

Através do roteiro do processo iniciamos um teste padrão de simplificação de 

trabalho, segundo MUTHER (1978), que pode ser aplicado neste caso com algumas 

adaptações. Segundo o teste, as seguintes perguntas devem ser feitas a cada etapa 

do roteiro do processo: 

1- Eliminação – a ação é necessária ou pode ser eliminada? 

2- Combinação – a ação pode ser combinada com outra ação? 
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3- Mudança de sequência – pode haver mudança nesse fator? 

4- Melhoramentos – o método de execução da ação pode ser melhorado? 

 

Com um roteiro satisfatório finaliza-se a análise do fluxo de pessoas, que 

consiste na determinação da melhor sequência de movimentação das pessoas 

através dos elementos apresentados. O fluxo deve permitir que a pessoa se 

movimente progressivamente durante o processo, sem retornos, desvios, 

cruzamentos, etc., como no exemplo da Figura 5.7, que representa o fluxograma de 

um terminal de integração multimodal: 

 

 

FIG. 5.7 - Fluxograma de terminal de integração multimodal. 

 

Paralelamente ao Mapeamento do Fluxo é feita a Análise Qualitativa através da 

Carta de Interligações Preferenciais. 

 

O procedimento para a construção da carta de interligações preferenciais 

consiste em: 

1- Identificar todos os elementos; 

2- Listar os elementos numa carta de interligações preferenciais; 

3- Determinar as interligações entre cada par de elementos e as razões para 

isso; 

4- Colocar todos os dados na carta. 
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A Figura 5.8 apresenta um exemplo de carta de interligações preferenciais para 

terminal de integração multimodal. Nesta carta, busca-se analisar o grau de 

importância quanto à proximidade dos elementos do terminal. Por exemplo, no 

losango entre a entrada e o saguão foi definido “P” e “5” por existir fluxo de pessoas 

e pela necessidade de estarem bem próximos. Esta carta pode ser desenvolvida a 

partir de uma análise de um grupo de pessoas, e pode ser acrescida ou reduzida em 

função dos elementos do terminal. 

 

5

P 4

5 P 4

P 5 P 3

5 P 5 S 3

P 3 P 3 S 3

5 S 2 S 3 S 3

P 3 S 2 S 3 S

5 S 3 S 2 S

P 5 S 3 S

4 P 5 S

P 4 P

4 P

P

Legenda:

Grau de importância Fluxo

5 - Muito importante P- Pessoas

4- Importante S- Sem fluxo

3- Pouco importante

2- Sem importância

1- Indesejável

Plataforma 1

Plataforma 2

Plataforma 3

Entrada

Saguão

Bilhereria

Catraca

Circulação

 

FIG. 5.8 - Carta de interligações preferenciais de terminal de integração 

multimodal. 

 

Na segunda etapa do processo é feito o Diagrama de inter-relações entre 

espaços (FIG.5.9), que é baseado no diagrama de fluxo e na carta de interligações 

preferenciais, transformando cada atividade representada no diagrama em um 

símbolo característico e no tamanho da área que lhe foi atribuído. No diagrama de 

inter-relações entre espaços apresentam-se informações particulares pertinentes ao 

projeto de arranjo em questão. 
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As condições necessárias para construção do diagrama são: 

1- Uma simbologia para a identificação de cada atividade, área ou característica. 

2- Um método para indicar a proximidade relativa entre atividades, a direção e a 

intensidade do fluxo de pessoas. 

 

FIG. 5.9 - Diagrama de inter-relações de terminal de integração multimodal. 

 

A terceira etapa consiste do Arranjo de Blocos (FIG.5.10), onde pode ser 

proposto o layout a partir da avaliação direta de alternativas de diferentes arranjos 

de blocos (block layout). 

 

Nessa etapa trabalhamos com os elementos, dimensionados de acordo com os 

cálculos das suas áreas mínimas encontradas anteriormente, e com o diagrama de 

inter-relações. 
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FIG. 5.10 - Exemplo de Arranjo de blocos para terminal de integração 

multimodal. 

 

 

5.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste capítulo foram definidos os critérios para o desenvolvimento da 

metodologia para concepção de terminais de integração dentre os apresentados nos 

capítulos anteriores, sendo eles: critérios de Nível de Serviço, Métodos do TCQSM 

(2003), Métodos de Teoria das Filas e o Método SLP, e aplicados em seu processo, 

que se divide em cinco etapas.  

 

Uma das vantagens desta metodologia é a possibilidade de desenvolvimento 

sem ajuda de softwares especializados, apenas o recurso do Excel para a planilha 

adaptada do Winston (ver o desenvolvimento no ANEXO 9.4 e a aplicação no CD 

em anexo), para definição de número de elementos de controle e tamanho da fila de 

espera, é recomendado.  

 

A pesquisa em campo apresentada neste capítulo serviu de base para a 

aplicação da metodologia no capítulo seguinte. 
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6. EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

 

 

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A aplicação da metodologia utilizou valores de demanda e headway coletados 

na pesquisa de campo na estação de metrô da Central, no Rio de Janeiro, em um 

dia de semana, na hora de pico da manhã. Esses valores serviram de base para o 

desenvolvimento dos seguintes tipos de terminais:  

1. Terminal de integração bimodal em superfície; 

2. Terminal de integração bimodal em níveis; 

3. Terminal uni modal em níveis - Análise comparativa de aplicação do 

modelo. 

 

A estação de metrô da Central possui uma demanda na hora de pico da manhã 

de 13.000 pessoas embarcando e 2.600 pessoas desembarcando.  

 

Com um fator de ajuste para o fluxo de passageiros de 0,90, foi calculado o valor 

dos 15 minutos com maior demanda, e depois dividido por 60 para achar o valor da 

maior demanda por minuto: 

13.000 / 0,90 = 14.444  

14.444 / 60= 241 pessoas/minuto embarcando 

2.600 / 0,90 = 2.889 

2.889 / 60 = 49 pessoas/minuto desembarcando 

 

O “headway” mínimo do metrô na hora de pico é de 2,3 minutos. Para os outros 

casos, onde existem mais de um modal, foi utilizado o mesmo headway para todos 

os modais. 

 

O tempo médio de atendimento nas bilheterias é de 15 segundos por pessoa, ou 

seja, quatro pessoas por minuto. E o tempo de passagem com os bilhetes nas 
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catracas em média é de 5 segundos por pessoa, ou seja, 12 pessoas por minuto.  

 

A média de usuários que entram no terminal e já possuem bilhetes pré-pagos é 

de 80%. Assim, apenas 20% dos usuários que entram no terminal utilizam a 

bilheteria. 

 

A aplicação da metodologia foi feita através de planilhas do Excel (TAB. 6.1) 

onde foi desenvolvido um método simplificado para calcular as áreas mínimas dos 

elementos do terminal e do número mínimo de elementos de controle, servindo de 

base para o projeto de terminais. Variando o Nível de Serviço, a demanda de 

embarque e desembarque e o “headway” são possíveis criar inúmeras 

possibilidades para o dimensionamento de um terminal, adequando-o às 

necessidades do local onde será construído. 
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TAB. 6.1 – Exemplo de planilha para Terminal multimodal em superfície – áreas mínimas. 

área (m2) largura (m) comprimento (m) área (m2) largura (m) comprimento (m) - área largura comprimento

Saguão C 1,5 200 300 6 50

Bilheterias C 0,8 100 12 0,88888889 13

Catracas - entrada C 0,8 200 5 0,88888889 6

Circulação C 1,5 200 226 639 639

Plataforma  1 - área de espera C 0,8 80 192

Plataforma 1 - área de circulação C 1,5 80 150 345

Plataforma 2 - área de espera C 0,8 60 480

Plataforma 2 - área de circulação C 1,5 60 100 240

Plataforma 3 - área de espera C 0,8 40 16

Plataforma 3 - área de circulação C 1,5 40 80 180

Saída 1 60

Saída 2 20

Saída 3 24

Total 2409

Headway mínimo 1 3

Headway mínimo 2 10

Headway mínimo 3 5

Rua - Bilheteria 50%

Bilheteria - plataforma 1 40%

Bilheteria - plataforma 2 30%

Bilheteria - plataforma 3 30%

Integração 1-2 30%

Integração 1-3 30%

Integração 2-1 50%

Integração 2-3 30%

Integração 3-1 40%

Integração 3-2 30%

Saída 1 40,00%

Saída 2 20,00%

Saída 3 30,00%

196 4,6 42,61

720 4,6 156,52

Elemento NS
EsperaCirculaçãoPessoas/hora/60 -

rua

Espaço/pedestre 

(m2/pessoa)

Pessoas/hora/60 - 

transporte

Total

317

537 4,6 116,74
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O desenvolvimento das planilhas é feito da seguinte forma (TAB. 6.1): 

1- Coluna 01 (primeira parte) – elementos dos terminais; 

2- Coluna 02 – Nível de Serviço (NS) escolhido para cada elemento; 

3- Coluna 03 – espaço/pedestre. Escolhe-se um valor para o NS entre os 

valores mínimo e máximo do NS escolhido (valores apresentados nas 

Tabelas 3.1, 3.2, 3.5, 3.7); 

4- Coluna 04 – pessoas/minuto acessando o terminal. A partir do número de 

pessoas acessando o terminal (número adquirido através de pesquisa) 

verifica-se a porcentagem que usa a bilheteria e a que vai direto para a 

catraca. Se o terminal tiver mais de uma plataforma, também se verifica a 

porcentagem que irá para cada plataforma; 

5- Coluna 05 – pessoas/minuto desembarcando no terminal. É dividido entre a 

porcentagem que irá sair do terminal e a que fará integração; 

6- Coluna 06 – área da circulação. É encontrada multiplicando o 

Espaço/pedestre (coluna 03) pelo número de Pessoas/minuto (coluna 05); 

7- Coluna 07 – largura da circulação. Para cada elemento pode haver uma 

largura mínima a ser adotada. Pode-se trabalhar com essa largura mínima ou 

outro valor que seja mais adequado; 

8- Coluna 08 – comprimento da circulação. Para cada elemento pode haver um 

comprimento mínimo a ser adotado. Pode-se trabalhar com esse 

comprimento mínimo ou outro valor que seja mais adequado; 

9- Coluna 09 – área de espera. Para espaços sem filas a área de espera é 

encontrada multiplicando-se o Espaço/pedestre (coluna 03) pelo número de 

Pessoas/minuto (coluna 04); Para os espaços com filas encontra-se a área 

de espera através do número de pessoas na fila, calculado através da 

planilha do Winston, multiplicado pelo Espaço/pedestre (coluna 03); 

10-  Coluna 10 - largura da área de espera. Para as áreas de filas, calcula-se 

dividindo a área (coluna 09) pelo comprimento (coluna 11). Para as 

plataformas pode ser utilizada uma largura mínima recomendada ou outra 

que se ajuste melhor; 

11-  Coluna 11 – comprimento da área de espera. Para a área de filas, encontra-

se o comprimento multiplicando o número de pessoas na fila pela média do 

espaçamento interpessoal de acordo com o NS escolhido, encontrado na 
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Tabela 3.7 do Fruin. Para área de plataforma, encontra-se o comprimento 

dividindo a área (coluna 09) pela largura (coluna 10); 

12-  Coluna 12 – área total de cada conjunto de elementos. Engloba as áreas de 

espera e circulação de cada elemento; 

13-  Coluna 13 – largura da área total. Pode ser utilizada a largura mínima 

recomendada ou outra que se ajuste melhor. 

14-  Coluna 14 – comprimento da área total. Pode ser utilizado o comprimento 

mínimo recomendado ou outro que se ajuste melhor. 

Os quadros coloridos na cor laranja são os valores definidos pelo autor do 

projeto de terminal de acordo com dados fornecidos ou pesquisa prévia.  

 

Na coluna 01 (segunda parte) encontram-se os “headways” de cada modal e a 

divisão do fluxo de pessoas, em percentual, para cada elemento. Esses valores 

auxiliam o cálculo das áreas dos elementos. 

 

 

6.2. TERMINAL DE INTEGRAÇÃO BIMODAL EM SUPERFÍCIE  

 

 

A primeira etapa da metodologia compreende caracterização dos modais, ou 

seja, os sistemas que vão ser integrados. Como já foi definido, o primeiro exemplo 

trata de um terminal de integração bimodal em superfície e, além disso, fechado. 

Para esta aplicação apesar de serem utilizados dados coletados na estação de 

metrô da Central, considerou-se um terminal em superfície o qual pode atender aos 

modais rodoviários, ferroviários e hidroviários. 

 

Na segunda etapa são definidos os elementos do terminal. Para esse tipo de 

terminal adota-se uma área de entrada, bilheterias e catracas, circulação e 

plataformas.  

 

Na terceira etapa trabalhamos os dados necessários para o desenvolvimento do 

terminal, como a demanda e a frequência. Como também já foi definida no item 6.1, 

a demanda é de 241 pessoas/minuto entrando no terminal vindas da rua e 49 
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pessoas/minuto desembarcando no terminal de ambos os modais, para fazer 

integração ou sair do terminal, na hora de pico. Para este caso foi estimado que 

entre essas 49 pessoas/minuto que desembarcam, 20 pessoas/minuto saem da 

plataforma 1 e 29 pessoas/minuto saem da plataforma 2. Dessas 20 pessoas/minuto 

que saem da plataforma 1, 30% fazem integração e 70% saem do terminal. E 

dessas 29 pessoas/minuto que saem da plataforma 2, 20% fazem integração e 80% 

saem do terminal. O headway utilizado foi de 2,3 minutos para ambos os modais.  

 

Na quarta etapa calculam-se as áreas mínimas de cada elemento e o número 

mínimo de cada elemento de controle. Nesta aplicação fez-se a escolha do nível de 

serviço C para todos os elementos e buscou-se na tabela específica para cada 

elemento o espaço por pedestre adequado. Para isso utilizaremos o recurso do 

Excel (TAB. 6.2). São calculados também a quantidade necessária de bilheterias e 

catracas e o espaço para as respectivas filas através da planilha em Excel adaptada 

do Winston, conforme as Tabelas 6.3 e 6.4. 

 

Na planilha da Tabela 6.3, desenvolvida para a área de bilheteria, foi 

considerado que 20% da demanda utilizam as bilheterias e os outros 80% já 

possuem o bilhete pré-pago, como mostrou a pesquisa. Com esse valor de 24,1 

pessoas por minuto desenvolveu-se a planilha (TAB. 6.3). Com um tempo de 

atendimento (MU) de quatro pessoas por minuto é necessário ter 13 bilheterias com 

um número médio de 09 usuários na fila. Dessa forma calculou-se uma área de 7m² 

para a espera na fila da bilheteria. 

 

De acordo com a planilha da Tabela 6.4, com um tempo de passagem de 12 

pessoas por minuto, é necessário ter 21 catracas com um número médio de 15 

usuários na fila. Dessa forma calcula-se uma área de 12m² para a espera na fila das 

catracas. 
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TAB. 6.2 - Planilha para Terminal bimodal em superfície – áreas mínimas. 

área (m2) largura (m) comprimento (m) área (m2) largura (m) comprimento (m) - área largura comprimento

Saguão C 1,5 241 361,5 6 60,25

Bilheterias C 0,8 48,2 7 0,88888889 8

Catracas - entrada C 0,8 241 12 0,88888889 13

Circulação C 1,5 241 11,8 379,2 379,2

Plataforma  1 - área de espera C 0,8 150,4 276,736

Plataforma 1 - área de circulação C 1,5 150,4 20 255,6

Plataforma  2 - área de espera C 0,8 102,4 188,416

Plataforma 2 - área de circulação C 1,5 102,4 29 197,1

Saída 37,2

Total 1292,11

Headway mínimo 2,3

Headway mínimo 2,3

Rua - Bilheteria 20%

Catraca - plataforma 1 60%

Catraca - plataforma 2 40%

Integração 1-2 30%

Integração 2-1 20%

Saída 1 70,00%

Saída 2 80,00%

385,516 5 77,10

Total

380,577

532,336 5 106,47

Elemento NS
EsperaCirculaçãoPessoas/hora/60 -

rua

Espaço/pedestre 

(m2/pessoa)

Pessoas/hora/60 - 

transporte
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TAB. 6.3 - Planilha para Terminal bimodal em superfície – Bilheterias. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A B C D E F G H
M/M/s/GD LAMBDA? λ - taxa de chegada MU? μ - taxa de atendimento s? atendentes RO ρ=λ/μ*s - taxa de utilização dos atendentes

48,2 4 13 0,926923077

L - número médio de usuários no sist. LS LQ - número médio de usuários na fila W - tempo médio de espera no sistema WS WQ - tempo médio de espera na fila

21,15480347 12,06602638 9,088777084 0,438896338 0,2503325 0,18856384

STATE LAMBDA(J) MU(J) CJ PROB #IN QUEUE COLA*COLE COLE*COLF

0 48,2 0 1 2,89225E-06 0 0 0

1 48,2 4 12,05 3,48516E-05 0 3,48516E-05 0

2 48,2 8 72,60125 0,000209981 0 0,000419962 0

3 48,2 12 291,6150208 0,000843424 0 0,002530272 0

4 48,2 16 878,4902503 0,002540815 0 0,01016326 0

5 48,2 20 2117,161503 0,006123364 0 0,03061682 0

6 48,2 24 4251,966019 0,012297756 0 0,073786537 0

7 48,2 28 7319,455789 0,021169709 0 0,148187962 0

8 48,2 32 11024,93028 0,031886874 0 0,255094992 0

9 48,2 36 14761,15666 0,042692981 0 0,384236832 0

10 48,2 40 17787,19377 0,051445042 0 0,514450424 0

11 48,2 44 19485,06227 0,056355706 0 0,619912761 0

12 48,2 48 19566,25003 0,056590521 0 0,679086252 0

13 48,2 52 18136,40868 0,05245506 0 0,681915778 0

14 48,2 52 16811,05574 0,048621806 1 0,680705277 0,048621806

15 48,2 52 15582,55551 0,045068674 2 0,676030103 0,090137347

16 48,2 52 14443,8303 0,041775194 3 0,668403097 0,125325581

17 48,2 52 13388,31962 0,038722391 4 0,658280646 0,154889564

18 48,2 52 12409,94242 0,035892678 5 0,6460682 0,179463389

19 48,2 52 11503,06201 0,033269751 6 0,632125275 0,199618508

20 48,2 52 10662,45364 0,0308385 7 0,616770005 0,215869502  
 

TAB. 6.4 -  Planilha para Terminal bimodal em superfície – Catracas. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A B C D E F G H
M/M/s/GD LAMBDA? λ - taxa de chegada MU? μ - taxa de atendimento s? atendentes RO ρ=λ/μ*s - taxa de utilização dos atendentes

241 12 21 0,956349206

L - número médio de usuários no sist. LS LQ - número médio de usuários na fila W - tempo médio de espera no sistema WS WQ - tempo médio de espera na fila

37,15307219 22,39612227 14,75694993 0,154162125 0,09292997 0,061232157

STATE LAMBDA(J) MU(J) CJ PROB #IN QUEUE COLA*COLE COLE*COLF

0 241 0 1 7,59254E-10 0 0 0

1 241 12 20,08333333 1,52483E-08 0 1,52483E-08 0

2 241 24 201,6701389 1,53119E-07 0 3,06238E-07 0

3 241 36 1350,069541 1,02505E-06 0 3,07514E-06 0

4 241 48 6778,474153 5,14658E-06 0 2,05863E-05 0

5 241 60 27226,87118 2,06721E-05 0 0,00010336 0

6 241 72 91134,38826 6,91941E-05 0 0,000415165 0

7 241 84 261468,8997 0,000198521 0 0,001389648 0

8 241 96 656395,8835 0,000498371 0 0,003986967 0

9 241 108 1464735,259 0,001112105 0 0,010008949 0

10 241 120 2941676,644 0,002233479 0 0,022334785 0

11 241 132 5370788,419 0,00407779 0 0,044855694 0

12 241 144 8988611,173 0,006824635 0 0,081895623 0

13 241 156 13886251,88 0,010543186 0 0,137061424 0

14 241 168 19920158,94 0,015124452 0 0,211742328 0

15 241 180 26670879,47 0,020249961 0 0,303749411 0

16 241 192 33477510,17 0,025417919 0 0,406686711 0

17 241 204 39549411,53 0,030028032 0 0,510476549 0

18 241 216 44126889,71 0,033503499 0 0,603062982 0

19 241 228 46642896,58 0,035413786 0 0,672861938 0

20 241 240 46837241,98 0,035561344 0 0,711226874 0
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Com todas as áreas mínimas definidas para cada elemento é possível totalizar o 

valor de cada conjunto de elementos e, assim, encontrar a área mínima total do 

terminal para área de pedestres de 1.292,11m² e especificamente para cada 

elemento: 

Saguão – 380,58m² 

Circulação – 379,20m² 

Plataforma 1 – 532,34m² 

Plataforma 2 – 385,52m² 

 

O arranjo do layout inicia-se com o desenvolvimento de um fluxograma básico, 

conforme o exemplo da Figura 6.1, e da Carta de interligações preferenciais, 

conforme o exemplo da Figura 6.2: 

 

FIG. 6.1 - Fluxograma básico do terminal bimodal em superfície. 
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FIG. 6.2 - Carta de interligações preferenciais de terminal bimodal em 

superfície. 

 

Definido o grau de importância entre os elementos e suas áreas mínimas 

podemos passar para a próxima etapa, onde desenvolvemos o Diagrama de inter-

relações. Nele trabalhamos os elementos com suas áreas mínimas, e os traços que 

conectam cada elemento indica a importância da proximidade entre eles. A Figura 

6.3 apresenta o diagrama de inter-relações, que é o resultado da junção do 

fluxograma básico e da carta de interligações preferenciais, desenvolvidos 

anteriormente, para o terminal bimodal em superfície.  
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FIG. 6.3 - Diagrama de inter-relações de terminal bimodal em superfície. 

 

Após o desenvolvimento do diagrama de inter-relações pode-se trabalhar com a 

criação de diversos arranjos de blocos, de forma que atendam às determinações dos 

estudos anteriores. A Figura 6.4 apresenta uma das opções para o terminal bimodal 

em superfície. 

 

 

FIG. 6.4 - Arranjo de blocos para terminal de bimodal em superfície. 
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6.3. TERMINAL DE INTEGRAÇÃO BIMODAL EM DOIS NÍVEIS  

 

 

Para o tipo de terminal de integração bimodal em dois níveis são necessários os 

seguintes elementos:  

- Saguão; 

- Bilheterias; 

- Catracas na entrada, para o usuário que chega da rua, e, algumas vezes, entre 

os modais, para atender o usuário da integração; 

- Corredores, escadas fixas e escadas rolantes de interligação entre os modais; 

- Plataformas de embarque e desembarque para cada modal. 

 

Os dados necessários para o desenvolvimento do terminal, como a demanda e o 

headway, são os mesmos: 241 pessoas/minuto entrando no terminal, vindas da rua, 

e 49 pessoas/minuto desembarcando de ambos os modais para fazer integração ou 

sair do terminal, na hora de pico, com o headway de 2,3 minutos para todos os 

modais.  

 

As áreas mínimas de cada elemento e o número mínimo de cada elemento de 

controle são desenvolvidos em Excel, conforme a Tabela 6.5. 
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TAB. 6.5 - Planilha para Terminal bimodal em dois níveis – áreas mínimas. 

área (m2) largura (m) comprimento (m) área (m2) largura (m) comprimento (m) - área largura comprimento

Saguão C 1,5 241 361,5 6 60,25

Bilheterias C 0,8 48,2 7 0,88888889 8

Catracas - entrada C 0,8 241 12 0,88888889 13

Circulação C 1,5 241 11,8 379,2 379,2

Plataforma  1 - área de espera C 0,8 150,4 276,736

Plataforma 1 - área de circulação C 1,5 150,4 20 255,6

Plataforma  2 - área de espera C 0,8 102,4 188,416

Plataforma 2 - área de circulação C 1,5 102,4 29 197,1

Saída 37,2

Total 1292,11

Headway mínimo 2,3

Headway mínimo 2,3

Escada fixa (descida) C 1 51,2 33 2,30151515

Escada rolante (descida) C 51,2 1 36,6 90 1 1 0,5

Escada fixa (subida) C 1 2,9 33 0,83787879

Escada rolante (subida) C 2,9 1 36,6 90 0 1 0,5

Rua - Bilheteria 20%

Catraca - plataforma 1 60%

Catraca - plataforma 2 40%

Integração 1-2 30%

Integração 2-1 20%

Saída 1 70,00%

Saída 2 80,00%

Elemento NS
EsperaCirculaçãoPessoas/hora/60 -

rua

Espaço/pedestre 

(m2/pessoa)

Pessoas/hora/60 - 

transporte

Total

380,577

532,336 5 106,47

385,516 5 77,10

Dimensionamento de escadas 

segundo TCQSM
NS

Espaço/pedestre 

(m2/pessoa)

Pessoas/hora/60 -

rua

Pessoas/hora/60 -

trem

Taxa de 

fluxo - 
Largura

Largura de piso Velocidade de 

inclinação 

Capacidade 

Nominal 

Número de escadas 

rolantes

Número 

excende
Área de fila
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A divisão da segunda parte na planilha da Tabela 6.5, onde os elementos da 

circulação vertical são calculados, se desenvolve da seguinte forma: 

1- Coluna 1 – Elementos da circulação vertical divididos entre descida e subida; 

2- Coluna 2 – NS escolhido; 

3- Coluna 3 – Espaço/pedestre segundo o NS escolhido na coluna 2, baseado 

na Tabela 3.3; 

4- Coluna 4 – Pessoas/minuto vindas da rua para o terminal; 

5- Coluna 5 - Pessoas/minuto vindas do veículo para o terminal; 

6- Coluna 6 – Taxa de fluxo de pessoas/m/minuto. Escolhe-se o valor baseado 

nos valores máximo e mínimo de fluxo do NS escolhido da Tabela 3.3. 

7- Coluna 7 – Largura da escada fixa. Calcula-se dividindo o valor de 

Pessoas/minuto (coluna 4 ou coluna 5) pela taxa de fluxo (coluna 6); 

8- Coluna 8 – Largura da escada rolante. Na Tabela 3.4 escolhe-se entre a 

largura simples ou a dupla; 

9- Coluna 9 – Velocidade de inclinação. Escolhe-se o valor também na Tabela 

3.4. 

10- Coluna 10 – Capacidade nominal. De acordo com a largura e a velocidade de 

inclinação escolhida anteriormente é definido o valor da capacidade nominal 

através da Tabela 3.4; 

11-  Coluna 11 – Número de escadas rolantes. Encontra-se o valor dividindo o 

valor de Pessoas/minuto (coluna 4 ou coluna 5) pela capacidade nominal 

(coluna 10). 

12-  Coluna 12 – Número excedente. É o número de pessoas que ficarão na fila 

para usarem a escada rolante. Encontra-se o valor multiplicando a 

capacidade nominal (coluna 10) pelo número de escadas (coluna 11) e 

dividindo pelo valor de Pessoas/minuto (coluna 4 ou coluna 5); 

13-  Coluna 13 – Área de fila. Multiplica-se o número excedente (coluna 12) por 

0,5m² (espaço por pedestre). 

 

Verificou-se na coluna 11 da Tabela 6.5 que o número de escadas rolantes para 

subida é zero, ou seja, não existe fluxo suficiente para a implantação de escadas 

rolantes para a subida da plataforma 2 para a circulação. Isso acontece por haver 

um número insuficiente de pessoas por hora saindo do trem, para que, dividido pela 
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capacidade da escada rolante, dê um resultado maior ou próximo de 1, conforme 

visto na explicação da coluna 11. Porém, para atender ao público com necessidades 

especiais, seria importante considerar a instalação de ao menos uma escada rolante 

para subida e outra para descida, além de um elevador. 

 

Os elementos de controle são os mesmos apresentados nas planilhas do 

terminal bimodal de superfície, mostrados anteriormente. Portanto, as áreas de filas 

são as mesmas. 

 

Definidas as áreas mínimas passamos para a etapa seguinte, o 

desenvolvimento de um fluxograma básico do terminal e da Carta de interligações 

preferenciais, como mostram as Figuras 6.5 e 6.6. 

 

 

FIG. 6.5 - Fluxograma básico do terminal bimodal em dois níveis. 
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FIG. 6.6 - Carta de interligações preferenciais de terminal bimodal em dois 

níveis. 

 

Com esse desenvolvimento é possível elaborar o Diagrama de inter-relações, 

onde os elementos se conectam pelo grau de importância de sua proximidade. Para 

o caso deste terminal foi desenvolvido o diagrama de inter-relações apresentado na 

Figura 6.7. Por haver integração entre os modais é aconselhável que as plataformas 

estejam próximas uma da outra e a circulação vertical tenha fácil acesso para ambas 

as plataformas. 

 

 

FIG. 6.7 - Diagrama de inter-relações de terminal bimodal em dois níveis. 
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Baseando-se no Diagrama de inter-relações e adequando-se os formatos das 

áreas de maneira que haja aproveitamento dos espaços, foi criado um Arranjo de 

blocos para o terminal bimodal em desnível, de acordo com a Figura 6.8. 

 

 

FIG. 6.8 - Arranjo de blocos para terminal de bimodal em dois níveis. 

 

 

6.4. TERMINAL UNI MODAL EM NÍVEIS - ANÁLISE COMPARATIVA DE 

APLICAÇÃO DO MODELO 

 

 

A aplicação da metodologia em um terminal existente permite comparar o 

resultado obtido através do modelo com o funcionamento real do terminal, de acordo 

com suas dimensões e layout, com o intuito de verificar a eficácia da metodologia.  

 

O terminal pesquisado possui três níveis, o de acesso, o mezanino, com 

bilheterias, catracas e circulação, e a plataforma.  

 

De acordo com a metodologia, são recomendados os seguintes elementos para 

o terminal: 

- Saguão; 

- Bilheterias; 

- Catracas; 

- Circulação horizontal e vertical; 

- Plataforma. 

 

O cálculo das áreas mínimas foi feito com base na planilha desenvolvida para a 

metodologia em Excel, como mostrado anteriormente. De acordo com informações 
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obtidas do Metrô Rio, cerca de 80% dos usuários que entram na estação para 

embarque já possuem bilhetes pré-pagos. E, conforme observado no local, cerca de 

10% dos usuários utilizam as escadas fixas e 90% utilizam as escadas rolantes 

(FIG. 6.9).  

 

 

FIG. 6.9 – Fluxo em escadas fixas e escadas rolantes - Terminal do metrô 
da Central - RJ. 

 

O resultado dos cálculos das áreas mínimas na planilha é apresentado na 

Tabela 6.6. As áreas das filas foram calculadas com base nas planilhas adaptadas 

do Winston, conforme a Tabela 6.7, para bilheterias, e a Tabela 6.8 para catracas. 

 

Na Tabela 6.7 foi considerado um atendimento médio de quatro pessoas por 

minuto por bilheteria, conforme levantado no local, onde foi verificada uma média de 

atendimento de 15 segundos por usuário nas bilheterias. Com a forma de fila única 

para atendimento dos usuários, foi necessário um número mínimo de 13 atendentes 

para que a fila não tendesse ao infinito, e com isso foi encontrado um resultado de 

aproximadamente 09 pessoas na fila.  

 

Na Tabela 6.8 foi considerado um atendimento médio de 12 pessoas por minuto 

nas catracas, com um tempo de passagem médio de 5 segundos por pessoa. Para 

que a fila não tendesse ao infinito foi considerado um número mínimo de 21 

catracas. Com isso, o resultado do número de usuários na fila foi de 

aproximadamente 15 pessoas.  
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TAB. 6.6 - Planilha para Terminal do metrô da Central – áreas mínimas. 

área (m2) largura (m) comprimento (m) área (m2) largura (m) comprimento (m) - área largura comprimento

Saguão C 1,5 241 49 435 10 43,5

Bilheterias C 0,8 48,2 7 0,88888889 8

Catracas - entrada C 0,8 241 12 0,88888889 13

Circulação C 1,5 241 49 435 435

Plataforma  1 - área de espera C 0,8 241 443,44

Plataforma 1 - área de circulação C 1,5 241 49 435

Saída 49

Total 1767,52

Headway mínimo 2,3

Escada fixa (descida) C 1 24,1 33 1,48030303

Escada rolante (descida) C 216,9 1 36,6 90 2 1 0,5

Escada fixa (subida) C 1 4,9 33 0,89848485

Escada rolante (subida) C 49 1 36,6 90 1 1 0,5

Rua - Bilheteria 20%

Elemento NS
EsperaCirculaçãoPessoas/hora/60 -

rua

Espaço/pedestre 

(m2/pessoa)

Pessoas/hora/60 - 

transporte

Total

454,077

878,44 5 175,69

Dimensionamento de escadas 

segundo TCQSM
NS

Espaço/pedestre 

(m2/pessoa)

Pessoas/hora/60 -

rua

Pessoas/hora/60 -

trem

Número de escadas 

rolantes

Número 

excende
Área de fila

Taxa de 

fluxo - 
Largura

Largura de piso Velocidade de 

inclinação 

Capacidade 

Nominal 
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TAB. 6.7 - Planilha para Terminal do metrô da Central – Bilheterias. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A B C D E F G H
M/M/s/GD LAMBDA? λ - taxa de chegada MU? μ - taxa de atendimento s? atendentes RO ρ=λ/μ*s - taxa de utilização dos atendentes

48,2 4 13 0,926923077

L - número médio de usuários no sist.  LQ - número médio de usuários na fila W - tempo médio de espera no sistema WS WQ - tempo médio de espera na fila

21,15480347 12,06602638 9,088777084 0,438896338 0,2503325 0,18856384

STATE LAMBDA(J) MU(J) CJ PROB #IN QUEUE COLA*COLE COLE*COLF

0 48,2 0 1 2,89225E-06 0 0 0

1 48,2 4 12,05 3,48516E-05 0 3,48516E-05 0

2 48,2 8 72,60125 0,000209981 0 0,000419962 0

3 48,2 12 291,6150208 0,000843424 0 0,002530272 0

4 48,2 16 878,4902503 0,002540815 0 0,01016326 0

5 48,2 20 2117,161503 0,006123364 0 0,03061682 0

6 48,2 24 4251,966019 0,012297756 0 0,073786537 0

7 48,2 28 7319,455789 0,021169709 0 0,148187962 0

8 48,2 32 11024,93028 0,031886874 0 0,255094992 0

9 48,2 36 14761,15666 0,042692981 0 0,384236832 0

10 48,2 40 17787,19377 0,051445042 0 0,514450424 0

11 48,2 44 19485,06227 0,056355706 0 0,619912761 0

12 48,2 48 19566,25003 0,056590521 0 0,679086252 0

13 48,2 52 18136,40868 0,05245506 0 0,681915778 0

14 48,2 52 16811,05574 0,048621806 1 0,680705277 0,048621806

15 48,2 52 15582,55551 0,045068674 2 0,676030103 0,090137347

16 48,2 52 14443,8303 0,041775194 3 0,668403097 0,125325581

17 48,2 52 13388,31962 0,038722391 4 0,658280646 0,154889564

18 48,2 52 12409,94242 0,035892678 5 0,6460682 0,179463389

19 48,2 52 11503,06201 0,033269751 6 0,632125275 0,199618508

20 48,2 52 10662,45364 0,0308385 7 0,616770005 0,215869502  
 

TAB. 6.8 - Planilha para Terminal do metrô da Central – Catracas. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A B C D E F G H
M/M/s/GD LAMBDA? λ - taxa de chegada MU? μ - taxa de atendimento s? atendentes RO ρ=λ/μ*s - taxa de utilização dos atendentes

241 12 21 0,956349206

L - número médio de usuários no sist. LS LQ - número médio de usuários na fila W - tempo médio de espera no sistema WS WQ - tempo médio de espera na fila

37,15307219 22,39612227 14,75694993 0,154162125 0,09292997 0,061232157

STATE LAMBDA(J) MU(J) CJ PROB #IN QUEUE COLA*COLE COLE*COLF

0 241 0 1 7,59254E-10 0 0 0

1 241 12 20,08333333 1,52483E-08 0 1,52483E-08 0

2 241 24 201,6701389 1,53119E-07 0 3,06238E-07 0

3 241 36 1350,069541 1,02505E-06 0 3,07514E-06 0

4 241 48 6778,474153 5,14658E-06 0 2,05863E-05 0

5 241 60 27226,87118 2,06721E-05 0 0,00010336 0

6 241 72 91134,38826 6,91941E-05 0 0,000415165 0

7 241 84 261468,8997 0,000198521 0 0,001389648 0

8 241 96 656395,8835 0,000498371 0 0,003986967 0

9 241 108 1464735,259 0,001112105 0 0,010008949 0

10 241 120 2941676,644 0,002233479 0 0,022334785 0

11 241 132 5370788,419 0,00407779 0 0,044855694 0

12 241 144 8988611,173 0,006824635 0 0,081895623 0

13 241 156 13886251,88 0,010543186 0 0,137061424 0

14 241 168 19920158,94 0,015124452 0 0,211742328 0

15 241 180 26670879,47 0,020249961 0 0,303749411 0

16 241 192 33477510,17 0,025417919 0 0,406686711 0

17 241 204 39549411,53 0,030028032 0 0,510476549 0

18 241 216 44126889,71 0,033503499 0 0,603062982 0

19 241 228 46642896,58 0,035413786 0 0,672861938 0

20 241 240 46837241,98 0,035561344 0 0,711226874 0
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As áreas encontradas dos elementos do terminal foram as seguintes: 

Saguão – 454,07m² 

Bilheterias (filas) – 7m² 

Catracas (filas) – 12m² 

Circulação – 435m² 

Plataforma – 878,44m² 

 

São necessárias duas escadas rolantes para descida e uma para subida (todas 

com um metro de largura ou mais) na hora de pico da manhã, quando existe maior 

fluxo de descida.  

 

As escadas fixas devem possuir 2,40m de largura, no mínimo, para atender à 

demanda de descida e subida.  

 

Apesar de aceitáveis, os resultados obtidos para o número de usuários nas filas 

das bilheterias e das catracas foram bastante altos. Com isso, foi observado que o 

Metrô criou soluções para a estação que diminuem a quantidade de pessoas nas 

filas, diminuindo, assim, o tempo total gasto pelo usuário no terminal. 

 

Para o caso das bilheterias foi aplicado o modo de múltiplas filas, onde cada 

guichê de bilheteria possui uma fila única (FIG. 6.10). Dessa forma, diminui a 

demanda por guichê de bilheteria. A Tabela 6.9 apresenta o resultado obtido com o 

novo sistema de filas. 

 

 

FIG. 6.10 – Múltiplas filas para bilheterias no Terminal do metrô da Central - RJ. 
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TAB. 6.9 - Planilha para Terminal do metrô da Central – Bilheterias. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A B C D E F G H
M/M/s/GD LAMBDA? λ - taxa de chegada MU? μ - taxa de atendimento s? atendentes RO ρ=λ/μ*s - taxa de utilização dos atendentes

6,885714286 4 7 0,245918367

L - número médio de usuários no sist.  LQ - número médio de usuários na fila W - tempo médio de espera no sistema WS WQ - tempo médio de espera na fila

1,722115794 1,721428571 0,000687223 0,250099804 0,25 9,98041E-05

STATE LAMBDA(J) MU(J) CJ PROB #IN QUEUE COLA*COLE COLE*COLF

0 6,885714286 0 1 0,178793074 0 0 0

1 6,885714286 4 1,721428571 0,307779506 0 0,307779506 0

2 6,885714286 8 1,481658163 0,264910218 0 0,529820436 0

3 6,885714286 12 0,850189565 0,152008006 0 0,456024018 0

4 6,885714286 16 0,365885152 0,065417731 0 0,261670925 0

5 6,885714286 20 0,125969031 0,02252239 0 0,112611952 0

6 6,885714286 24 0,036141115 0,006461781 0 0,038770686 0

7 6,885714286 28 0,008887764 0,001589071 0 0,011123494 0

8 6,885714286 28 0,002185664 0,000390782 1 0,003126253 0,000390782

9 6,885714286 28 0,000537495 9,61004E-05 2 0,000864903 0,000192201

10 6,885714286 28 0,00013218 2,36329E-05 3 0,000236329 7,08986E-05

11 6,885714286 28 3,25055E-05 5,81175E-06 4 6,39293E-05 2,3247E-05

12 6,885714286 28 7,99369E-06 1,42922E-06 5 1,71506E-05 7,14608E-06

13 6,885714286 28 1,9658E-06 3,51471E-07 6 4,56912E-06 2,10882E-06

14 6,885714286 28 4,83425E-07 8,64331E-08 7 1,21006E-06 6,05032E-07

15 6,885714286 28 1,18883E-07 2,12555E-08 8 3,18832E-07 1,70044E-07

16 6,885714286 28 2,92355E-08 5,22711E-09 9 8,36338E-08 4,7044E-08

17 6,885714286 28 7,18956E-09 1,28544E-09 10 2,18525E-08 1,28544E-08

18 6,885714286 28 1,76804E-09 3,16114E-10 11 5,69005E-09 3,47725E-09

19 6,885714286 28 4,34795E-10 7,77383E-11 12 1,47703E-09 9,32859E-10

20 6,885714286 28 1,06924E-10 1,91173E-11 13 3,82345E-10 2,48524E-10  
 

TAB. 6.10 - Planilha para Terminal do metrô da Central – Catracas. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A B C D E F G H
M/M/s/GD LAMBDA? λ - taxa de chegada MU? μ - taxa de atendimento s? atendentes RO ρ=λ/μ*s - taxa de utilização dos atendentes

241 12 24 0,836805556

L - número médio de usuários no sist. LS LQ - número médio de usuários na fila W - tempo médio de espera no sistema WS WQ - tempo médio de espera na fila

21,6600865 20,08335799 1,576728513 0,089875878 0,08333344 0,006542442

STATE LAMBDA(J) MU(J) CJ PROB #IN QUEUE COLA*COLE COLE*COLF

0 241 0 1 1,67956E-09 0 0 0

1 241 12 20,08333333 3,37312E-08 0 3,37312E-08 0

2 241 24 201,6701389 3,38718E-07 0 6,77436E-07 0

3 241 36 1350,069541 2,26753E-06 0 6,80258E-06 0

4 241 48 6778,474153 1,13849E-05 0 4,55395E-05 0

5 241 60 27226,87118 4,57293E-05 0 0,000228646 0

6 241 72 91134,38826 0,000153066 0 0,000918396 0

7 241 84 261468,8997 0,000439154 0 0,003074076 0

8 241 96 656395,8835 0,001102459 0 0,008819669 0

9 241 108 1464735,259 0,002460116 0 0,022141044 0

10 241 120 2941676,644 0,004940733 0 0,04940733 0

11 241 132 5370788,419 0,009020581 0 0,099226387 0

12 241 144 8988611,173 0,015096944 0 0,181163328 0

13 241 156 13886251,88 0,023322843 0 0,303196959 0

14 241 168 19920158,94 0,033457174 0 0,468400431 0

15 241 180 26670879,47 0,044795438 0 0,67193157 0

16 241 192 33477510,17 0,056227607 0 0,899641714 0

17 241 204 39549411,53 0,066425752 0 1,129237776 0

18 241 216 44126889,71 0,074113917 0 1,33405051 0

19 241 228 46642896,58 0,078339711 0 1,488454504 0

20 241 240 46837241,98 0,078666126 0 1,573322524 0
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O número de bilheterias considerado foi sete, o mesmo número existente no 

terminal. Com esses valores, o resultado foi praticamente nulo para o número de 

usuários na fila.  

 

Para o caso das catracas foram alterados os sentidos de cinco catracas que 

atendem ao usuário que sai da plataforma, para atender ao usuário que entra no 

terminal (FIG. 6.11), assim, existem 24 catracas na hora de pico funcionando no 

sentido rua-terminal. Dessa forma, o número de usuários na fila diminuiu de 15 para 

uma média de dois usuários, conforme apresentado na Tabela 6.10. 

 

 
FIG. 6.11 – Inversão de sentido de catracas no Terminal do metrô da 

Central - RJ. 

 

 Após o desenvolvimento das planilhas das Tabelas 6.9 e 6.10 com outros 

valores para o lambda (TAB. 6.9) e número de atendentes (TAB. 6.9 e 6.10), a fim 

de diminuir o número médio de usuários nas filas, torna-se necessário desenvolver 

novamente a planilha para áreas mínimas (TAB. 6.11), com os valores encontrados 

nas Tabelas 6.9 e 6.10 para o número de usuários nas filas, com o intuito de verificar 

as novas áreas das filas para bilheterias e catracas. 
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TAB. 6.11 - Planilha para áreas mínimas - Terminal do metrô da Central. 

área (m2) largura (m) comprimento (m) área (m2) largura (m) comprimento (m) - área largura comprimento

Saguão C 1,5 241 49 435 10 43,5

Bilheterias C 0,8 48,2 0 0,88888889 0

Catracas - entrada C 0,8 241 1 0,88888889 1

Circulação C 1,5 241 49 435 435

Plataforma  1 - área de espera C 0,8 241 443,44

Plataforma 1 - área de circulação C 1,5 241 49 435

Saída 49

Total 1749,7

Headway mínimo 2,3

Escada fixa (descida) C 1 24,1 33 1,48030303

Escada rolante (descida) C 216,9 1 36,6 90 2 1 0,5

Escada fixa (subida) C 1 4,9 33 0,89848485

Escada rolante (subida) C 49 1 36,6 90 1 1 0,5

Rua - Bilheteria 20%

Elemento NS
EsperaCirculaçãoPessoas/hora/60 -

rua

Espaço/pedestre 

(m2/pessoa)

Pessoas/hora/60 - 

transporte

Total

436,262

878,44 5 175,69

Dimensionamento de escadas 

segundo TCQSM
NS

Espaço/pedestre 

(m2/pessoa)

Pessoas/hora/60 -

rua

Pessoas/hora/60 -

trem

Número de escadas 

rolantes

Número 

excende
Área de fila

Taxa de 

fluxo - 
Largura

Largura de piso Velocidade de 

inclinação 

Capacidade 

Nominal 
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Através da Tabela 6.11 verifica-se que não há necessidade de uma área para 

filas em bilheterias, e de uma área mínima de um metro quadrado para área de filas 

em catracas. Porém, durante a pesquisa no local foi observado, em períodos de 

grande movimento de usuários, a ocorrência de filas, mesmo que em pequenos 

espaços de tempo. As Figuras 6.12 e 6.13 demonstram esses períodos de filas em 

bilheterias e catracas respectivamente.  

 

 

FIG. 6.12 – Filas nas bilheterias - Terminal do metrô da Central - RJ. 

 

 

FIG. 6.13 – Filas nas catracas - Terminal do metrô da Central - RJ. 

 

Devido a essas ocorrências verifica-se a necessidade de novo fator de ajuste 

para o fluxo de passageiros, considerando um fluxo maior de usuários provindos da 

estação de trem localizada ao lado da estação de metrô nos períodos de 

desembarque dos trens, os atrasos ocasionais no atendimento de bilheterias e os 

possíveis problemas de leitura do bilhete durante a passagem pelas catracas ou 

dificuldades por parte dos usuários.  

 

Outra opção de compra de bilhete é a máquina de autoatendimento. Apesar de o 

processo da compra de bilhetes nessas máquinas ser um pouco mais demorado (30 
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segundos por pessoa), em momentos de grandes fluxos, é uma opção atraente, pois 

não tem uma grande procura por ela e com isso não existem filas (FIG. 6.14).  

 

 

FIG. 6.14 – Máquina de autoatendimento - Terminal do metrô da Central - RJ. 

 

As escadas fixas do terminal da Central têm uma largura de sete metros (subida 

e descida), maior do que a recomendada na aplicação da metodologia, por isso, foi 

observado que se encontram, na maior parte das vezes, vazias (FIG. 6.15). 

 

  

FIG. 6.15 – Escadas fixas da rua para o mezanino e do mezanino para a 
plataforma - Terminal do metrô da Central - RJ. 

 

Em relação às escadas rolantes, apesar da planilha recomendar a existência de 

duas escadas rolantes para descida e uma para subida na hora de pico da manhã, 

foi verificado que existem três escadas rolantes para descida, sendo uma com seu 

sentido invertido para atender à demanda de usuários entrando no terminal, e uma 

escada rolante para subida do mezanino para a rua (FIG. 6.16). 



 147 

 

FIG. 6.16 – Escadas rolantes – rua-mezanino - Terminal do metrô da Central 
- RJ. 

 

Por não existir previsão de elevador no projeto do terminal da Central, foi feita a 

inclusão da plataforma acoplada às escadas fixas da rua para o mezanino (FIG. 5.6) 

e do mezanino para a plataforma (FIG. 6.17). Com isso foi necessário reservar um 

espaço nas escadas para o funcionamento da plataforma. 

 

 

FIG. 6.17 – Plataforma acoplada à escada do mezanino para a plataforma - 
Terminal do metrô da Central - RJ. 

 

A área do Saguão e da Circulação da estação da Central (área não paga e área 

paga) é de 770,75m². Através da metodologia, considerando-se o valor de 1,5 

m²/pes (dentro do nível C), foi encontrada uma área de 436,26m² para a área do 

Saguão e uma área de 435m² para a área da Circulação, com o total de 871,26m². 

Este valor é aproximadamente 13% superior ao valor existente, porém se for 

utilizado o valor mínimo do intervalo Espaço/Pedestre do NS C para o cálculo das 

áreas do Saguão e da Circulação encontra-se uma área total de 813,1m², ou seja, 

um valor 5,5% maior do que a área real da estação. Isto indica que o valor resultante 

da metodologia, quando considerado o valor mínimo, está muito próximo do 

existente. E se for considerado o maior valor do intervalo do NS D encontra-se um 
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valor total para a área do Saguão e Circulação de 715,1 m², ou seja, um valor 7,3% 

menor do que o valor real da área do Saguão e Circulação da estação. Dessa forma, 

o valor encontrado pela metodologia, usando o NS C, é aceitável por apresentar 

uma diferença menor do que 10% do valor real da estação, e por ser mais próximo 

do valor real do que o valor encontrado através do NS D.  

 

 E também, apesar de possuir uma área menor do que a recomendada na 

metodologia, o espaço comporta bem os usuários mesmo na hora de pico, conforme 

mostram as Figuras 6.18 e 6.19. 

 

   

FIG. 6.18 – Saguão - Terminal do metrô da Central - RJ. 
 

 

FIG. 6.19 – Circulação - Terminal do metrô da Central - RJ. 
 

A área da plataforma, recomendada na aplicação da metodologia, foi de 

878,44m² e a área da plataforma atualmente é de 1.976m². Apesar de a metodologia 

ter apresentado um resultado de área para a plataforma 56% menor do que a área 

real, não foram consideradas as áreas das escadas fixas e rolantes na aplicação da 

metodologia, nem os pilares. Também, pode ser verificado que, mesmo na hora de 

pico, a plataforma comporta bem o número de usuários (FIG. 6.20).  
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FIG. 6.20 – Plataforma - Terminal do metrô da Central - RJ. 

 

O desenvolvimento do layout da estação, baseado no layout atual, será feito de 

duas formas, com as dimensões e número de elementos encontrados na 

metodologia e com as dimensões e número de elementos atuais. 

 

O fluxograma da estação se desenvolve da seguinte forma (FIG.6.21): 

 

 

FIG. 6.21 – Fluxograma - Terminal de metrô da Central - RJ. 

 

Como se está trabalhando com o layout existente, não há necessidade do 

desenvolvimento da carta de interligações preferenciais.   
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O diagrama de inter-relações é desenvolvido primeiramente com os elementos 

dimensionados de acordo com a metodologia (FIG. 6.22) e depois de acordo com as 

dimensões existentes (FIG.6.23). 

 

 

FIG. 6.22 - Diagrama de inter-relações de terminal uni modal em níveis - 

aplicação Metodologia (Estação da Central - RJ). 

 

 

FIG. 6.23 - Diagrama de inter-relações de terminal uni modal em níveis 

(Estação da Central - RJ). 

 

Por ser um terminal existente, não há necessidade do desenvolvimento do 

arranjo de blocos. 
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6.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este capítulo apresentou a aplicação da metodologia em três diferentes tipos de 

terminais urbanos de passageiros com os dados colhidos em uma pesquisa 

realizada na estação de metrô da Central no Rio de Janeiro com o intuito de 

possibilitar um melhor entendimento da metodologia proposta e verificar a sua 

viabilidade e facilidade de utilização. 

 

A aplicação mostrou-se eficaz, atingindo o objetivo proposto de rapidez e 

simplicidade em seu desenvolvimento, e abrangente, pois se mostrou eficiente para 

os três tipos de terminais apresentados neste capítulo (bimodal em superfície, 

bimodal em níveis e uni modal em níveis). Sua aplicação com o apoio da ferramenta 

desenvolvida em Excel para este trabalho permitiu a criação de cenários onde se 

pode, facilmente, alterar os números e elaborar novas combinações de áreas e 

número de elementos da forma mais conveniente.   

 

Foi aplicada também a metodologia baseada na configuração real da estação 

pesquisada, incluindo o número de elementos de controle, com o intuito de comparar 

os resultados obtidos com as medidas reais da estação. E os resultados foram 

satisfatórios, pois se mostraram bastantes próximos do existente, que 

aparentemente satisfaz a demanda na hora de pico. 
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 

7.1.  CONCLUSÕES 

 

 

O trabalho apresentou o desenvolvimento de uma metodologia para 

estruturação de terminais de integração de uma forma simples e eficaz, com a 

finalidade de dar suporte aos projetistas no dimensionamento dos elementos do 

terminal e no layout básico, permitindo, assim, maior agilidade no processo e maior 

acessibilidade aos métodos por parte de profissionais sem muita experiência neste 

assunto.  

 

 Com isso, este trabalho teve como ponto de partida a identificação das 

características dos Terminais Urbanos de Passageiros de acordo com os principais 

modos de transporte operados no espaço urbano: rodoviário, ferroviário, hidroviário 

e de integração, identificando suas principais funções e os elementos básicos nos 

terminais de cada modal. Após essa definição foram destacados os elementos 

comuns a todos os modais para o desenvolvimento do estudo de terminais de 

integração. 

 

Para o estudo de dimensionamento de terminais foi feita uma pesquisa sobre os 

métodos mais utilizados pelos autores e verificou-se que a maioria utiliza o conceito 

de Nível de Serviço para identificar o espaço por pedestre mais adequado em cada 

elemento do terminal. Outros critérios de dimensionamento também foram 

apresentados, entre eles o do TCQSM, que elabora um passo a passo para 

definição de áreas ou largura de alguns elementos do terminal.  

 

Para elaboração da metodologia, partiu-se do pressuposto que um terminal 

divide-se entre áreas de espera, áreas de circulação (corredores e/ou passarelas e 

elementos verticais) e áreas de controle, e foram identificados os métodos de 

dimensionamento adequados para cada um desses elementos. Destacando que 
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para as áreas de controle foi utilizado o método da Teoria das Filas, onde é possível 

encontrar o número de bilheterias ou catracas e a quantidade máxima de usuários 

em fila, e com isso, encontrar a área necessária de espera nas filas. 

 

Além disso, para a elaboração do layout de terminais, foram identificados três 

métodos: Simulação, Modelo Dinâmico de Sistemas e Planejamento Sistemático de 

Layout (SLP). O SLP foi o modelo que se mostrou mais adequado para este 

trabalho, pois possui maior simplicidade no entendimento e posterior 

desenvolvimento, permitindo ao projetista a organização dos elementos de acordo 

com o grau de importância entre eles e a criação de diferentes possibilidades de 

layout. 

 

A partir das escolhas de métodos de dimensionamento e layout, foi desenvolvida 

a metodologia para a estruturação de terminais, baseada na demanda local e na 

escolha do modal ou dos modais a serem trabalhados. Dividida em cinco etapas, a 

metodologia engloba a definição da quantidade de níveis do terminal (em função das 

características dos sistemas integrados), os elementos adequados ao terminal, o 

dimensionamento dos elementos (área e quantidade de elementos de controle), e o 

desenvolvimento do layout de acordo com o método SLP. Para o cálculo dos 

elementos de controle foi desenvolvida uma planilha em Excel baseada na planilha 

proposta no livro de WINSTON (2003), que torna o processo mais dinâmico e 

possível de adaptações instantâneas.  

 

Para a aplicação da metodologia foi realizada uma pesquisa na Estação de 

metrô da Central no Rio de Janeiro, um terminal uni modal em níveis, onde foram 

medidos os tempos de passagem em bilheterias e catracas e os elementos da 

estação e suas dimensões. Com esses dados foram criados três cenários, sendo 

dois hipotéticos (terminal de integração bimodal em superfície e terminal de 

integração bimodal em níveis) e o outro real (terminal uni modal em níveis), com o 

objetivo de verificar a aplicabilidade da metodologia em diferentes tipos de terminais. 

Para o último caso a aplicação também foi desenvolvida com base nos dados reais 

do terminal, incluindo número de elementos de controle e o tipo de fila, e com os 

resultados obtidos tornou-se possível comparar as áreas encontradas dos elementos 
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com as áreas reais, a fim de analisar a eficiência da metodologia. Apesar de 

aceitáveis, os resultados encontrados na metodologia geraram filas muito extensas, 

o que não acontece na realidade.  Então, observou-se no local que o terminal criou 

soluções para a diminuição do número de usuários nas filas, modificando o tipo de 

filas para as bilheterias e invertendo o sentido de algumas catracas, e com isso, 

diminuindo o tempo do usuário dentro do terminal. Essas são algumas das soluções 

que podem ser utilizadas em períodos de pico, eventos ou emergências dentro de 

terminais, para a diminuição do número de usuários nas filas, sem que seja 

necessário o aumento da área construída do terminal.  

 

   

7.2.  RECOMENDAÇÕES 

 

 

Para outros estudos relacionados ao assunto tratado nesta dissertação, propõe-

se: 

 Fazer um estudo mais abrangente de terminais, incluindo áreas não 

essenciais, como as de comércio, serviço e administrativa, possibilitando 

projetos mais completos de terminais; 

 Fazer pesquisa com usuários, destacando os maiores problemas dos 

terminais relacionados ao fluxo dos usuários, como cruzamentos, 

bloqueios, localização inadequada de elementos, entre outros, e aplicar 

na metodologia; 

 Fazer novo dimensionamento de elementos de controle incluindo o custo 

operacional do terminal. 

 Fazer pesquisa entre vários terminais para verificação de fator de ajuste 

de fluxo de passageiros apropriado para cada situação. 

 

 

 

 

 

 



 155 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

ALMEIDA, Paulo M. S. et. al. Terminais de passageiros. São José dos Campos: 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica, 1996. (Apostila Acadêmica). 

ANTP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO. Caracterização 
dos sistemas integrados de transporte público urbano nas cidades 
brasileiras. Relatório de pesquisa. São Paulo: PW Gráficos e Editores 

Associados Ltda., 1995. 

ANTP, Súmula da 3ª reunião da comissão de integração de sistemas de transporte e 
desenvolvimento de terminais de passageiros. Disponível em:< 

http://antp.org.br.>. 2004. 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050/04 - 
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
Rio de Janeiro. ABNT, Segunda edição. 2004. 

ASHFORD, N., WRIGHT, P. H. Airport Engineering. 3ª ed. Wiley. 1992. 

BARBOSA, M. H. M. Diretrizes para projetos de Terminais Hidroviários Urbanos 
de Passageiros; Dissertação de Mestrado; Instituto Militar de Engenharia do Rio 
de Janeiro; Rio de Janeiro. 1982. 

BLOW, Christopher. Transport Terminals and Modal Interchanges-Planning and 
Design. 2006. 

CAMELO, G. R., COELHO, A. S., BORGES, R. M., SOUZA, R. M., Teoria das filas 
e da simulação aplicada ao embarque de minério de ferro e manganês no 
Terminal marítimo de Ponta da Madeira. Cadernos do IME – Série Estatística. 
Rio de Janeiro, RJ. 2010. 

CMTC. Companhia Municipal de Transporte Coletivo. Cadernos Técnicos CMTC: 
Terminais de Transferência de Passageiros. São Paulo. 1985. 

CPTM. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Projeto Funcional: 
Modernização da malha da CPTM. São Paulo. 2003. 

DAAMEN, Winnie. Modelling Passenger Flows in Public Transport Facilities. 

Delft: Delft University Press, 2004. 

DUNHAN, J. A., Simterp - Simulador para terminais rodoviários de passageiros 
intermunicipais: contribuição para a avaliação de desempenho de 
terminais rodoviários no estado do rio de janeiro. Tese de M.Sc., UFRJ, Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil. 2008. 



 156 

EBTU. Gerência do Sistema de Transporte Público de Passageiros: Planejamento 
da Operação / [organizado por] TCC Trânsito, Transportes Coletivos e 
Comunicações. – Brasília, DF. 1988. 

EMTU. Concepção do manual de projeto e dimensionamento de terminais de 
ônibus urbanos. 2005.  

FALCÃO, L. C., Terminal Urbano Multimodal de Passageiros. UFP, Curitiba, 
Paraná. 2009. 

FEITOSA, M. V. M. Um modelo de simulação para terminais de passageiros em 
aeroportos regionais brasileiros. Dissertação – Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica, São José dos Campos. 2001. 

FERRAZ, A. C. P.; TORRES, I. G. E. Transporte Público Urbano. 2ª ed. amp. e 

res. São Carlos: Rima. 2004. 
 
FOGLIATTI, M. C.; MATTOS, N. M. C. Teoria de Filas. Rio de Janeiro: Interciência. 

2007. 

FRUIN, J.J. Pedestrian planning and design. Metropolitan Association of Urban 
Designers and Environmental Planners. 1971. 

FRUIN, J.J. Pedestrian Planning and Design. Elevator World, Mobile, Ala, 1990. 

FTA (Federal Transit Administration). Transit Capacity and Quality of Service 
Manual. 2 ed. Washington: Transportation Research Board, 2003. 

GARCIA, Maria Madalena Franco. Sistemas Integrados de Transporte Público no 
Brasil. In: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS. 
Transporte metroferroviário no Brasil: situação e perspectivas. São Paulo: 
Imprinta, 2005. 

 

GOUVÊA, Vânia Barcellos. Contribuição ao Estudo de Implantação de Terminais 
Urbanos de Passageiros. Dissertação de Mestrado. IME. Rio de Janeiro, RJ, 
1980. 

GUAZZELLI, C. S., Contribuição ao dimensionamento e à avaliação operacional 
de terminais urbanos de passageiros metroviários e ferroviários. Tese de 

M.Sc., USP, São Paulo, SP, Brasil. 2011 

HCM, Highway Capacity Manual. 2000. 

HORONJEFF, R.; MCKELVEY, F. X. Planning and Design Airports. McGraw-Hill. 3 
ed. New York. 1983. 

LYNCH, Kevin. A boa forma da cidade. Lisboa: Edições 70, 1999. 
 
LATINOPOULOU, M. P., IORDANOPOULOS, P.; Intermodal Passengers 

Terminals: Design standards for better level of service. ScienceDirect. 2012. 



 157 

MEDEIROS, A. G. M., Um método para dimensionamento de terminais de 
passageiros em aeroportos brasileiros. Tese de M.Sc., ITA, São José dos 
Campos, SP, Brasil. 2004. 

MINISTÉRIO DAS CIDADES,  PlanMob – Caderno de Referência para Elaboração 
de Plano de Mobilidade Urbana. Secretaria Nacional de Transporte e da 

Mobilidade Urbana, Brasília. 2007. 

MITERP – Manual de Implantação de Terminais Rodoviários de Passageiros. 

DNER. Rio de Janeiro. 1987. 

MOLINERO, Á. M. e ARELLANO, I. S., Transporte público, planeación, diseño, 
operación y administración. Fundación ICA, México. 1998. 

MORLOK, E.K. Introduction to Transportation Engineering and Planning, 
International Student Edition- Ed. McGraw - Hill Kogakusha, Ltda, Tokyo. 
1978. 

NABAIS, Rui J. da Silva. Critérios e Procedimentos para Avaliação da 
Potencialidade da Integração de Estações Ferroviárias de Passageiros. 

PET/ COPPE/UFRJ. 2005. 

NASCIMENTO, H. P., Metodologia para avaliação do nível de qualidade dos 
terminais no atendimento aos usuários do sistema de transporte rodoviário 
interurbano de passageiros. Tese de M.Sc., UNB, Brasília, DF, Brasil. 2010. 

OLIVEIRA, G. D., Planejamento Operacional Baseado em Teoria de Filas e 
Simulação de Eventos Discretos. Monografia, Instituto Militar de Engenharia 

do Rio de Janeiro, RJ. 2006. 

PAIVA, M., Implantação de estacionamentos de automóveis e bicicletas 
integrados ao transporte público. Tese de M.Sc., IME, Rio de Janeiro, Brasil. 
2008. 

PlanMob Caderno de Referênca para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. 
Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana. República 
Federativa do Brasil. 2007. 

RIOS, Mariana França, Metodologia Para Localização De Terminais Do Sistema 
De Transporte Público Coletivo Urbano. Tese de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil. 2007. 

SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. A cidade como um jogo de cartas. 
Niterói/São Paulo: EDUFF /Projeto Editores, 1988. 

 
SANTOS, L. C., GOHR, C. F. e LAITANO, J. C. A., Planejamento sistemático de 

layout: adaptação e aplicação em operações e serviços. Revista Gestão 
Industrial, Paraná, Brasil. 2012. 

 



 158 

SINAY, M. C. F. TEORIA DE FILAS. Apostila do Curso de Especialização em 
Transporte Ferroviário de Cargas do Instituto Militar de Engenharia. Rio de 
Janeiro, 2005. 

 
SOUZA, M. H., Contribuição metodológica para localizar terminal de integração 

de passageiros do transporte hidro-rodoviário urbano. Tese de D.Sc., 
COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 2009. 

TCQSM, Transit Capacity and Quality of Service Manual. 2003.  

VARGAS, M., GRAMANI, L. M.; KAVISKI, E. , BALBO F. A. (2012) Modelagem do 
fluxo de pedestres pela teoria macroscópica, Revista Brasileira de Ensino de 
Física, v. 34, n. 4, 4318.  

VILLELA, P. R. C., Introdução à Dinâmica de Sistemas. 2005. 

VUCHIC, V.R. Urban public transportation systems and technology. 1981. 

WINSTON, W., Operations Research: Applications and Algorithms. 2003. 

ZOGRAFOS, C. G.; MANATAKI, I. E. Assessing airport terminal performance 
using a system dynamics model. Journal of Air Transport Management. 
2010. 

http://www.digicon.com.br/site/images/catalogos/catalogo_bilhetagem.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 159 

9. ANEXOS 
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9.1 ANEXO 1: ÁREAS DE APOIO DO TERMINAL 

 

 

As áreas de apoio ao usuário deverão compreender: 

 Sanitário público feminino, localizado junto às principais áreas de circulação 

de usuários, como próximos dos acessos ou na plataforma, caso a 

configuração for uma única, central. Nos terminais de pequeno porte, ou seja, 

até 160m de comprimento total de plataformas, deverá ser previsto sanitário 

público feminino com área mínima de 15m², contendo 2 bacias sanitárias, 3 

lavatórios e 1 sanitário para deficientes físicos com bacia e lavatório, 

atendendo a norma NBR-9050 da ABNT; nos terminais de médio porte, ou 

seja, comprimento total de plataformas dentro do intervalo entre 160m até 

320m, com área mínima de 18m², contendo 3 bacias sanitárias, 4 lavatórios e 

1 sanitário para deficientes físicos com bacia e lavatório, atendendo a norma 

NBR-9050 da ABNT e nos terminais de grande porte, ou seja, comprimento 

total de plataformas acima de 320m, com área mínima de 22m², contendo 4 

bacias sanitárias, 5 lavatórios e 1 sanitário para deficientes físicos com bacia 

e lavatório, atendendo a norma NBR-9050 da ABNT. 

 Sanitário público masculino, localizado junto às principais áreas de circulação 

de usuários, como próximos dos acessos ou na plataforma, caso a 

configuração for uma única, central. Nos terminais de pequeno porte, deverá 

ser previsto sanitário público masculino com área mínima de 15m², contendo 

2 bacias sanitárias, 2 lavatórios, 2 mictórios e 1 sanitário para deficientes 

físicos com bacia e lavatório, atendendo a norma NBR- 050 da ABNT; nos 

terminais de médio porte, com área mínima de 18m², contendo 3 bacias 

sanitárias, 3 lavatórios, 3 mictórios e 1 sanitário para deficientes físicos com 

bacia e lavatório, atendendo a norma NBR-9050 da ABNT e nos terminais de 

grande porte, com área mínima de 22m², contendo 3 bacias sanitárias, 4 

lavatórios, 4 mictórios e 1 sanitário para deficientes físicos com bacia e 

lavatório, atendendo a norma NBR-9050 da ABNT. 

 Bicicletário, localizado na área externa dos terminais, próximo ao acesso de 

usuários, dotado de equipamento de guarda de bicicletas, de uso livre, sem 

controle operacional. As vagas para as bicicletas deverão possuir 
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comprimento de 1,80m e largura de 0,80m caso os suportes das bicicletas 

sejam fixados um ao lado do outro e 0,55m caso os suportes fixados em 

posições alternadas. 

 

As áreas de apoio operacional deverão abranger: 

 Sala de administração do terminal abrigará também o controle e comunicação 

do terminal, devendo estar localizada de forma a permitir a maior visualização 

possível das plataformas. Nos terminais de pequeno porte, a área mínima 

prevista deverá ser de 12m², nos de médio porte 15m² e nos de grande porte 

18m². 

 Sala para as empresas operadoras, nos terminais de pequeno porte, a área 

mínima prevista deverá ser de 9m², nos de médio porte 12m² e nos de grande 

porte 15m². Em alguns casos, devido à falta de área disponível, não há 

possibilidade de se prever uma sala exclusiva para as empresas. Desta 

forma, deverá ser prevista uma sala de administração do terminal maior, 

englobando o pessoal das empresas. 

 Sala de quadros elétricos, local destinado para a centralização dos quadros 

de distribuição elétrica do terminal, apresentando no mínimo 6m², 

independentemente do porte do terminal. 

 Refeitório, nos terminais de pequeno porte, a área mínima prevista deverá ser 

de 12m², nos de médio porte 15m² e nos de grande porte 18m², contendo 

uma bancada com uma cuba em aço inox, local para geladeira e marmiteira 

elétrica. 

 Vestiário feminino, nos terminais de pequeno porte, com área mínima de 9m², 

contendo 1 bacia sanitária, 1 lavatório e 1 chuveiro, além de local para 

armários; nos terminais de médio porte, com área mínima de 12m², contendo 

2 bacias sanitárias, 2 lavatórios e 1 chuveiro, além de local para armários e 

nos terminais de grande porte, deverá ser previsto vestiário feminino com 

área mínima de 15m², contendo 2 bacias sanitárias, 2 lavatórios e 1 chuveiro, 

além de local para armários. 

 Vestiário masculino, nos terminais de pequeno porte, com área mínima de 

9m², contendo 1 bacia sanitária, 1 lavatório e 1 chuveiro, além de local para 

armários; nos terminais de médio porte, com área mínima de 12m², contendo 
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2 bacias sanitárias, 1 lavatório, 1 mictório e 1 chuveiro, além de local para 

armários e nos terminais de grande porte, deverá ser previsto vestiário 

masculino com área mínima de 15m², contendo 2 bacias sanitárias, 2 

lavatórios, 2 mictórios e 1 chuveiro, além de local para armários. 

 Sanitários separados por sexo, no caso de terminais de pequeno porte em 

que não será possível implantar todas as áreas de apoio, deverão ser 

previstos sanitários para uso dos funcionários com no mínimo 4,5m², 

contendo 1 bacia sanitária e 1 lavatório. 

 Sala de limpeza, local para a guarda dos materiais e equipamentos 

necessários à limpeza e higiene do terminal, devendo englobar um 

sanitário/vestiário para uso do pessoal da limpeza. Nos terminais de pequeno 

porte, deverá ser prevista uma sala com área mínima de 7,5m², contendo 1 

bacia sanitária, 1 tanque e 1 chuveiro, além de local para armários e 

prateleiras. Nos terminais de médio e grande porte, deverá ser prevista com 

área mínima de 12m², contendo 1 bacia sanitária, 1 lavatório, 1 tanque e 1 

chuveiro, além de local para armários e prateleiras 

 Depósito de lixo, local para o acúmulo do lixo a ser recolhido no terminal e 

para sua posterior retirada, em horário adequado, para a lixeira externa, 

apresentando no mínimo 6m², independentemente do porte do terminal; 

 Sala para grupo gerador de energia elétrica insonorizado, apresentando no 

mínimo 3,50m de largura e 5,50m de comprimento, independentemente do 

porte do terminal. Deverá ser prevista ainda, uma baia para apoio a veículos 

de serviço localizado o mais próximo possível da sala. No caso específico de 

terminais de pequeno porte em que não será possível implantar todas as 

áreas de apoio, não será prevista sala para gerador. 

 Caixa d’água deverá ser suficiente para prever a alimentação das áreas de 

apoio e a reserva de incêndio. Deverá ser compartimentada internamente de 

forma a garantir o abastecimento do terminal independentemente das 

atividades de limpeza e manutenção dos reservatórios de água. 

 Medidores de entrada de energia, caso a alimentação seja em baixa tensão, 

deverá ser previsto o local para a instalação de medidores de água e energia 

elétrica, atendendo às dimensões mínimas exigidas pelas concessionárias. 
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 Lixeira externa deverá ser prevista com no mínimo 3m², independentemente 

do porte do terminal. 

 Posto de controle, para controle de acesso, um em cada acesso de veículos 

do terminal, apresentando no mínimo 2m², independentemente do porte do 

terminal.  

 

Também deverão ser previstos os equipamentos de apoio destinados a trazer 

aos usuários do terminal uma melhoria do nível de conforto, funcionalidade e 

serviços, como: 

 Bancos para uso público deverão ser locados sempre fora da área de 

circulação das plataformas, preferencialmente junto aos gradis de segurança. 

Deverá ser previsto pelo menos um banco com 4 assentos por berço. As 

dimensões mínimas do assento deverão ser: altura 0,45m, largura mínima 

0,60m e profundidade mínima 0,40m. 

 Bebedouros, deverão ser previstos no mínimo 2 bebedouros para uso público, 

com pelo menos 1 bebedouro acoplado para deficientes físicos, localizados 

junto aos acessos dos sanitários públicos e 1 bebedouro para uso do pessoal 

operacional. 

 Relógios, deverá ser previsto no mínimo 1 relógio por plataforma e o 

dimensionamento da quantidade de relógios para cada terminal deverá estar 

de acordo com as especificações do projeto de instalações elétricas. 

 Telefones públicos, deverão ser previstas condições para a instalação de 

telefones públicos, com pelo menos 1 para deficientes físicos, junto aos 

acessos ou, preferencialmente, em locais com baixo nível de ruído. 

 Cestos de lixo, deverá ser prevista, no mínimo, a instalação de 1 cesto de lixo 

a cada 20m de plataforma (para cada baia de ônibus proposta). 

 

Centro de apoio e administração: 

 Espaços de administração, controle e comunicação – segundo a EMTU, 

nos terminais de pequeno porte, a área mínima prevista deverá ser de 12m², 

nos de médio porte 15m² e nos de grande porte 18m². 

 Sanitários – segundo a EMTU, para terminais de pequeno porte deverá ser 

prevista área mínima de 4,5m². 
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 Vestiários – segundo a EMTU, nos terminais de pequeno porte deverá ser 

prevista área mínima de 9m²; nos de médio porte, área mínima de 12m²; e 

nos de grande porte, área mínima de 15 m². 

 Depósito de material de limpeza – segundo a EMTU, nos terminais de 

pequeno porte, deverá ser prevista uma sala com área mínima de 7,5m²; nos 

terminais de médio e grande porte, deverá ser prevista com área mínima de 

12m². 

 Salas de energia elétrica – segundo a EMTU, área mínima de 6m², 

independentemente do porte do terminal. 

 Serviços ao usuário: 

 Banheiros – segundo a EMTU, para terminais de pequeno porte, área 

mínima de 15m²; para terminais de médio porte, área mínima de 18m²; e para 

terminais de grande porte, área mínima de 22m². 

 Telefones públicos – Segundo o TCQSM (2003), para áreas de filas, 

considerando o nível C como base para os cálculos, a área mínima prevista é 

de 0,7 a 0,9m²/pessoa. 

 Bicicletário – segundo a EMTU, as vagas para as bicicletas deverão possuir 

comprimento de 1,80m e largura de 0,80m caso os suportes das bicicletas 

sejam fixados um ao lado do outro e 0,55m caso os suportes fixados em 

posições alternadas. 

 

 

9.2 ANEXO 2: CONSIDERAÇÕES SOBRE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL, 

SINALIZAÇÃO E MOBILIÁRIO 

 

 

9.2.1 ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 

 

 

De acordo com os dados do IBGE, aproximadamente 25 milhões de pessoas no 

Brasil apresentam algum tipo de necessidade especial. São os Pedestres Especiais. 
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O DECRETO-LEI 5296 de 2 de dezembro de 2004, também conhecido como Lei 

de Acessibilidade, regulamenta o atendimento às necessidades específicas de 

pessoas portadoras de deficiência no que concerne a projetos de natureza 

arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, de transporte coletivo, 

bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública 

ou coletiva (BORGES, 2011). 

 

Segundo o PROJETO DE LEI Nº 1.687/2007, acessibilidade é a “facilidade em 

distância, tempo e custo, de se alcançar, com autonomia os destinos desejados na 

cidade”, o que adiciona a esse conceito dois novos componentes fundamentais: o 

tempo e o custo dos deslocamentos (BORGES, 2011). 

 

Para que os sistemas de transporte sejam plenamente acessíveis, são 

necessárias ações sobre o ambiente construído (calçadas, pontos de parada dos 

ônibus, estações e outros), sobre os veículos e até sobre elementos de identificação 

dos serviços, no caso para facilitar a sua utilização por pessoas com deficiências 

visuais (BORGES, 2011). 

 

Os terminais de passageiros, quando construídos de acordo com as normas e 

leis, fazem o papel de facilitador para usuários idosos, com alguma deficiência ou 

dificuldade de mobilidade, no transbordo, na espera e acesso aos veículos.  

 

As rampas, escadas e plataformas servem para dar acesso a lugares onde os 

pedestres desejam ir. Porém com a lei da acessibilidade todas as pessoas devem 

receber instalações próprias que facilitem a sua locomoção. Isso inclui a exigência 

de que passeios públicos tenham rampas com inclinação pouco acentuada, pois 

devem permitir que o cadeirante sozinho consiga subir a rampa (BORGES, 2011). 

 

As áreas de circulação sem obstáculos devem ser dimensionadas com as 

seguintes larguras mínimas conforme a Figura 9.1, abaixo: 
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FIG. 9.1 – Largura mínima de circulações para cadeirantes. 

 

Em áreas com obstáculos, como por exemplo, catracas, as dimensões são as 

seguintes: 

 A largura mínima necessária para a transposição de obstáculos isolados com 

extensão de no máximo 0,40 m deve ser de 0,80 m. 

 A largura mínima para a transposição de obstáculos isolados com extensão 

acima de 0,40 m deve ser de 0,90 m. 

 

Condições gerais de acesso: 

 Nas edificações e equipamentos urbanos todas as entradas devem ser 

acessíveis, bem como as rotas de interligação às principais funções do 

edifício. 

 Na adaptação de edificações e equipamentos urbanos existentes deve ser 

previsto no mínimo um acesso, vinculado através de rota acessível à 

circulação principal e às circulações de emergência, quando existirem. Nestes 

casos a distância entre cada entrada acessível e as demais não pode ser 

superior a 50 m. 

 O percurso entre o estacionamento de veículos e a(s) entrada(s) principal(is) 

deve compor uma rota acessível. Quando da impraticabilidade de se executar 

rota acessível entre o estacionamento e as entradas acessíveis, devem ser 

previstas vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência, 

interligadas à(s) entrada(s) através de rota(s) acessível(is). 
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 Quando existirem catracas ou cancelas, pelo menos uma em cada conjunto 

deve ser acessível. A passagem por estas deve atender à área para manobra 

de cadeiras de rodas sem deslocamento e os eventuais comandos acionáveis 

por usuários devem estar à altura indicada. 

 Quando existir porta giratória ou outro dispositivo de segurança de ingresso 

que não seja acessível, deve ser prevista junto a este outra entrada que 

garanta condições de acessibilidade. 

 Deve ser prevista a sinalização informativa, indicativa e direcional da 

localização das entradas acessíveis. 

 Acessos de uso restrito, tais como carga e descarga, acesso a equipamentos 

de medição, guarda e coleta de lixo e outras com funções similares, não 

necessitam obrigatoriamente atender às condições de acessibilidade desta 

Norma. 

 

 

9.2.2 SINALIZAÇÃO 

 

 

De acordo com a norma de acessibilidade NBR 9050, as formas de 

comunicação e sinalização adotadas são: visual, tátil e sonora. Os tipos de 

sinalização adotados são: permanente, direcional, de emergência e temporária.  

 

Através dos símbolos, que são representações gráficas, são estabelecidas 

analogias entre o objeto ou a informação e sua representação. Todos os símbolos 

estão associados à sinalização direcional.  

 

A representação do símbolo internacional de acesso, necessária para indicar 

acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos espaços e dos equipamentos 

urbanos onde existem elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, consiste em pictograma branco sobre 

fundo azul. Estas devem ser aplicadas em: entradas; áreas e vagas de 

estacionamento; áreas acessíveis de embarque e desembarque; sanitários; áreas de 

assistência para resgate, áreas de refúgio, saídas de emergência; áreas reservadas 
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para pessoas em cadeira de rodas; e equipamentos exclusivos para o uso de 

pessoas portadoras de deficiência. 

 

Os símbolos de circulação são representados na Figura abaixo: 

 

 

 

Elevador 

 

 

Escada rolante 

 

 

 

 

Escada rolante com 

degrau para cadeira 

de rodas 

 

 

Escada 

 

 

Escada com 

plataforma móvel 

 

Rampa 

 

 

Esteira rolante 

 

FIG. 9.2 – Exemplo de símbolos de circulação para usuários. 

 

 

9.2.3 MOBILIÁRIO 

 

 

Com alguma exceção, os terminais de passageiros requerem relativamente 

pouco equipamento específico. Isso ocorre porque a mobilidade individual é o meio 

pelo qual os passageiros acessam ônibus, balsas e trens. Certamente, são 

necessários serviços, tais como informações, abrigo, comida e segurança, mas os 

layouts e as atividades que ocorrem em terminais de passageiros tendem a ser 
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simples. Eles podem aparecer congestionados em determinados momentos do dia, 

mas os fluxos de pessoas podem ser tratados com sucesso com um bom design de 

plataformas e pontos de acesso, e com programação adequada de chegadas e 

partidas. A quantidade de tempo gasto dos passageiros em terminais tende a ser 

breve. Os terminais de ônibus e estações ferroviárias tendem a ser compostos de 

componentes simples, a partir de bilheteiras e áreas de espera para quantidades 

limitadas de varejo (RODRIGUEZ E SLACK). 

 

Os terminais de passageiros devem atender a algumas regras sobre mobiliário, 

segundo a NBR 9050. Aquelas que se aplicam são as seguintes: 

 

 No tocante às condições higiênico-sanitárias do ambiente, é importante a 

existência de lixeiras seletivas espalhadas pelas diversas áreas por onde 

circulam os usuários. 

 Deve ser prevista a instalação de 50% de bebedouros acessíveis por 

pavimento, respeitando o mínimo de um, e eles devem estar localizados 

em rotas acessíveis. 

 Em edificações, deve haver pelo menos um telefone acessível para 

pessoas com cadeira de rodas por pavimento. Quando houver instalação 

de conjuntos de telefones, o telefone acessível para pessoas com cadeira 

de rodas deve estar localizado junto a eles. 

 Ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis deve ser garantido um 

módulo de referência (0,80m x 1,20m), sem interferir com a faixa livre de 

circulação, conforme a Figura 9.3. 

 

 

FIG. 9.3 - Rotas acessíveis com módulo de referência. 
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 Os balcões de vendas ou serviços devem ser acessíveis a pessoas com 

cadeira de rodas, devendo estar localizados em rotas acessíveis. 

 As bilheterias e atendimentos rápidos, exclusivamente para troca de 

valores, devem ser acessíveis a pessoas com cadeira de rodas, devendo 

estar localizados em rotas acessíveis. O guichê deve ter altura máxima de 

1,05 m do piso. 

 Os corredores junto a balcões de autosserviço, balcões de caixas para 

pagamento, bilheterias ou similares, acessíveis para pessoas com cadeira 

de rodas, devem estar vinculados a rotas acessíveis, garantindo-se as 

áreas de circulação e manobra no seu início e término, conforme 4.3. 

Estes corredores devem ter largura de no mínimo 0,90 m (FIG.9.4). 

 

 

FIG 9.4 Corredores junto a balcões. 

 

 Todos os abrigos em pontos de embarque e desembarque de transporte 

coletivo devem ser acessíveis para pessoas com cadeira de rodas. 

 Nos abrigos devem ser previstos assentos fixos para descanso e espaço 

para pessoas com cadeira de rodas. Estes assentos não devem interferir 

com a faixa livre de circulação. 

 

Quando houver desnível em relação ao passeio, este deve ser vencido através 

de rampa. 
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9.3 ANEXO 3: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USUÁRIO 

 

 

Valores contidos DAAMEN (2001) e em FRUIN (1971) referentes ao perfil dos 

usuários: 

 Velocidade livre de um usuário tipo é de 1,41 m/s com desvio padrão de 

0,215 m/s; 

 Para os passageiros com idade entre 18 e 65 anos o atributo é 

multiplicado a um valor que segue uma distribuição normal, com média 

igual a 0,7844 e desvio padrão de 0,0915; 

 O valor da média da distribuição normal multiplicado pela velocidade livre 

de um usuário tipo será igual a 1,106 m/s; 

 Para os passageiros com idade entre 18 e 65 anos, o atributo referente à 

idade segue uma distribuição normal com média 1 e desvio padrão de 

0,152. 

 Para o gênero do passageiro, os valores considerados apontam que a 

velocidade de uma mulher equivale, em média, a 92,7% da velocidade de 

um homem; 

 Proporção de 52,66% de usuários mulheres; 

 A média do atributo para o homem é de 1,039 e da mulher 0,964; 

 

 

9.4 ANEXO 4: PLANILHA ADAPTADA DO WINSTON - DESENVOLVIMENTO 

 

 

Para o desenvolvimento da planilha adaptada do WINSTON (2003), mencionada 

item 6.1, deve ser considerado que se trata de uma fila do tipo M/M/s/GD/∞/∞, sendo 

a definição de cada item a seguinte: 

M – A distribuição de tempo entre chegadas é Markoviano, seguindo a Lei de 

Poisson; 

M – A distribuição de tempo de serviço é Markoviano, seguindo a Lei de 

Poisson; 
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s – Existe uma fila única de usuários para serem atendidos por servidores em 

paralelo; 

GD – Disciplina Geral de Filas; 

∞ - Número máximo de usuários no sistema; 

∞ - O tamanho da população da qual os usuários vem. 

 

Os elementos da planilha adaptada (TAB. 9.1) são descritos da seguinte forma: 
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TAB. 9.1 - Planilha adaptada do WINSTON (2003). 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A B C D E F G H
M/M/s/GD LAMBDA? λ - taxa de chegada MU? μ - taxa de atendimento s? atendentes RO ρ=λ/μ*s - taxa de utilização dos atendentes

100 7 15 0,952380952

L - número médio de usuários no sist. LS LQ - número médio de usuários na fila W - tempo médio de espera no sistema WS WQ - tempo médio de espera na fila

30,21481665 15,55887744 14,65593921 0,302148166 0,15558877 0,146559392

STATE LAMBDA(J) MU(J) CJ PROB #IN QUEUE COLA*COLE COLE*COLF

0 100 0 1 2,35457E-07 0 0 0

1 100 7 14,28571429 3,36368E-06 0 3,36368E-06 0

2 100 14 102,0408163 2,40263E-05 0 4,80525E-05 0

3 100 21 485,9086492 0,000114411 0 0,000343232 0

4 100 28 1735,388033 0,00040861 0 0,001634439 0

5 100 35 4958,251522 0,001167457 0 0,005837283 0

6 100 42 11805,36077 0,002779659 0 0,016677953 0

7 100 49 24092,57299 0,005672773 0 0,039709411 0

8 100 56 43022,45178 0,010129952 0 0,081039615 0

9 100 63 68289,60599 0,016079289 0 0,144713598 0

10 100 70 97556,57999 0,022970412 0 0,229704123 0

11 100 77 126696,8571 0,029831704 0 0,328148747 0

12 100 84 150829,5918 0,035513934 0 0,426167205 0

13 100 91 165746,8042 0,039026301 0 0,50734191 0

14 100 98 169129,392 0,039822756 0 0,557518583 0

15 100 105 161075,6115 0,037926434 0 0,568896513 0

16 100 105 153405,3443 0,036120414 1 0,577926616 0,036120414

17 100 105 146100,3279 0,034400394 2 0,584806695 0,068800788

18 100 105 139143,1694 0,03276228 3 0,589721037 0,098286839

19 100 105 132517,3042 0,031202171 4 0,592841254 0,124808685

20 100 105 126206,9564 0,029716354 5 0,594327072 0,148581768
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O LAMBDA (taxa de chegada - λ), o MU (taxa de atendimento - μ) e o “s” 

(atendentes) são definidos pelo projetista de acordo com pesquisa prévia. Com 

esses valores torna-se possível calcular os outros itens da planilha da seguinte 

forma: 

 RO (taxa de utilização dos atendentes - ρ):  

)( xs


   

 L (número médio de usuários no sistema de filas): (somatório 

COLAxCOLE) 







j

j

jjL
0

)1(  , onde j é o número de pessoas no sistema num 

determinado período; 

 LQ (número médio de usuários na fila): (somatório COLExCOLF) 

)(

2






LQ  

 LS (número de usuários no serviço): 

LS = L - LQ 

 W (tempo médio de espera no sistema de filas): 



L
W   

 WQ (tempo médio de espera na fila): 



LQ
WQ   

 WS (tempo médio de espera no serviço): 

WS = W- WQ 

 STATE - número de pessoas presentes em qualquer sistema de filas no 

tempo t. 

 LAMBDA (j) – número de pessoas no sistema num determinado período; 

 MU(j) – tempo de atendimento até todos os atendentes estarem 

ocupados; 

 
j

j
CJ





...

...

21

110 
  

 PROB – Probabilidade de estado de equilíbrio com j clientes: 
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jj C0 , sendo 








j

j
Cj

1

0

1

1
 

 IN QUEUE – máximo valor entre: 

 STATE – s  

Se o valor máximo for o número de atendentes (s), o valor IN QUEUE 

será zero, se o valor máximo for o número de pessoas chegando por 

período (STATE), o valor IN QUEUE será o resultado da subtração do 

período analisado; 

 COLA x COLE – coluna A x coluna E 

 COLE x COLF – coluna E x coluna F 

 


