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RESENHA 
Relato da experiência de utilização de ‘instrumentos de registro’ para avaliação sistemática 
dos espaços de uso público das estações do Metrô de São Paulo, que possibilitou a adoção 
de estratégias para organizar, direcionar e conter fluxos. As cidades são o cenário adequado 
para a realização de convenções e eventos culturais, religiosos, esportivos ou de negócios, 
tornando necessária a implantação de estratégias para organizar os deslocamentos dos 
participantes por meio dos sistemas de transporte público. Consistem em elementos-chave: 
os aspectos relacionados ao planejamento da infraestrutura, o fornecimento de serviços e a 
preparação dos recursos humanos. Avaliar a relação entre o uso de espaços, os sistemas 
de informação e a operação do transporte de alta capacidade é fundamental. A gestão dos 
fluxos considera a experiência e o envolvimento dos funcionários das estações para 
estabelecer estratégias que possam garantir a mobilidade e a segurança das pessoas. Os 
funcionários das diversas estações foram incentivados a registrar os fluxos e os pontos de 
conflito existentes que, posteriormente, foram vetorizados e inseridos em um banco de 
dados, permitindo a realização da avaliação sistemática do desempenho funcional das áreas 
de uso público das estações. Os dados possibilitaram a proposição de estratégias para 
organizar, direcionar e conter fluxos de forma a minimizar os conflitos e garantir a segurança 
dos usuários, bem como a priorização de ações e de intervenções - bloqueios, escadas 
rolantes, elevadores, elementos orientadores de fluxo, painéis informativos, espaços 
comerciais, culturais ou de serviços. A infraestrutura das estações deve comportar as 
demandas habituais e eventuais, os deslocamentos cotidianos e aqueles associados a 
grandes eventos. A aplicação de instrumentos da Avaliação Pós-Ocupação–APO permitiu 
identificar as boas práticas e propor soluções para a adequação das instalações existentes e 
estabelecer diretrizes para futuras estações, realimentando o processo de projeto. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Fluxos, transporte público, terminais de passageiros, estações de metrô. 
 
INTRODUÇÃO 
O intenso processo de urbanização levou a uma mudança radical na distribuição da 
população no território brasileiro. Na década de 1940 aproximadamente 30% da população 
vivia nos centros urbanos contra 84,3% da população nos dias atuais. O crescimento das 
cidades não foi acompanhado por planejamento ou por investimentos nos sistemas de 
transportes. A enorme quantidade de viagens realizadas reflete o crescimento, o uso e a 
ocupação desordenada da área urbana, a concentração do comércio e dos serviços nas 
áreas centrais e das moradias nas periferias da cidade; por outro lado, os deslocamentos 
refletem o desejo de múltiplas interações, destinos e objetivos. A avaliação do desempenho 
dos ambientes destinados ao transporte de passageiros e das estratégias adotadas 
cotidianamente têm como objetivo otimizar e reorganizar continuamente a ocupação dos 
espaços físicos das estações e dos trens, que consistem em aspectos ‘tangíveis’ 
observados pelos passageiros quando da avaliação do serviço. Os estudos de fluxos são 
necessários para a concepção dos ambientes destinados ao transporte de passageiros, com 
destaque para a integração dos projetos de arquitetura, wayfinding design e sistemas de 
informação. Tal integração garante a mobilidade e a qualidade do serviço ofertado com 
vistas à convivência entre espaços comerciais, culturais ou de serviços e à intensa 
circulação de pessoas. 
 



Uma tendência mundial observada nas estações de transporte foi sua transformação em 
centros aglutinadores de atividades comerciais, culturais e de serviços, contribuindo para o 
uso contínuo dos espaços, gerando receitas adicionais para a empresa operadora e 
equilibrando o fluxo nos horários de maior movimento. Outra tendência mundial foi a 
adequação das edificações e dos veículos para promover a acessibilidade das pessoas com 
deficiência, cuja autonomia depende da sua relação com o ambiente e também com os 
funcionários e os demais usuários que utilizam o serviço de transporte. Há ainda uma 
realidade a ser considerada: a quantidade de eventos com grande concentração de público 
– competições, shows, campeonatos, festivais, convenções, peregrinações – tendo como 
cenário os grandes centros urbanos. Tais eventos diferem entre si quanto à finalidade, à 
duração e à frequência com que ocorrem, bem como quanto à quantidade e ao perfil dos 
participantes, podendo, muitas vezes, ocorrer dois ou mais eventos simultâneos. Uma 
questão comum entre eles, contudo, é a necessidade de suporte para viabilizar os 
deslocamentos do público participante (UITP, 2010).  
 
Os sistemas metroferroviários dos grandes centros urbanos vêm registrando crescimento 
constante da demanda de passageiros: em 2010 foram transportados aproximadamente 2,3 
bilhões de passageiros, sendo que os deslocamentos nas regiões metropolitanas de São 
Paulo e Rio de Janeiro representaram 90% desse total (Anuário Metroferroviário, 2011). O 
Brasil tem 17 empresas operadoras de sistemas sobre trilhos - linhas de trens urbanos e 
metrôs - que, juntas, somam 990 quilômetros de rede de alta capacidade, estruturadora do 
sistema de transporte. A ampliação da rede aponta para uma nova realidade: o crescimento 
das edificações destinadas à conexão “entre os trilhos, entre trilhos e pneus e entre pneus”, 
proporcionando novas opções de deslocamentos e maior mobilidade da população, seja por 
meio de trens regionais e metropolitanos, metrô, monotrilho, corredores exclusivos ou 
expressos de ônibus regional ou metropolitano, além de bicicletas. Nesse cenário, é 
necessário que todos os modos de transporte funcionem de forma articulada e integrada, 
adequando-se às demandas e às necessidades de deslocamento. O bom atendimento 
impõe a intermodalidade de toda a rede de transporte motorizado, em conjunto com os 
deslocamentos a pé ou de bicicleta.  
 
O fluxo resultante dos deslocamentos deve ser mantido o mais uniforme possível, sem criar 
nós e obstáculos: melhorar a capacidade em um ponto não pode transferir o problema para 
outro lugar. Para manter o fluxo regular e contínuo é necessário, antes de tudo, 
compreender como os indivíduos se movimentam e como se comportam nesse ambiente. A 
relação entre tempo e espaço é proporcional às condições físicas do deslocamento. A 
velocidade individual para deslocamento em local plano é diferente da velocidade de 
descida ou subida em uma escada fixa ou em uma escada rolante ou mesmo em uma 
rampa. Deve-se considerar ainda a característica do deslocamento de acordo com a 
velocidade de um segmento ou de diversos grupos de pessoas num determinado ambiente. 
Os levantamentos desses dados devem refletir o comportamento do grupo.  
 
A relação comportamental do indivíduo com o espaço é fator relevante para estes estudos. 
O grau de compreensão da relação existente entre o ambiente de uma estação e seus 
usuários determinará um resultado mais ou menos satisfatório no dimensionamento dos 
espaços e dos equipamentos implantados, considerando também a relação entre eles. 
Experimentos realizados demonstraram que a velocidade de subida e descida em escadas 
fixas, utilizando parâmetros similares, tais como a inclinação e a quantidade de degraus, é 
diferente em um edifício comercial quando comparado a uma estação metroferroviária 
(Fruin, 1970). Os ambientes da estação devem proporcionar ao usuário a legibilidade do 
espaço de forma facilitar a sua tomada de decisão. Quanto maior a demanda de uma 
estação, maior a necessidade de que os espaços sejam identificados claramente pelo 
usuário habitual ou não, para que ele possa alcançar o seu destino: embarque ou 
desembarque.  



Segundo o conceito do wayfinding o projeto deve resolver um problema espacial 
abrangendo o processamento da informação, a tomada de decisão e a sua execução. 
(Arthur; Passini, 1992; Ribeiro, 2009). A sinalização dos percursos deve ser objetiva e 
privilegiar o uso de pictogramas universais para facilitar a compreensão por todas as 
pessoas, independente do grau de alfabetização ou domínio do idioma. Cuidado especial 
deve ser dedicado à sinalização das rotas de fuga, dos equipamentos de emergência e 
combate a incêndio, dos serviços essenciais e da orientação do deslocamento de pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida. O usuário habitual já processou a informação 
necessária ao seu deslocamento em uma determinada estação. Contudo, nas primeiras 
viagens realizadas, ele passa pelo processo de compreensão do ambiente, fato que afetará 
o seu comportamento de forma positiva ou negativa. A leitura positiva do ambiente por si só 
não agregará valor se o serviço oferecido neste ambiente não atender aos requisitos 
desejados. O serviço é avaliado pelo aspecto físico e pelos atributos tangíveis de suas 
instalações e interações; em contrapartida, os ambientes são avaliados também pela 
qualidade do serviço prestado. (Zeithaml; Bitner, 2003). 
 
O impacto da lotação sobre a capacidade de atendimento impõe a adoção de premissas e 
de decisões sobre o projeto das estações ou dos trens. O dimensionamento dessas 
instalações depende da informação sobre a demanda futura da rede de transporte, 
conhecida por ‘previsão de demanda’, elaborada para um determinado cenário num 
horizonte de tempo. Tanto o projeto quanto a gestão das estações e dos trens são 
fundamentais para o desempenho adequado do transporte de alta capacidade, pois não 
somente influenciam a percepção da qualidade do serviço e o nível de satisfação do cliente 
como também impactam - de forma decisiva - no grau de eficiência com que se utilizam os 
recursos investidos (Correa, Caon, 2002). No caso específico dos sistemas de transportes 
pode-se afirmar que: 
� as decisões sobre o projeto das instalações físicas são tomadas com antecedência. Na 

etapa de projeto busca-se adequar a oferta à demanda estimada de usuários, por meio 
do dimensionamento das estações e da frota de trens, ou seja, determinando-se a 
‘capacidade de processamento’ num determinado período de tempo e segundo um 
determinado nível de serviço. O dimensionamento de uma estação com capacidade para 
20.000 passageiros/hora considerando um nível de serviço “C” está diretamente 
relacionado com o total de área construída, com a quantidade de acessos, de escadas 
fixas, de escadas rolantes, de elevadores, de bilheterias ou equipamentos de venda de 
bilhetes e de equipamentos de controle de acesso à área paga, a configuração e o 
dimensionamento das áreas de circulação e das plataformas. No caso do material 
rodante, o dimensionamento pode ser expresso na quantidade e configuração de trens, 
na quantidade de carros por trem, na área útil para passageiros em pé e na quantidade 
de assentos por carro, intervalo entre trens, entre outros.  

� as decisões sobre a gestão das instalações acontecem, ao contrário, durante a prestação 
do serviço. Na etapa de gestão, busca-se adequar a oferta de serviços à demanda 
prevista, desde que esta não ultrapasse a capacidade de processamento. Nesse sentido, 
a gestão dos fluxos consiste em orientação e direcionamento de embarque e 
desembarque. Quando a demanda ultrapassa a capacidade de atendimento a ação de 
gerenciamento é imediatamente invertida: nessa condição busca-se adequar a demanda 
variável à oferta disponível e a gestão de fluxos impõe ações de contenção do embarque 
ou até mesmo a organização do desembarque ou evacuação, quando situação impõe a 
suspensão temporária dos serviços. Nessa condição, a avaliação da qualidade de serviço 
pelo cliente fica prejudicada e pode afetar não somente nas pessoas impactadas, mas 
também as outras pessoas sobre as quais estes usuários exerçam influência. 

 
Para efeito de compreensão da esfera de atuação das empresas de transporte as soluções 
para equilibrar a demanda do sistema podem ser divididas em três grupos: (a) políticas 
públicas de transporte; (b) adequação dos edifícios das estações, em casos críticos de 
frequência ou intensidade de aglomeração; (c) estratégias operacionais de gestão de fluxos. 



No Brasil, o Estado atua principalmente no item “a” e as empresas operadoras de transporte 
atuam nos itens “b” e “c”. Porém, dependendo dos investimentos necessários, o Estado 
também poderá promover alterações dos espaços físicos das estações e trens. Os níveis de 
abrangência de cada grupo estão descritos a seguir:  
� Políticas públicas – (a) ordenamento de uso e ocupação do solo; (b) expansão e 

integração da rede de transporte; (c) políticas tarifárias (sazonal, por distância ou zona);  
� Adequação dos espaços físicos das estações – (a) liberação de espaços para circulação; 

(b) modificação na configuração e infraestrutura da circulação; (c) instalação de escadas 
rolantes e fixas ou elevadores, quando possível; (d) ampliação da largura das 
plataformas, visando reduzir a concentração de pessoas; (e) construção de acessos ou 
saídas adicionais; (f) alteração da sinalização visando melhorar os fluxos; (g) sinalização 
dinâmica para orientação dos passageiros; (h) instalação de elementos orientadores e 
organizadores de fluxo de embarque, desembarque e percurso; (i) implementação 
ordenada de áreas comerciais e de serviço nas estações existentes.  

� Estratégias operacionais para gestão de fluxo – (a) implantação de estratégias de 
contenção, condução e indução de fluxos em horários de pico, que incluem o aumento da 
quantidade de funcionários de apoio; (b) controle de acesso à plataforma por meio do 
fechamento de acessos ou a redução da quantidade de bloqueios posicionados para 
embarque; (c) organização dos fluxos de embarque nas plataformas; (d) definição de 
estratégias para permitir o embarque e desembarque de pessoas com mobilidade 
reduzida; (e) redução do número de escadas rolantes em determinado sentido; (f) 
redução da velocidade das escadas rolantes de acesso às plataformas; (g) veiculação de 
campanhas educativas visando inibir e alterar comportamentos indesejáveis; (h) 
implementação de atividades culturais tais como: exposições, palestras, performances, 
bibliotecas, shows de música, dança e teatro e espaços de convivência, espera e 
encontro.  

 
As empresas operadoras podem adotar estratégias para equilibrar a demanda. Tais 
estratégias passam por: (a) contenção de fluxo ou instalação de elementos direcionadores 
de fluxo; (b) implantação de estratégias para garantir a circulação de trens; (c) veiculação de 
mensagens e campanhas de orientação para alterar comportamentos indesejáveis; (d) 
implantação de alternância de fluxos de embarque e de desembarque, seja o 
direcionamento do fluxo para outras entradas/saídas ou ainda outras estações/linhas. Todas 
estas ações resultam em organização das pessoas em filas. Dentre as alternativas para 
minimizar o impacto de enfrentar filas contínuas podem ser citadas a implantação ordenada 
de comércio, serviços e a promoção de atividades culturais e de lazer no interior das 
estações ou ainda a implantação de empreendimentos associados, tais como shopping 
center junto às estações. Estas instalações quando sistematicamente concebidas, diminuem 
os deslocamentos das pessoas ao longo da rede e contribuem para minimizar transtornos 
nos horários de pico, promovendo a mudança no comportamento da demanda das linhas, 
por meio do uso do sistema de transporte em horário de menor demanda, gerando ainda 
empregos agregados às estações.  
 
Conhecer a capacidade de atendimento disponível significa identificar a capacidade 
limitante, ou seja, o gargalo. Apenas quando se altera a capacidade desse setor é que se 
pode alterar a capacidade do sistema como um todo. Em sistemas simples e padronizados o 
gargalo muitas vezes será único e de fácil identificação. Porém, em sistemas complexos ou 
com múltiplas interfaces, eles podem migrar de um setor para o outro (Correa, Caon, 2002). 
A capacidade do sistema metroviário é dada pela capacidade de gerar viagens: a relação 
entre o tempo e o espaço de percurso do trem pode ser maximizada com a implantação de 
sistemas mais sofisticados de sinalização e comunicação ou com a adequação das 
estações como, por exemplo, instalação de portas nas plataformas. Contudo, há um limite 
na quantidade de viagens que podem ser realizadas em determinado tempo. Para otimizar a 
capacidade de transporte os projetistas buscam implementar uma distribuição equilibrada 
dos passageiros nos espaços disponíveis, seja para embarque ou desembarque.  



Além das decisões sobre a capacidade de atendimento das instalações deve-se atentar 
para que a localização dos ambientes e equipamentos induza ações e comportamentos 
adequados do usuário, de acordo com o ciclo de serviço. Dentre os gargalos identificados 
em estações metroviárias, destacam-se: (a) dimensão, forma e configuração de corredores 
de circulação, eliminando, sempre que possível, as mudanças de direção, que reduzem a 
capacidade de fluxo, a visualização do ambiente e a segurança; (b) existência de 
obstáculos, escadas, passagens estreitas, locais de exposição ou de informação que 
possam impactar no fluxo; (c) velocidade dos equipamentos de controle de acesso; (d) 
configuração, localização, largura, altura e velocidade de escadas rolantes e elevadores; (e) 
configuração, localização, largura, inclinação e desnível vencidos por rampas e escadas 
fixas; (f) quantidade de escadas e dimensão das áreas de acomodação e de circulação junto 
às escadas, de modo a equilibrar fluxo horizontal e vertical; (g) quantidade de escadas fixas 
e de escadas rolantes de saída das plataformas; (h) áreas de acomodação nas plataformas. 
A complexidade dos projetos de uma estação de metrô decorre da necessidade de integrar 
espaços com funções diferenciadas garantindo a mobilidade, a segurança e a rapidez para 
acessar a plataforma de embarque ou a saída. Assim, é fundamental analisar os fluxos 
existentes nas estações, sejam eles horizontais (deslocamentos e eventuais cruzamentos 
existentes nos mezaninos e nas plataformas) ou verticais (escadas e esteiras rolantes, 
escadas fixas e elevadores). A existência de fluxos cruzados é outro aspecto que impacta 
negativamente na gestão dos deslocamentos, pois reduz a capacidade de circulação com 
consequente aglomeração. Esse fato facilita a ocorrência de ações indevidas, tais como 
furtos, bem como ações involuntárias, tais como esbarrões, seguidos de desequilíbrio e 
quedas acidentais.  
 
Todo projeto desenvolvido carrega consigo o conceito de uma época. Contudo, os projetos 
cuja vida útil atravessa gerações, devem ser flexíveis e apresentar soluções maleáveis para 
comportar adequações futuras e se ajustar às variações de demanda ou de necessidades 
(Edwards, 1997; Ross, 2000; Finch, 2009). Em relação à adoção de estratégias de 
organização dos fluxos nas estações, devem ser previstos espaços para acomodação ou 
contenção de passageiros em pontos específicos. A existência comércios, serviços ou lazer 
nas áreas para contenção e acomodação dos usuários humaniza o ambiente das estações e 
pode minimizar a sensação de espera: o usuário precisa sentir-se acolhido e seguro 
(Cardoso, 2010). A configuração do interior dos trens deve facilitar o embarque e 
desembarque, uma vez que o tempo de parada do trem nas estações é fator chave para o 
cumprimento da oferta de serviço. Dentre as estratégias para melhorar os fluxos no interior 
dos trens, destacam-se: (a) maximização do número de passageiros, liberando área para 
viajar em pé; (b) distribuição longitudinal dos bancos e existência de assentos basculantes 
para minimizar a obstrução da circulação; (c) existência de barras de apoio com diferentes 
posições e alturas, distribuídas no interior dos carros; (d) interligação dos carros para 
facilitar a circulação e distribuição no interior do trem; (e) iluminação longe das portas para 
estimular ocupação dessas áreas; (f) informação indicativa do lado de abertura das portas; 
(g) maximização do embarque e do desembarque com maior espaço junto às portas, sendo 
estas mais largas e em maior quantidade. 
 
O ambiente do transporte é um espaço onde personagens anônimos estabelecem relações 
transitórias, fugazes e fortuitas, colocando seus interesses e necessidades pessoais em 
detrimento do outro, muitas vezes pautado em comportamentos desrespeitosos e 
oportunistas, além de atitudes pouco solidárias. Tal situação agrava-se com a lotação, 
induzindo ações em desacordo com regras tácitas de cidadania, tais como empurrar, passar 
à frente, sentar-se em locais preferenciais, ignorando direitos e comprometendo a 
segurança (Freitas, 2011). A quantidade de passageiros nos horários de pico pode ser 10 
vezes maior que nos horários de vale. Picos de demanda podem ser previstos ou não. Os 
previstos podem ser diários - a exemplo dos picos com característica pendular (bairro-centro 
no período manhã, centro-bairro no período da tarde), ou eventuais - em função de eventos 
especiais, tais como jogos de futebol, shows ou eventos na cidade. Os picos não previstos 



são decorrentes de anormalidades ou imprevistos (como o caso de intempéries ou qualquer 
falha humana ou mecânica na utilização dos equipamentos) ou mesmo da necessidade de 
interrupção programada dos serviços em consequência de fatores externos (instalação de 
novos sistemas ou modernização de equipamentos).  
 
A gestão operacional em situação de anormalidade é fundamental para o gerenciamento 
dos transtornos decorrentes da situação evitando danos à reputação da empresa e à 
segurança dos usuários. Neste caso, cabe informar que em determinado período o sistema 
estará operando de forma diferenciada e apresentar, de forma objetiva, a justificativa para a 
ocorrência (Resende, 2011). Como apoio às diversas estratégias de atendimento em 
situação de anormalidade destaca-se a implantação de um sistema de comunicação 
integrado, em tempo real, para informar os usuários sobre as ocorrências, o tempo para o 
restabelecimento da situação e as estratégias que serão adotadas pela empresa para 
minimizar os impactos do problema. Diferentes plataformas de comunicação devem ser 
utilizadas para garantir a maior abrangência e publicidade da informação (Barr et al, 2010). 
As ocorrências devem ser monitoradas e enviadas para home page da empresa, via SMS 
para os usuários, para o rádio e a TV. No interior dos trens e estações devem ser emitidas 
mensagens sonoras durante a ocorrência. Painéis de multimídia localizados nos acessos, 
mezaninos e plataformas poderão veicular estas informações para os passageiros em 
trânsito facilitando a sua tomada de decisão e garantindo que as estratégias para solução do 
problema sejam compreendidas e respeitadas pelo os usuários. A informação adequada 
minimiza os impactos negativos, uma vez que os usuários podem tomar a decisão de 
prosseguir ou não a sua viagem. Segundo Freitas (2011) a informação “também precisa ser 
renovada, de tempos em tempos, mudando seus apelos, peças, cores e slogans para 
impactar e mobilizar emoções e sensações e, com isso, alavancar mudanças de 
comportamentos e de atitudes”. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
O programa arquitetônico das primeiras estações do Metrô de São Paulo teve como objetivo 
atender às premissas de qualidade na oferta de serviço de transporte, considerando a 
configuração e direcionamento dos passageiros de forma simples e direta da rua para o 
trem e vice-versa por meio de comunicação visual para orientar o fluxo de passageiros para 
embarque e saída das estações. Observa-se, contudo, que tais projetos foram tratados 
como unidades autônomas, mesmo considerando os estudos de demanda futura e a 
integração com outros modos de transporte. O crescimento da demanda de passageiros tem 
origem em: (a) aquecimento da economia; (b) aumento de renda individual e familiar; (c) 
oferta de novos serviços para a população; (d) políticas públicas para integração tarifária 
entre trem, metrô e ônibus, com destaque para a implantação de tarifa única para uso de 
trens e metrô; (e) implantação de políticas públicas de gratuidade e redução de tarifa para 
idosos, pessoas com deficiência, desempregados, estudantes e professores da rede pública 
de ensino; (e) crescimento da rede, aumentando área de abrangência e os pontos de 
conexão entre os modos de transporte, atraindo novos usuários para o sistema sobre trilhos. 
Assim, no decorrer dos anos em operação, houve necessidade de promover adequações 
visando atendimento às necessidades contemporâneas e às alterações na legislação. Como 
exemplos, podem ser citadas as adequações para prover acessibilidade nas estações e 
trens, a incorporação de soluções para atendimento às novas exigências de segurança em 
situações de emergência (incêndio), além da implantação de espaços culturais, comerciais e 
de serviços como fontes alternativas de receita.  
 
Procedimentos utilizados para o levantamento dos fluxos nas estações: observações 
- mapa de fluxos 
 A observação possibilita registrar situações simultaneamente com sua ocorrência 
espontânea, sendo, contudo, limitada à duração dos acontecimentos, necessitando que 
sejam definidos previamente: (a) o que observar; (b) como registrar; (c) quais processos 
utilizar para garantir a exatidão da observação; (d) qual a relação entre o observador e a 



situação observada. Há ainda de se definir os elementos significativos da observação: (e) os 
participantes; (f) a situação; (g) o objetivo; (h) o comportamento social; (i) a frequência e 
duração (Sellitz et al, 1960). A utilização do mapa de fluxos confirma ou não os dados 
obtidos em outros procedimentos metodológicos aplicados (entrevistas, grupos focais, 
questionários).  
 
Para aplicação deste procedimento optou-se pela observação centrada no ambiente, 
escolhendo-se espaços com dimensões diferentes, porém complementares, em função do 
conhecimento prévio da existência de conflitos na circulação de usuários nesses locais: os 
mezaninos e as plataformas das estações. Dentre as etapas do levantamento e de 
elaboração, destacam-se:  
a) consulta sobre a demanda das estações, comparando com as informações relativas à 
capacidade de atendimento (previsto em projeto);  
b) elaboração do instrumento – elaboração de desenho “as built” dos ambientes de uso 
público das estações em formato A4, onde constavam campos para anotação da data e do 
horário da observação, desenhos em escala/croquis representativos das áreas observadas 
para que fossem feitas marcações: (b1) dos espaços comerciais, culturais ou de serviços; 
(b2) do piso tátil de orientação para pessoas com deficiência visual;  
c) observação nos horários de pico da manhã e da tarde, anotações e registro fotográfico - 
(c1) das circulações horizontais e verticais, incluindo escadas fixas, escadas rolantes, 
rampas, elevadores; (c2) das placas de comunicação visual direcional e indicativa das rotas 
de fuga; (c3) das rotas acessíveis utilizadas para o embarque preferencial; (c4) dos fluxos 
predominantes; (c5) gargalos;  
d) elaboração do mapa de fluxo do mezanino e das plataformas, padronizando-se as 
legendas e a simbologia de representação para: (d1) fluxos predominantes para embarque, 
desembarque e conexão de cada uma das linhas existentes nos estudos de caso; (d2) 
identificação de pontos de cruzamento e de conflitos de fluxo; (d3) área de formação de 
filas; (d4) incompatibilidade de fluxos e de gargalos; (d5) identificação de estratégias de 
contorno; (d6) existência de obstáculos na rota acessível;  
e) confirmação das informações levantadas e os dados obtidos a partir das observações por 
meio de entrevistas com funcionários das estações.  
 
Para registro dos fluxos foram utilizadas as fichas de anotação e uma câmera fotográfica 
digital utilizando-se o recurso de registro fotográfico com lapso de tempo, ou seja, o registro 
de uma imagem por segundo. Ressalta-se que este recurso se mostrou muito eficiente, pois 
permitiu obter a imagem do local observado, o registro automático do horário da 
observação, a posição e os comportamentos dos usuários em cada momento, a análise dos 
comportamentos predominantes e a medição do tempo com precisão, caracterizando o 
início e o término de eventuais conflitos. Desde o início dos levantamentos a contagem do 
número de pessoas em cada sentido ou local não era objetivo final ou principal. O tempo 
para aplicação do instrumento foi de 10 minutos para cada observação, determinado em 
função do intervalo entre trens e do tempo necessário para o deslocamento dos usuários 
entre as plataformas e o mezanino e vice-versa.  
 
A ferramenta utilizada para análise dos fluxos - observação e mapa de fluxo - aliada aos 
levantamentos de dados preexistentes quanto à demanda e às faixas horárias do pico das 
estações mostrou-se eficaz para o registro dos percursos. Este instrumento permite que a 
relação ambiente-comportamento seja vista pela lente do observador (pesquisador ou 
especialista) sem nenhum tipo de atuação (Gil, 2011). Os dados obtidos a partir dos 
registros fotográficos e dos mapas de fluxo foram complementados com as entrevistas 
realizadas junto aos funcionários das estações. Tal cruzamento de informações permitiu que 
a avaliação preliminar do observador fosse confrontada com a realidade cotidiana da 
estação e novamente reavaliada, segundo a ótica dos funcionários e também dos usuários.  
 
 



CONCLUSÕES 
Com relação à gestão dos fluxos fica evidente sua importância na rotina dos serviços, bem 
como o papel fundamental que tem o sistema de informação e a comunicação visual. Se, de 
um lado, as estratégias que utilizam elementos de contenção ou de orientação de fluxos 
restringem a liberdade de escolha do usuário, aumentam o percurso, melhoram a 
capacidade e minimizam conflitos decorrentes da sobreposição de fluxos ou da interferência 
na rota acessível, por outro lado, reduzem a vazão no sentido contrário, principalmente em 
uma situação de emergência. Assim, faz-se necessária a realização de estudos específicos 
a partir dos dados levantados para verificação das condições e atendimento às normas 
vigentes em situações de emergência.  
 
Como contribuição às atividades projetuais, constata-se que o mapeamento dos fluxos deve 
ser considerado nas fases de elaboração do projeto funcional e executivo de estações e 
terminais de transporte, uma vez que a operação e a prestação do serviço ficarão 
prejudicadas se houver gargalos ou cruzamentos de fluxos. Assim, considera-se que a 
previsão de espaço de acomodação de fluxos não é suficiente para espaços com elevada 
demanda: é fundamental que a integração entre os ambientes seja clara e objetiva, bem 
como que sejam segregados, sempre que possível, os fluxos de embarque e de 
desembarque. 
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