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RESUMO 

Com o trânsito cada vez mais complicado nas grandes cidades brasileiras, mais se 

ouve falar em propostas que visam maior utilização do transporte público. Um dos 

meios mais confiáveis e rápidos para locomoção de massas nos grandes centros é o 

transporte sobre trilhos. Porém, para que esse seja capaz de atender a uma demanda 

crescente, se faz necessário ter planejamento e investimento. Este estudo utiliza-se de 

técnicas de modelagem e simulação computacional para um exame dos dados do fluxo 

de entrada de usuários em uma estação da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM), em seu horário de maior movimento, por meio do cenário atual 

e uma visão do futuro, mostrando que com o crescimento estimado para os próximos 

cinco anos, serão necessários investimentos em infraestrutura e tecnologias que 

auxiliem os usuários a ingressarem no sistema sem morosidades. 
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ABSTRACT 

With traffic becoming more and more complicated in the large Brazilian cities, more is 

heard on proposals for greater use of public transportation. One of the most reliable and 

faster way to commute in a large metropolitan center is by train. However, for this mode 

be able to meet a growing demand, it is necessary to make plans and investments. This 

study makes use of modeling techniques and computer simulation for the data analysis 

from users' input stream in São Paulo Metropolitan Trains Company (CPTM) station, in 

its moment of greatest movement through the current and future scenarios, showing that 

the expected growth for the next five years will require investments in infrastructure and 

technology. Therefore it will help users to access the system without delays. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi fundada em 28 de 

Maio de 1992 e é responsável pelos sistemas de trens da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP). Atualmente a CPTM possui 89 estações e atende 2,5 milhões de 



usuários por dia (CPTM, 2012). 

Cada estação possui uma infraestrutura, regulada por processos que possibilitam 

o acesso e o egresso dos usuários no sistema sobre trilhos. Referente à composição 

dessa infraestrutura, se pode citar a existência de bloqueios (catracas), bilheteria, 

escadas rolantes, elevadores e plataformas, que em seu conjunto permitem aos 

passageiros embarcarem nos trens e desembarcarem desses na estação. O correto 

funcionamento deste conjunto evita que haja morosidade no atendimento aos usuários 

ou superlotação nas estações e plataformas. 

Considerando que a infraestrutura da estação pode ser adequada a variável da 

demanda, o aumento ou diminuição dos seus componentes afetará a operacionalização 

da estação. Pode-se dizer que a simulação computacional possibilita a observação, a 

aprendizagem e a avaliação do comportamento do sistema mediante a mudança de 

estado dessa variável, permitindo ao planejador antever problemas e se preparar para 

neutralizar seus efeitos (CASTRO NETO, 2006). 

De acordo com Prado (2003), o software de simulação Arena®, lançado em 1993 

pela empresa americana Systems Modeling, possui um conjunto de ferramentas que 

permitem a modelagem de um sistema real, uma vez que se tenha em mãos todos os 

dados desse, a exemplo da quantidade de estações de trabalho, tempos de processos, 

taxa de chegada de usuários, entre outros.  

A construção deste modelo visa auxiliar a área de planejamento, não só da 

CPTM, mas também de outras empresas do setor, na verificação da aderência dos 

seus planos de atendimento ao usuário ao longo do tempo versus o crescimento da 

demanda. Isso permitirá aos tomadores de decisão estabelecer estratégias para 

antecipação aos problemas.  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste projeto é refletir e analisar o fluxo de entrada de usuários 

de uma determinada estação da CPTM, em seu horário de pico, mediante a utilização 

do software de simulação Arena®. Desta forma, busca-se, tornar o sistema virtual o 

mais próximo possível da realidade, testando os impactos causados pelo aumento da 



demanda, baseado em estimativas de crescimento futuro, de maneira a identificar o 

limite da infraestrutura atual. 

2.2 Objetivos específicos 

 Examinar o fluxo de usuários por meio de dados estatísticos da entrada desses 

na estação, iniciando pelo seu acesso passando pelo atendimento na bilheteria, 

e uso dos bloqueios; 

 Validar ou não o número de acessos existentes e respectiva infraestrutura da 

estação, mediante aos resultados obtidos da simulação; 

 Identificar se há um padrão de fila admissível pela CPTM nas bilheterias e se 

esse está sendo cumprido. Em não havendo o citado padrão, propor um 

baseado em um tamanho de fila adequado ao nível de serviço pretendido. 

 

3 JUSTIFICATIVA  

Uma estação de trem está exposta as mais diferentes variações, sejam elas 

internas como quebra de bloqueios, falta de funcionários na bilheteria e externas como 

dias de grandes eventos no entorno desta. Por isso a equipe responsável por sua 

operacionalização deve estar preparada e atenta a todos os eventos que possam 

interferir em seu funcionamento.  

Considerando-se que na Estação Vila Olímpia da CPTM transitam diariamente 

63 mil usuários (CPTM, 2013), sendo o período de maior criticidade o final da tarde 

onde o fluxo de entrada é de cerca de 6 mil usuários por hora, é preciso prover recursos 

que permitirão a esses acessarem a plataforma  no menor tempo possível, isto é, sem 

causar grandes filas nas bilheterias e bloqueios. A utilização da simulação permitirá 

verificar qual o limite desta estação para atender a esta demanda que vem crescendo 

anualmente, tornando assim uma ferramenta muito útil no apoio a administração. O 

modelo desenvolvido neste estudo poderá também ser aplicado a outras estações, uma 

vez feita as devidas adequações, tornando se útil a CPTM ou a outra operadora de 

transporte sobre trilhos a identificação e solução de problemas. 

4 MÉTODO 

A pesquisa desenvolvida caracteriza-se em sua abordagem metodológica como 

qualitativa. Quanto ao seu tipo enquadrou-se como um estudo de caso, uma vez que 



será aplicada a uma empresa em específico. 

O primeiro passo para realização do estudo foi a escolha da estação, que neste 

caso é a estação Vila Olímpia da CPTM; o segundo passo foi a escolha do horário para 

a coleta dos dados, cuja escolha sobre caiu no horário entre 18 e 19 horas por estar 

dentro do período de maior movimento de entrada de usuários na estação; a seguir 

tem-se a listagem dos dados que foram coletados: 

 Levantamento do tempo para um usuário da amostra passar pelos bloqueios de 

entrada; 

 Contagem visual da quantidade de chegadas de usuários por minuto pelas duas 

entradas da estação (A e B), e quantos se dirigiam a bilheteria nesse mesmo 

tempo. Para isso foram necessários três pesquisadores, sendo dois para 

observar as duas entradas ao mesmo tempo e um para contar os usuários que 

se dirigiam a bilheteria; 

 Apuração do tempo de atendimento dos usuários da amostra na bilheteria, 

sendo que no momento do levantamento havia duas bilheterias abertas ao 

público; 

 Apuração do tempo dos usuários da amostra para a entrada na estação até a 

bilheteria. Esse levantamento foi realizado para cada entrada da estação; 

 Levantamento do tempo dos usuários da amostra para ir da bilheteria até o 

bloqueio; 

 Levantamento do tempo dos usuários da amostra para ir das entradas A e B até 

os bloqueios; 

 Medição da quantidade de usuários que entraram por um período de meia hora, 

realizado diretamente nos oito bloqueios de entrada. 

 

5 A MODELAGEM COM O ARENA® 

O Arena® possui um conjunto de módulos que permitem projetar um sistema real. 

Estes módulos são como comandos de uma linguagem de programação como, a 

exemplo da, Java, C#, Visual Basic, entretanto os módulos de comando do Arena® 

foram projetados para utilizar uma interface mais amigável com o usuário, facilitando 

assim o seu manuseio (PRADO, 2003). Cada módulo no Arena® possui um nome 



específico e é responsável por realizar uma determinada função como, por exemplo, o 

módulo Create que é responsável pela criação das entidades no sistema. Esse módulo 

também determina a frequência com que as entidades são criadas. O módulo Process 

caracteriza cada processo no sistema, e o módulo Dispose é responsável por finalizar o 

processo. 

5.1 Utilizando Input Analyzer para identificação da distribuição teórica de 
probabilidades 

Após a coleta dos dados é necessário identificar a distribuição teórica de 

probabilidades que possibilite representar, da melhor maneira possível, o 

comportamento estocástico da variável que está sendo analisada. Sendo assim, a 

construção de histogramas é fundamental para se identificar ou delinear a distribuição 

teórica de probabilidades (FREITAS FILHO 2008). 

O Arena® possui uma ferramenta denominada Input Analyzer, responsável por 

fazer a adequação das curvas de distribuição, uma vez que não é interessante trabalhar 

com médias em simulação. Para cada sequência de dados coletada foi gerada uma 

equação, que posteriormente foi utilizada na simulação. A Figura 1 mostra o nome do 

processo, o tipo de distribuição gerado, a expressão e o erro apresentado no ajuste da 

curva de distribuição, para este último interpreta-se que, quanto menor o número, 

melhor é o ajuste (FREITAS FILHO, 2008). 

 

Figura 1 – Adequação da curva de distribuição. Fonte: elaborado pelos Autores 



5.2 Modelagem e simulação da estação Vila Olímpia da CPTM 

Nesta estação existem duas portas de entrada que permitem o acesso aos 

bloqueios e as bilheterias . A fila para compra do bilhete é única e, no momento em que 

os dados foram coletados, havia dois bilheteiros efetuando a venda em guichês 

distintos. Já nos bloqueios, se houver filas o usuário pode escolher a menor, sendo que 

o Arena® permite modelar estes dois tipos de filas. No momento da coleta dos dados 

havia oito bloqueios abertos para entrada dos usuários. O número de bloqueios em 

operação representa a capacidade máxima atual da linha de bloqueios da estação.  

Para isso foram necessários dois módulos Create já que cada entrada possui 

diferentes taxas de chegada de usuário e distância da bilheteria. Em seguida um 

módulo Decide separa os usuários que irão diretamente aos bloqueios daqueles que 

comprarão bilhetes. Um módulo Seize foi utilizado como recurso de programação para 

representar um espaço no qual a fila única se formará, antes de ser direcionada, 

mediante a utilização do módulo PickStation, ao primeiro atendente de bilheteria que 

estiver livre. Utilizou-se módulos Process para os atendimentos na bilheteria, seguido 

de novos módulos PickStation, que automaticamente direciona o usuário para o 

bloqueio vazio ou de menor fila. 

 
5.3 Validação do modelo 

Para validar o modelo criado, isto é, verificar se esse estava funcionando 

adequadamente, foram coletados dados diretamente nos bloqueios, observando-se que 

nestes passaram 3104 usuários em trinta minutos, por outro lado, no sistema virtual 

com os mesmos trinta minutos simulados passaram 3073, assim pôde-se constatar que 

o cenário simulado estava aderente a realidade. A fila para compra de bilhetes obteve 

valores entre 3 e 4 usuários aguardando no atendimento, tanto na contagem real como 

no modelo simulado. 

5.4 Criação de cenário baseada na previsão de demanda de usuários 

Baseado em pesquisa de dados do movimento na estação constatou-se um 

crescimento do número de usuários, no último ano, de algo em torno de 7%. Reforça-se 

que este dado representa apenas o crescimento do número de usuários que acessam a 

estação. 



Baseado nesta taxa de crescimento, considerando ser capitalizado e que este 

permaneça constante, foi criado um cenário reprensentando os próximos 5 anos. O 

valor obtido desta projeção, nesse período, resultou em um aumento nos acessos, 

apenas nessa estação, da ordem  de 40,26%. 

Para realização da simulação no sistema atual, adotou-se as taxas de chegada 

reais dos usuários que entram na estação, que em média é de 15 usuários a cada 8,8 

segundos. Já para simulação baseado em uma projeção de 40%, a taxa de chegada foi 

aumentada para 21 usuários a cada 8,8 segundos. Procurou-se aqui trabalhar com 

números inteiros, quando se trata de usuário, para facilitar a comprenssão do modelo, 

porém na simulção computacional estes números de chegadas estão representados em 

frações proporcionalmente menores, procurando espelhar o sistema real. 

 

6 RESULTADOS 

Na simulação representando o cenário atual, com uma taxa de chegada média 

de 15 usuários a cada 8,8 segundos, sendo que desses cerca de 6% se dirigiram à 

bilheteria para compra de passagem antes de embarcar, em uma hora de simulação, 

em relação ao total de entradas na estação, registrou-se 6137 usuários, sendo que 

saíram em direção à plataforma 6110, destes foram atendidos nas bilheterias 368 

usuários. No momento do término da simulação havia 27 usuários em processo, um 

usuário em atendimento na bilheteria, um se dirigindo a está, e os demais se 

encaminhavam aos bloqueios ou passavam por eles. O tempo de espera dos usuários 

na bilheteria ou bloqueios não chegou a um minuto em nenhum desses recursos. Em 

relação ao número de usuários em espera no momento de maior movimentação, esse 

chegou a no máximo 7 no atendimento da bilheteria, sendo que nos bloqueios não 

passou de 1 usuário em espera, não caracterizando uma fila que requeira preocupação. 

Isso logicamente se deu pelo fato de se ter oito bloqueios em operação para a entrada.  

Na simulação feita com o aumento de 40% na demanda, baseada em uma taxa 

de crescimento constante prevista para daqui a cinco anos, o número de usuários que 

chegam ao sistema é em média de 21 a cada 8,8 segundos. Utilizando este cenário, em 

uma hora de simulação entraram no processo 8590 usuários, saíram 8445 em direção a 

plataforma, destes 506 foram atendidos na bilheteria, considerando-se a mesma 



proporção de usuários que compraram bilhetes. No momento da parada da simulação 

estavam em processo 145 pessoas, 2 sendo atendidos na bilheteria, 32 em fila para 

este atendimento e 111 nos bloqueios e na direção destes. O número médio de 

usuários em fila nos oito bloqueios variou de 4 a 80. O número de usuários na fila da 

bilheteria teve uma média de 18, chegando ao máximo de 38 pessoas o que já se pode 

considerar um número alto, exigindo estratégias para sua diminuição. 

Para se determinar o tempo médio que os usuários que se dirigiram a bilheteria 

antes de passar pelos bloqueios, gastaram nestes dois processos, levou-se em 

consideração a pior das hipóteses, observada no parágrafo anterior, considerando-se 

todos os recursos em pleno funcionamento. Assim sendo dividiu-se o número máximo 

encontrado na fila de espera (38 usuários para a bilheteria e 10 usuários para cada 

bloqueio) pelo tempo médio de atendimento nestes recursos. Observou-se que neste 

cenário o usuário levará algo em torne de 5,5 minutos para ser atendido na bilheteria e 

bloqueios. 

Durante a coleta dos dados in loco observou-se que os quatro bloqueios 

localizados próximos à entrada de maior movimento recebem em média 30% a mais de 

usuários que os demais, consequentemente estes irão requerer maior manutenção. 

Além disso, há possibilidade maior de apresentarem defeitos, os quais, se ocorrerem 

em horário de maior movimento implicarão no aumento das filas dentro da estação.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se afirmar que hoje a estação em questão tem infraestrutura para atender 

a demanda diária de maneira eficiente, pois não há formação de grandes filas. No 

entanto, é importante ressaltar que esta já trabalha em seu potencial máximo no 

período de maior pico, com oito bloqueios para entrada. Acrescenta-se que não existe 

espaço físico para aumentar o numero de bloqueios, a não ser que se promovam 

reformas para ampliação desta estação.  

A bilheteria trabalha atualmente com dois atendentes, sendo possível ainda o 

aumento de um atendente. O que se pôde observar durante a coleta de dados foi que, 

na ausência de um destes empregados, a fila tem a tendência de aumentar 

progressivamente, podendo assumir uma forma desordenada, uma vez que o espaço 



delimitado para esta é pequeno, comportando apenas cerca de oito usuários. Por outro 

lado é possível afirmar que a bilheteria está estrategicamente bem localizada, por estar 

na área de menor fluxo de entrada de usuários da estação e pode ter seu espaço 

reservado à fila aumentado, se necessário. 

O crescente aumento do número de usuários nos próximos anos tornará caótico 

o ingresso destes no sistema, principalmente se nada for feito, pois haverá uma 

degradação no nível de serviço oferecido atualmente. Analisando os dados obtidos da 

simulação, com aumento de quarenta por cento na demanda, na pior das hipóteses, 

pelo se pode observar 38 usuários em fila para a compra de bilhetes e 80 nos bloqueios 

é possível afirmar que a estação não comporta esse fluxo com a estrutura que possui 

atualmente, pelo menos no que diz respeito ao nível de conforto do usuário e no tempo 

que este levará nos atendimentos. 

Para estabelecer um tempo limite de espera do usuário para seu atendimento na 

bilheteria e bloqueios, como a CPTM não possui dimensionamento para esse tempo, foi 

necessário basear-se na vivência de empregados da estação, tendo também o intervalo 

em que os trens passam como parâmetro limite, uma vez que o usuário ao ver que 

“perdeu” mais uma composição, tem a sensação de atraso aumentada. Levando-se em 

consideração que no horário estudado, o intervalo entre os trens é em média de 4 

minutos, sugere-se um tempo máximo de espera nestes dois atendimentos, de no 

máximo 3 minutos. Para que este padrão seja atingido, o tamanho máximo da fila na 

bilheteria precisa ser menor ou igual a 18 pessoas. 

Mediante essa projeção é possível prever a necessidade de mais investimentos 

na infraestrutura como o aumento do número atendentes na bilheteria, ou de políticas 

que incentivem outros meios de compra da passagem, evitando a necessidade do 

usuário ir às bilheterias. Soluções como o bilhete inteligente sem contato (Smart Card – 

contactless), muito conhecido como bilhete único, pode auxiliar nesta questão, uma vez 

que carregado por meios eletrônicos, o usuário dirige-se diretamente aos bloqueios. 

Outra solução pode ser a instalação de caixas eletrônicos para a compra da passagem, 

apesar que esta solução ainda necessita de complementação de infraestrutura. 

Pelos resultados apresentados entende-se que o objetivo geral foi atendido em 

sua plenitude, pois foi testada a infraestrutura atual, com a comprovação de aderência 



entre o modelo simulado e o real, comprovando que o atendimento está adequado. 

Também, ainda dentro do objetivo geral, teve-se pela simulação do crescimento da 

demanda a comprovação de que em cinco anos, mantida a taxa de crescimento dos 

últimos anos, a infraestrutura deverá ser ampliada. 

No tocante aos objetivos específicos vê-se que: a) o exame do fluxo de entrada 

dos usuários na estação, desde o seu acesso até seu encaminhamento a plataforma, 

passando por todos os recursos, foi verificado com o auxílio de dados estatísticos; b) 

validou-se o número de acessos existentes e a respectiva infraestrutura da estação, 

com base nos resultados obtidos da simulação; c) diante da falta de padrão de fila, 

estipulado pela CPTM, foi sugerido um para que a administração possa avaliar e 

promover outros estudos para sua validação ou pelo menos que este seja um ponto de 

apoio para um novo e adequado nível de serviço. Desta forma, entende-se que os 

objetivos específicos também foram atendidos.   
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