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Resumo 

 

A evacuação de locais aglomerados, sujeita a restrições físicas e temporais, é uma 
questão que merece atenção especial. Se uma multidão falha ao escapar em tempo 
de um ambiente perigoso, por tomar um caminho errado ou por escolher uma saída 
ruim, há um grande risco de lesões e morte. Simulações de evacuação de multidão 
são muito importantes para tentar minimizar esses tipos de riscos. Porém, tentar 
simular situações de emergência em ambientes reais ou é muito caro ou mesmo 
impossível. Portanto, a simulação da evacuação de multidão por computador é uma 
alternativa melhor. Os estádios de futebol são exemplos de ambientes que podem 
apresentar risco para as vidas das pessoas no caso de uma evacuação de 
emergência. O objetivo principal deste trabalho é ganhar compreensão sobre os 
aspectos inerentes ao problema de simulação de evacuação de emergência. Para 
isso, foi proposto um novo modelo para evacuação de multidão baseado no modelo 
de autômatos celulares. A fim de avaliar o modelo proposto, testes em diferentes 
situações foram realizados. Foi mostrado que o modelo proposto é capaz de simular 
a evacuação em ambientes complexos de uma forma eficiente. 

Palavras-chave: Evacuação de multidão; Autômatos Celulares; Estádio de Futebol.  
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Abstract 

 

The evacuation from crowded places, subjected to physical and temporal restrictions, 
is a matter that deserves special attention. If a crowd fails to escape in time from a 
hazardous environment, by taking a wrong way or by selecting a bad exit, there is 
great risk of injuries and death. Simulations of crowd evacuation are very important to 
try to minimize those types of risk. However, trying to simulate emergency situations 
in real environments is either very expensive or even impossible. Therefore, 
computer simulation of crowd evacuation is a better alternative. The soccer stadiums 
are examples of environments that may present risk to people's lives in case of 
emergency evacuation. The main objective of this work is to gain understanding of 
the inherent aspects of the problem of emergency evacuation simulation, and to 
investigate the dynamics of the evacuation behavior of crowds during an emergency 
evacuation from a soccer stadium. For this, it was proposed a new model for crowd 
evacuation based on the cellular automata model. In order to validate the proposed 
model, tests in different situations were performed. It was shown that the proposed 
model is able to simulate the evacuation of complex environments in an efficient way. 

Keywords: CrowdEvacuation; Cellular Automata; Soccer Stadium. 
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1  Introdução 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar a motivação para o desenvolvimento 

deste trabalho, bem como, os objetivos traçados para a concretização do mesmo e, 

suas principais contribuições. Além disso, este capítulo apresenta a estrutura 

organizacional deste documento.  

 

1.1 Motivação 

 

A evacuação de pessoas, considerando restrições físicas e temporais, em 

ambientes que oferecem risco à vida é um problema que merece atenção especial. 

Em situações de emergência, decisões erradas sobre rotas de fuga ou desvios de 

obstáculos podem ter consequências desastrosas, em termos de números de feridos 

ou de mortos.  Além disso, o próprio comportamento da multidão pode causar lesões 

e até mesmo morte, como em situações onde todos correm ao mesmo tempo para 

as saídas, ocorrendo choques, empurrões, esmagamentos, e outros tipos de 

conflitos físicos (ZHENG et al., 2009). Assim, compreender a dinâmica da evacuação 

de multidões em ambientes públicos permite o melhor planejamento de normas de 

segurança, a definição adequada de rotas de fuga em situações de emergência, etc.  

No entanto, planejar e executar experimentos de evacuação em 

ambientes reais ocupados por multidões de seres humanos envolve uma série de 

dificuldades que tornam esse tipo de estudo impossível ou ineficaz. Por exemplo, 

devido aos custos de manter experimentos práticos, a dificuldade de captar os 

dados, as questões éticas e até mesmo legais podem impedir o experimento. Por 

outro lado, a simulação de evacuação de multidões com o auxílio do computador 

permite o estudo detalhado, e sem riscos, do comportamento da multidão ao tentar 

abandonar o ambiente em uma situação de emergência. Por essa razão, esse tipo 

de simulação mereceu a atenção de pesquisadores interessados em tentar 

reproduzir os comportamentos globais da multidão, nessas situações de 

emergência, da maneira mais fiel possível (YANG et al., 2005; SHI et al., 2009). 
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Nesse tipo de simulação, é possível, por exemplo, especificar diferentes cenários, 

em situações distintas, com um grande número de pessoas e de características 

ambientais. Isso permite o estudo de comportamentos complexos associados à 

maneira como ocorrem as interações entre os indivíduos da multidão e entre os 

indivíduos e o ambiente.  

Alguns ambientes e situações estão mais propensos a reunir um grande 

número de pessoas e até mesmo grandes multidões, como é o caso, por exemplo, 

dos grandes edifícios comerciais, e dos acontecimentos festivos, esportivos e 

religiosos. Assim, nesses ambientes e em preparação para esses eventos, os planos 

de evacuação devem ser minuciosamente elaborados, e as vias de acesso definidas 

na arquitetura dos edifícios devem ser analisadas. Os estádios de futebol são um 

bom exemplo de ambientes que podem oferecer risco às vidas das milhares de 

pessoas que os frequentam. E, portanto, devem receber uma atenção especial 

quando se trata da segurança de seus ocupantes. Na Figura 1.1 podem ser vistos 

exemplos de situações que oferecem risco à vida humana.  

 

   

Figura 1.1. Acidentes em construções: (a) Incêndio no Edifício Joelma (Jornal do Brasil, 2008); (b) 
Ataque as Torres Gêmeas (Ponto do Conhecimento, 2010); (c) Acidente no Estádio da Fonte Nova 
em Salvador, Bahia (UOL, 2007). 

 

Mediante tais argumentos, com este trabalho busca-se adquirir 

compreensão dos aspectos inerentes à simulação de evacuação de multidões em 

situações de emergência. Para isso, é proposto um modelo de evacuação de 

multidões baseado em autômatos celulares, que utiliza o campo de piso estático 

para estudar a dinâmica de evacuação de pedestres. Mais especificamente, visando 

contribuir para a Copa Mundial de Futebol da FIFA que será sediada pelo Brasil em 

(a) (b) (c) 
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2014, na qual esperam-se eventos com grandes multidões, principalmente nos 

estádios de futebol, propõe-se:  

 Investigar a aplicabilidade do modelo proposto na evacuação de ambientes 

com geometria complexa, como construções com múltiplos andares; 

 Investigar a dinâmica de evacuação de pedestres em um estádio de futebol 

na eventualidade de uma emergência;  

 Analisar o comportamento do modelo proposto por Varas et al. (2007) em 

estruturas mais complexas e, 

 Comparar os dois modelos em diferentes situações apontando suas 

diferenças. 

As duas contribuições principais do modelo proposto são: a ampliação 

das opções de movimento e de interação dos indivíduos através de um pequeno 

conjunto de regras simples, as quais levam a um melhor aproveitamento do espaço 

disponível para o movimento; e o uso de múltiplas grades celulares para simular 

ambientes com estruturas complexas com vários andares, como é o caso de 

estádios de futebol e edifícios verticalizados. A primeira contribuição pode dar maior 

realismo aos deslocamentos da multidão, o que pode afetar o tempo de evacuação. 

A segunda contribuição, por sua vez, permite explorar uma gama maior de cenários, 

utilizando funções simples de transição entre grades.  

Essas contribuições são evidenciadas através de testes planejados para 

mostrar a dinâmica de movimentação dos pedestres no cenário de teste, quando 

estão sujeitos às regras estabelecidas para movimento e interação. Nesses testes, 

também são registradas a taxa de evacuação e a influência de bloqueios de saídas 

sobre as rotas de fuga e sobre o tempo de evacuação. 

 

 

 

 



13 
 

1.2 Organização do Trabalho 

 

Este trabalho está organizado em outros seis capítulos. No Capítulo 2, são 

apresentados alguns trabalhos na área de evacuação de multidão. No Capítulo 3, 

discute-se a abordagem de Autômatos Celulares, trazendo-se um pouco da sua 

história, algumas terminologias e conceitos relacionados. No Capítulo 4, o modelo 

que foi escolhido como base para o desenvolvimento deste trabalho bem como o 

modelo proposto são apresentados. Os testes executados, os resultados obtidos e a 

análise dos mesmos são apresentados no Capítulo 5. Finalmente, no Capítulo 6, são 

tecidas algumas conclusões sobre o trabalho e apresentadas algumas ideias para 

trabalhos futuros.   
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2  Trabalhos Relacionados 

 

Neste capítulo, são apresentados alguns trabalhos relacionados na área de 

Evacuação de Multidão. Na Seção 2.1, são descritas as abordagens metodológicas 

para a evacuação de multidão que têm sido frequentemente utilizadas na literatura. 

Na Seção 2.2, são apresentados alguns fenômenos típicos em evacuações. Na 

seção seguinte, são apresentados alguns trabalhos relevantes ao desenvolvimento 

do modelo proposto neste trabalho. Finalmente, na Seção 2.4, são tecidas algumas 

considerações acerca do capítulo.  

 

2.1  Abordagens para a evacuação de multidão 

 

Nos últimos anos, tem sido desenvolvido um grande número de pesquisas que 

visam investigar o processo de evacuação de multidão em situações de emergência, 

fazendo com que, atualmente, existam diversas abordagens relevantes que tentam 

simular as diferentes situações em que a evacuação se faz necessária. Os modelos 

desenvolvidos a partir dessas abordagens, ou das suas combinações, podem ser 

classificados de várias formas, de acordo com suas características. Uma dessas 

características se refere à forma como os agentes são gerenciados; nesse caso, os 

modelos são classificados como: macroscópicos e microscópicos (ZHENG et al., 

2009).  

Os modelos macroscópicos podem ser caracterizados como aqueles que 

consideram os sistemas como um todo (características do fluxo de pedestre e não 

individual), enquanto os modelos microscópicos estudam o comportamento dos 

pedestres, suas decisões individuais e suas interações com os outros pedestres no 

meio da multidão (PELECHANO & MALKAWI, 2008; ZHENG et al., 2009).  

Em Zheng et al. (2009), os autores apresentaram sete abordagens 

metodológicas (autômato celular, lattice gas, forças sociais, dinâmica dos fluidos, 
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baseada em agentes, teoria dos jogos e experimentos com animais), discutindo 

quais as vantagens e as desvantagens de cada uma delas no processo de 

evacuação de edifícios. A classificação dessas abordagens foi realizada com base 

em seis características, a saber: abordagem, indivíduos/grupos, escala, espaço e 

tempo (space and time – SAT), situações e fenômenos típicos. A seguir, cada uma 

das sete abordagens metodológicas apresentadas em Zheng et al. (2009) são 

descritas. 

Abordagem de autômatos celulares – Os autômatos celulares (AC) são 

sistemas dinâmicos discretos que consistem em uma grade regular de células. Eles 

evoluem a cada passo de tempo discreto, com o valor da variável em uma célula 

sendo determinado pelos valores das variáveis nas células vizinhas. As variáveis em 

cada célula são atualizadas simultaneamente com base nos valores das variáveis da 

sua vizinhança no passo de tempo anterior e de acordo com um conjunto de regras 

locais. Os modelos baseados em autômatos celulares têm sido aplicados para 

descrever a dinâmica de pedestres durante as evacuações. 

Abordagem de lattice gas – Latice gas é caracterizado como um caso 

especial de autômatos celulares. Nesse tipo de modelo, cada pedestre é 

considerado como uma partícula ativa na grade. Essa abordagem é utilizada com 

frequência no estudo das características de uma multidão de pedestres, por meio de 

probabilidade e estatística. 

Abordagem de forças sociais – Os modelos de forças sociais têm sido 

usados na simulação de situações de pânico, entre outras. Nesses modelos o 

movimento dos pedestres é determinado pela aplicação de forças que resultam: das 

metas dos pedestres de alcançarem determinados destinos; da definição de 

distâncias regulamentares entre pedestres e dos pedestres com os obstáculos do 

ambiente (paredes, por exemplo); e ainda, do estabelecimento de laços sociais entre 

pedestres (gerando forças de atração entre amigos, por exemplo) ou do 

estabelecimento de tipos de interesse (gerando forças de atração ligando pedestres 

a vitrines, por exemplo). 

Abordagem de dinâmica dos fluidos – Nos modelos de dinâmica dos 

fluidos as multidões de pedestres são descritas com propriedades de fluidos. Esses 



16 
 

modelos descrevem como densidade e velocidade mudam com o tempo através do 

uso de equações diferenciais parciais. Modelos de dinâmica dos fluidos podem ser 

utilizados com a finalidade de tentar compreender a mecânica do movimento de 

multidões, por exemplo. 

Abordagem baseada em agentes – Os modelos baseados em agentes 

são modelos computacionais que possuem a característica de construir as 

estruturas sociais de modo “bottom up”, simulando indivíduos como agentes virtuais, 

e criando organizações emergentes das regras que governam as interações entre os 

agentes. Eles podem ser utilizados para simular o comportamento humano. 

Abordagem de teoria dos jogos – Essa abordagem pode ser adotada 

para modelar situações em que o processo de decisão interativo dos evacuados é 

racional. Modelos de teoria dos jogos podem ser utilizados, por exemplo, para 

simular o comportamento competitivo em uma saída de emergência. 

Abordagem baseada em experimentos com animais – Abordagem que 

surge como uma alternativa para a simulação do processo de evacuação em 

situações de pânico genuíno, visto que há dificuldades em realizar esse tipo de 

experimento com seres humanos, por envolver preocupações éticas e até mesmo 

legais.  

As abordagens metodológicas acima visam simular realisticamente a 

evacuação de multidões e, por isso, são utilizadas no desenvolvimento de diversos 

modelos. Zheng et al. (2009) destacam que os modelos baseados em lattice gas e 

em autômatos celulares são tipicamente utilizados em modelagem de evacuação. 

Esses modelos são discretos nas variáveis de espaço, tempo e estado, o que os 

tornam modelos idealmente adequados para simulações computacionais em grande 

escala. Além disso, modelos de autômatos celulares têm grande poder expressivo 

para representar comportamentos complexos a partir de um conjunto de regras 

simples (WOLFRAM, 1983), bem como para representar comportamentos individuais 

e coletivos observados na dinâmica de pedestres (VARAS et al. 2007). Por esses 

motivos, neste trabalho será utilizada uma abordagem baseada em autômatos 

celulares. 
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A seguir serão apresentados alguns comportamentos e fenômenos que 

podem ser observados durante uma evacuação. Uma parte desses comportamentos 

é descrita de maneira empírica, devido à dificuldade de se obter dados reais em uma 

evacuação.    

 

2.2  Fenômenos típicos em evacuação de multidão 

 

O comportamento individual de uma pessoa, algo que já é muito complexo, pode 

afetar a escolha de rota, o tempo e a eficiência de uma evacuação. O processo de 

evacuação se torna ainda mais complexo à medida que as relações sociais são 

consideradas (YANG et al. 2005).  

Simular os fatores humanos em situação de normalidade já não é uma 

tarefa simples, e simular esses fatores em situações de emergência torna essa 

tarefa ainda mais árdua. Isso porque muitos fenômenos e leis gerados pelas 

interações entre pessoas, construção e ambiente, são obtidos através de 

modelagem, devido à escassez de dados de uma evacuação real (YANG et al. 

2005). Essa dificuldade pode ser a grande responsável pelo desenvolvimento 

relativamente lento de pesquisas que levam em consideração o comportamento 

humano. No entanto, essa dificuldade também pode representar um desafio para 

muitos pesquisadores e atrair suas atenções para esse campo de pesquisa. 

É importante salientar que o foco deste trabalho não é investigar o 

comportamento humano; no entanto, comportamentos que surgem naturalmente 

durante a simulação não serão desconsiderados, eles serão analisados e discutidos. 

Alguns dos comportamentos e fenômenos típicos em evacuação que podem emergir 

na simulação são descritos a seguir. 

Fenômeno de ir com a multidão. Também conhecido como 

comportamento de pastoreio, esse fenômeno é caracterizado pelo fato de alguém 

desistir de seu próprio raciocínio para seguir as ações da maioria a sua volta. Esse 

fenômeno é frequentemente observado em um processo de evacuação real. Durante 
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uma evacuação as pessoas podem perder a calma e a noção da localização de 

saídas seguras (principalmente em caso de incêndio em que a visibilidade é baixa) e 

tendem a seguir outras na esperança de que elas conheçam a localização das 

saídas. As pessoas que têm uma tendência severa de ir com a multidão podem ser 

facilmente afetadas por outras pessoas ao seu redor (KIRCHNER & 

SCHADSCHNEIDER, 2002; YANG et al., 2005). 

Fenômeno de reunião. Nesse fenômeno, as pessoas apresentam a 

característica de prevenção (ou seja, sentem que podem se proteger, 

psicologicamente, negando situações desagradáveis), e estão dispostas a 

permanecer na multidão em uma emergência; o que pode resultar em recolhimento 

dos ocupantes no interior do edifício. Além disso, os ocupantes de um edifício 

frequentemente evacuam em grupos, pois manterem-se reunidos pode aliviar suas 

ansiedades (YANG et al., 2005). O efeito das pessoas se ajudarem mutuamente em 

casos de emergência é conhecido como efeito de grupo (ZHENG et al., 2009). 

Fenômeno de arqueamento. Esse fenômeno ocorre nas saídas, e é 

causado pelo fato de todos os pedestres se moverem em direção à saída, formando 

um gargalo no fluxo de pedestres (WEI-GUO et al., 2006).  

Fenômeno de mais rápido é mais lento. Esse fenômeno caracteriza-se 

pelo aumento do tempo de evacuação causado pela tentativa de aumento da 

velocidade de deslocamento individual dos pedestres (ZHENG et al., 2009).  

Comportamento de retrocesso. Esse comportamento caracteriza-se 

pelo retorno do indivíduo ao local de perigo para tentar salvar pertences, em busca 

de parentes ou até mesmo para informar ou ajudar outras pessoas (YANG et al., 

2005). 

Comportamento de parentesco. Esse comportamento é muito comum 

durante a evacuação, pelo fato de que familiares tendem a se reunir durante uma 

evacuação de emergência ou até mesmo a retroceder ao local de perigo para salvar 

um membro da família (YANG et al., 2005).  
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Comportamento não aventureiro: Comportamento caracterizado pela 

tendência das pessoas usarem saídas que lhes são mais familiares durante a 

evacuação (ZHENG et al., 2009). 

Comportamento de pânico. O pânico é uma reação psicológica na qual 

o indivíduo fica em um estado anormal de ansiedade ou em um estado 

comportamental de aceitação do desastre. A reação psicológica causada no 

desastre ambiental pode fazer a capacidade adaptativa e a capacidade de resposta 

ao ambiente diminuírem em pouco tempo. No pior caso, os indivíduos irão perder 

seus sentidos e perder a capacidade de fugir (LI-JUN et al., 2009).  

Na próxima seção são apresentados alguns trabalhos que utilizam a 

abordagem de autômatos celulares para investigar a dinâmica de pedestres (tanto 

em situações de normalidade, quanto em situações de emergência), já que essa é a 

abordagem utilizada neste trabalho, pelos motivos já explicados. 

 

2.3  Abordagem de Autômatos Celulares 

 

Modelos de autômatos celulares têm sido desenvolvidos para estudar a evacuação 

de multidão em diferentes situações. Esses modelos podem ser classificados em 

duas categorias: na primeira categoria, estão os modelos baseados na interação 

entre ambientes e pedestres, e, na segunda categoria, estão os modelos baseados 

na interação entre pedestres (ZHENG et al., 2009). As pesquisas que levam em 

consideração a primeira abordagem buscam, entre outros fatores, investigar a 

influência do ambiente no processo de evacuação (por exemplo, a influência dos 

obstáculos, da visibilidade e da largura das portas). Na segunda categoria 

encontram-se, entre outras, as pesquisas que investigam o comportamento, a 

dinâmica e a interação entre os pedestres. Ambas são importantes e merecem 

atenção quando se investiga o processo de evacuação de multidões de ambientes 

que oferecem risco à vida.  
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As pesquisas referenciadas nesse trabalho não estão separadas por 

categoria. Entretanto, pela sua apresentação é fácil identificar em qual categoria 

cada pesquisa se encaixa.  

Em Perez et al. (2002), os autores propuseram um modelo de autômatos 

celulares para simular as dinâmicas de saída dos pedestres de uma sala. Nesse 

modelo, os pedestres competem para escapar por uma saída conhecida tão 

rapidamente quanto possível. Características proeminentes de evacuação de 

emergência como, por exemplo, arqueamento e o fenômeno similar ao efeito de 

“mais rápido é mais lento", podem ser reproduzidas. 

Considerando a complexidade do movimento de pedestres, Fang et al. 

(2003) propuseram um modelo de autômatos celulares, com base no julgamento 

humano, para simular o movimento bidirecional de pedestres e estudar o efeito de 

retrocesso. 

Yang et al. (2002) propuseram um modelo de autômato celular para 

simular, em uma situação de incêndio, a evacuação de ocupantes de uma sala com 

uma ou duas saídas, aplicando regras definidas para o fluxo de tráfego e para o 

movimento de pedestres. O modelo introduziu o conceito de grau de perigo para 

fazer a escolha da rota de evacuação mais conveniente e razoável. Para considerar 

a influência do fogo no modelo, os autores introduziram um termo de visibilidade 

como uma forma de atribuir inteligência aos ocupantes.  

Em Yang et al. (2005), os autores propuseram um modelo bidimensional 

de autômato celular para investigar o efeito do comportamento de parentesco em 

evacuações. A chave da evacuação é a escolha da rota, que é determinada por um 

gráfico de “grau de perigo total”. O modelo é essencialmente uma espécie de 

modelo de “forças sociais” discreto, que inclui a posição de atração, as forças de 

atração e repulsão dos ocupantes ao redor, a atração de direção do movimento, 

dentre outras forças. As forças dominantes na evacuação são determinadas através 

de seus coeficientes. 

Daoliang et al. (2006) propuseram um modelo bidimensional de 

autômatos celulares aleatórios para estudar a dinâmica de evacuação de salas. 
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Essa dinâmica é considerada como uma espécie de movimento coletivo causado 

pelo comportamento individual. Os autores também estudaram o processo de 

localização ótima das portas de saída e o processo de definição das larguras ideais 

dessas portas. 

Yuan & Tan (2007) aplicaram um modelo básico de autômato celular 

bidimensional com base no comportamento humano (como o efeito de inércia, o 

efeito de grupo e o efeito não aventureiro) com o objetivo de investigar a evacuação 

de uma sala com múltiplas saídas repleta de fumaça. Nesse modelo dois fatores são 

levados em consideração: a distância espacial e a densidade de ocupação. 

Em Tissera et al. (2007), os autores utilizaram os autômatos celulares 

como base de seu modelo para investigar e simular a dinâmica de pedestres na 

evacuação forçada de um grande número de pessoas devido a ameaça de incêndio 

em um edifício com um determinado número de saídas. Os autores analisaram os 

pontos fortes e as limitações do modelo de AC para a modelagem desse tipo de 

domínio; apresentaram um sistema de simulação nomeado EVAC que permite 

projetar, construir, executar, visualizar e analisar diferentes configurações do edifício 

a ser evacuado; e, por fim, avaliaram o desempenho da evacuação forçada sob 

diferentes condições de incêndio. 

Os modelos apresentados que acabaram de ser apresentados buscam 

simular e analisar de diferentes maneiras a evacuação de pessoas em ambientes 

que oferecem risco à vida, mas para ampliar o poder de expressão dos modelos que 

utilizam a abordagem de autômatos celulares, novas contribuições têm sido 

acrescentadas.  

Nesse contexto, a fim de reproduzir alguns fenômenos coletivos, 

percebeu-se que era necessário introduzir mais interações de longo alcance entre 

pedestres nos modelos de simulação de multidão. Em alguns modelos contínuos, as 

interações de longo alcance são reproduzidas utilizando a ideia de força social 

(BURSTEDDE et al., 2001); no entanto, para reproduzi-las em autômatos celulares 

foi utilizada outra abordagem. A fim de manter a simplicidade dos autômatos 

celulares, buscou-se evitar o uso de uma interação de longo alcance explicitamente, 

isto é, buscou-se transformar os efeitos de interações de longo alcance em uma 
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interação local; para isso, foi utilizada uma ideia similar à quimiotaxia (processo no 

qual as células se movimentam através de um estímulo químico), mas com 

pedestres deixando um traço virtual, ao invés de químico, que influencia o 

movimento dos outros pedestres.  A esse traço virtual, juntamente com um atributo 

estático capaz de indicar aos pedestres regiões atraentes do ambiente (como saídas 

de emergência), dá-se o nome de campo de piso (BURSTEDDE et al., 2001; 

SCHADSCHNEIDER, 2001; KIRCHNER & SCHADSCHNEIDER, 2002).  

O campo de piso pode ser entendido como uma segunda grade de 

células abaixo da grade de células ocupadas pelos pedestres (BURSTEDDE et al., 

2001). Nessa segunda grade de células, cada célula tem um peso determinado por 

uma função de probabilidade de transição. Assim, de maneira mais simplificada, 

pode-se pensar no campo de piso como o conjunto dessas células com seus 

respectivos pesos (ALIZADEH, 2011).  

O campo de piso influencia o movimento dos pedestres de maneira que 

as probabilidades de transição para todos os pedestres só dependem do número de 

ocupação e da força do traço virtual em sua vizinhança, ou seja, esse modelo traduz 

a interação de longo alcance espacial para uma interação local com "memória" 

(SCHADSCHNEIDER, 2001). O modelo de campo de piso é capaz de reproduzir a 

maioria dos aspectos característicos da dinâmica de pedestres, especialmente os 

diferentes efeitos coletivos observados empiricamente (KIRCHNER et al., 2004). 

Existem dois tipos de campos de piso: o estático e o dinâmico. Campos 

de piso estáticos não evoluem com o tempo e não mudam com a presença dos 

pedestres. Eles geralmente são usados para especificar as regiões do espaço que 

são mais atraentes, como saídas de emergência. Já os campos de piso dinâmicos 

se modificam com o tempo e com a presença dos pedestres, isto é, eles têm sua 

própria dinâmica (difusão e decaimento). Eles são usados para modelar as 

diferentes formas de interação entre os pedestres (BURSTEDDE et al., 2001; 

KIRCHNER et al., 2004; ALIZADEH, 2011). 

Dentre os modelos que utilizam o conceito de campo de piso, destaca-se 

o modelo desenvolvido em Burstedde et al. (2001). Tal modelo utilizou a abordagem 

de autômatos celulares bidimensional com estatísticas de exclusão e dinâmica 
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paralela para simular o tráfego de pedestres. Os autores utilizaram uma ideia similar 

à quimiotaxia, mas com pedestres seguindo um traçado virtual ao invés de químico. 

As interações de longa distância entre os pedestres, necessárias para reproduzir 

certos fenômenos coletivos, foram mediadas por um campo de piso que modifica as 

taxas de transição para células vizinhas e que pode ser modificado pelo movimento 

dos pedestres. A introdução do campo de piso surgiu como uma alternativa para 

manter o modelo o mais simples possível, pois tenta evitar o uso de uma interação 

de longo alcance explicitamente. Desse modo, os autores buscaram mostrar que a 

introdução deste campo de piso é suficiente para modelar efeitos coletivos e de 

auto-organização encontrados na dinâmica de pedestres. Burstedde et al. (2001) 

chegaram à conclusão de que o modelo desenvolvido é um bom ponto de partida 

para aplicações realistas, uma vez que é capaz de reproduzir os fenômenos básicos 

encontrados empiricamente. O modelo também pode ser aplicado a geometrias mais 

complexas, e diversas características de uma multidão podem ser simuladas sem 

grandes alterações. Os autores acreditam que utilizando esse modelo deva ser 

possível estudar os efeitos do pânico. 

O trabalho de Schadschneider (2001) também introduziu um modelo de 

autômato celular estocástico para simular o comportamento de pedestres. Assim 

como em Burstedde et al., (2001), também se utilizou a ideia de quimiotaxia. Nesse 

modelo, o mecanismo chave é a introdução de um campo de piso, que age como um 

substituto para a inteligência de pedestres e leva a fenômenos coletivos.  

Burstedde e seus colaboradores apresentaram exemplos de aplicações 

do modelo de campo de piso proposto em Burstedde et al. (2001) e Schadschneider 

(2001). Eles mostraram que tal modelo é capaz de reproduzir efeitos coletivos e 

fenômenos de auto-organização encontrados no tráfego de pedestres como, por 

exemplo, formação de vias em contracorrente ao longo de um corredor grande e 

oscilações em portas. Além disso, eles apresentaram exemplos de aplicações na 

simulação de processos de evacuação.  

Utilizando o modelo de autômato celular estocástico introduzido em 

Burstedde et al. (2001) para a dinâmica de pedestres, Kirchner e Schadschneider 

(2002) estudaram os processos de evacuação de uma sala grande com uma ou 

duas portas. Os autores deram enfoque ao estudo dos tempos de evacuação nesse 
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cenário. O principal objetivo do trabalho foi elucidar a influência dos vários 

parâmetros do modelo. Eles também caracterizaram as diferentes classes de 

comportamento apresentadas pelo modelo de Burstedde et al. (2001). Foi 

estabelecido que, para se conseguir tempos ótimos de evacuação, é necessária 

uma combinação propícia entre o comportamento de pastoreio e o uso de 

conhecimento sobre o que está em volta. 

Kirchner et al. (2003) estenderam o modelo de autômato celular 

estocástico através da introdução de um parâmetro de atrito  . Esse parâmetro pode 

ser interpretado como um momento de hesitação do pedestre ao tentar resolver um 

conflito com os demais, isto é, sempre que dois ou mais pedestres tentam passar 

para a mesma célula-alvo, o movimento de todas as partículas envolvidas é negado 

com a probabilidade  . Isto significa que um dos indivíduos move-se para a célula 

desejada com probabilidade       . A Figura 2.1 ilustra como o parâmetro de atrito 

funciona. O trabalho visou simular os efeitos do atrito e da obstrução entre pedestres 

e investigar o papel dos conflitos no tráfego de pedestres. Os autores simularam o 

processo de evacuação de uma sala grande. Como resultado, mostrou-se que os 

conflitos não são artefatos indesejáveis do sistema e sim que eles são importantes 

para uma descrição correta da sua dinâmica.  

 
Figura 2.1. Movimento negado devido ao parâmetro de atrito (KIRCHNER et al., 2003). 

 

O parâmetro de atrito introduzido por Kirchner et al. (2003) no modelo 

anterior foi utilizado para simular o comportamento competitivo de saída de uma 

aeronave apresentado em Kirchner et al. (2003). O parâmetro de atrito também foi 

utilizado para distinguir o movimento competitivo do movimento cooperativo. Como 

resultado mostrou-se que o nível de motivação dos pedestres tem uma influência 

significativa sobre o tempo de saída de uma aeronave de fuselagem estreita. 
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Também foi mostrado que a concorrência é benéfica se a largura da saída excede 

um determinado valor mínimo (o valor experimental foi de      ). No entanto, para 

saída com a largura pequena a concorrência é prejudicial. 

O modelo de campo de piso foi investigado e estendido em Nishinari et al. 

(2003). Os autores apresentaram um método para calcular a intensidade do campo 

de piso estático em uma geometria arbitrária de salas. Eles propuseram a inserção 

de um parâmetro chamado “potencial de parede” - caracterizado como um potencial 

repulsivo cuja intensidade em um dado ponto é inversamente proporcional à 

distância desse ponto à parede considerada - na tentativa de simular o fato de que 

as pessoas evitam andar muito próximas a paredes e/ou a obstáculos. O efeito do 

potencial de parede pode ser observado na Figura 2.2. Além desse parâmetro, 

Nishinari et al. (2003) consideraram um efeito que eles chamaram de “efeito de 

contração”. Esse efeito nasceu da observação de que as pessoas tendem a andar 

para o centro da saída a fim de evitar as paredes. Assim, os autores passaram a 

considerar apenas a largura efetiva das saídas no cálculo do campo de piso estático, 

isto é, apenas células de saída próximas do centro da porta foram consideradas. 

Além disso, eles investigaram o efeito da posição dos obstáculos no tempo total de 

evacuação, e chegaram à conclusão de que a posição dos obstáculos em uma sala 

afeta a evacuação através do campo de piso estático. 

 

Figura 2.2. Potencial de Parede: (a) Simulação sem potencial de parede; (b) Simulação considerando 
potencial de parede (NISHINARI et al., 2003).  

 

Com o objetivo de simular o processo de evacuação de pedestres de uma 

sala com obstáculos fixos, Varas et al. (2007) construíram um modelo de autômatos 

celulares bidimensional. Nesse modelo, a dinâmica de pedestres é determinada pela 

interação entre os pedestres e por um campo de piso (estático) definido de maneira 

(a) (b) 
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que a mudança para uma célula com o valor de campo de piso inferior significa 

aproximar-se de uma porta de saída; assim, pedestres sempre darão preferência a 

células com valores menores do que o atual. Para que o modelo não se tornasse 

determinístico, os autores introduziram um parâmetro “pânico”, dado por uma 

probabilidade de não efetuar movimento, e definiram que a resolução de conflitos na 

atualização da posição do pedestre seria feita de maneira aleatória.  

Alizadeh (2011) também propôs um modelo para simular a evacuação em 

salas com obstáculos. O objetivo foi analisar os efeitos dos obstáculos e da 

distribuição da multidão no processo de evacuação. Para isso, o autor utilizou o 

campo de piso estático definido em Varas et al. (2007) e propôs  um novo modelo de 

autômatos celulares dinâmico que leva em consideração: a distância das células da 

grade à saída com relação às métricas que podem ser aplicadas, e o número de 

pedestres que estão mais próximos de uma determinada célula e que almejam uma 

determinada saída em um determinado passo de tempo. A Figura 2.3 mostra o 

exemplo de um campo de piso estático gerado por esse modelo utilizando a métrica 

definida por Varas et al. (2007), que determina a distância de cada célula às saídas. 

A Figura 2.4 mostra o campo de piso dinâmico da obtido através da combinação do 

campo de piso estático, ilustrado na Figura 2.3, com um atributo que fornece o 

número de pedestres que estão mais próximos de uma determinada célula, visando 

uma determinada saída. Em ambas as figuras, as saídas são representadas pelas 

células com os valores    e   . 
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Figura 2.3. Exemplo do campo de piso estático gerado pelo modelo de Alizadeh (2011). 
 

 

Figura 2.4. Exemplo da versão dinâmica do campo de piso estático da Figura 2.3 (ALIZADEH, 2011). 
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Em Zheng et al. (2011), os autores investigaram a evacuação de pessoas 

de um ambiente no qual o incêndio se alastra. Para isso, foi proposto um campo de 

piso estendido, onde o efeito do fogo sobre a evacuação foi considerado através da 

introdução de um campo de piso de fogo.  

Diferentemente dos modelos apresentados até o momento, o modelo 

desenvolvido por Li-Jun et al. (2009) incorporou um atributo altitude a cada célula, a 

fim de representar a altura real do ambiente. Os autores propuseram um modelo de 

autômato celular de     dimensões para simular a evacuação de multidões em 

estádios. A simulação é baseada em agentes, o que significa que existem diferentes 

tipos de agentes. Nesse modelo, fatores objetivos que influenciam o movimento do 

agente, como disponibilidade de espaço, altitude, ângulo de orientação alvo à saída 

e tipo de espaço, foram considerados. Os fatores subjetivos tais como status físico e 

situação psicológica que afetam a reação do agente, também foram levados em 

consideração. A Figura 2.5 exibe o modelo de estádio utilizado para as simulações.  

Apesar do modelo de Li-Jun et al. (2009) ter sido proposto para simular a 

evacuação de estádios, o ambiente simulado é um estádio de pequeno porte com 

capacidade para apenas 2.306 pessoas, número baixo se comparado ao público que 

comparece a estádios reais durante os eventos esportivos. Além disso, a estrutura 

física do estádio simulado é caracterizada por apenas um andar de arquibancadas e 

por isso, não se pode dizer ao certo como esse modelo se comportaria simulando 

um ambiente com múltiplos andares. Para simular um ambiente com múltiplos 

andares, utilizando a abordagem de autômato celular, é necessária uma forma de 

representação desses andares na grade celular, já que há uma sobreposição de 

ambientes. Finalmente, também é preciso representar regiões espacialmente 

conectadas nessa grade. Esses fatores devem ser tratados em simulações de 

estádios de futebol ou de qualquer outro ambiente com múltiplos andares. Por esses 

motivos, o trabalho provavelmente se adequa mais a modelagem de ginásios do que 

a estádios propriamente ditos. 
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Figura 2.5. Modelo do estádio (LI-JUN et al., 2009). 

 

2.4  Considerações Finais 

 

Nesse capítulo, foram apresentadas as principais abordagens metodológicas que 

são utilizadas atualmente em trabalhos relacionados à evacuação de multidão. 

Também foram apresentados alguns fenômenos e comportamentos que podem ser 

observados em uma evacuação real, apesar de suas definições terem sido feitas 

empiricamente devido à pouca quantidade de dados sobre uma evacuação real e à 

dificuldade de se obtê-los. Em seguida, alguns trabalhos relevantes para a área e 

para este trabalho foram apresentados. No próximo capítulo é apresentada uma 

descrição um pouco mais detalhada do conceito de Autômatos Celulares, já que 

essa é a abordagem utilizada neste trabalho.   
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3  Autômatos Celulares 

 

Neste capítulo, são apresentados os aspectos teóricos sobre Autômatos Celulares, 

no entanto, sem se preocupar com rigor matemático. Na Seção 3.1, é apresentado 

um breve histórico sobre os autômatos celulares. Na Seção 3.2, os autômatos 

celulares são definidos. Na Seção 3.3, é abordada a composição dos autômatos 

celulares. Finalmente, na Seção 3.4 são tecidas algumas considerações finais a 

respeito do capítulo.    

 

3.1  Breve Histórico 

 

O conceito de Autômato Celular foi proposto inicialmente por John Von Neumann e 

Stanislaw Ulam no início dos anos 50. Von Neumann trabalhava no desenvolvimento 

de um sistema que fosse capaz de se autorreplicar e encontrava dificuldades para 

explicitar o seu modelo inicial. Paralelo a isso, Ulam estudava a formação de cristais 

por meio de um modelo que utilizava uma malha de células e sugeriu que Neumann 

utilizasse esse tipo de modelo no desenvolvimento de sua pesquisa; assim, 

Neumann concebeu um modelo matemático abstrato para o seu problema.  Como 

resultado, obteve-se o primeiro Autômato Celular (Universal Copier and Constructor) 

e mostrou-se que um autômato celular pode ser universal, isto é, 

computacionalmente completo. Vale ressaltar, que as regras desenvolvidas nesse 

modelo nunca foram implementadas em um computador por serem muito complexas 

(WOLFRAM, 1983; GANGULY et al., 2003; KARI, 2005; MELOTTI, 2009). 

Os autômatos celulares passaram a receber maior atenção em 1970 

quando o matemático John Holton Conway propôs um autômato celular que buscava 

simular alterações em populações de seres vivos com base em um conjunto de 

regras locais simples. Esse autômato celular ficou conhecido como “Game of Life”. 

(GANGULY et al., 2003; KARI, 2005; TISSERA et al., 2007). 
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Em 1982, Stephen Wolfram (WOLFRAM, 1982) apresentou um esboço da 

análise da mecânica estatística dos autômatos celulares e descreveu algumas 

características genéricas de seu comportamento, chegando à conclusão de que 

esses autômatos podem ser usados como modelos matemáticos de sistemas físicos, 

biológicos e computacionais. Em 1983, o autor publicou um artigo no qual 

apresentou uma investigação de autômatos celulares como modelos matemáticos 

para sistemas estatísticos auto-organizados. Ele concluiu que, apesar da 

simplicidade da sua construção, esses sistemas são capazes de exibir 

comportamentos complexos. Wolfram desenvolveu estudos sobre autômatos ao 

longo dos anos e, em 2002, publicou os resultados de suas pesquisas em um livro 

intitulado “A New Kind of Science” (Stephen Wolfram, 2002).  

Os muitos anos de pesquisa sobre os autômatos celulares conduziram a 

conclusões que reforçaram sua aplicabilidade na simulação de sistemas complexos 

(como por exemplo, os sistemas biológicos, físicos e de tráfego de cidades), mesmo 

se tratando de modelos computacionalmente simples. A sua capacidade de modelar 

comportamentos complexos a partir de um conjunto de regras simples, tornou os 

autômatos celulares uma opção interessante na modelagem de comportamentos 

individuais e coletivos observados na dinâmica de pedestres (VARAS et al., 2007), 

tanto em situações de normalidade quanto em situações de emergência.    

A seguir uma breve introdução aos principais conceitos de autômatos 

celulares é feita. Por não existir um consenso universal sobre a terminologia e as 

definições relacionadas com os autômatos celulares (TISSERA et al., 2007), optou-

se por mesclar os conceitos existentes na literatura, julgados como os de melhor 

entendimento. 

 

3.2  Definição 

 

Autômatos celulares são simples idealizações matemáticas de sistemas naturais. 

Pode-se dizer que os autômatos celulares consistem em uma grade regular uniforme 
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de locais idênticos discretos (células), com cada local assumindo um conjunto finito 

de valores inteiros. Os valores dos locais evoluem em espaços de tempo discretos 

de acordo com regras determinísticas que especificam o valor de cada local em 

termos dos valores dos locais vizinhos (WOLFRAM, 1983). De uma maneira mais 

simplificada, autômatos celulares podem ser vistos como sistemas constituídos por 

células, cada uma em um determinado estado que se altera ao longo do tempo 

segundo certas regras. O estado seguinte de uma célula depende de seu estado 

atual e dos estados das células na sua vizinhança.  

 

3.3  Composição do autômato celular 

 

De uma maneira mais formal, um autômato celular é normalmente especificado por 

uma matriz   de células   , um conjunto finito de estados   para cada célula (valores 

que as células assumem), uma vizinhança finita   e uma função de transição 

       que denota o estado de uma célula no instante seguinte com base no 

estado atual da própria célula e das suas células vizinhas, isto é, a quádrupla 

          é dita um autômato celular. Geralmente, assume-se   como sendo 

regular (WORSCH, 1999). A Figura 3.1 mostra um ambiente 3D e sua 

correspondente grade de células. As paredes e os outros obstáculos fixos estão em 

preto, enquanto as células brancas representam as áreas que podem ser ocupadas 

por pedestres.   

 
Figura 3.1. Ambiente 3D e sua correspondente grade de células (KLÜPFEL, 2003). 
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3.3.1  Geometria 

 

Pode-se entender a geometria do autômato celular como o conjunto formado por sua 

dimensão espacial, a forma de cada célula e a maneira como elas estão distribuídas. 

Para um sistema de autômatos celulares, é necessário que se tenha uma geometria 

regular, ou seja, todas as células devem possuir o mesmo tamanho e devem estar 

dispostas em uma grade ou malha. A geometria de um sistema pode ser classificada 

quanto à sua dimensão e quanto ao formato de suas células (LEITE et al., 2007). 

 

Dimensão 

 

Pode-se construir autômatos celulares com uma dimensão (  ) ou mais dimensões 

(  ), sendo   um inteiro positivo. A Figura 3.2 mostra uma representação das    

dimensões de um autômato celular, com        .  

 

 

 

 
Figura 3.2.    dimensões de um autômato celular,         (LEITE et al., 2007). 

    

Formato 

 

As células que compõem um autômato celular podem assumir várias geometrias 

regulares. Elas podem ser triangulares, quadrangulares, hexagonais, etc. De acordo 

1D 

2D 
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com (LEITE et al., 2007), em um sistema de autômatos celulares, todas as células 

devem ter a mesma forma. A Figura 3.3 mostra alguns formatos de células que um 

autômato celular pode apresentar. 

 
Figura 3.3. Representação dos possíveis formatos das células de um autômato celular (LEITE et al., 

2007). 

 

3.3.2  Vizinhança 

 

A função da vizinhança é definir o estado das células no próximo instante de tempo 

(MELOTTI, 2009). Dado um autômato celular de dimensão   , é possível determinar 

diversos tipos de vizinhança. No caso   , comumente considera-se que cada célula 

possui duas vizinhas, uma à esquerda e a outra à direita. Já no caso   , as 

vizinhanças mais utilizadas são: a vizinhança de Von Neumann e a vizinhança de 

Moore. 

Na vizinhança de Von Neumann cada célula interage com as quatro 

células adjacentes na vertical e na horizontal. A vizinhança de Moore de uma célula 

é composta das oito células adjacentes, considerando as células da vertical, 

horizontal e diagonal (HAUERT, 2002). A Figura 3.4 ilustra as vizinhanças de Von 

Neumann e de Moore.  
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Figura 3.4. Vizinhança: (a) vizinhança de Von Neumann; (b) vizinhança de Moore. 

 

3.3.3  Regras 

 

As regras são responsáveis pela determinação das condições de atualização do 

estado de uma célula. Elas dependem do estado da própria célula e dos estados das 

células vizinhas e podem ser determinísticas ou não determinísticas. Com as regras 

determinísticas, conhecendo-se os estados das células vizinhas de uma 

determinada célula, pode-se dizer exatamente o próximo estado dessa célula. 

Quanto às não determinísticas, o próximo estado de uma célula é determinado a 

partir de uma função de probabilidade, ou seja, as regras de atualização são 

probabilísticas e, portanto, o estado de uma célula em um determinado instante 

depende probabilisticamente dos estados de suas células vizinhas no passo de 

tempo imediatamente anterior (MATTOS, 2005; GREMONINI & VICENTINI, 2008).   

A Figura 3.5 exemplifica como as regras determinísticas funcionam. 

Suponha que as células podem estar em um dos dois estados: vivo ou morto, e que 

uma das regras de atualização é a seguinte: uma célula viva com apenas uma 

vizinha viva, morre. Nessa figura as células em branco representam células mortas 

e as células em verde representam células vivas nos instantes   e    . No instante 

  a célula central está viva. Como essa célula tem apenas uma vizinha viva, no 

instante     seu estado será morto.   

Já a Figura 3.6 mostra o funcionamento das regras não determinísticas. 

Suponha que uma partícula pode deslocar-se para a direita ou para a esquerda. 

Nessa figura, a partícula desloca-se para a direita e tem probabilidade   de 
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continuar deslocando-se para a direita; além disso, ela também tem a probabilidade 

de     de mudar sua direção e passar a movimentar-se para a esquerda.     

 
Figura 3.5. Regras determinísticas: no instante   a célula central está viva e no instante     ela está 
morta. 

 

Figura 3.6. Regras não determinísticas: No instante   a partícula desloca-se para a direita e no 

instante     ela pode continuar movendo-se para a direita ou mudar a sua direção de acordo com a 
probabilidade (COLOMBO, 2011). 

 

3.4  Considerações Finais 

 

Neste capítulo, foram tecidas algumas considerações sobre os Autômatos Celulares. 

Um breve histórico da sua evolução foi apresentado, bem como alguns conceitos 

que podem ser úteis para a compreensão do restante do trabalho. Foi visto que, 

apesar da sua simplicidade computacional, os autômatos celulares podem ser 

utilizados como modelos matemáticos de diversos sistemas, além de serem capazes 

de exibir comportamentos complexos, incluindo comportamentos individuais e 

coletivos que podem ser observados na dinâmica de pedestres. No próximo capítulo, 

a técnica proposta neste trabalho bem como o trabalho que serviu de base para o 
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desenvolvimento dessa técnica são apresentados. Ambos são baseados na 

abordagem de Autômatos Celulares.  
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4  Técnica Proposta 

 

Autômatos celulares vêm sendo utilizados em diversas pesquisas para estudar a 

dinâmica de pedestres tanto em situações de risco quanto em situações de 

normalidade. Eles são capazes de modelar tanto comportamentos individuais, 

quanto coletivos da dinâmica de pedestres (VARAS et al., 2007), a partir de um 

conjunto de regras simples. Além disso, são utilizados com sucesso no estudo de 

evacuação de multidão (ALIZADEH, 2011). Algumas dessas pesquisas foram 

apresentadas no Capítulo 2. Dentre elas, o trabalho desenvolvido por Varas et al. 

(2007) foi escolhido como base para a realização do presente trabalho, a fim de se 

alcançar os objetivos traçados.  

Apesar do modelo de Varas et al. (2007) ser relativamente simples e não 

ter sido desenvolvido para simular a evacuação de estádios, ele fornece resultados 

satisfatórios que contribuem para maior familiaridade com o tema e para sua maior 

compreensão e amadurecimento. Esse modelo utiliza o conceito de campo de piso 

que, como visto no Capítulo 2, foi desenvolvido com o objetivo de introduzir alguns 

fenômenos coletivos nos modelos de autômatos celulares e, portanto, aumentar seu 

poder de expressão. 

No cálculo do campo de piso, o valor do peso estático de uma célula é 

determinado por uma métrica. Na literatura destacam-se as seguintes métricas: 

Euclidiana, de Manhattan e de Dijkstra (ALIZADEH, 2011). A métrica Euclidiana é 

adequada para simulação de salas sem obstáculos. Já as métricas de Manhattan e 

de Dijkstra são utilizadas para as salas com obstáculos. A métrica de Dijkstra simula 

o movimento de pedestres mais realisticamente do que a métrica de Manhattan, no 

entanto, consome tempo considerável no cálculo do campo de piso estático para 

grandes ambientes como os estádios de futebol. Varas et al. (2007) introduziram 

uma métrica que funciona bem como a métrica de Dijkstra, mas é mais fácil e mais 

rápida de calcular (ALIZADEH, 2011). Essa métrica foi obtida através de um 

processo recursivo simples que será apresentado na próxima seção.   
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A utilização de uma métrica que funciona tão bem quanto outras, mas que 

possui um custo computacional inferior é algo relevante para o trabalho. Assim, 

apesar da simplicidade do modelo de Varas et al. (2007), neste trabalho propõe-se 

investigar sua aplicabilidade no estudo da evacuação de multidão em estádios de 

futebol. Na próxima seção esse modelo é apresentado mais detalhadamente.  

A partir do que foi exposto sobre os autômatos celulares ao longo deste 

trabalho, decidiu-se utilizá-los na investigação da dinâmica de evacuação de 

pedestres em um estádio de futebol em situações de emergência.  

Este capítulo tem como função apresentar a técnica proposta para a 

realização deste trabalho. Ele está dividido em 4 seções. Na primeira, o modelo que 

serve como base para o desenvolvimento deste trabalho é apresentado. Na 

segunda, o modelo proposto é apresentado dando destaque às modificações 

realizadas no modelo base. Na terceira, é feita uma discussão sobre a estrutura 

física dos estádios de futebol e como ela é tratada neste trabalho. Por fim, na última 

seção são feitas algumas considerações finais sobre o capítulo.  

 

4.1  Modelo de Varas   

 

Varas et al. (2007) construíram um modelo de autômato celular bidimensional para 

simular o processo de evacuação dos pedestres em uma sala com boa visibilidade e 

obstáculos fixos. Esse modelo utiliza um campo de piso estático definido de modo 

que mover-se para uma célula com valor de campo de piso inferior ao atual significa 

aproximar-se de uma saída. O campo de piso obtido se assemelha à métrica de 

Manhattan, no sentido de que a partir de qualquer célula é possível seguir um 

caminho de custo mínimo até a saída mais próxima. A diferença entre eles reside no 

fato de que no campo de piso de Varas et al. (2007) os movimentos nas diagonais 

são permitidos. O campo de piso é obtido da seguinte maneira:  

(1) O ambiente é dividido em células de mesmo tamanho que formam uma grade 

retangular. Atribui-se o valor “ ” às células que representam saídas;  
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(2) Todas as células adjacentes às células cujo valor foi calculado no passo de 

tempo anterior têm seus valores calculados de acordo com as seguintes 

regras:  

(2.1) Se uma célula já processada tem valor    , atribui-se valor         às 

células da vizinhança de Von Neumann que ainda não foram processadas, e, 

como os movimentos na diagonal são permitidos, valor “      , com     , 

às células diagonais da vizinhança de Moore que também ainda não foram 

processadas. Essa é uma simples tentativa de representar o fato de que a 

distância entre duas células adjacentes na diagonal é maior do que na direção 

horizontal ou vertical. O valor de   foi arbitrariamente escolhido como 
 

 
;  

(2.2) Se houver conflitos na atribuição de valor a uma célula, por ela ser 

adjacente a células com valores diferentes, o valor mínimo possível é 

atribuído à célula em conflito;  

(3) Repetir o passo (2) até que todas as células tenham sido processadas.  

Nesse modelo, as paredes também são consideradas na definição da 

grade. Células que representam as paredes recebem valores muito elevados para 

tentar garantir que os pedestres nunca irão querer ocupá-las (no modelo esse valor 

é igual a    ). A Figura 4.1 mostra o exemplo de um campo de piso, gerado através 

das regras desse modelo, para uma sala com uma porta de saída na parede 

esquerda. 
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Figura 4.1. Exemplo de um campo de piso (VARAS et al., 2007). 

 

O movimento de cada pedestre, em cada iteração, é definido de forma 

que ele sempre prefere movimentar-se para a saída mais próxima, isto é, os 

pedestres preferem deslocar-se para a célula adjacente vazia que possuir valor 

inferior ao de sua célula atual e cujo valor seja o menor dentre as células adjacentes. 

Dessa maneira, esse modelo é, em princípio, determinístico. A fim de torná-lo não 

determinístico, os autores utilizaram as seguintes regras: 

(1) Se duas ou mais células vizinhas têm mesmo valor mínimo no campo de piso, 

a célula para onde o pedestre se moverá é selecionada aleatoriamente dentre 

as células candidatas ao movimento; 

(2) Se dois ou mais pedestres desejarem mover-se para a mesma célula, esse 

conflito é decidido lançando um número aleatório. O vencedor move-se e o 

perdedor não. Essa regra, em conjunto com o fato de que um pedestre não 

pode deslocar-se para uma célula ocupada, determina as interações entre os 

pedestres; 

(3) O “pânico” é introduzido através da atribuição de uma probabilidade de    do 

pedestre não se mover, mesmo que o movimento seja permitido.   

A Figura 4.2 resume o conjunto de regras que determina o movimento e 

as interações entre os pedestres no modelo de Varas et al. (2007). 
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Figura 4.2. Possível movimento para os pedestres (VARAS et al., 2007). 

 

Em Varas et al. (2007), os autores ocuparam-se em estudar a escolha do 

melhor local para a colocação de portas de saída e em determinar a largura ideal em 

uma sala com obstáculos. Os autores observaram nas simulações a existência de 

um valor crítico para a largura da porta de saída (o aumento da largura ao exceder 

um determinado valor não melhora a evacuação) e identificaram o fenômeno de 

arqueamento em uma sala sem obstáculos.    

O modelo em questão considera apenas obstáculos fixos, porém, em uma 

situação de emergência, tais obstáculos podem ser arrancados de suas posições 

originais e tornarem-se móveis; assim, a inclusão dessa consideração é uma 

questão a ser pensada. Além disso, os obstáculos no modelo só podem ocupar um 

número inteiro de células, o que, em geral, não é verdade. Uma alternativa para 

esse problema seria utilizar uma discretização mais fina da grade (KIRCHNER et al., 

2004). O modelo também ignora alguns efeitos como, por exemplo, o 

comportamento de parentesco e o fenômeno de ir com a multidão. Tais efeitos 

podem ser modelados com a inclusão de um campo de piso dinâmico no modelo. 

Nesta seção, foi apresentado o modelo que serviu como base para o 

desenvolvimento deste trabalho. Foram apresentadas as regras que determinam a 

construção do campo de piso e a movimentação dos pedestres por esse campo, 

bem como algumas considerações sobre o modelo. Na Seção 4.2 é apresentado o 

modelo proposto neste trabalho. 
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4.2  Modelo Proposto 

 

Visando maior realismo, neste trabalho o modelo de Varas et al. (2007) (chamado 

aqui de modelo base) é modificado em relação aos movimentos individuais e às 

interações entre os pedestres. As modificações propostas são apresentadas na 

Seção 4.2.2.   

Neste trabalho o ambiente de simulação também é descrito por uma 

grade bidimensional, onde cada célula pode ser de três tipos: células de obstáculo, 

células de saída ou células de movimento. As células de movimento podem ter dois 

estados: desocupada ou ocupada por um único pedestre. O tamanho de cada célula 

corresponde a            , espaço típico ocupado por um pedestre em uma 

multidão densa, de acordo com Burstedde et al. (2001). A vizinhança utilizada é a 

vizinhança de Moore (definida no Capítulo 3). Neste modelo, um único pedestre (não 

interagindo com os outros) move-se com velocidade de uma célula por iteração, isto 

é,       por iteração. Como empiricamente a velocidade média de um pedestre é de 

aproximadamente         (BURSTEDDE et al., 2001), um passo de tempo deve 

demorar aproximadamente      .  

A dinâmica de pedestres é determinada pela interação entre os pedestres 

e por um campo de piso calculado de maneira que o movimento em direção à porta 

de saída seja o preferido (assim como em Varas et al. (2007)).   

 

4.2.1  Cálculo do campo de piso 

 

Assim que a geometria do ambiente e a localização das saídas são determinadas, 

um valor constante é atribuído a cada célula de modo a determinar sua distância à 

porta de saída (campo de piso estático).  Esses valores são calculados de forma que 

quanto mais baixo é o valor de uma célula, mais próxima ela está da saída. Portanto, 
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esse campo de piso estático indica aos pedestres o caminho para a saída, visto que 

eles sempre preferem deslocar-se para uma célula com um valor menor do que o 

atual. O campo de piso deste modelo foi calculado utilizando as mesmas regras 

definidas no modelo base e podem ser revisitadas na Seção 4.1. Apesar da 

estrutura física de um estádio de futebol ser maior do que a de uma sala comum, 

neste trabalho, as células de parede recebem o mesmo valor atribuído em Varas et 

al. (2007), isso por que, no modelo de estádio utilizado a quantidade de saídas é 

maior e mais distribuída e assim, dificilmente as células de parede alcançarão um 

valor maior do que    . 

 

4.2.2  Movimento e interação entre os pedestres 

 

No modelo proposto, o fator pânico não será considerado, pois acredita-se que ele 

vai além da reação de estagnação. Nas situações em que a própria vida está 

ameaçada, o organismo toma medidas que normalmente não tomaria, perdendo o 

medo de pequenos perigos (MAROT, 2004), ou até mesmo cometendo atos 

desesperados como saltar de um edifício em chamas. As regras de movimento e as 

interações entre pedestres são apresentadas no algoritmo 4.1 mostrado a seguir:  
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Algoritmo 4.1: Movimento e interação entre os pedestres 

______________________________________________________________ 

Para cada passo de tempo: 

Para cada pedestre  , verificar quais são suas células alvo.  

Enquanto houver pedestres na grade que ainda não se moveram, 

faça: 

Para cada pedestre   que ainda possui opção de movimento 

e cujo estado é não movido, faça:  

Se a célula alvo do pedestre   estiver desocupada, 

então: 

Adicione-o na lista de candidatos a ocupar a 

célula alvo. 

Senão, se a célula alvo do pedestre   estiver 

ocupada, então: 

Verifique se o pedestre que a ocupa já 

moveu-se nesse passo de tempo. 

Se o pedestre que ocupa a célula alvo já 

tiver se movido, ou seja, seu estado é 

movido, então: 

Faça o pedestre   escolher sua próxima 

opção de movimento. 

Se acabarem as opções de movimento, 

marque o pedestre como movido. 

 Para cada célula    , verifique a lista de candidatos. 

Se o número de candidatos a ocupar a célula for 

igual a “1”, então: 

Mova o candidato para a célula. 

Senão, se o número de candidatos a ocupar a célula 

for maior do que “1”, então: 

Escolha aleatoriamente o candidato a ocupar 

a célula. 

Marque a célula atual como ocupada e a anterior 

como desocupada.  

Incremente a opção de movimento dos candidatos que 

não foram selecionados aleatoriamente.  

Atualize a posição dos pedestres. 

______________________________________________________________ 
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No presente trabalho, os pedestres continuam preferindo deslocar-se para 

uma célula que tem um campo de piso inferior ao atual, porém cada pedestre tem 

mais de uma célula alvo e buscam outras opções de movimento dentre as suas 

células vizinhas caso a sua célula de movimento preferencial esteja ocupada. 

Diferente do modelo base, onde o pedestre tem apenas uma célula alvo e não se 

movimenta caso ela esteja ocupada. Ou seja, apesar da sua preferência por uma 

célula alvo com um peso menor que o da sua célula atual, ele não deixa de tentar 

movimentar-se caso sua célula alvo esteja ocupada, no modelo modificado. A célula 

alvo (primária) do pedestre é uma célula vazia que pertence à vizinhança da célula 

ocupada por ele e cujo valor de campo de piso é o menor dessa vizinhança. Como 

se propõe mais de uma célula alvo (secundárias), se a célula de menor valor estiver 

ocupada, o pedestre escolhe a que tem o segundo menor valor e, assim por diante.  

Acredita-se que essa modificação é aceitável pelo fato de que, em uma 

situação de emergência, as pessoas buscam caminhos alternativos caso aquele que 

ela planejou seguir inicialmente não esteja disponível. A diferença na forma como o 

movimento é tratado no modelo de Varas et al. (2007) e no modelo proposto pode 

ser vista na Figura 4.3. Considere uma grade regular com seu respectivo campo de 

piso e com dois pedestres representados na cor azul e verde. Na imagem (a) o 

pedestre verde tem como célula alvo a célula que está sendo ocupada pelo pedestre 

azul no instante  . Como a célula alvo está ocupada, no instante     (imagem (b)) o 

pedestre verde permanece em sua posição inicial de acordo com a regra 

estabelecida em Varas et al. (2007).  Já na imagem (c) o pedestre verde além do 

seu movimento preferido (célula com valor inferior ao da célula atual) apresenta 

outras duas opções de movimento, ou seja, ele tem mais de uma célula alvo. Como 

seu movimento preferido não é possível (sua célula alvo está ocupada por outro 

pedestre), ele move-se para sua segunda opção de movimento no instante     

(imagem (d)).  
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Figura 4.3. Movimento: (a) e (b) movimento em (VARAS et al., 2007); (c) e (d) movimento no modelo 
proposto.  

 

No caso de duas ou mais células vizinhas terem o mesmo valor mínimo 

no campo de piso, a célula para onde o pedestre se moverá é selecionada 

aleatoriamente. Quanto aos conflitos decorrentes de quaisquer dois ou mais 

pedestres tentando mover-se para a mesma célula alvo, eles são resolvidos em um 

processo aleatório. O vencedor do conflito se move, enquanto o perdedor analisa 

outras opções de movimento. Isso difere do modelo de Varas et al. (2007), que 

mantém o perdedor imóvel. A forma como os conflitos são resolvidos neste trabalho 

é uma modificação justificável, visto que em uma emergência os pedestres querem 

deixar o local de perigo o mais rápido possível e buscar outros caminhos é 

altamente compreensível. 

A Figura 4.4 mostra a resolução de conflitos do modelo de Varas et al. 

(2007) e a do modelo proposto. Na imagem (a), os pedestres na cor verde e azul 

desejam deslocar-se para a mesma célula no instante  . De acordo com as regras 

estabelecidas por Varas et al. (2007), o pedestre que irá ocupar a célula no instante 

    é escolhido aleatoriamente e o vencedor move-se enquanto o perdedor não 

(imagem (b)). No modelo proposto, o vencedor também é escolhido aleatoriamente, 

enquanto que o perdedor busca outra opção de movimento. Isso pode ser visto nas 

imagens (c) e (d). Nas imagens (c) e (d) também é possível notar que o pedestre 

verde tem duas opções de movimento além do movimento preferido e que ambas as 

opções apresentam o mesmo valor de campo de piso. Como dito anteriormente, a 

célula escolhida é definida de maneira aleatória.  
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Figura 4.4. Resolução de conflitos: (a) e (b) no modelo de (VARAS et al., 2007); (c) e (d) no modelo 

proposto. 

 

Como visto no Capítulo 2, o campo de piso estático geralmente é usado 

para especificar regiões do ambiente que são mais atraentes, como, por exemplo, as 

saídas de emergência. Situações onde os pedestres são capazes de ver a saída 

podem ser modeladas utilizando apenas o campo de piso estático 

(SCHADSCHNEIDER, 2001). No entanto, se a saída não é visível para um dado 

pedestre, ele vai tentar seguir os outros pedestres na esperança de que saibam 

onde está localizada a saída (SCHADSCHNEIDER, 2001). Neste caso, o campo de 

piso dinâmico pode ser utilizado, uma vez que esse tipo de campo é usado para 

modelar as interações entre pedestres. Assim, neste trabalho não será 

implementado o campo de piso dinâmico, pois, em um estádio, graças a sua forma 

elíptica, as saídas são visíveis e, portanto, acredita-se que não há necessidade de 

utilizar as interações de longo alcance.  

Além disso, neste modelo os pedestres tendem a utilizar as saídas mais 

próximas durante a evacuação. Esse fato também pode ser justificado, uma vez que, 

no momento de uma emergência, os pedestres querem sair o mais rápido possível 

do local de perigo. O fato é justificável, mas é preciso salientar que nem sempre a 

escolha da porta mais próxima representa a melhor opção, visto que, se grande 

parte dos pedestres escolhe a saída mais próxima, há risco do fluxo em algumas 

saídas ficar mais intenso do que em outras e, mesmo assim, os pedestres preferirem 

a saída mais lotada.  
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Um fator que também deve ser levado em consideração no presente 

trabalho é a estrutura física dos estádios de futebol. Portanto, na próxima seção 

discute-se a estrutura física de estádios e apresenta-se a forma como o problema de 

simular a evacuação nesses ambientes é abordada.  

 

4.3  Estrutura de um estádio de futebol 

 

Com exceção do trabalho de Li-Jun et al. (2009), tanto o trabalho de Varas et al. 

(2007) quanto os demais trabalhos apresentados no Capítulo 2 investigaram a 

evacuação de ambientes com geometria simples, como salas. O que os diferencia é 

o modo como a investigação é realizada, ou seja, quais os parâmetros usados, 

como foram ou se foram introduzidos obstáculos, ou se houve interesse em medir o 

tempo de evacuação. Desse modo, não é possível dizer com exatidão como esses 

modelos se comportariam ao simular ambientes com estruturas físicas mais 

complexas, como os estádios de futebol. 

Os estádios são projetados com uma estrutura de camadas que possuem 

diferentes alturas (arquibancadas), diferentemente da situação plana investigada por 

esses trabalhos. Além disso, em sua estrutura, geralmente há uma sobreposição de 

ambientes (múltiplos andares) e assim, ao simular o processo de evacuação de um 

estádio, é ideal considerar a evacuação desde as arquibancadas até os portões de 

saída.  

Como mostrado na Figura 3.1, na abordagem de autômatos celulares, o 

ambiente no espaço tridimensional é representado por uma grade celular 

bidimensional, na qual células que representam paredes e obstáculos fixos são 

marcadas como intransitáveis. De maneira mais simplificada, é possível visualizar 

essa representação como uma projeção do ambiente tridimensional em uma grade 

de células regulares. Dessa forma, a questão principal é formulada: Como 

representar um ambiente com múltiplos andares em uma grade de células? 
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Neste trabalho, esta questão é tratada da seguinte maneira: as partes 

constituintes do estádio que se encontram em andares diferentes são consideradas 

separadamente, isto é, cada seção do estádio (arquibancadas inferior e superior, 

rampas e corredores, por exemplo) é representada por meio de uma grade celular 

diferente (CHU, 2009); regiões que estão no mesmo andar, mas que representam 

ambientes distintos também podem ser tratados separadamente. Cada grade 

contém todas as informações sobre o ambiente que ela representa, ou seja, ela 

carrega em suas células informações sobre o ambiente como, por exemplo, se a 

célula representa uma parede do ambiente 3D, se ela está ocupada ou não por 

algum pedestre. 

Nesse esquema de representação, cada região do espaço tridimensional 

é retratada independentemente como uma grade regular de células. No entanto, é 

preciso estabelecer as conexões entre elas para que, na simulação, a multidão 

possa deslocar-se de uma região para a outra sem que haja problemas. Estabelecer 

bem as conexões entre as grades que representam regiões espaciais adjacentes é 

extremamente importante nas simulações que utilizam autômatos celulares, visto 

que a vizinhança entre as células é um dos parâmetros da definição dos autômatos 

celulares. Assim, é necessário especificar essa relação de vizinhança entre as 

células das grades que representam regiões distintas do espaço tridimensional, mas 

que possuem relação de adjacência.  

Para estabelecer essas conexões, utiliza-se o fato de que, ao se definir a 

geometria do ambiente, informações como localização das paredes, dos obstáculos 

e das saídas são fornecidas ao programa. No modelo, as células de saída podem 

ser de dois tipos: finais ou de transição. As células de saída de transição indicam 

que a grade à qual elas pertencem tem conexão com outra grade, de modo que os 

pedestres que nelas chegarem terão que deslocar-se por outro ambiente antes de 

completarem a evacuação. Assim, células de transição além de indicarem as 

relações de adjacência entre as grades, também são responsáveis pela passagem 

do pedestre de uma grade para outra durante a simulação e, portanto, são utilizadas 

na função de transição.   

Ao definir que uma célula é de saída de transição deve-se informar para 

qual grade essa célula dá acesso, isto é, qual grade é adjacente à grade que contém 
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a célula de transição, e qual é a sua célula correspondente na outra grade. Essas 

informações são passadas através do identificador da grade e da posição da célula 

na grade. Para exemplificar melhor essa questão, considere duas grades    e    que 

representam regiões adjacentes no espaço tridimensional. Seja    uma célula de 

saída de transição de   . Para que um pedestre mova-se da grade    para a grade 

   via a célula   , é necessário que a grade    tenha informação de que    é 

adjacente a ela e que a célula    em    é a célula para onde o pedestre deve mover-

se. Essa ideia pode ser vista como se as células de saída de transição fossem 

coincidentes com as células da outra grade. É então necessário informar a posição 

da célula coincidente com a célula de saída de transição na outra grade. A Figura 

4.5 mostra essa ideia. A grade   representa a ideia de coincidência entre as células 

e   é o resultado da sobreposição de    com   .   

 

Figura 4.5. Conexão entre as grades que representam regiões adjacentes no ambiente 3D. 

 

A Figura 4.6 ilustra a estrutura complexa de um estádio de futebol, as 

grades celulares que representam suas diferentes regiões e a função de transição 

entre grades que transporta um pedestre de uma grade para outra através de 

células que são espacialmente adjacentes.  



52 
 

 

Figura 4.6. Estrutura física de um estádio de futebol e sua representação em grades celulares. 

 

Como dito anteriormente, a estrutura física de um estádio de futebol difere 

de outras construções frequentemente utilizadas em simulações de evacuação. Em 

estádios, as arquibancadas, apresentam variação nível. Assim, o nível desse 

ambiente é um fator importante que exerce função ativa no modelo de evacuação de 

multidões em estádios (LI-JUN et al., 2009). Por questões de simplificação, neste 

trabalho, o fator nível não é considerado como um fator de influência na dinâmica de 

pedestres, isto é, neste modelo, andar para o lado, subir ou descer um degrau exige 

o mesmo esforço. Assim, o estádio será tratado como um ambiente de simulação 

plano, visto que seria necessário elaborar regras de determinação do campo de piso 

diferentes das regras estabelecidas em Varas et al. (2007), uma vez que nesse 

modelo ambientes com diferentes níveis não são simulados. Como um dos 

interesses deste trabalho é investigar como esse modelo se comporta em outras 

estruturas que não sejam apenas pequenas salas com ou sem obstáculos, acredita-

se que este já representa um passo significativo rumo à aquisição de conhecimento 

na área de evacuação de multidão. No entanto, é preciso deixar claro o 

conhecimento da importância do fator de nível na simulação de ambientes como os 

estádios de futebol. Acredita-se que a inclusão desse fator represente um passo 

importante para a obtenção de um modelo mais realista. 
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4.4  Considerações Finais 

 

Neste capítulo, foi descrita a técnica proposta por este trabalho, bem como foram 

tecidas algumas considerações tanto sobre o modelo utilizado como base para a 

elaboração do presente trabalho, quanto sobre algumas alterações propostas. No 

Capítulo 5 serão apresentados os testes realizados e os resultados obtidos. 
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5  Testes e Resultados 

 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os testes realizados. O capítulo está 

dividido em quatro seções. Na primeira, são apresentados os aspectos técnicos de 

implementação. Na segunda seção, encontram-se alguns testes preliminares que 

comparam o modelo proposto neste trabalho com o modelo de Varas et al. (2007). 

Na terceira seção, é apresentado o estudo de caso realizado em uma geometria 

específica de estádio de futebol. E, finalmente, na última seção são feitas as 

considerações finais sobre o capítulo. 

 

5.1  Aspectos Técnicos 

 

Os testes desenvolvidos para a análise do modelo proposto por este trabalho foram 

executados em um computador com processador 2.20 GHz Intel Core i7, 8.0 GB de 

RAM e uma placa de vídeo NVidia GeForce GT 540M (2 GB de RAM). O algoritmo 

foi implementado em C/C++. O ambiente utilizado no estudo de caso foi construído 

no modelador Blender (versão 2.62).  

 

5.2  Testes Preliminares 

 

Nesta seção, são apresentados alguns testes preliminares que visam analisar os 

resultados obtidos com o modelo proposto em situações mais simples, além de 

mostrar exemplos comparativos com o modelo de Varas et al. (2007). Os testes são 

apresentados na forma de dois casos. Em cada um deles, o ambiente de simulação 

é descrito e, a partir de observações realizadas sobre a simulação, algumas 

considerações são feitas. No primeiro caso, faz-se uma análise do movimento no 

modelo proposto e no modelo de Varas et al. (2007). No segundo, investiga-se a 
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utilização de múltiplas grades celulares na representação de ambientes sobrepostos 

nos dois modelos. 

 

Caso 1: Movimento 

 

Neste teste foi considerada uma sala de       células, isto é,            com um 

único obstáculo posicionado na frente das duas portas de saída, localizadas na 

parede esquerda (sala com a mesma estrutura física definida em Varas et al. 

(2007)). A Figura 5.1 mostra o campo de piso gerado para essa sala. Quando o 

campo de piso é calculado, obstáculos são considerados como paredes e as células 

que representam as saídas têm valor de campo de piso igual a  . 

 

Figura 5.1. Campo de piso gerado para uma sala de       células com duas portas de saída 
localizadas na parede esquerda (VARAS et al., 2007). 

 

Como os movimentos na diagonal são permitidos na métrica definida em 

Varas et al. (2007) para a determinação do campo de piso – regra (2.1) – nota-se, 

que os pedestres preferem mover-se diagonalmente em direção à saída, ao invés de 

moverem-se em duas etapas consecutivas perpendicularmente, pois o decaimento 

dos valores do campo de piso é maior ao longo de uma trajetória diagonal (VARAS 

et al., 2007). A Figura 5.2 mostra a trajetória de dois pedestres nessa grade no 
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modelo de Varas et al. (2007) e no modelo proposto neste trabalho. Na imagem (a), 

os círculos na cor branca indicam a posição atual de cada pedestre, e os círculos na 

cor cinza, as posições anteriores desde a célula de origem até a sua posição no 

passo indicado. Nas imagens (b) e (c), os círculos com a coloração mais escura 

indicam a posição atual dos pedestres, enquanto os círculos com a coloração mais 

clara indicam o percurso feito pelos pedestres até a posição atual. A imagem (b) 

mostra a trajetória no sexto passo de tempo e a imagem (c), no décimo terceiro 

passo de tempo. As células vermelhas representam as paredes e as células verdes, 

as saídas. 

   

 

Figura 5.2. Trajetória de dois pedestres: (a) no modelo de (VARAS et al., 2007); (b) e (c) no modelo 
proposto. 

 

A Figura 5.2 mostra a compatibilidade entre os modelos ao simular uma 

situação onde não ocorrem conflitos entre os pedestres. No entanto, nas situações 

de conflito, os modelos diferem, uma vez que, no modelo proposto, os pedestres têm 

mais de uma opção de movimento. Isso é representado na Figura 5.3. As imagens 

localizadas à esquerda ((a), (c), (e)) mostram os resultados obtidos no modelo de 

VARAS et al. (2007), enquanto as da direita ((b), (d), (f)) mostram os resultados 

obtidos com o modelo proposto neste trabalho; (a) e (b) representam a configuração 

inicial da simulação realizada na mesma sala utilizada no exemplo anterior com    

pedestres distribuídos uniformemente; (c) e (d) mostram a configuração no décimo 

passo de tempo da simulação, e as imagens (e) e (f) mostram a simulação no 

vigésimo segundo passo de tempo. 

(a) (b) (c) 
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Figura 5.3. Simulação da evacuação de    pedestres no modelo de (VARAS et al., 2007) (à 
esquerda) e do modelo proposto (à direita) com os respectivos passos de tempo  : (a) e (b)    ; (c) 

e (d)     ; (e) e (f)     . 

 

Caso 2: Múltiplas grades 

 

Para ilustrar a utilização de múltiplas grades na representação de ambientes com 

múltiplos andares, o seguinte ambiente é simulado: duas salas conectadas cuja 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 



58 
 

saída para um local seguro está em uma delas (sala da direita); seu tamanho total é 

de       células. 

Os testes foram realizados de duas maneiras: a primeira utiliza uma única 

grade e a segunda utiliza duas grades distintas. Em ambas as situações, analisou-se 

o modelo de Varas et al. (2007) e o modelo proposto. Esses testes têm como 

objetivo comparar uma mesma situação em ambientes representados por um 

número diferente de grades, bem como representar como é tratada a transição de 

pedestres de um andar para o outro em ambientes complexos no modelo proposto. 

A Figura 5.4 mostra as simulações realizadas com uma única grade. As 

imagens da esquerda exibem a dinâmica de saída de    pedestres da sala no 

modelo de Varas et al. (2007), e as imagens da direita, a do modelo proposto; 

ambas na configuração inicial ((a) e (c)) e no vigésimo passo de tempo ((b) e (d)). 

Vale ressaltar que, apenas na configuração inicial, é permitido aos pedestres 

ocuparem células que, em outros passos de tempo, representam obstáculos, como 

cadeiras. 

  

  

 

Figura 5.4. Dinâmica de saída de pedestres de uma sala para outra a fim de chegar às saídas no 
modelo de (VARAS et al., 2007) (à esquerda) e no modelo proposto (à direita) com os respectivos 

passos de tempo  : (a) e (b)    ; (c) e (d)     . 

 

(c) 

(a) (b) 

(d) 
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Analisando as imagens, é possível notar que, além da preferência dos 

pedestres em andar diagonalmente, no modelo de Varas et al. (2007), eles tendem a 

esperar por uma oportunidade para moverem-se. Isso acontece porque o pedestre 

não se move caso a sua célula alvo esteja ocupada. Em contrapartida, no modelo 

proposto, percebe-se que os pedestres utilizam outras opções de movimento para 

chegarem até as saídas, como esperado, visto que as modificações propostas visam 

simular esse comportamento. 

A Figura 5.5 mostra as simulações realizadas com duas grades, cada 

uma associada a uma sala. As células em verde da grade à esquerda são células de 

saída de transição e as células em cinza são suas células correspondentes na outra 

grade. 

  

  

 

Figura 5.5. Dinâmica de saída de pedestres de uma sala para outra a fim de chegar à saída utilizando 
múltiplas grades no modelo de (VARAS et al., 2007) (à esquerda) e no modelo proposto (à direita) 

com os respectivos passos de tempo  : (a) e (b)    ; (c) e (d)     . 

 

Na Figura 5.5, os pedestres comportam-se de maneira análoga à situação 

apresentada anteriormente quando deslocam-se até a saída da primeira sala. No 

entanto, ao chegarem às células de saída de transição, os pedestres não têm 

nenhuma informação sobre o ambiente para o qual eles se deslocarão, exceto a 

informação da célula correspondente à célula de transição, ou seja, eles ainda não 

(a) (b) 

(c) (d) 
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têm conhecimento da localização da porta de saída nessa nova grade. O pedestre 

só passa a ter conhecimento da localização das saídas na nova grade após 

chegarem nela, pois é nesse momento que eles enxergam as saídas. Mesmo assim, 

nota-se que a dinâmica do movimento representada na Figura 5.4 e na Figura 5.5 é 

semelhante e, assim, o uso de múltiplas grades pode alterar minimamente o 

resultado da simulação. É importante frisar que, neste modelo, as simulações de 

ambientes com múltiplos andares necessitam do uso de múltiplas grades. Tendo em 

vista a configuração apresentada acima, pode-se levantar a hipótese de que evacuar 

duas salas conectadas em que o pedestre tem conhecimento prévio da saída final 

exige menor esforço do que deslocar-se de um andar para o outro, considerando-se 

as mesmas condições de evacuação. 

 

5.3  Estudo de Caso: Estádio de Futebol 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos ao testar o modelo proposto e 

o modelo de Varas et al. (2007) em uma geometria específica de estádios de futebol. 

Na Subseção 5.3.1, são descritas as características do estádio modelado e tecidas 

algumas considerações sobre a abordagem utilizada para representá-lo na grade 

celular bidimensional. Na Subseção 5.3.2 são apresentados os resultados obtidos e 

a análise dos mesmos. 

 

5.3.1  Descrição 

 

Para realizar os testes necessários à análise do modelo proposto, um estádio 

genérico foi modelado. O estádio construído tem capacidade superior a vinte e um 

mil lugares (21.000), distribuídos em dois níveis para os espectadores: o inferior e o 

superior. O nível superior possui doze túneis que dão acesso a um corredor nesse 
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mesmo nível; o nível inferior conduz os pedestres das arquibancadas diretamente ao 

seu corredor. O deslocamento de pedestres de um nível para o outro é feito por 

meio de quatro rampas. Além dessas rampas, existem mais seis rampas que dão 

acesso à parte exterior do estádio. 

O modelo tridimensional deve ser mapeado para grades bidimensionais, 

pois a simulação é feita em duas dimensões. Nesse estádio são utilizadas treze 

grades bidimensionais: uma grade de        células regulares para representar o 

nível superior; uma grade de        células regulares para representar os túneis 

que dão acesso ao corredor no nível superior e o próprio corredor do nível superior; 

quatro grades, cada uma com       células para representar as rampas que 

conectam os dois níveis; uma grade de        células para representar o nível 

inferior e seu corredor correspondente; e, finalmente, seis grades que representam 

as rampas de acesso externo: três com      células e três com       células. 

O mapeamento do modelo tridimensional, usado para a exibição da 

simulação, para uma grade bidimensional onde a simulação é realizada, se dá 

através da representação das regiões elípticas do estádio na sua forma retificada. 

Essa ideia pode ser entendida da seguinte maneira: dado o estádio em sua forma 

elíptica, secciona-se uma região arbitrariamente escolhida, deixando-a na forma 

retificada; posteriormente, adapta-se essa região retificada à grade bidimensional. 

Essa ideia pode ser vista na Figura 5.6. Em (a), tem-se a vista superior do estádio e 

em (b), sua representação retificada adaptada à grade após ter sido seccionada 

(linha tracejada azul). 

O uso dessa ideia exige que seja feito um mapeamento biunívoco da 

grade bidimensional para o modelo 3D, pois a disposição das células, em ambos, é 

feita de forma diferente. Também não se tem garantias de que o tamanho das 

células no modelo 3D seja de           , que é o tamanho de cada célula 

recomendado pela literatura e utilizado neste trabalho. Além disso, é preciso 

conhecer a vizinhança de cada célula no modelo tridimensional, pois cada pedestre 

pode mover-se apenas para células na sua vizinhança em cada passo de tempo. 
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Figura 5.6. Representação do estádio de futebol no modelo proposto: (a) visão superior do estádio; 
(b) sua forma retificada adaptada, representada na grade bidimensional. 

 

Para não se ter problemas no cálculo da vizinhança na representação 

retificada adaptada à grade bidimensional celular, visto que células que são vizinhas 

no modelo 3D estão em extremos opostos dessa grade, a secção do modelo 

tridimensional foi feita em uma parte do estádio que possui uma grade cuja função é 

separar as torcidas. A seguir, são apresentados os testes realizados para analisar o 

comportamento do modelo proposto ao simular a evacuação de um estádio de 

futebol. 

 

5.3.2  Resultados e Análise 

 

Caso 1: Percentual de Evacuados versus Tempo de Evacuação 

 

Este estudo de caso tem como objetivo analisar o percentual de evacuados por 

passo de tempo na evacuação do estádio em condições de normalidade (sem 

obstruções nas saídas), como, por exemplo, a saída dos torcedores após o término 
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de um jogo. Quatro experimentos foram executados: Cenário 1, considerando 

apenas um quadrante do andar superior (povoado com       pedestres); Cenário 2, 

considerando todo o andar superior  (povoado com        pedestres); Cenário 3, 

considerando um quadrante do andar superior e um quadrante do andar inferior 

(povoado com       pedestres); Cenário 4, considerando todo o estádio (povoado 

com        pedestres). Nos testes apresentados, na configuração inicial (     ), 

todos os pedestres estão posicionados apenas nos assentos das arquibancas, 

sendo permitido aos pedestres ocuparem um obstáculo apenas neste passo de 

tempo inicial. A Figura 5.7 mostra o cenário de simulação, e parte de sua 

representação na grade celular bidimensional já com os pedestres em sua posição 

inicial.  

Os dados foram extraídos de uma série de    testes repetidos com cada 

cenário. A cada    passos de tempo, a média do número de evacuados até aquele 

passo é calculada com os    valores disponíveis. Em seguida, calcula-se o 

percentual que o número médio de evacuados até aquele passo de tempo 

representa do total de ocupantes no início da simulação.  

 

Figura 5.7. Estádio de futebol modelado com destaque para o quadrante utilizado na simulação e a 
sua representação na grade celular bidimensional. 
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Análise do Modelo Proposto 

 

Gráficos que permitem comparar a taxa percentual de evacuação nos diversos 

cenários são mostrados nas figuras 5.8 e 5.9. Na Figura 5.8, são ilustrados os 

gráficos relativos aos cenários 1 e 2 (um quadrante do andar superior e todo o andar 

superior, respectivamente). Na Figura 5.9, são ilustrados os gráficos relativos aos 

cenários 3 e 4 (um quadrante dos dois andares e os dois andares inteiros, 

respectivamente).   
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Figura 5.8. Evacuados (%) por passo de tempo. Cenário 1 – evacuação de um quadrante do nível 

superior (      pedestres); Cenário 2 – evacuação do nível superior (       pedestres).  
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Figura 5.9. Evacuados (%) por passo de tempo. Cenário 3 – evacuação de dois quadrantes do 
estádio (um inferior e um superior) povoados com       pedestres; Cenário 4 – evacuação do estádio 

completo povoado com        pedestres.   

 

As figuras 5.8 e 5.9 mostram que, para as condições iniciais 

estabelecidas, a evacuação começa efetivamente por volta do passo de tempo    

nos cenários 1 e 2, enquanto que, nos cenários 3 e 4, a evacuação começa entre os 

passos    e   . Os pedestres do andar inferior estão mais próximos dos portões de 

saídas, por isso a evacuação se inicia mais cedo nos cenários 3 e 4. 

O gráfico da Figura 5.8 mostra que o percentual de evacuados por passo 

de tempo é maior no Cenário 2, durante quase toda a simulação, apesar do número 

de pedestres ser maior nesse cenário. A explicação para isso está no fato de que a 

quantidade de saídas nesse cenário (doze saídas) é maior em relação ao Cenário 1 

(três saídas) e, assim, os pedestres têm mais opções de saída, aumentando o fluxo 

de evacuados por passo de tempo, até o momento em que algumas saídas passam 

a ser utilizadas mais que outras. Apesar do fluxo de evacuados ser maior em um dos 

cenários, a diferença entre os tempos totais é pequena se for levado em 

consideração que um cenário tem cerca de       pedestres a mais que o outro.   
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As mesmas observações podem ser feitas para a Figura 5.9 com relação 

aos cenários 3 e 4. Durante as simulações, todos os pedestres movem-se ao 

mesmo tempo em direção às saídas, gerando congestionamento nos corredores e 

nas proximidades das saídas. A quantidade de células livres diminui e os conflitos se 

intensificam, e, um número aproximadamente constante de pedestres completa a 

evacuação por passo de tempo, quando o número de opções de saída é menor. 

Embora os pedestres tenham a possibilidade de tomar caminhos alternativos, esses 

caminhos são sempre em direção à saída desobstruída mais próxima, intensificando 

o congestionamento no tráfego em algumas saídas, mesmo que outras encontrem-

se livres. Se todas as saídas ficassem em capacidade máxima de fluxo, a curva 

seria linear até o fim da simulação. Mas, a curva apresenta crescimento constante 

até certo ponto, quando a taxa de evacuados começa a diminuir porque há saídas 

que não estão sendo utilizadas em sua total capacidade devido ao 

congestionamento no tráfego. Os picos nas curvas representam as oscilações nas 

saídas decorrentes das resoluções de conflitos. 

 

Análise do Modelo de Varas et al. (2007) 

 

As figuras 5.10 e 5.11 exibem os gráficos que comparam a taxa percentual de 

evacuados por passo de tempo utilizando o modelo de Varas et al. ( 2007). Na 

Figura 5.10, são ilustrados os gráficos relativos aos cenários 1 e 2. Na Figura 5.11, 

são ilustrados os gráficos relativos aos cenários 3 e 4. 
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Figura 5.10. Evacuados (%) por passo de tempo. Cenário 1 – evacuação de um quadrante do nível 

superior (      pedestres); Cenário 2 – evacuação do nível superior (       pedestres).  
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Figura 5.11. Evacuados (%) por passo de tempo. Cenário 3 – evacuação de dois quadrantes do 
estádio (um inferior e um superior) povoados com       pedestres; Cenário 4 – evacuação do estádio 

completo povoado com        pedestres.   

 

A Figura 5.10 mostra que a evacuação começa entre os passos de tempo 

   e     nos cenários 1 e 2.  A Figura 5.11 mostra que o início da evacuação se dá 

no passo de tempo    nos cenários 3 e 4. Os gráficos das figuras 5.10 e 5.11 
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mostram que o percentual de evacuados por passo de tempo é maior nos cenários 2 

e 4, durante quase toda a simulação, apesar do número de pedestres ser maior 

nesses cenários. O mesmo argumento utilizado para explicar esse fato nos 

resultados do modelo proposto pode ser utilizado nesta análise.  

Analisando os gráficos das figuras    ,    ,      e     , percebe-se que o 

modelo de Varas et al. (2007) requer um número de passos de tempo 

aproximadamente onze vezes maior, para evacuar a mesma quantidade de 

pedestres nos cenários 1 e 2, quando comparado ao modelo proposto.  Para 

evacuar a mesma quantidade de pedestres nos cenários 3 e 4, o modelo de Varas et 

al. (2007) exige um número de passos de tempo cerca de três vezes maior que o 

modelo proposto. Além disso, o número de evacuados por passo de tempo é maior 

no modelo proposto. Isso se deve ao fato de que no modelo proposto os pedestres 

têm outras opções de movimento, caso o seu movimento preferido não esteja 

disponível, criando assim, caminhos alternativos durante a evacuação.  

 

Caso 2: Obstáculos versus Tempo de Evacuação 

 

Este estudo de caso tem como objetivo analisar a influência dos obstáculos sobre os 

tempos e sobre as rotas de evacuação a partir da análise do gráfico da relação do 

percentual de evacuados por passo de tempo no modelo proposto. Para a realização 

desse estudo utilizou-se como cenário teste um quadrante da arquibancada superior 

totalmente povoado (      pedestres), considerando-se o tempo que os pedestres 

gastam para evacuarem a arquibancada. Cada quadrante do estádio tem três túneis 

que dão acesso aos corredores. Estes, por sua vez, conduzem os pedestres às 

rampas de acesso ao estádio. Três situações são analisadas sobre esse cenário e 

representadas no gráfico da Figura 5.12: 1) Cenário com todos os túneis 

desobstruídos (curva vermelha); 2) Cenário com o túnel central bloqueado (curva 

azul); 3) Cenário com o túnel central desbloqueado e os outros dois bloqueados 

(curva lilás).  
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Figura 5.12. Número de evacuados (%) por passo de tempo considerando um quadrante do nível 
superior do estádio, povoado com       pedestres. 

 

Como os pedestres estão distribuídos igualmente por todo o cenário e 

escolhem a saída desbloqueada mais próxima para efetuarem seus movimentos, 

bloqueando o túnel central faz com que o fluxo que originalmente iria para este túnel 

seja divido igualmente para os outros dois túneis. A curva em azul no gráfico da 

Figura 5.12 mostra essa situação. A diferença entre os tempos de evacuação para 

essa configuração e a configuração sem nenhum túnel obstruído é de cerca de     

passos de tempo, quase o dobro do tempo sem obstrução de saídas.  

Ao bloquear duas saídas, a melhor combinação para a eficiência da 

evacuação é deixar apenas a saída central livre, uma vez que a distância percorrida 

pelos agentes mais distantes da saída é menor comparado a outras combinações de 

bloqueio. A curva em lilás na Figura 5.12 mostra que, ao se bloquear os túneis das 

extremidades, o tempo de evacuação aumenta em torno de     passos se 

comparado ao bloqueio de um túnel.  
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5.4 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foram apresentados e analisados os testes realizados para validar o 

modelo proposto por este trabalho, apresentando suas vantagens e desvantagens. 

Mostrou-se que o modelo proposto assemelha-se ao modelo base, quando não se 

considera a situação de conflito entre os pedestres na dinâmica de movimento. No 

entanto, quando a situação de conflito é levada em consideração, verifica-se a 

diferença entre os modelos. A fim de comparar os modelos e validar as alterações 

propostas, foram realizados testes em um estádio de futebol, e chegou-se a 

conclusão de que tais alterações fazem com que o modelo proposto mostre-se mais 

eficiente do que o modelo de Varas et al. (2007) ao analisar a relação entre o 

número percentual de evacuados e o tempo de evacuação.  

No Capítulo 6, são tecidas algumas conclusões a cerca deste trabalho e 

são apresentadas algumas ideias para trabalhos futuros que possam vir a melhorar 

o modelo proposto. 
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6  Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

6.1  Conclusões 

 

Nesta dissertação foi apresentado um modelo de autômato celular bidimensional 

para a evacuação de multidão de ambientes com múltiplos andares. Esse modelo é 

baseado no modelo de campo de piso estático desenvolvido por Varas et al. (2007) 

para simular o processo de evacuação de pedestres em uma sala com boa 

visibilidade e com obstáculos fixos. Foram feitas algumas alterações no modelo 

base. A primeira delas foi a inclusão de mais de uma célula alvo, caso exista, para 

os pedestres. Assim, eles continuam preferindo deslocar-se para uma célula que 

tem um valor de campo de piso inferior ao de sua célula atual, mas essa não é sua 

única opção de movimento, ou seja, os pedestres planejam caminhos alternativos 

caso aquele pelo qual optou inicialmente não esteja disponível. Além disso, na 

resolução de conflitos, um pedestre usa suas outras opções de movimento caso ele 

perca a disputa pela célula com outro pedestre. Essas alterações contribuíram para 

um melhor aproveitamento do espaço disponível para o movimento e deu maior 

realismo aos deslocamentos da multidão, permitindo maior fluidez na evacuação. 

Além das alterações realizadas, sugeriu-se a utilização de múltiplas 

grades na representação de ambientes com vários andares, como edifícios. 

Mostrou-se que a dinâmica de movimento dos pedestres utilizando múltiplas grades 

é semelhante à dinâmica em uma única grade e seu uso pode alterar minimamente 

o resultado da simulação. A utilização de múltiplas grades também permite explorar 

uma gama maior de cenários, utilizando funções simples de transição entre grades.    

O modelo proposto foi comparado a um modelo existente, onde foi 

possível perceber as diferenças entre eles, principalmente nas situações de conflito. 

No modelo proposto os pedestres utilizam melhor os espaços disponíveis para o 

movimento devido às regras estabelecidas na forma como os pedestres se 

movimentam e interagem.  
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O modelo demonstrou sua capacidade de uso para simulação e análise 

de evacuações, podendo ser possível sua utilização para estimar dados 

relacionados ao ambiente estudado. 

 

6.2  Trabalhos Futuros 

 

O modelo demonstrou sua capacidade de uso para simulação e análise de 

evacuações. No entanto, melhorias devem ser consideradas para tornar o modelo 

ainda mais robusto e realista. Por exemplo, durante o processo de evacuação, os 

pedestres podem caminhar e até mesmo saltar os obstáculos. Nas simulações 

apresentadas neste trabalho, como na simulação da seção do estádio de futebol, 

permitiu-se que os pedestres ocupassem células que, em outros passos de tempo, 

representam obstáculos, apenas na configuração inicial. Assim, o movimento sobre 

os assentos das arquibancadas não foi permitido. A inclusão desse fator deixaria o 

modelo mais realista, mas seria necessário considerar parâmetros como a condição 

física dos pedestres.  

Além disso, no presente trabalho, os obstáculos ocupam apenas um 

número inteiro de células, assim como no modelo de Varas et al. ( 2007), o que, em 

geral, não é verdade. Uma alternativa para tornar isso possível seria fazer uma 

discretização mais fina da grade nas células de obstáculos (KIRCHNER et al., 2004). 

Ainda em relação aos obstáculos, o modelo se tornaria mais realista se obstáculos 

móveis fossem considerados, visto que os próprios pedestres podem tornar-se 

obstáculos durante uma evacuação.  

Neste modelo, os pedestres são modelados uniformemente, mas no 

mundo real, as pessoas possuem características próprias, tanto psicológicas quanto 

fisiológicas e, durante uma evacuação, eles podem ser afetados de maneira 

diferente pelo ambiente. Portanto, a inclusão de pedestres heterogêneos é uma ideia 

a ser considerada. 
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Outro fator relevante para a aplicação proposta é o fator nível, uma vez 

que ele exerce uma função ativa no modelo de evacuação de estádio. Neste 

trabalho, o fator nível não foi considerado e assim, subir ou descer um degrau exige 

dos pedestres o mesmo esforço de andar em um plano. Uma alternativa para a 

inclusão desse fator neste modelo é atribuir a cada célula um peso que indica seu 

valor de nível, em conjunto com um fator de atratividade, dependente do nível, para 

cada célula. O fator de atratividade indica aos pedestres o caminho cujo esforço de 

subir os degraus é mínimo (LI-JUN et al., 2009).    

Esses são alguns dos fatores que podem ser implementados para uma 

melhoria futura do modelo proposto. A obtenção de um modelo capaz de gerar 

resultados e comportamentos mais próximos dos observados na realidade é um dos 

objetivos almejados em trabalhos futuros. 
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