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SIMULAÇÃO DE ROTA DE FUGA E SINALIZAÇÃO UTILIZANDO MULTI-AGENTES
E REALIDADE VIRTUAL

Luiz Antônio Fernandes Braga

Março / 2006

Orientador: Nelson Francisco Favilla Ebecken

Programa: Engenharia Civil

Este trabalho apresenta requisitos para a realização de simulação em realidade
virtual do uso de rotas de fuga em caso de sinistro, com a utilização da sinalização
como elemento de direção do agente autônomo. Incorporando os conhecimentos
adquiridos nas áreas de segurança, sinalização, comportamento humano e sistemas
multi-agentes, é desenvolvido o simulador apresentado, permitindo a visualização do
uso de rotas de fuga e respectiva sinalização, possibilitando uma análise do
comportamento dos ocupantes durante a evacuação. O simulador permite uma
adaptação para diversos ambientes e tipos de agentes e sinistros, tornando-o uma
ferramenta versátil.
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Luiz Antônio Fernandes Braga
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This work presents the requirements for the accomplishment of a Virtual Reality
simulation of the use of escape routes in hazardous situations, using its signage
system as guidance element to autonomous agents. Based on the knwoledge acquired
in the safety, signage, human behavior and multi-agent systems areas, the presented
simulation tool prototype is developed, allowing the visualization of the escape routes
and signage use, enabling an analysis of occupant behavior during evacuation. The
simulation tool is adaptable to various sites, environments, agent types and hazards,
making it a vesatile tool.
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1. Introdução

Durante o desenrolar desta tese ressaltou-se o papel do pesquisador de uma área
interdisciplinar. Esta área pressupõe o interfaceamento de diversos saberes,
dissociados e às vezes díspares, de modo que de sua união surja um novo produto,
pensamento, metodologia. Depreende-se daí que o papel do pesquisador torna-se o
de um aglutinador de informações buscando, talvez nas mais improváveis áreas, os
conhecimentos e técnicas que, como partes, formarão um todo.

É com este viés que o trabalho desta tese foi desenvolvido, lugar onde se juntam
áreas ligadas à psicologia, à engenharia, à comunicação visual, à computação gráfica,
à segurança contra incêndios entre outras, compondo o resultado aqui exposto.

1.1 Proposta e fundamentação

1.1.1 Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo definir as bases para o desenvolvimento de um
ambiente multi-agente para simulação do uso de Rotas de Fuga e Sinalização em
Realidade Virtual.

1.1.2 Contribuição

•

Possibilitar melhor qualidade no estudo e avaliação das Rotas de Fuga e
respectiva Sinalização;
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•

Conseqüente diminuição do risco para seres humanos;

•

Visualização e interação no projeto, uma vez que pretendemos tanto a simples
observação como a imersão servindo de ferramenta projeto, avaliação e teste
das rotas de fuga;

•

Precedência à existência do ambiente real, gerando feed-back para o projeto,
alterando-o, caso se mostre necessário, aumentando o grau de segurança;

•

Conseqüente diminuição de custos na implementação do projeto devido à
eliminação prévia de possíveis problemas.

O fato de que qualquer rota de fuga deve ser sinalizada, e que o bom êxito no uso de
uma rota, quer de fuga ou não, é resultado de projeto e sinalização adequados, serve
como fundamento à idéia.

A importância dos sistemas de sinalização está diretamente relacionada com a
diminuição do tempo perdido na orientação, através de informações e orientações
que levam o indivíduo a uma rota de fuga ou área de segurança apropriadas.
Esse item é especialmente importante em hotéis, grandes prédios comerciais e
estruturas onde as escadas (ou rotas de fuga) não são regularmente usadas, e o
indivíduo não está totalmente familiarizado com a arquitetura. Ozel (1992) relacionou
a habilidade de uma pessoa se orientar, achar um caminho em caso de emergência,
com a precisão do seu mapa cognitivo. Isso é criado e mantido de acordo com o
sistema de sinalização, a complexidade da arquitetura e a clareza das saídas.
Quanto menor for a população envolvida na evacuação de locais desconhecidos,
tanto maior será a importância da sinalização para assistir a orientação. “Wayfinding”
é definido como um processo envolvendo tomada de decisão, execução de decisão e
processamento de informação necessária para atingir determinado destino
(PASSINI, PROULX, 1995).
[...] O sistema de sinalização deve prover o indivíduo com informação suficiente para
minimizar o tempo gasto com wayfinding. Isso é obtido quando o sistema guia os
indivíduos por uma rota de fuga apropriada (NELSON, MACLENNAN, 1996).
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Tal sistema tem que funcionar tanto em condições normais quanto em condições de
evacuação, que pode incluir altos níveis de fumaça (PAULS, 1990).
Diferentes tipos sofisticados e tecnologicamente avançados de sinalização, assim
como um projeto arquitetônico otimizado, podem ajudar a otimizar o processo de
orientação. A própria arquitetura do local pode ajudar neste processo, apresentando
uma planta simples e fácil de se orientar.
Assim como no caso dos sistemas de alarme, a informação dos sistemas de
sinalização deve se apropriada e inequívoca, como também deve estar em
conformidade com qualquer outro sistema de informação, como das equipes de
socorro que dão orientações durante a evacuação. (GWYNNE et al. 1998)

Em levantamento realizado nas ferramentas de simulação de evacuação, que serão
descritas no item referente ao estado da arte, não encontramos nenhum sistema que
se preocupe com a integridade, pertinência e funcionamento da sinalização.

Consideramos também que a inserção da sinalização muda todo o conceito de
navegação do indivíduo, tornando-o mais próximo do real, sem a adição de trilhas prédefinidas, e com a sinalização assumindo uma importância maior nos casos em que
não há intimidade do ocupante com a estrutura.

A utilização de multi-agentes tem como objetivo conferir autonomia aos elementos
envolvidos, procurando aproximá-los também de um sistema de ação-reação mais
real.

1.1.3 Características específicas

O uso de uma rota de fuga pressupõe a ocorrência de um sinistro. Diversos tipos de
sinistro podem ocorrer em uma construção dependendo de sua localização e do tipo
de uso a que se destina. Podemos enumerar vazamentos dos mais diferentes tipos em
indústrias, sendo de resíduos tóxicos gaseificados ou líquidos (que acabam emanando
gases) e que têm um procedimento específico para ser combatidos ou ocorrências de
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desmoronamentos que, dependendo da extensão e velocidade, não deixam margem
para escape, destruindo a própria rota de fuga, entre outros. Entretanto, todas as
construções estão sujeitas a um tipo de sinistro, independente de sua aplicação: o
incêndio. Além de sua característica letal, o fogo é responsável por gerar efeitos
colaterais fatais para o homem, mesmo antes deste entrar em contato com as chamas
propriamente ditas. A fumaça e o calor são conseqüências do fogo, e seus primeiros
indícios. Tendo em vista tais características, quando falarmos em sinistro estaremos
considerando unicamente os incêndios. As referências comportamentais levantadas
para esse tipo de sinistro, valem em grande parte para qualquer outro tipo, sendo
respeitadas as especificidades de cada um.

1.2 Descrição dos capítulos

Capítulo 2 - Segurança e Sinalização

Neste capítulo abordamos os aspectos e objetivos da segurança contra incêndio,
mostrando que a sinalização é um deles, tendo papel relevante, como visto
anteriormente. No que tange a sinalização, não nos preocupamos em descrever
aspectos projetuais, mas sim características específicas da sinalização de emergência
e dos aspectos cognitivos que devem ser levados em conta em um processo de
classificação do projeto de sinalização para fins de utilização do mesmo na simulação.

Capítulo 3 – Comportamento humano em sinistros

O terceiro capítulo é iniciado com breve histórico do desenvolvimento das pesquisas
nesta área nos Estados Unidos e permite-nos traçar um panorama do seu início aos
dias atuais. Apresentamos então aspectos relevantes para a evacuação, como o
retardo no tempo de resposta ao alarme e fatores que influenciam o comportamento
humano durante sinistros e respectivas conseqüências.
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Capítulo 4 – Sistemas Multi-agentes

O presente capítulo é dedicado à descrição desta sub-área da Inteligência Artificial, e
nele abordamos sua estrutura, recursos e aplicações.

Capítulo 5 – Meta-modelo

O quinto capítulo apresenta a proposta de levantamento de dados, modelagem dos
elementos físicos e modelagem dos agentes. A preocupação nesse caso é apresentar
um panorama básico que sirva para aplicação em qualquer tipo de caso.

Capítulo 6 – Implementação e proto-modelo

Baseados genericamente sobre as rotas de fuga em plataformas, modelamos um
proto-ambiente para testar a idéia do presente trabalho. Mostramos as características
específicas de implementação do ambiente, assim como considerações sobre o
desenrolar da simulação.

Capítulo 7 – Resultados

Considerações sobre os resultados obtidos a partir do proto-modelo, indicando os
próximos passos para o desenvolvimento do mesmo.

Capítulo 8 – Considerações finais

Conclusões sobre o trabalho proposto, assim como desdobramentos futuros que foram
vislumbrados durante e depois do desenvolvimento da pesquisa.
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1.3 Estado da arte

Simulações “reais” e numéricas foram conquistas do homem no desenvolvimento e
estudo de tecnologias e situações diversas, principalmente naquelas em que a vida
humana estivesse em risco. O computador trouxe uma nova perspectiva para esse
campo, em primeiro lugar com sua capacidade de cálculo inigualável, e posteriormente
com suas ferramentas e acessórios de visualização e interação, conferindo
características realistas à própria simulação. Hoje, simulações são empregadas nos
mais diversos campos do saber, da medicina à acústica.

No caso da presente proposta, procuramos identificar sistemas de simulação cujo foco
principal seria a evacuação de uma construção, não importando o tipo, com o fim de
prever o seu desenrolar. Nosso objetivo consistia em analisar as características dos
sistemas, identificando as soluções tecnológicas e paramétricas utilizadas, a fim de
obtermos um espectro do estado da arte nessa área.

O primeiro sistema de simulação encontrado foi o HAZARD I (NIST Handbook 146,
HAZARD I – Fire Hazard Assessment Method)– aplicativo para avaliação de risco de
incêndio. O histórico deste sistema remonta à década de 70, quando o NIST (National
Institute of Standards and Technology) sustentou o desenvolvimento, pela Harvard
University, de modelos numéricos que pudessem prever a temperatura em um
ambiente contendo fogo. Diversos problemas faziam-se presentes na época, como
longo tempo de execução, necessidade de computadores de grande porte (disponíveis
somente no governo ou em ambiente acadêmico) crashes do programa e modelos que
eram difíceis de usar e interpretar, entre outros. Na época, grande parte da física e
química do fogo ainda não eram compreendidas, não tendo sido incluídas no sistema,
cuja capacidade de previsão mostrou-se inconsistente.
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Ampliando a pesquisa, o NIST lançou em 1983 um programa visando o
desenvolvimento de uma ferramenta que avaliasse o papel de um material ou produto
específico, em um tipo determinado de fogo, em um ambiente ou grupo de ambientes
característicos. A fase de projeto mostrou que a tarefa era gigantesca, pois seria
necessário não só prever o desenvolvimento do fogo, como seria necessário entender
o movimento e comportamento dos ocupantes, assim como os efeitos fisiológicos e
psicológicos que estes apresentariam.

Em 1986 o NIST já contava com o FAST (Fire and Smoke Transport) realizando
previsões corretamente dentro de certos limites. Um psicólogo estava desenvolvendo
um modelo de evacuação com regras de comportamento baseadas em entrevistas
com vítimas de incêndios, e um programa de toxicologia identificava que apenas um
pequeno número de substâncias tóxicas causava reações. Assim, em 1989 foi lançada
a primeira versão do aplicativo HAZARD I. Com o tempo o pacote foi incorporando
diversos avanços tecnológicos, contado com o modelo de evacuação EXITT (Exit
Time), cujo principal diferencial era a inclusão de um módulo comportamental, como
investigação do fogo, ajuda a outros e crianças aguardando instruções; apresentava
também um modelo toxicológico TENAB (TENABility), que tentava modelar os efeitos
fisiológicos decorrentes da inalação de gases tóxicos.

É informado que em um caso judicial o HAZARD I conseguiu prever o
desenvolvimento de um incêndio, indicando quais ocupantes escapariam com vida e
quais morreriam, localizando os corpos e dando uma previsão do resultado da
autópsia (BUKOWSKY et al 1989).

No Canadá esta área de estudo é capitaneada pelo Institute for Research in
Construction (IRC), apoiado pelo National Research Council Canada. O IRC
desenvolveu alguns aplicativos de avaliação de risco de incêndio, dos quais
destacamos dois: FIRECAM – Fire Risk Assessment for Residential and Office
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Buildings e o FIERASystem – Fire Risk Assessment for Light Industrial Buildings. Em
ambos os casos, o objetivo principal é avaliar os riscos em uma construção, e
potenciais perdas.

O objetivo específico do primeiro – FIRECAM - é avaliar o nível de segurança para os
ocupantes de um prédio residencial ou comercial, que um determinado projeto de
sistemas de segurança é capaz de prover, face a um sistema com especificações
padrão, baseado nos códigos de construção. O modelo avalia a qualidade do sistema
proposto, determinando se está em conformidade com os requisitos, igualando-os ou
superando-os.

O segundo sistema – FIERASystem - tem como objetivo a avaliação de construções
industriais leves, principalmente depósitos e hangares, com dinâmica e interface
diferentes do primeiro. O sistema baseia-se em uma estrutura que permite a definição
de objetivos e possíveis cenários de incêndio, avaliando o impacto de cada cenário na
proteção à vida e à propriedade. O usuário é guiado através de uma seqüência de
opções à sua escolha, como objetivos da segurança, características do prédio e dos
ocupantes, critérios para a propagação do fogo e fumaça, segurança dos ocupantes,
proteção da propriedade e continuidade das operações. As opções de proteção ativa e
passiva contra fogo a serem avaliadas são selecionadas juntamente com o cenário de
possíveis incêndios. O resultado é dado como número de mortes e perdas
patrimoniais esperadas para cada conjunto de especificações e cenário, podendo o
sistema determinar se os objetivos de segurança contra incêndio foram satisfeitos,
realizar uma análise de risco ou uma avaliação completa do risco de incêndio.

Nenhum dos dois sistemas utiliza a Realidade Virtual como paradigma de visualização
e interação, sendo sistemas “estanques”, fornecendo o resultado ao final do
processamento, sem intervenção durante o mesmo.
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Na Inglaterra encontramos o sistema de simulação que é atualmente o mais
referenciado no setor, o EXODUS. Coincidentemente é o sistema que mais se
assemelha em termos de objetivos à nossa proposta, e sobre o qual conseguimos
mais informações.

Seu desenvolvimento é responsabilidade da Universidade de Greenwich, e teve início
em torno de 1990, sendo que em 1996 já existia em larga disponibilidade, tendo
estabelecido uma base de clientes em oito países já em 2000.

EXODUS é um conjunto de aplicativos para simular comportamento e movimento
humano em espaços amplos e complexos, sendo dividido atualmente nas seguintes
versões:

1. buildingEXODUS, direcionado para construções;
2. airEXODUS, para o projeto de aeronaves;
3. vrEXODUS, uma ferramenta de animação em Realidade Virtual;
4. maritimeEXODUS, para aplicações marítimas;
5. railEXODUS, para aplicações ferroviárias, em desenvolvimento.

Em sua concepção, EXODUS procura tratar interações entre pessoas, entre as
pessoas e a estrutura na qual estão confinadas, e entre as pessoas e o ambiente
(características como ar, gases, calor, etc.). A simulação é controlada por regras (ou
heurística) pré-definidas, agrupadas em seis sub-modelos interativos (Figura 1), a
saber:

Ocupante – mais de 20 atributos definem e localizam os ocupantes, como: idade,
peso, sexo, localização, distancia, etc.;
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Figura 1 – Diagrama de módulos
Fonte: apresentação Exodus – FSEG, University of Greenwich, 2004.
Movimento – controla a movimentação física considerando o terreno e as
características do ocupante, como movimentação em escadas ou espaços livres;

Riscos – controla o ambiente, podendo receber dados diretamente do CFAST
(desenvolvido pelo NIST, o mesmo do HAZARD I), ou manualmente de outros
modelos ou dados experimentais, contando com as especificações características do
fogo – gases tóxicos, fumaça e calor – e do ambiente físico, como destroços, corpos e
abertura de portas;

Toxicidade – controla o efeito do calor, gases e fumaça;

Comportamento – conta com dois enfoques: local e global, sendo que o local modifica
o global, o que permite que os ocupantes reajam e modifiquem seu comportamento. O
comportamento global dirige os ocupantes para a saída familiar mais próxima, faz uma
avaliação das saídas, favorecendo as mais familiares e escolhe uma saída. O
comportamento local é responsável pelos tempos de resposta, resolução de conflitos,
mudança de direção, ultrapassagens, evitar obstáculos e influência das equipes
funcionais.
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Estrutura – controla a estrutura física na qual se desenrola a simulação.

Chama a atenção o fato do aplicativo proporcionar a visualização através de dois
sistemas, um baseado na geração de um “filme” e outro em Realidade Virtual.
Entretanto, ambos os sistemas de visualização necessitam que a simulação tenha sido
completada anteriormente, sendo “reprisadas”. Outra característica que deve ser
destacada é o sistema de malha bi-dimensional de nós (Figura 2). Os nós são ligados
por arcos, sendo que o caminho que os ocupantes percorrem é sempre de um nó para
o outro ao longo dos arcos. Os nós possuem atributos definindo o tipo de terreno, o
estado do ambiente (como gases, temperatura, etc.), a posição e o comportamento
global.

Figura 2 – Malha de nós
Fonte: apresentação Exodus – FSEG, University of Greenwich, 2004

No Brasil já existe em teste um Simulador de Emergência por Computador,
desenvolvido pela Pós-graduação em Computação Aplicada da Universidade do Vale
do Rio dos Sinos, UNISINOS, localizada em São Leopoldo, RS. A simulação realizada
é de abandono de prédio, e faz parte de um projeto de pesquisa do Centro de
Simulação de Humanos Virtuais – CSHuV – do Laboratório CROMOS, de Simulação
de Humanos Virtuais, coordenado pela professora Soraia Raupp Musse, em parceria
com a HP do Brasil. Os primeiros resultados relatados dão conta de uma boa
performance do simulador quando comparado com um exercício de evacuação,
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mostrando apenas pequena diferença no tempo de evacuação, sendo o modelo virtual
ligeiramente mais rápido que o exercício real, salvaguardando-se o fato de que no
modelo virtual foram colocados menos indivíduos do que no exercício. Devido ao
projeto encontrar-se ainda em andamento, sua parceria com uma empresa privada e a
semelhança com nossa própria proposta, não obtivemos mais dados sobre o
simulador.
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2. Segurança e Sinalização

Escolhemos unir esses dois itens em um único capítulo, porque conforme ficará
evidenciado em seu decorrer, a sinalização é um dos fatores que acorrem à
segurança, sendo uma, senão a mais importante das formas disponíveis de
comunicação com o ocupante, uma vez que nem sempre existem agentes ou equipes
de segurança nem sistemas de voz para comunicação e orientação para auxiliar na
evacuação.

2.1 Segurança

A matéria Segurança ramifica-se em diversas áreas, sendo que a que desejamos
colocar em foco é a segurança contra incêndios.

Os objetivos da segurança contra incêndios podem ser descritos como:

•

Proteção à vida – diminuição de risco apresentado à vida dos usuários e
equipes de socorro, e

•

Redução de danos patrimoniais - patrimônio imóvel, móvel, documentos,
equipamentos, maquinários e produtos matéria prima e beneficiados.

A vida encontra-se em risco quando o ser humano é exposto ao calor, fumaça e fogo,
e conseqüências como desabamento (Tabela 1). Com o objetivo de realizar a
segurança contra incêndios foram e constantemente são desenvolvidos sistemas de
segurança contra incêndios. Encontramos em Vargas (2005) sua descrição funcional:
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Sistema de segurança contra incêndio consiste em um conjunto de meios ativos
(detecção de calor ou fumaça, chuveiros automáticos, brigada contra incêndio, etc.)
e passivos (resistência ao fogo das estruturas, compartimentação, saídas de
emergência, etc.) que possam garantir a fuga dos ocupantes da edificação em
condições de segurança, a minimização de danos a edificações adjacentes e à
infraestrutura pública e a segurança das operações de combate ao incêndio, quando
essas forem necessárias.

Tabela 1 – Causa da morte em incêndio de edifícios
País
França
Alemanha
Países Baixos
Reino Unido
Suíça

Calor e fumaça
95%
74%
90%
97%
99%

Outras causas
5%
26%
10%
3%
1%

Fonte: PLANK, 1996 (apud VARGAS 2005)

O risco que um local apresenta de incendiar-se e a intensidade do incêndio decorrem
dos seguintes fatores (VARGAS 2005):

•

Atividade exercida no local;

•

Material combustível (carga de incêndio);

•

Arquitetura da estrutura, incluindo ventilação;

•

Material empregado na estrutura (propriedades térmicas e combustíveis);

•

Sistemas de segurança e proteção contra incêndio;

•

Manutenção dos sistemas de proteção contra incêndio;

Atividades diferentes, estruturas diferentes, materiais diferentes apresentam riscos
diferentes, levando-nos a diversas considerações:
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•

normas específicas de segurança devem ser adotadas tanto na construção
quanto na ocupação dos espaços;

•

armazenamento

de

material

combustível,

quer

matéria

prima,

quer

manufaturada ou de qualquer outra natureza, representa carga de incêndio;

•

uma arquitetura adequada à atividade desenvolvida em determinado espaço é
importante para preservar os requisitos de segurança necessários;

•

materiais empregados na construção e acabamentos possuem diferentes
propriedades térmicas e de combustão, por exemplo: lã de vidro e isopor;

•

inexistência ou inadequação de sistemas de segurança e proteção contra
incêndio, ou contrariamente, sua perfeita adequação e funcionamento
decorrente de manutenção apropriada, podem e fazem a diferença em um
sinistro, principalmente quando o tempo para a evacuação é escasso.

A tabela 2 nos apresenta um quadro dos fatores envolvidos nos incêndios, e a
influência que exercem no próprio incêndio, na segurança da vida e do patrimônio.
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Tabela 2 - Resumo dos fatores e suas influências.
Fatores
Tipo, quantidade e distribuição da
carga de incêndio

Características da ventilação do
compartimento

Compartimentação

Resistência ao fogo das estruturas

Rotas de fuga seguras

Reserva de água
Detecção de calor ou fumaça

Chuveiros automáticos

Hidrantes e extintores
Brigada contra incêndio bem treinada

Corpo de Bombeiros

Projeto de engenharia de incêndio

Influência na:
Severidade do Incêndio
A temperatura máxima de um
incêndio depende da quantidade, tipo
e distribuição do material combustível
no edifício
Em geral, o aumento da oxigenação
faz aumentar a temperatura do
incêndio e diminuir sua duração.
Quanto mais isolantes forem os
elementos de compartimentação
(pisos e paredes), menor será a
propagação do fogo para outros
ambientes, mas o incêndio será mais
severo no compartimento.
A resistência ao fogo das estruturas
de aço, por serem incombustíveis,
não afeta a severidade do incêndio.
Às vezes o desmoronamento de parta
da edificação (coberturas, por
exemplo) aumenta a oxigenação e
reduz a duração do incêndio.

Segurança da vida
O nível do enfumaçamento,
toxicidade e calor depende da
quantidade, tipo e distribuição do
material combustível no edifício.
A ventilação mantém as rotas de
fuga livres de níveis perigosos de
enfumaçamento e toxicidade.
A compartimentação limita a
propagação do fogo, facilitando a
desocupação da área em chamas
para áreas adjacentes.

A resistência ao fogo das estruturas
tem pequeno efeito na segurança à
vida em edifícios de pequena altura
ou área, por serem de fácil
desocupação. No caso de edifícios
altos é essencial prever a resistência
ao fogo, indicada na legislação ou em
normas, para garantir a segurança ao
escape dos ocupantes, às operações
de combate e à vizinhança.

Segurança do patrimônio
O conteúdo do edifício é
consideravelmente afetado por
incêndios de grandes proporções.
A ventilação facilita a atividade de
combate ao incêndio por evacuação
da fumaça e dissipação dos gases
quentes.
A compartimentação limita a
propagação do fogo, restringindo as
perdas.

A resistência ao fogo dos elementos
estruturais é fundamental para
garantir sua estabilidade. Geralmente,
o custo do conteúdo supera o custo
da estrutura, mas o colapso estrutural
pode trazer conseqüências danosas
às operações de combate ou à
vizinhança. Nesse caso há
imposições legais ou normativas de
resistência. Se o risco for mínimo, a
verificação de resistência pode ser
dispensada.

Rotas de fuga bem sinalizadas,
desobstruídas e seguras
estruturalmente são essenciais
para garantir a evacuação e
dependem do tipo de edificação.
Em um edifício industrial, térreo,
aberto lateralmente, a rota de fuga é
natural. Em um edifício de muitos
andares podem ser necessários
escadas enclausuradas, elevadores
de emergência, etc.
Água e disponibilidade de pontos de suprimento são necessárias para extinção do incêndio, diminuindo os riscos de
propagação e seus efeitos à vida e ao patrimônio.
A rápida detecção do incêndio,
A rápida detecção do início do
A rápida detecção do início de um
apoiada na eficiência da brigada
incêndio, por meio de alarme, dá aos
incêndio minimiza o risco de
contra incêndio e corpo de
ocupantes rápido aviso da ameaça,
propagação, reduzindo a região
bombeiros, reduzem o risco da
antecipando a desocupação.
afetada pelo incêndio.
propagação do incêndio.
Projeto adequado e manutenção de
Chuveiros automáticos limitam a
Chuveiros automáticos reduzem o
sistema de chuveiros automáticos
propagação do incêndio e reduzem a
risco de incêndio e seu efeito na
são internacionalmente reconhecidos
geração de fumaça e gases tóxicos.
perda patrimonial.
como um dos principais fatores de
redução do risco de incêndio, pois
contribuem, ao mesmo tempo, para a
compartimentação, a detecção e a
extinção.
Hidrantes, extintores e treinamento dos usuários da edificação, para rápido combate, reduzem o risco de propagação
do incêndio e seu efeito ao patrimônio e à vida humana.
A presença de pessoas treinadas
Além de reduzir o risco de incêndio, a A presença da brigada contra
para prevenção e combate reduz o
brigada coordena e agiliza a
incêndio reduz o risco e as
risco de início e propagação de um
desocupação da edificação.
conseqüentes perdas patrimoniais
incêndio.
decorrentes de um incêndio.
Proximidade, acessibilidade e
Em grandes incêndios, o risco à vida
Proximidade, acessibilidade e
recursos do Corpo de Bombeiros
é maior nos primeiros instantes.
recursos do Corpo de Bombeiros
otimiza o combate ao incêndio,
Dessa forma, deve haver medidas de facilitam as operações de combate ao
reduzindo o risco de propagação.
proteção independentes da presença
incêndio, reduzindo perdas estruturais
do Corpo de Bombeiros. Um rápido e
e do conteúdo.
eficiente combate por parte do Corpo
de Bombeiros reduz o risco à vida.
Um projeto de engenharia de segurança contra incêndio deve prever um sistema de segurança adequado ao porte e à
ocupação da edificação, de forma a reduzir o risco de início e propagação de um incêndio, a facilitar a desocupação e
as operações de combate. Dessa forma, reduz a severidade do incêndio, as perdas de vidas e patrimoniais.

Fonte: PLANK, 1996 (apud VARGAS 2005)

As Normas e Códigos de Segurança estabelecem os critérios que deverão ser
seguidos na implementação de um projeto. Usando um exemplo prático, veremos
abaixo o Código de Segurança Contra Incêndio do Estado do Ceará, onde
encontramos na Seção II, Meios de Fuga, o seguinte:
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Art. 17 – As edificações devem possuir características que estabeleçam rotas de
fuga, com rapidez e segurança.

Parágrafo Único – Entende-se por características que estabeleçam rota de fuga:
1. Escadas de Segurança
2. Elevadores de Segurança
3. Área de Refúgio
4. Iluminação de Emergência
5. Sinalização
Na Seção III, Meios de Combate a Incêndio:

Art. 18 – Entende-se por meios de combate a incêndio:
1. Extintores Portáteis
2. Extintores Sobre Rodas (Carretas)
3. Canalização Preventiva (Para grandes edificações)
4. Rede Preventiva (Para edificações industriais)
5. Chuveiros Automáticos (Sprinklers)
6. Instalação Fixa de Espuma
7. Instalação Fixa de Gás Carbônico
8. Instalação Fixa de Pó Químico Seco
9. Instalações Fixas de Halon
10. Pára Raios

Como podemos observar mais uma vez, a rota de fuga é um dos itens da Segurança,
estabelecida e indicada pela sinalização.

Uma vez que a função da rota de fuga é permitir a evacuação de uma estrutura, tornase interessante introduzir o conceito apresentado em Vassalos (2004) chamado de
“evacuabilidade”, originalmente destinado a embarcações e apresentado em um
relatório para a Agência Marítima e de Guarda Costeira elaborado pelo Centro de
Pesquisas de Estabilidade Naval, com cooperação das universidades de Glasgow e
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Strathclyde. O projeto apresenta duas diretrizes: coletar e analisar dados do processo
de evacuação de todas as fontes disponíveis e, apresentar os dados coletados para
uso em modelos de simulação de evacuação, incorporando a movimentação das
embarcações. A evacuabilidade é função de fatores que colaboram para um local ser
mais ou menos rapidamente evacuado, sendo a habilidade de evacuar uma estrutura
(na pesquisa, um navio) dentro de um determinado tempo, e dadas certas condições
iniciais. Uma boa evacuabilidade indica que o local possui características propícias
para uma rápida evacuação. A figura 3 nos mostra tais fatores.

A função Evacuabilidade (E) é representada da seguinte forma, cujos componentes
descreveremos abaixo:

E = f { est, d, r(t), v(ni); t }
est – modelo estrutural do navio – geometria, topologia e semântica dos domínio.
d – condições iniciais da evacuação – demográfica espacial e temporal das pessoas a
bordo.
r(t) – tempo de resposta – de acordo com a definição da IMO, deve abranger o tempo
de movimentação pré-evacuação, começando a ser contado ao soar do alarme.

v(ni) – velocidade de locomoção.

O autor considera que os três primeiros itens da equação, que formam as condições
iniciais, o modelo estrutural, as condições iniciais da evacuação e o tempo de
resposta, devam ser definidos antecipadamente e permanecer inalterados durante a
execução da simulação, sob risco de gerar-se um ambiente mutável dificultando uma
avaliação quantitativa dos efeitos, por ser muito difícil reproduzir a mesma seqüência
de ações, no mesmo estado do modelo.
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Figura 3: Conceito de Evacuabilidade (E)
Fonte: VASSALOS (2004)

A apresentação deste conceito é interessante porque traz à tona diversos itens
envolvidos na segurança, variáveis que devem fazer parte do levantamento de dados
para inserção no modelo de simulação.

2.2 Sinalização

Traremos inicialmente para consideração algumas características da visão, uma vez
que é a base de funcionamento de uma sinalização visual, principal fonte de
informações, no nosso caso, sobre rotas de fuga.

2.2.1 Características da visão

A visão pode ser considerada o mais importante dos nossos cinco sentidos. Tão
importante que a sabedoria popular sentencia: uma imagem vale por mil palavras.
Quando tratamos de sinalização visual, estamos justamente comunicando, através de
imagens, informações que, dependendo do contexto, podem ser vitais para o
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indivíduo. Uma imagem já traz todo um contexto, uma história, uma ou um conjunto de
informações, que se contidas em palavras, seriam necessárias várias delas para
passar a idéia desejada. No caso de uma emergência, tempo é vital, portanto,
comunicação imediata é imprescindível.

No texto a seguir, são enumeradas algumas características principais da visão que
são importantes para a incorporação em modelos de simulação.
Existem três elementos que formam a visão. São eles: o olho, a função de ver e a luz
que possibilita ao olho ver. Neste processo, somente a luz pode ser controlada –
pouco pode ser feito pelos olhos (exceto o uso de óculos, caso necessário), e a
função de ver é raramente controlável. Entretanto, todos deveriam apreciar os fatores
que influenciam a visibilidade e a comodidade das tarefas visuais.
São quatro os fatores: o tamanho do objeto; o contraste figura / fundo; o tempo
disponível para ver; o brilho do objeto (LUKIESH, sd in AMICK, 1947).
O primeiro fator é óbvio, pois todos sabem que quanto maior o objeto, mais
facilmente pode ser visto. A quantidade de luz disponível também influencia a
habilidade de ver pequenos objetos. A luz é, de fato, um amplificador de pequenos
detalhes. Funciona, assim, semelhantemente à um óculos funciona para aqueles que
o necessitam. Um teste demonstrou que a acuidade visual (habilidade de distinguir
pequenos detalhes) melhora mais quando se passa de 1 para 100 velas do que
quando se usa um óculos adequado, no nível mais baixo de iluminação.
O segundo fator, o contraste, também é bem conhecido na experiência cotidiana. Por
exemplo, uma linha branca em um tecido preto, é mais facilmente detectado do que
um fio preto em um tecido escuro, ou fio branco em tecido branco. As sombras
ajudam a distinguir os objetos criando contraste no brilho.
O terceiro fator é o tempo. Muitas pessoas não se dão conta de que é necessário
tempo para ver – que o funcionamento do olho é semelhante ao de uma câmera,
tirando fotos quando a iluminação é boa, mas necessitando tempo de exposição
quando a luz é insuficiente. Este fato é importante, principalmente quando o ver tem
que ser rápido, como em quase todas as áreas da vida moderna.
O quarto fator, o brilho, é determinado pela iluminação disponível na hora da função
de ver, e pela porcentagem de luz que é refletida para o olho. O brilho pode ser

21
controlado, e seu nível ideal é ditado principalmente pelos três primeiros fatores.
(AMICK, 1947)

Em vista destes fatores, certamente nos vem à mente as faixas e tintas reflexivas
usadas para sinalização, que fazem uso da característica do brilho, da luz nelas
refletida, para chamar a atenção. Outra característica importante para a sinalização de
emergência é o tempo necessário para ver. Em uma emergência as pessoas estão
com pressa em sair de um lugar, portanto, deverão estar se locomovendo mais
rapidamente do que o seu andar normal, provavelmente até correndo se as condições
o permitirem, e o tempo que terão para ver e receber uma mensagem será encurtado,
tornando-se vital uma comunicação rápida e clara, e a criação de dispositivos de
realce da sinalização – como as já citadas faixas e tintas reflexivas e iluminação
especial. Os projetos de sinalização já devem contemplar o uso de cores que estejam
dentro dos padrões existentes para as diferentes áreas, e que proporcionem o melhor
contraste, para uma melhor legibilidade.

Alguns fatos sobre a visão destacados por Amick (1947) podem contribuir ainda para
uma abrangência maior na modelagem de simulações. Vejamos a seguir.
1.

A visão humana normal é mais eficiente sob níveis normais de claridade externa.
Ou seja, os olhos podem detectar os menores objetos e os mais sutis contrastes
entre eles e o fundo na claridade correspondente à de um gramado sob o sol do
meio dia.

2.

Não vemos meramente com a visão e a luz. Esses são fatores essenciais.
Porém ver envolve mais. É uma tarefa que realizamos como seres humanos. É
um trabalho que realizamos com nossa energia, nosso músculos, nosso órgãos,
nosso cérebro, e até com nossa atitude e disposição.

3.

Tensão se acumula no homem quando os olhos estão realizando uma tarefa
importante, crítica. O contrário acontece quando se aumenta o nível de
iluminação.

4.

Tensão aumenta quando os olhos realizam uma tarefa sob claridade forte, como
a de uma fonte de luz forte e direta, sem proteção.
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5.

Alguns músculos do olho sofrem três vezes mais fadiga quando exigidos sob
baixos níveis do que altos níveis de iluminação.

6.

A freqüência cardíaca diminue durante uma leitura de uma hora com uma luz de
1 vela de potência, permanecendo praticamente inalterada quando a mesma
leitura é feita sob 100 velas.

7.

Ao longo do dia, há aumento na dilatação das pupilas de trabalhadores que
realizam tarefas críticas com auxílio da visão. Esta dilatação se deve à fadiga do
músculo que controla a íris.

8.

A freqüência do piscar dos olhos aumenta à medida em que a tarefa de ver se
torna mais difícil. Aparentemente, piscar é um tipo de alívio temporário do stress,
tensão ou fadiga. A freqüência do piscar é um método preciso de medir o
conforto da visão.

9.

O diâmetro da pupila diminui com a idade, portanto, uma melhor iluminação
torna-se mais importante ao passar dos anos.

10. A luz age como um ampliador de pequenos detalhes. Um objeto precisa ter
aproximadamente o dobro do tamanho para ser visto sob uma luz de 1 vela do
que sob 100 velas. A potência de 100 velas corresponde aproximadamente a
1% da máxima luz do dia.
11. Se uma dada tarefa necessita de 50 a 100 velas de iluminação, os olhos, se
portadores de deficiência, necessitam do dobro.
12. Um quarto das pessoas jovens e três quartos de todas as pessoas acima de 50
anos são portadores de deficiência visual. 1
13. Ler quando o livro está iluminado e o resto do local escuro causa fadiga no olho.
É necessária uma iluminação geral.

2.2.2 Características da sinalização (de emergência)

Se considerarmos a sinalização como um sistema visual que tem por objetivo informar
e orientar, devemos estar cientes de que ela só adquire especificidade no momento
em que aplicada. Alguns exemplos:
1

Hoje, praticamente 60 anos depois da publicação deste livro, temos por um lado uma eletrificação mais abrangente, o

que acarreta uma melhor iluminação, mas por outro, realizamos tarefas cada vez mais estressantes para os olhos,
como passar horas na frente de um computador.
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•

Sinalização de trânsito;

•

Sinalização de imóveis residenciais/comerciais;

•

Sinalização de equipamentos (uso), e assim por diante.

Para cada tipo de aplicação será necessário um projeto específico, que leve em
consideração requisitos e restrições. Via de regra o designer encarregado de criar os
pictogramas terá que se preocupar, além do objetivo principal, com o suporte, o
ambiente, público alvo, paleta de cores, material, etc.

Como a proposta deste trabalho está restrita à sinalização de emergência, estaremos
trabalhando em cima desta área, embora o que ali se aplica possa também ser
derivado para aplicação em outras áreas. É importante frisar que problemas
conceituais na fase de projeto de uma construção, qualquer que seja seu propósito,
como ausência de rotas de fuga e portas de saída de emergência, por exemplo, não
serão solucionados pela sinalização, porque simplesmente não haverá o que sinalizar.

Para o projetista ou designer é importante estar consciente de que como colocam
Horst et al (apud MATIAS, p.83, 2002):

O formato da mensagem, a apresentação em si, não é suficiente para alterar o
comportamento relativo à segurança. Fatores fundamentais são a credibilidade da
apresentação, familiaridade, as experiências anteriores e a facilidade e atrativo em
seguir as informações de segurança.

Matias (2002) propõe quatro recomendações conclusivas, oriundas de estudos de
percepção de riscos, que utilizamos como linha guia para esta discussão sobre
sinalização.

1. Conhecer o usuário, o receptor da mensagem, parece óbvio, mas muitas
situações são apresentadas com distorções ou porque a mensagem era complexa e
apresentava textos técnicos ou porque era apresentada para um público geral.
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Conhecer o público para o qual se produz a sinalização pode onerar a implantação
do projeto. Contudo, o designer ou quem quer que a vá produzir, estará cercado
apropriadamente de informações evitando prejuízos.

Em primeiro lugar, para se elaborar o projeto de sinalização de emergência de um
espaço, deve-se conhecer o seu propósito e o usuário que será encontrado ali. Em um
prédio industrial, por exemplo, será encontrado um extrato muito mais restrito de
usuários do que em um prédio comercial. Conhecer o usuário permitirá definir o
conceito que norteará a criação dos pictogramas e o tipo de linguagem e formato de
escrita que será empregado nas placas grafadas (muitas pessoas conseguem ler letra
bastão, mas têm dificuldade na leitura da letra minúscula cursiva ou bastão). Uma
grande preocupação para sinalização de emergência é o fato de que em certos casos
o extrato de usuários tem uma amplitude muito grande em diversos parâmetros, como
por exemplo:

Faixa etária – em certos locais são encontradas concomitantemente de crianças a
idosos, cada um apresentando restrições peculiares. Crianças até uma certa idade
fazem parte do grupo dos analfabetos, mas talvez já entendam certas imagens,
pictogramas. Apesar de sabermos que crianças nesta idade devem estar
constantemente acompanhadas dos pais, não podemos esquecer que em situações
com grande movimentação de pessoas, elas podem se perder dos mesmos. Outra
restrição que crianças apresentam é a estatura. Talvez não tenham um ângulo de
visão otimizado para determinada disposição de sinalização, quando até mesmo um
adulto diante delas pode estar “sombreando” uma placa. Quanto aos idosos, outros
problemas se apresentam, como perda da acuidade visual, perda da mobilidade, até
mesmo, perda do entendimento (neste caso encaixam-se junto com crianças no
critério de acompanhamento, mas sem o fator de se perderem, talvez com o fator
abandono).
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Instrução e cognição – o analfabetismo é conseqüência da falta de estudo formal,
que por sua vez, de modo geral leva também a uma alteração do nível cognitivo do
indivíduo, ligado à sua capacidade de abstração. O analfabetismo por si só já é um
empecilho direto à leitura de placas textuais, instruções de uso, advertências de todo
tipo, corroborando no processo de dificultar também o reconhecimento de
pictogramas, uma vez que o indivíduo se encontra em um estado de insegurança,
“navegando às cegas” no mundo da informação, talvez vital. Quanto mais alto o grau
de instrução de um indivíduo, maior sua capacidade de abstração. Bordenave (1993)
nos diz o seguinte:
Certos lingüistas denominam “códigos elaborados” os vocabulários e hábitos
gramaticais utilizados pelas classes altas, e “códigos restritos” os empregados pelas
classes populares. Algumas diferenças entre ambos os tipos de códigos podem ser
analisados sob diversos pontos de vista, tais como:
[...]
Abstrações: As classes populares são menos sensíveis à informação abstrata e às
questões ou assuntos pouco concretos, enquanto as classes mais altas
compreendem e usam generalizações e padrões abstratos. A linguagem do operário
ou camponês é concreta e literal (denotativa); sua linguagem figurativa (metáforas,
alegorias, etc.) inclui em geral animais e coisas; tende a personificar assuntos
impessoais.

A capacidade de abstração será usada no momento em que ele se deparar com um
símbolo até então desconhecido e que deverá ser decodificado para ser entendido.
Símbolos representam uma idéia, e no caso da sinalização, é necessário que esta
idéia fique clara. Para Piaget, que definiu os estágios do desenvolvimento cognitivo,
somente por volta dos 11 a 12 anos é que a criança encontra-se no estágio das
operações formais. A descrição de Ângela Brasil Biaggio (1976), segundo Piaget, nos
mostra exatamente este estágio:

Estágio das operações formais, mais ou menos dos 12 anos em diante: ocorre o
desenvolvimento das operações de raciocínio abstrato. A criança se liberta
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inteiramente do objeto, inclusive o representado, operando agora com a forma (em
contraposição a conteúdo), situando o real em um conjunto de transformações. A
grande novidade do nível das operações formais é que o sujeito torna-se capaz de
raciocinar corretamente sobre proposições em que não acredita, ou que ainda não
acredita, que ainda considere puras hipóteses. É capaz de inferir as conseqüências.
Têm início os processos de pensamento hipotético-dedutivos.

Os estudos de Piaget basearam-se em crianças submetidas a um estudo formal, não a
crianças, futuros adultos, analfabetos, daí a ressalva feita anteriormente quanto à
capacidade cognitiva de pessoas analfabetas, e extrapolando, mesmo algumas
alfabetizadas, mas que não passaram do estágio de operações concretas (GINN,
2005).

Tendo sido a palavra símbolo citada logo acima como detentora de um conteúdo, uma
mensagem, buscamos na Semiótica um esclarecimento maior sobre este aspecto,
achando inclusive embasamento para a individualização do entendimento:

Significado é o conceito ou imagem mental que vem na esteira de um significante, e
significação é a efetiva união entre um certo significado e um certo significante [...]
Em outras palavras, a significação de um signo é uma questão individual,
localizada no tempo e no espaço, enquanto o significado depende apenas do
sistema e, sob este aspecto, está antes e acima do ato individual. (NETTO, 1996).

Para Peirce (apud NETTO, p.58,1996) o signo é decomposto em ícone, índice e
símbolo.

O ícone é uma imagem do próprio objeto representado, como uma escultura
figurativa, uma fotografia, um diagrama. O índice é um signo que se refere ao objeto,
como a fumaça é um indício de fogo. O símbolo é um signo que se refere ao objeto
de acordo com uma associação de idéias, produzida por uma convenção, como
qualquer palavra de uma língua ou a cor verde como símbolo de esperança.

Como pode ser visto, é individual o que se entende de um signo, quer iconográfico,
indicial ou simbólico. Este caráter unitário, particular, só será diminuído na medida em
que se coletiviza os conceitos, as convenções e o conhecimento, o que ocorre através

27
da educação. É através desta homogeneização que se obtém uma comunicação
eficiente, principalmente no tocante à sinalização, uma vez que este não é um tipo de
comunicação individual, mas obrigatoriamente de caráter genérico e abrangente.

2. Quando existir uma variação muito discrepante de público em relação ao nível de
conhecimento, não pratique a média no projeto das sinalizações, procure trabalhar
com o resultado mais baixo.

Esta segunda recomendação envolve diretamente o que foi discutido acima sobre
instrução e cognição. Quando o projeto consegue adaptar o código visual para um
percentil mais baixo de entendimento, certamente gerará um sistema de sinalização
mais inclusivo, mais seguro até, por ser compreendido por um número maior de
pessoas, sendo mais rapidamente interpretado. Tal característica é importante porque
em situação de risco existe uma alteração do comportamento humano que pode até
diminuir o grau de cognição de um indivíduo.

3. Caso o público consista em grupos e subgrupos distintos, procure desenvolver
advertências apropriadas para cada subgrupo, evitando acumular toda a informação
em uma só advertência.

A concentração de informação nunca é benéfica na sinalização porque gera confusão.
Como a clareza é vital para a rapidez no entendimento da mensagem, informações
não pertinentes só fazem introduzir “ruído” na mesma. Exemplo: informação sobre
equipamentos de segurança para uso exclusivo de uma brigada de incêndio não
devem estar disponíveis para o público em geral, pois pode até induzi-lo a utilizar um
equipamento para o qual não tem preparo. O foco da ação desejada pela sinalização
estará sendo desviado caso haja esta interferência, ocorrendo perda de eficácia.

A linguagem empregada especificamente para subgrupos também será diferente,
podendo inclusive sair da iconográfica e passar para a grafada, porque estará sendo
determinada pelas características e funções do mesmo.
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4. Testar as sinalizações com uma amostragem, mesmo que pequena, é muito
importante após toda a preocupação anteriormente apresentada.

O teste prático é a maneira de validar um sistema de sinalização. A validação pode
indicar que o sistema está atingindo o resultado planejado ou que deva ser alterado,
adequando-se melhor aos requisitos.

O teste de uma sinalização faz parte da proposta ora apresentada, entretanto aqui, em
um contexto particular, ele tem que ser realizado cumprindo outro papel. Para que a
modelagem dos indivíduos (virtuais) que irão fazer parte da simulação de uso da
sinalização seja o mais realista possível, é necessário que estes sejam modelados de
acordo com o público que irá efetivamente fazer uso do ambiente sinalizado. Torna-se
necessário modelar o grau de cognição dos indivíduos de acordo com o perfil do
público em relação à sinalização proposta, importando um conhecimento prévio dos
mesmos (perfil do público e entendimento da sinalização por graus de cognição). Para
que se obtenha esta relação, propomos duas maneiras, ambas com o objetivo de
classificar cognitivamente uma sinalização proposta. A primeira é submetê-la à um
especialista que possa inferir quais ícones terão suas mensagens compreendidas por
que grupos de indivíduos, determinando a que nível cognitivo pertencem. A segunda é
submeter a sinalização a um teste prático com uma amostra de representantes dos
diferentes extratos de público que irão usar o local ao qual se destina, obtendo a
referida classificação. Esta segunda forma deve ser conduzida também por um
profissional da área psico-pedagógica, envolvida nas questões de cognição.

Outras preocupações no desenvolvimento de projeto de sinalização são:

As normas setoriais e normas de órgãos regulatórios que determinem regras
específicas devem ser obedecidas. Um sistema de sinalização que não contempla
estes tipos de disposições estará sujeitando os responsáveis às sanções da lei.
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As características físicas do espaço onde será aplicada a sinalização. Se o pé direito
do local é muito baixo, as placas não poderão ser colocadas no teto, e se os
corredores forem estreitos, também não poderão ser colocadas perpendicularmente à
parede. Dificuldades de fixação também deverão ser levadas em consideração, como
uma parede de vidro.

A localização da informação deverá ser cuidadosamente planejada, considerando-se
os acessos, a distância em que o usuário estará, obstáculos estáticos e móveis que
possam se interpor entre o usuário e a informação (por exemplo escadas usadas para
limpeza), iluminação, adequação antropométrica, a velocidade de locomoção em que
os indivíduos farão a leitura, entre outros.

A atratividade de um sistema visual é um fator importante para que se chame a
atenção do usuário, mesmo que este já esteja habituado com a informação e ache que
não precisa mais dela, porque deve ser objetivo primeiro da sinalização de advertência
evitar que o possível sinistro ocorra, e somente atenção constante ajuda a evitar um
acidente.

A pertinência e objetividade da informação também são vitais, porque “a efetividade
da advertência aumenta com a percepção do risco que uma determinada atividade
apresenta” (DEJOY, p.84, 1999 apud MATIAS, 2002). Se o usuário não encontra valor
ou mesmo verdade em alguns itens de uma sinalização, passará a considerá-la falha
como um todo, negligenciando informações pertinentes e importantes que são
apresentadas em outros pontos.

A redundância na advertência deve ser considerada como recurso envolvendo
sentidos diferentes, como a visão (placas) e a audição (sinais sonoros ou sistema de
som).
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3. Comportamento humano e incêndios

3.1 Histórico

A partir do momento em que o homem começou a adensar seu convívio e habitação,
problemas de toda sorte, derivados deste adensamento, surgiram, assim como
surgem até hoje. Em dado momento da história, o homem passa a reconhecer um
problema e a estudá-lo, com o objetivo de criar uma solução ou ao menos diminuir seu
impacto.

Em Bryan (2002) encontramos um resumo do desenvolvimento do estudo do
comportamento humano em incêndios, nos Estados Unidos, que serve-nos de
panorama da situação desta área em desenvolvimento.

1909 - primeira documentação sobre estudos de comportamento humano nos Estados
Unidos. Levantamento da velocidade dos pedestres para o projeto do prédio Terminal
Hudson, em Nova York.

1927 - primeira edição do Código de Saídas Prediais da Associação Nacional de
Proteção de Incêndios baseado em estudos conduzidos entre 1917 e 1927.

1930 (década) - estudos clássicos de evacuação envolvendo terminais ferroviários,
estações de metrô, teatros, lojas de departamento e prédios da administração federal,
conduzidos tanto em condições normais quanto em exercícios de evacuação,
publicados em 1935.
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1940 / 1950 (décadas) – não houve desenvolvimento de pesquisas apesar de
incêndios de grande proporção com perdas de vidas.

1950 – início do estudo acadêmico do comportamento de vítimas de incêndio.
Verificou-se um padrão de reentrada no incêndio do Arundel Park em 1956. Já havia o
reconhecimento de que a diferença entre um pequeno e um grande incidente era
causada pelo comportamento humano do pessoal logo antes e durante o incêndio.

1967 – 27 de janeiro, pega fogo a nave Apollo, morrendo 3 astronautas. 7 de fevereiro,
25 pessoas morrem em incêndio no restaurante Dale’s.

1968 - como conseqüência o Presidente Johnson assina o Fire Research and Safety
Act de 1967, criando o National Comission on Fire Prevention and Control.

1973 – a comissão apresenta relatório America Burning.

1974 – criação do Centro de Pesquisa sobre Incêndios, na Secretaria Nacional de
Padrões – correspondente à nossa ABNT.

1970 / 198(5) – O Governo federal patrocinou diversos estudos durante esta década e
meia, promovendo o período de maior pesquisa sobre comportamento humano em
incêndios.

Durante

este

período

foram

feitos

dois

seminários

envolvendo

principalmente Estados Unidos e Inglaterra, resultando no primeiro livro totalmente
dedicado ao comportamento humano em incêndios. Foi patrocinada a criação de um
painel permanente, em conjunto com o Japão, sobre o tema. As principais áreas de
estudo no fim deste período envolviam a definição das ações comportamentais dos
ocupantes em incêndios, o exame do conceito então popular do comportamento de
pânico e o processo de evacuação em arranha-céus. Também durante este período foi
confirmado, em importantes estudos, o padrão de reentrada, já notado anteriormente;
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a tendência de passar pela fumaça; o combate ao incêndio por parte dos moradores
quando este ocorria em residências; pontos de convergência de pessoas em certas
unidades de prédios altos; pessoas anteriormente feridas tentando evacuar o prédio;
em desespero, pulavam de janelas.

199(9) – A Sociedade de Engenheiros de Proteção de Incêndios cria uma força tarefa
sobre comportamento humano. No fim desta década.

Apesar de obviamente as pesquisas não haverem cessado os estudos nos Estados
Unidos, os líderes no campo da pesquisa do comportamento humano em incêndios
são hoje Austrália, Canadá, Inglaterra, Japão, Nova Zelândia, Irlanda do Norte,
Noruega e Suécia.

3.2 Aspectos do desenvolvimento do comportamento

O comportamento humano passa de um modo instintivo, logo após o nascimento, para
um modo cada vez mais racional, de acordo com o desenvolvimento das capacidades
intelectuais do indivíduo. Isso quer dizer que o comportamento do homem é
influenciado por toda informação que recebe do meio em que está inserido. Quando o
padrão de comportamento de um indivíduo não é compatível com aquele meio, logo
ele começa a ser marginalizado pelo grupo gerando uma busca pela adaptação ou
desgarrando-se completamente dele.

Os aspectos decisivos na formação do comportamento de um indivíduo são entre
outros:

Os valores;
O conhecimento;
A cultura;
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O conjunto desses aspectos contribui por formar um indivíduo civilizado, onde a ação
pensada irá substituir ou equilibrar o ímpeto instintivo. Entenda-se por ação pensada
toda aquela ação que deveria ser feita após reflexão, não a ação que realmente
demanda uma resposta instintiva. No caso de sinistros, muitas vezes os dois tipos de
ações coexistem, algumas vezes obtendo êxito, outras não.

De modo geral, em um sinistro, pode-se esperar um comportamento mais racional
daqueles que têm um maior grau de instrução, mais informação, do que dos demais.
Conhecimento específico sobre procedimentos de combate e fuga de incêndios, por
exemplo, tornam-se requisitos básicos para pessoas que trabalham em ambientes de
risco. A necessidade de tal treinamento logo foi detectada diante das primeiras
ocorrências que ainda hoje servem de base de estudos sobre o assunto.

3.3 Características relevantes para a evacuação

Diversos estudos estão constantemente sendo conduzidos mundo afora na área de
prevenção de vítimas em sinistros, e destacam-se aqueles conduzidos na área de
comportamento humano em incêndios pelo Instituto de Pesquisa em Construção do
Canadá, sob a orientação da Doutora Guilène Proulx (2001, 2001, 2003). A
pesquisadora chegou à conclusão, após analisar vários casos reais, simulações e
treinamentos, que diversos aspectos anteriormente considerados relevantes para a
evacuação, são de segunda importância, sendo precedidos por outros negligenciados
ou desconhecidos.

Estes aspectos são importantes para a presente pesquisa, uma vez que balizam o tipo
de comportamento adequado ao estudo.

O tempo de resposta ao alarme é um aspecto de primeira importância, porque,
quanto menor for o atraso no tempo de resposta, maiores serão as chances de
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sucesso da evacuação. Entretanto, a maioria das pessoas só irá responder a um
alarme de fogo instantaneamente se entrar em contato com o mesmo, vir chamas ou
fumaça (signo indicial), ainda que conheçam o tipo de alarme.

A ligação afetiva, sanguínea ou solidária pode levar um indivíduo a negligenciar o
perigo pessoal. Este aspecto se destaca, porque gera um comportamento indesejado
em evacuações, mas que obrigatoriamente tem que ser considerado. Um indivíduo
que volta para resgatar um outro estará gerando um fluxo contrário ao da evacuação,
causando, além do risco próprio, um risco para todo o procedimento, aumentando o
tempo de saída.

Clareza do alarme. Um sinal desconhecido, como em um novo estabelecimento
(MATIAS, 2002), ou indivíduos visitando um estabelecimento com o qual não tenham
familiaridade, pode ser inócuo como alarme, causando um atraso vital na evacuação.

Agentes de orientação, brigada de incêndio. A presença de pessoal treinado
acelera o processo de combate ao incêndio, aumentando o tempo disponível para uma
evacuação completa, assim como, sob orientação, a velocidade de evacuação será
aumentada e eventuais comportamentos não adaptativos serão solucionados
rapidamente.

Procedimentos de evacuação. Caso todos os ocupantes de uma estrutura tentarem
evacuá-la ao mesmo tempo diferentes ocorrências poderão surgir, conforme a
configuração do local. Em prédios altos, por exemplo, a fumaça entrará no ambiente
da escada de incêndio, por estarem as portas corta-fogo abertas por longo tempo,
causando até mesmo baixas diretas. Excesso de pessoas em uma rota de fuga
causará a diminuição da velocidade de evacuação, até mesmo sua paralisação.
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Pânico. Quando pensamos em incêndios e outros tipos de sinistro, pensamos logo em
pânico. Comportamentos alterados e completamente imprevisíveis ou irracionais,
excesso de movimentação desorientada ou total imobilidade e letargia, assim como a
predominância do caos, compõe imagens que formamos facilmente para retratar tal
situação, e são impossíveis ou inúteis de serem modelados.

Tais imagens, na esmagadora maioria das vezes, só se tornam reais nas nossas
mentes. Comportamentos não-adaptativos (WOOD apud GWYNNE et al. 1999)
aparecem somente em pequeno número, mesmo em casos de alto risco pessoal.

Para Wood (apud GWYNNE et al. 1999) esta imagem se formou apenas porque o
comportamento não-adaptativo tende a ser extravagante, atraindo portanto mais
atenção. Tal idéia toma força quando comparada com a ocorrência do comportamento
contrário, o de imobilidade, ou pânico negativo. Apenas aproximadamente 5% dos
indivíduos apresentam um comportamento não-adaptativo, contra 10 a 28% que
apresentam comportamento de pânico negativo (ALLERTON apud GWYNNE et al.
1999).

Entretanto o fenômeno do pânico pode ser a base para um “estouro” de uma multidão,
resultando em ferimentos como esmagamentos e pisoteamento. Em Helbing et al.
(2000) encontramos o seguinte:

Até agora, pânico como uma forma particular de comportamento coletivo, ocorrendo
em situações de parcos recursos, foi estudado principalmente da perspectiva da
psicologia social. Indivíduos em pânico tendem a mostrar comportamentos nãoadaptativos como bloqueamento de passagens e aglomeração perigosa, que
freqüentemente foram atribuídos ao contágio social. Um “engarrafamento” é
resultado de movimentação descoordenada e depende de uma estrutura de
recompensa.
Estudamos literatura psico-social relativa ao assunto, notícias na mídia e materiais
de vídeo (veja http://angel.elte.hu/~panic/), investigações empíricas e livros de
engenharia. Podemos resumir as características do pânico nas fugas como: (1) As
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pessoas movem-se ou tentam mover-se mais rápido do que o normal. (2) Os
indivíduos começam a empurrar, e a interação entre as pessoas passa a uma
natureza física. (3) A movimentação e em particular a passagem por um
estreitamento torna-se descoordenado. (4) É observado o entupimento das saídas e
a aglomeração de pessoas em volta das mesmas. (5) Aumento das aglomerações.
(6) As interações físicas entre as pessoas aglomeradas aumentam, podendo chegar
a pressões perigosas de até 4,450 Nm-1, que pode dobrar barras de aço ou derrubar
paredes de tijolos. (7) A fuga sofre maiores retardos por conta de pessoas
machucadas ou caídas que agem como obstáculos. (8) As pessoas tendem ao
comportamento de massa, ou seja, fazer o que outros fazem, sem pensar. (9) Saídas
alternativas são negligenciadas ou usadas de maneira deficiente para o escape.

A representação destes comportamentos em sistemas de simulação não deve ser
negligenciada, entretanto eles tem que obrigatoriamente ser colocados em escala de
ocorrência, sob risco de comprometerem o sistema.

3.4 Fatores de influência comportamental

Encontramos em Gwynne et al (1999) um sistema gráfico dos fatores que têm
influência no comportamento dos indivíduos no caso de incêndios. Este sistema é
interessante porque nos apresenta quatro áreas interativas que cobrem os elementos
envolvidos no caso de um sinistro (Figura 4):

Configuração do espaço - compreende a geografia da estrutura, incluindo
largura e disposição das saídas, etc.

Procedimentos - conhecimento dos usuários sobre o espaço, treino e
funções dos funcionários, familiaridade dos ocupantes com a disponibilidade
de saídas.

Ambiente - influência dos efeitos como calor, gases tóxicos e fumaça na
capacidade de navegação e decisão dos indivíduos.
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Comportamento - associação de todos os demais fatores com as
características pessoais, como extrato grupo-social, adoção de papéis
específicos (ex.: líder), resposta do indivíduo a situações de emergência,
velocidades de locomoção possível e capacidade do indivíduo de realizar
tarefas necessárias.

Figura 4 – Fatores de influência no comportamento
Fonte: Gwynne et al 1999

Influências do espaço
Define a influência que a configuração terá sobre a emergência. Determina a arena
na qual os eventos irão ocorrer, e provê a maior parte das relações que serão
estabelecidas entre os indivíduos, e com o sinistro, determinando o motivo que o
levou a estar naquele local.
Considerações sobre configuração são geralmente cobertas pelos códigos
tradicionais de construção, envolvendo lay-outs, número e largura de saídas,
distancias máximas, etc. Normalmente nestes códigos as exceções não são levadas
em consideração, e as ações dos indivíduos são otimizadas.
O uso errôneo de saídas pode ser considerado como uma violação de
comportamento

dos

indivíduos.

Se

algumas

saídas

são

usadas

desproporcionalmente, a eficiência na evacuação irá decair, devido a uma
superpopulação.
[...] foi também tragicamente demonstrado no incêndio do aeroporto de Düsseldorf.
Os jornais noticiaram que as pessoas estavam “...entupindo pontos de entrada
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principais e pisoteando umas às outras enquanto ignoravam instruções para se
dirigirem a saídas de emergência”.
Isso pode ocorrer devido a inúmeros fatores de configuração e procedimentais
incluindo familiaridade com o local, sinalização, liderança dos funcionários e
proximidade, que irão gerar distúrbios no fluxo esperado da população através das
saídas.
Influência procedimental
A influência dos procedimentos sobre o comportamento é composta por diversos
fatores. O conhecimento prévio da configuração (física do local) determina a
habilidade ou facilidade com que os indivíduos recebem e decodificam a informação
dada por ela, na forma de alarme ou sinalização. O efeito é direto sobre a
capacidade de navegação dos mesmos. A habilidade dos funcionários e equipes em
intervir durante a evacuação, assim como a familiaridade dos indivíduos com a
disposição das saídas de incêndio através do uso diário (ou freqüente) do local
influenciarão ambas nas decisões sobre a escolha da rota de fuga e resposta
inicial. Assim, sistemas de alarme, sinalização, uso e familiaridade com o ambiente
e

presença

de

equipes

treinadas

exercem

influência

procedimental

no

comportamento dos indivíduos.
Essa influência deverá ter sido determinada anteriormente à evacuação. O uso do
prédio, a localização do sistema de alarme e sinalização, o treinamento e
familiaridade das equipes de emergência e a familiaridade dos usuários com o
ambiente deverão ser postos em prática antes de um incêndio. Deste modo, através
de cuidadoso planejamento e projeto de alguns destes itens, é possível melhorar a
eficiência do processo de evacuação.
Influência do ambiente
A influência do ambiente é posta aqui para levar em conta os efeitos – fisiológicos e
psicológicos – dos perigos gerados pelo fogo, como calor, fumaça e gases tóxicos e
irritantes, sobre o comportamento dos indivíduos. Os efeitos ambientais do fogo
podem ser separados em três estágios. Inicialmente, o fogo tem ignição e cresce,
sem gerar muita fumaça nem calor. Neste ponto, os indivíduos podem receber um
alerta da necessidade de evacuação quer através do sistema de alarme, equipes de
emergência ou entrando em contato com algum dos perigos gerados pelo fogo. O
perigo então aumenta, expondo os ocupantes à fumaça, gases tóxicos e aumento de
temperatura. Neste ponto, a capacidade de navegação (usando a sinalização) e
velocidade de locomoção diminuem. Finalmente as condições tornam-se tão ruins
que se exposto por um tempo maior, o indivíduo irá sucumbir. Assim, influências
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ambientais se manifestam sobre o comportamento alterando a percepção dos
indivíduos e o tempo de resposta ao perigo, sua capacidade de navegação e
localização, conseqüentemente a velocidade de locomoção e finalmente sua
capacidade de sobrevivência.
Influência comportamental
Neste caso, considera-se a influência de atributos pessoais no resultado da
performance da evacuação. Esses fatores podem ser categorizados em três áreas:
física, psicológica e sociológica. Deve ser lembrado que estas influências serão por
sua vez afetadas pelas outras três categorias anteriormente identificadas. Embora o
indivíduo traga um número importante de considerações comportamentais ao evento,
a maneira pela qual estas se manifestam é definida pelas outras categorias. Por
exemplo, a velocidade na qual um indivíduo irá se locomover dependerá da
velocidade normal dos outros, mas será também afetada pela inalação de fumaça,
densidade populacional, terreno, etc.
Comportamento resultante
Espaço, procedimentos e ambiente, juntamente com influências individuais como
movimentação, respostas e percepção, interação, sexo, idade, capacidade física e
incapacidade são responsáveis pelo comportamento e conseqüentemente pelo
resultado de uma evacuação.

A seguir vamos enumerar uma série de fatores de influência comportamental:

1. A quantidade de pessoas fazendo uso do mesmo espaço, ou seja, a densidade
de pessoas se locomovendo. Quanto maior a densidade, menor a velocidade
de locomoção. Vide figura 5.
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Figura 5 – Velocidade de locomoção versus densidade populacional.
Fonte: THOMPSON 1994 apud GWYNNE et al. 1999.

2. O tipo de vestimenta que as pessoas estão usando. Quanto mais pesada,
menos mobilidade, maior volume e conseqüentemente menor espaço interpessoal.

3. Influências sócio-culturais podem afetar a movimentação. Em uma retirada
organizada, menos pessoas irão usar a mesma saída, aumentando a
velocidade de toda a movimentação.

4. O tipo de piso. Se horizontal, rampa ou escada, o piso determinará diferentes
velocidades de locomoção. No caso das escadas, quanto mais baixo o degrau,
mais rápida a locomoção.

5. O gênero. De maneira geral, mulheres movimentam-se mais lentamente que
homens, em qualquer idade.
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6. A idade é fator crucial para a velocidade de locomoção, sofrendo degradação
conforme o indivíduo envelhece. Vide figura 6, onde a linha cheia representa o
sexo masculino e a tracejada o feminino.

Figura 6 – Velocidade de locomoção versus idade
Fonte: ANDO, OTA e OKI 1988 apud GWYNNE et al. 1999

7. Deficiência. Deficiências devem ser analisadas individualmente, uma vez que
alguns tipos têm mais influência na velocidade do que outros. A deficiência
visual, por exemplo, não afeta somente a velocidade, mas também a
navegação, uma vez que o indivíduo tem dificuldade de se orientar, já que não
pode ver a sinalização. Pessoas com certas deficiências não conseguem usar
escadas sem ajuda, outras têm que ser carregadas, o que significa que mais
pessoas estão envolvidas na locomoção de uma terceira, em condições nada
ideais – carregando peso, andando sobre piso irregular, próximas umas das
outras.

8. Ferimentos. Indivíduos sadios podem tornar-se temporária ou definitivamente
deficientes e ter que ser socorridos por outros no caso de um sinistro.

9. Hábitos . Pauls (in GWYNNE et al. 1999) chama atenção para o fato de que é
muito importante a maneira como as pessoas usam uma estrutura, porque não
se deve esperar que no caso de um acidente parem de usar saídas habituais
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para ir para um terreno desconhecido, baseando-se no fato de que rotas de
saída que são muito empregadas normalmente são as mais usadas em
evacuações.
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4. Agentes e Sistemas Multi-agentes

4.1 Histórico

A disciplina que trata de Agentes é oriunda dos estudos de Inteligência Artificial.
Podemos entender bem esta origem em Garcia e Sichman (2003):

O domínio da Inteligência Artificial (IA) obteve grandes progressos desde a década
de 1970. Diversos métodos de resolução de problemas, como a busca heurística em
espaço de estados, planejamento de ações, aprendizagem simbólica e subsimbólica
e percepção foram propostos, testados, analisados e utilizados. Por serem distintas,
na prática estas técnicas se desenvolveram como subdomínios distintos entre si,
cada uma delas gerando uma comunidade científica atuante, com eventos e
conferências próprias. Adicionalmente, cada uma delas também gerou sistemas reais
que foram implantados e que solucionam problemas práticos importantes.

Uma

característica comum de tais sistemas é a utilização de uma metáfora de inteligência
baseada no comportamento individual de um ser humano: como ele pensa,
raciocina, toma decisões, planeja, percebe, se comunica, aprende, etc. Não cabe
aqui, obviamente definir o que seria “inteligência” no contexto de IA, noção
certamente muito difícil, ou talvez impossível de precisar.
Do ponto de vista tecnológico, as redes de computadores ainda estavam em seus
primeiros passos. Como conseqüência de todos estes fatores, estes sistemas tinham
as seguintes características (SICHMAN 1995): [...] a) uma concepção centralizada; b)
sistemas não reutilizáveis; c) sistemas stand-alone, não abertos ao exterior.
Refinando um pouco o raciocínio sobre este modelo, a inteligência não se resume a
raciocinar, dividir, aprender, planejar, mas também em como integrar estes
processos no seio de uma única entidade. 2 Em outras palavras, um sistema
integrado com um bom sistema de decisão, mas ativado no momento errado, ou que

2

N.A. Hoje em dia observa-se muito o fator inteligência como um conjunto de características, não
somente o QI do indivíduo, uma vez que este pode exibir um altíssimo QI, mas não saber se comunicar,
tornando sua capacidade inóqüa para a sociedade – o que no fim das contas é o que lhe atribui valor.
GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional. Objetiva. Rio de Janeiro. 1995.
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não consegue integrar os resultados de seu mecanismo de aprendizagem a um
possível planejamento futuro, não pode realmente ser chamado de inteligente.
O modelo de agente surge então como um paradigma integrador natural destas
técnicas.

Já a Inteligência Artificial Distribuída – IAD – desenvolvida para resolver problemas
física ou funcionalmente distribuídos, é o berço, a alma mater, dos Sistemas Multiagentes, uma vez que, das pesquisas e especificações oriundas da IAD foram
definidos os conceitos que delimitam este sub-domínio. Como existe um grande
domínio, a IAD, e um sub-domínio, os SMA, obviamente o grande domínio foi dividido
em mais de um sub-domínio, sendo o segundo chamado de Resolução Distribuída de
Problemas – RDP (Distributed Problem Solving – DPS). Estes dois domínios diferem
conceitualmente em suas estruturas. Um sistema modelado conforme os conceitos de
RDP é feito para a resolução de um problema específico, e seus componentes são
definidos somente para aquele problema. O paradigma dos SMAs, reside justamente
no fato de que os agentes são autônomos e a resolução do problema depende da
interação deles, cada um cumprindo seu papel, mas acima disso está o fato de que o
desenvolvimento dos agentes não é específico para um problema, mas

...o foco de pesquisa reside nos modelos para conceber agentes, suas organizações
e interações de modo genérico, para que possam ser instanciadas num caso
particular quando um determinado problema é colocado para a sociedade de agentes
e esta deve resolvê-lo. [...]
Considerando a concepção do sistema, os agentes, protocolos de interação e
modelos organizacionais são projetados independentemente de um problema
particular a ser solucionado. Torna-se possível, portanto, reutilizar estes tratamentos
em outras aplicações. [...] (GARCIA, SICHMAN 2003)

No sítio www.agentbuilder.com encontramos a seguinte descrição que nos ajuda a
compreender ainda melhor este domínio:
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Agentes (programas), como pessoas, podem possuir diferentes níveis de
competência para executar uma tarefa. Por exemplo, uma agente de correio
eletrônico pode ser bastante obtuso e somente capaz de encaminhar uma
mensagem para poucos endereços especificados. Um segundo agente mais
desenvolvido pode ter a habilidade de detectar e apagar um spam. Enquanto
agentes tem que ser autônomos, comunicativos e perceptivos, eles podem ter
diferentes níveis de competência (inteligência), como determinado por seus
programas – i.e., suas especificações de comportamento.
Agentes, como pessoas, podem ser muito úteis quando trabalham em conjunto com
outros agentes para realizar uma tarefa. Um conjunto de agentes que se comunicam
e cooperam, é chamado de agência. Analistas de sistemas usando agentes têm que
considerar as capacidades de cada agente separadamente, e como múltiplos
agentes podem trabalhar juntos. Uma abordagem baseada em agentes pode permitir
ao analista implementar um sistema usando multi-agentes, sendo que cada um tem
uma especialidade, sendo responsável por uma tarefa. Por exemplo, um aplicativo
de comércio eletrônico pode ter agentes vendedores, agentes de estoque, agentes
de base de dados, agentes de correio eletrônico, etc. Todos estes agentes precisam
ser capazes de inter-comunicação para atingirem um conjunto de objetivos comuns.

4.2 Composição e descrição

Uma descrição dos componentes que formam um sistema multi-agentes chamada
VOWELS (AEIO – Agent, Environment, Interactions, Oganization) descrito em
Demazeau (1995 apud QUERREC, 2002) exibe as quatro áreas do modelo:

Agente – autônomo, capaz de percepção, decisão e ação;

Ecossistema / Meio (Environment) – suporte para as ações dos agentes, cujas
interações o modificam;

Interações – a soma dos comportamentos localizados formam o comportamento do
sistema, sendo necessário definir as interações entre os comportamentos localizados;

Organização – as interações e o comportamento dos agentes podem, ou não, ser
modificados se se levar em conta uma organização dos agentes.
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Existe a sugestão da complementação das vogais com a letra U para Usuário, uma
vez que este pode interagir com os agentes, fazendo ele mesmo parte da organização,
o que complementaria o modelo para AEIOU.

Agentes

Culturalmente o termo agente está ligado a alguém com uma missão, portanto um
objetivo, podendo ser secreta ou não. O contexto da missão pode mudar e a
comunicação com o superior pode ser interrompida (ou nem existir), portanto o agente
tem que ser autônomo e pró-ativo. A capacidade de convívio e intercâmbio social pode
ser muito importante para um agente, permitindo-lhe interagir com outros, chegando
mais perto de seu objetivo, ou, quando não obtém êxito, sendo afastado do mesmo.

No nosso caso, quando falamos de agentes, estamos fazendo-o de acordo com as
descrições a seguir:

“Agentes são personagens computacionais que atuam de acordo com um script
definido, direta ou indiretamente, por um usuário. Eles podem atuar isoladamente ou
em comunidade, formando sistemas multi-agentes.”(GARCIA E SICHMAN 2003)
Um agente é um sistema de computador capaz de ações independentes em prol de
seu usuário ou proprietário;
um sistema multi-agente consiste de um número de agentes que interagem uns com
os outros;
de forma a interagir com êxito, agentes precisam ter abilidade de cooperar,
coordenar e negociar. (www.csc.liv.ac.uk/~mjw/pubs/imas)
O comportamento de um agente é o nome dado à maneira como ele gere sua
autonomia. (QUERREC 2002)
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Capacidade dos agentes:

Reativos - Um agente que age somente reagindo ao meio, é chamado de um agente
reativo. Suas ações são impensadas, são por reflexo e determinadas por um estímulo
do meio.

Pró-ativos – cognitivos, deliberativos, são nomes utilizados para agentes que possuem
“raciocínio”, ou seja, quando da mudança do meio, usam seu processo de decisão ou
planejamento para só então agir.

Sociais – cooperação ou competição. Coordenação de ações, colaboração e
negociação são as maneiras de interação social em prol de um objetivo comum.

Segundo Ferber (1995) existem quatro tipos de coordenação de ações:

•

Sincronização descreve o encadeamento das ações;

•

Planejamento é a fase de reflexão permitindo ao agente determinar as ações a
realizar para atingir um objetivo;

•

Coordenação reativa para os agentes reativos;

•

Coordenação por regulamentação, visando regras de comportamento para cada
agente para evitar conflitos.

Quando os agentes colaboram, agem para atingir um objetivo, sendo que nenhum
atingiria este objetivo sozinho (fundamento de SMA). A negociação deverá girar em
torno das competências e das tarefas de cada agente.

Abaixo, a representação gráfica da estrutura (figura 7) e da arquitetura geral (figura 8)
de um agente:
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(Garcia e Sichman 2003)

Figura 7 – Estrutura de Agentes
Fonte: GARCIA, SICHMAN (2003)
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Figura 8 – Arquitetura geral de um agente
Fonte: GARCIA, SICHMAN (2003)
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Ecossistema / Meio (Environment)

O meio pode ser entendido como meio do SMA ou o meio do agente. O primeiro é o
meio físico do SMA, servindo de suporte e recursos para as ações dos agentes. O
segundo é compreendido como o meio do SMA e os outros agentes (Boissier in
Querrec 2002).

Interações

Diversos tipos de interações ocorrem ou podem ocorrer em um SMA, quando mais de
um agente existe em um meio, justamente por existirem agentes com capacidades
diferenciadas.

Obviamente quando falamos de um SMA, estamos falando de um sistema onde
interagem diversos agentes, cada um segundo seu papel, para atingir o objetivo geral.
Existe então uma interferência de um agente em relação a outro, chamada de
interferência social, assim como interferimos socialmente no mundo real.

Uma

interferência pode ser positiva ou negativa, dependendo do que ela faz em relação aos
objetivos do agente, e deve-se considerar que a interferência é “bi-direcional”, ou seja,
se um agente interfere com um segundo agente, este segundo também interfere de
alguma forma com o primeiro. Por exemplo: se tenho que levar um objeto em um
endereço que não conheço bem, chego nas proximidades do mesmo e pergunto à um
transeunte, que obviamente está indo fazer alguma coisa, como chegar àquele
endereço, e este transeunte me acompanha até lá, ele estará cooperando comigo para
que eu cumpra minha tarefa, mas talvez eu tenha adiado a realização da dele. Neste
caso, para mim terá uma interferência positiva, e para ele negativa. Em outro caso, se
sou motorista em uma empresa de transporte e nem eu nem meu ajudante
conhecemos bem o local, mas um outro ajudante da empresa conhece, poderei contar
com seu auxílio. Ele estará cumprindo sua função de ajudante, ao mesmo tempo
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cooperando com a minha para que cheguemos a um resultado que no caso interessa
aos dois. Estas combinações de interação encontram-se na tabela (Garcia e Sichman
2003) reproduzida na próxima página.

Quando os agentes interagem através do meio, sem tomarem conhecimento uns dos
outros, estaremos falando de agentes reativos. Ainda sem comunicação direta, o
agente pode estar ciente da existência de outros, mas depender de informações sobre
os outros agentes previamente inseridas no sistema. O terceiro tipo de interação prevê
o reconhecimento e comunicação entre os agentes, podendo ser feita de forma
genérica ou direcionada.

O nível mais alto de comunicação que se objetiva é o de linguagem, que evoca um
comportamento social, entretanto este modelo é de grande complexidade. Para
realizar esta comunicação existem protocolos de comunicação. Um dos protocolos
existentes é o KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) estruturada em
três camadas: conteúdo, mensagem e comunicação:

A camada conteúdo é a razão da comunicação, podendo transportar qualquer
linguagem de representação de conhecimento. A camada mensagem determina as
interações que se pode ter com um agente que se comunique em KQML,
identificando o protocolo de entrega da mensagem e fornecendo uma ação ou ato de
fala que o emissor anexa ao conteúdo. [...] A camada de comunicação refere-se aos
parâmetros de identificação de emissor, destinatário , multiplicidade (única ou
múltipla) do pacote ou quadro. (Garcia e Sichman 2003).
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Tabela 3 – Tipos de interação entre agentes
Tipos de
Interação
Neutralismo
Competição

Amensalismo

Interação Característica da Interação
X-Y
0-0
Não ocorre interação entre os agentes
(-) – (-)

(-) - 0

Parasitismo

(+) – (-)

Predação

(+) – (-)

Comensalismo

(+) - 0

Protocooperação

(+) – (+)

Simbiose

(+) – (+)

Ambos os agentes são atingidos negativamente, pois
competem pelos mesmos recursos. Ex.: leilão eletrônico –
lance de um agente distancia o outro do objetivo
desejado.
Um agente é afetado pela ação não proposital de outro
agente. Ex.: um agente apaga fonte de dados usada por
outro.
A interação é malévola. Um agente (parasita) depende de
outro (hospedeiro) para sua existência, afetando-o
negativamente porém sem causar a morte imediata do
mesmo. Ex.: vírus de computador.
Neste caso, uma das metas de um agente (predador) é a
eliminação do outro agente (presa). Ex.: agente
competindo em leilão descobre que outro tem grandes
chances de ganhar, age então impedindo a comunicação
do competidor com o leilão, eliminando-o da concorrência.
A interação beneficia apenas um dos agentes (o
comensal), não prejudicando o outro (o hóspede). Ex: um
agente requerendo infos não confidenciais de outro.
A interação otimiza a obtenção de suas metas, embora
não seja vital para os agentes. Ex.: dois agentes têm por
meta fazer um levantamento de preços sobre um
determinado equipamento. Têm capacidade de fazê-lo
isoladamente, mas aceleram o processo com a divisão do
trabalho.
A interação entre os agentes é obrigatória para a
obtenção de suas metas. Ex.: dois agentes precisam
trabalhar continuamente em suas tarefas, porém seus
servidores ficam ligados em períodos alternados. Uma
maneira de garantir a sobrevivência de ambos é hospedar
alternadamente os dois no mesmo servidor que esteja
ligado.

Fonte: GARCIA, SICHMAN (2003)

Organização

A organização é justamente a ferramenta de um SMA para gerenciar toda esta
interação entre os agentes.

A organização define regras ou restrições para a interação entre agentes através da
atribuição de papéis e seu propósito é fazer com que o SMA atinja seu objetivo.
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Observando as características de um SMA (SYCARA 1998) torna-se claro o porquê da
proposta de existência de uma organização:

•

Cada agente possui informação ou capacidade insuficiente para resolver
o problema, tendo portanto um ponto de vista limitado da questão;

•

Não existe um controle central do sistema;

•

Os dados são descentralizados; e

•

A computação é assíncrona.

Em (Garcia e Sichman 2003) encontramos a seguinte estrutura definida por Fox,
Barbuceanu, Gruninger & Lin (1998) de descrição de uma empresa, paradigma de
organização:

Organização – consiste de várias divisões e subdivisões, um conjunto de agentes
alocados nestas divisões, um conjunto de papéis que os agentes assumem e um
conjunto de metas.

Papel – protótipo de funções a serem desempenhadas pelos agentes na
organização. A cada papel são associadas as seguintes propriedades:
•

Um conjunto de metas que o agente que assume o papel deve buscar;

•

Um conjunto de processos que definem como as metas podem ser alcançadas;

•

Um conjunto de autoridades que o agente necessitará para alcançar as metas
(direitos sobre determinados recursos, por exemplo);

•

Um conjunto de habilidades que o agente que assume o papel deve possuir;

•

Um conjunto de restrições na execução dos processos;

•

Um conjunto de recursos necessários para o papel ser desempenhado.

Um papel pode ser subordinado a outro, existindo hierarquia (chefe e presidente) e
especialização (atacante especializa jogador)
Agente – é membro de uma divisão da empresa, assume um ou mais papéis e pode
se comunicar com outros agentes
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A existência de uma organização também é importante para quando os agentes
precisam interagir e são em grande número, pois em sua falta, a quantidade de
comunicações (entre agentes) seria muito grande, deteriorando o sistema.

Usuário

O SMA deve incorporar a capacidade de comunicação com o usuário, inclusive
possibilitando sua representação no sistema, como um agente. Esta possibilidade
abre as portas para a interferência do usuário no próprio sistema, o que é muito
importante no caso de simulações dinâmicas, inserindo um evento inesperado, ou em
sistemas de treinamento (figura 9).

No caso de interação de agente-usuário, deve-se tomar cuidado para que a
comunicação de uma solicitação por parte do usuário e de um resultado por parte do
agente não sofra degradação, mesmo em situações críticas, como por exemplo no
caso de uma sonda interplanetária ou um satélite.

Simulação

Resolução

Eixo de perspectiva

Alta Granularidade
Eixo de granularidade

Agentes
Homogêneos

Baixa Granularidade
Eixo de
composição

SMA
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Heterogêneos

SMAs Fechados
Eixo da abertura

SMAs Abertos

Eixo da Interação

Proto-Cooperativo

Predador

Amensal

Competitivo

Comensal

Simbólico
Parasita
(Garcia e Sichman 2003)

Figura 9 – Estrutura de um SMA
Fonte: GARCIA, SICHMAN (2003)
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4.3 Ferramentas de Desenvolvimento

O desenvolvimento de agentes e SMAs conta hoje não só com as linguagens de
programação (C++, LISP, SMALL-TALK, PROLOG / SQL, PERL / JAVA, CORBA),
mas também com sistemas de desenvolvimento disponíveis acadêmica ou
comercialmente.

Quando se utiliza uma linguagem de programação, todo o agente tem que ser
desenvolvido e construído. No caso de uma plataforma de construção de agentes,
somente sua configuração será necessária.

Uma organização chamada FIPA (Foundation for intelligent Physical Agents –
www.fipa.org) preocupa-se com a padronização na construção de agentes, tendo em
vista que hoje, diversos grupos, em lugares e com tecnologias distintas os estão
desenvolvendo, assim como a ferramentas de construção.

Obviamente uma

padronização trará maior impulso ao setor.

Em www.csc.liv.ac.uk/~mjw/pubs/imas, encontramos uma extensa lista de sites,
acadêmicos e comerciais, de ferramentas de construção de agentes. A própria FIPA
dispõe

de

uma

ferramenta

de

construção

chamada

FIPA-OS

(http://fipa-

os.sourceforge.net/installation.htm).

4.4 Aplicações

Agentes são próprios para implementação em aplicativos que usem processamento
distribuído ou comunicação entre os componentes e em aplicativos que raciocinem
sobre mensagens ou objetos recebidos por rede. Isso explica porque uma
abordagem baseada em agentes é tão popular em aplicações que utilizem a Internet.
Sistemas Multi-agentes também são apropriados para aplicações que necessitem
capacidades de processamento distribuído e concorrente.
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Como agentes mantém uma descrição de seu próprio estado de processamento e do
estado do ambiente, eles são ideais para aplicações em automação. Agentes
autônomos são capazes de funcionar sem comando ou intervenção. Estes agentes
podem ser usados em aplicações tais como automação de processos industriais,
gerenciamento de fluxo de atividades, robótica, etc. (www.agentbuilder.com)

A descrição acima nos introduz na área das aplicações de SMAs, e podemos citar
algumas outras como:

Sites de busca – agentes são responsáveis pela procura de itens solicitados pelos
usuários;

Mensagens eletrônicas – como visto, detecção de spam, ou seja, filtragem das
mensagens, ou organização das mesmas, etc. ;

Comércio eletrônico – os agentes representam os compradores e vendedores em sites
de leilão, por exemplo;

Simulação – diversas ferramentas de simulação vêm lançando mão da tecnologia de
agentes, principalmente quando representam ou dependem de comportamentos
complexos (ex: humano);
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5. Meta-modelo

A seguir destacaremos procedimentos que sugerimos para a modelagem de um
ambiente de simulação de rotas de fuga e sinalização.

Baseados nos conhecimentos destacados nos capítulos anteriores nas áreas
fundamentais para tal modelagem, segurança e sinalização, comportamento humano e
multi-agentes, consideramos que os passos propostos a seguir servirão como uma
linha guia, jamais tendo a pretensão de esgotar o assunto, tendo em vista as
especificidades de cada caso.

5.1 Levantamento das características gerais

Como podemos observar ante os capítulos precedentes, as características do modelo
irão variar de acordo com uma infinidade de parâmetros peculiares a cada ambiente
tratado. Os parâmetros ressaltados a seguir, que devem ser considerados e
modelados quando da elaboração de uma simulação similar, foram escolhidos por
formarem um leque básico de variáveis nas três áreas fundamentais propostas –
ambiente/estrutura, sinalização e humanos. No detalhamento vamos nos permitir
eventualmente algum tipo de redundância com o que já foi descrito, mas desejamos
com isso realçar a importância de um ou outro aspecto.

1. A estrutura;

Não aleatoriamente, este foi o primeiro item a ser listado visto sua importância
dentro do modelo. Ele será o palco de todo desenrolar das ações, e suas
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características definirão em grande parte o resultado. A estrutura deve ser
reproduzida de forma a possuir visualmente uma aparência idêntica à real.
Detalhes desta elaboração serão abordados posteriormente. Esta semelhança
é importante para se obter a característica de envolvimento desejada durante a
execução de uma simulação, sendo um dos requisitos da realidade virtual.
Devem ser observados a arquitetura, cujo projeto já deverá estar adequado ao
uso e regras setoriais, materiais de acabamento, texturas, tipos de iluminação
– caso exista alguma própria para emergências –, sistemas de alarme,
sistemas de sinalização, etc.

2. Combustíveis e sistemas de combate a incêndio

Os componentes de ignição e combustíveis também são importantes fatores a
serem destacados no ambiente porque determinarão a quantidade de fumaça e
toxicidade da mesma, assim como velocidade de propagação do fogo e sua
escala de temperatura (VARGAS, 2005, p. 10). Por outro lado, os sistemas
passivos e ativos de combate a incêndio tem que ser levantados uma vez que
exercem papel fundamental no desenrolar do incêndio, pois enquanto os
combustíveis alimentam o fogo, os sistemas de combate tentam extingui-lo.

3. O propósito de uso da construção;

Como cada ambiente tem um propósito de uso, e este uso está diretamente
ligado tanto às suas características físicas, quanto às características das
atividades ali desenvolvidas e seus ocupantes. É preciso ficar claro para que
uso se destina uma determinada construção, e em escala mais detalhada,
cada ambiente que a compõe (podemos ter por exemplo, um compartimento de
armazenamento de explosivos, cujo conteúdo sofrerá alteração quando
exposto ao calor ou chamas, resultando em uma alteração da configuração
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física do ambiente, eventualmente eliminando uma rota de fuga). Deve-se criar
também um extrato dos ocupantes, ajudando a determinar os perfis
condizentes com a realidade e comportamentos adequados a cada perfil. Outra
função do uso dos espaços é a quantidade de pessoas ali localizadas ou que
se estima ocuparem um determinado espaço.

4. Os dispositivos de segurança e salvatagem disponíveis (extintores, sprinklers,
rotas de fuga, etc.);

Determinar a localização para distribuição da sinalização no ambiente modelo.
Possibilitar a modelagem do uso dos dispositivos de segurança e a resultante
de suas ações sobre o sinistro, como redução do fogo, geração de vapor
d’água, etc.

5. A capacidade dos dispositivos de salvatagem – vazão das rotas de fuga e
saídas de emergência, capacidade de transportes especiais, etc.;

O uso dos dispositivos de salvatagem em condições extremas fora dos
padrões, acarreta uma série de conseqüências indesejadas. Conhecendo os
limites desses dispositivos, situações extremas podem ser modeladas e
simuladas, possibilitando determinar o grau de comprometimento esperado em
caso de uso indevido.

6. As atividades ali desenvolvidas;

Como no exemplo dado acima, diferentes atividades determinam diferentes
requisitos e usos para os espaços. Conhecendo as atividades desenvolvidas
em um ambiente poderemos traçar com mais precisão as relações que se
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desenrolarão ali durante uma evacuação ou os próprios eventos que a
desencadearão.

7. A quantidade precisa ou média de ocupantes;

A fim de podermos representar a ocupação dos ambientes de forma realista,
precisamos alocar a cada ambiente o número correto de indivíduos em um
dado momento. Não obteremos resultados válidos caso esta ocupação seja a
mais ou a menos do que o praticado, principalmente se o praticado for a mais
do que o previsto no projeto do local.

8. Características físicas dos ocupantes

Tamanho, idade, vestimenta, sexo, peso, acuidade visual, entre outros itens,
são determinantes para o enquadramento dos indivíduos em categorias. A
velocidade de locomoção depende, por exemplo, dos itens listados acima.

9. O perfil dos ocupantes;

Determinar este perfil será crucial para a simulação. Em primeiro lugar,
permitirá classificar cognitivamente o sistema de sinalização possibilitando
determinar a que faixas de desenvolvimento cognitivo que cada informação
atinge (vide 2.Segurança e Sinalização), estabelecendo para quem ela é
compreensível ou não. Em segundo lugar, permitirá traçar o comportamento ou
grupos de comportamento para aquele ambiente, que certamente mudará com
outros tipos de ocupantes (vide 2.Segurança e Sinalização).
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10. O tipo de relação que mantém entre eles;

Ambientes residenciais têm por característica intrínseca abrigar famílias. Em
ambientes industriais, funcionários desenvolvem laços de amizade. Em
ambientes comerciais muitas vezes, com exceção dos funcionários, os
ocupantes não se conhecem, portanto não tem laços de amizade ou
sangüíneos. Estas relações são importantes porque determinam padrões de
comportamento em casos de emergência, como a reentrada em um local
sinistrado para buscar um familiar ou amigo, ou o auxílio a algum ferido ou
idoso ou ainda portador de deficiência física determinando uma diminuição da
velocidade na fuga.

11. O tipo de relação que tem com o ambiente;

Da

mesma

forma,

um

apego

ao

local

sinistrado

pode

determinar

comportamentos conflitantes com a evacuação, podendo ocorrer a reentrada e
eventualmente a negação à evacuação. Pessoas têm apego a suas
residências e pertences, e podem eventualmente retardar a evacuação ou
reentrar no imóvel para pegar objetos de valor sentimental ou financeiro.

12. O estado geral – físico, fisiológico e psíquico – dos ocupantes;

O perfil etário, a condição de portador ou não de deficiência física e/ou psíquica
nos seus mais diferentes tipos e graus, a suscetibilidade aos efeitos do fogo ou
outros agentes com a conseqüente deterioração do estado geral do indivíduo,
que pode tornar uma pessoa totalmente capaz em alguém dependente de
outro, são determinantes para estabelecer a velocidade de locomoção e a
necessidade de auxílio durante a evacuação.
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13. Os procedimentos de segurança adotados no dia-a-dia e realização de
treinamentos;

A preocupação e adoção de medidas preventivas em relação à possibilidade
de sinistro são de extrema importância para o desenrolar de uma evacuação
caso seja necessária por motivo de perigo real. A experiência prévia em
treinamentos não é uma garantia de sucesso, entretanto, as chances de se
realizar uma evacuação bem sucedida terão um acréscimo quando os
evacuados já sabem o que devem fazer, podendo uns, ajudarem aos outros,
não dependendo de informações no “calor” do desespero. Determinar se os
indivíduos objetos da simulação têm algum grau de treinamento permitirá
modelar melhor os grupos de comportamento.

14. As equipes de segurança e seu treinamento;

Quando um ambiente conta com equipes de segurança, combate a incêndio e
emergência, estas podem intervir, atuando em sua área de competência, para
auxiliar no processo de evacuação, seja retardando ou eliminando o fogo, seja
direcionando os ocupantes, seja removendo sinistrados.

15. A sinalização;

Como visto (2.Segurança e Sinalização), a sinalização é um dos elementos de
segurança de uma edificação (sendo-o também de orientação genérica, como
é mais comumente usada). A devida categorização cognitiva do projeto de
sinalização permitirá sua avaliação frente às diversas classes de indivíduos
modelados em dado ambiente na simulação. Sua representação gráfica deverá
estar presente no ambiente, e sua funcionalidade como agente orientador
implementada no sistema.
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16. A amplitude do sinistro e seus efeitos colaterais - fumaça e calor;

Os efeitos colaterais do fogo são muitas vezes mais mortais do que o próprio
fogo, sendo a combustão de materiais naturais ou sintéticos responsável pela
emanação de fumaça e gases tóxicos, assim como calor. A concentração,
velocidade e direção de expansão são fatores que influenciam sua ação sobre
o indivíduo, chegando a ele mais rápida ou lentamente, e alterando seu estado,
inclusive levando-o à morte em velocidades diferentes.

17. Tempo de retardo na resposta ao alarme;

Quanto tempo os ocupantes demoram para iniciar uma ação em resposta ao
sinal de alarme é determinante para o resultado final da evacuação. Variações
nesse tempo podem ajudar a determinar valores máximos de tolerância que
podem ser admitidos, e que posteriormente podem ser introduzidos nos
treinamentos realizados em ambientes reais.

18. Velocidade de locomoção nos diversos tipos de pisos e escadas, com
densidades variadas de população e diferentes capacidades físicas;

A combinação do tipo de piso com o extrato de população que dele faz uso, em
diversas densidades, resultará em uma velocidade de locomoção que, sempre
que menor do que a ideal, estará comprometendo o resultado da evacuação. A
velocidade de locomoção também tem influência na visão do indivíduo, pois
quanto mais rápida, mais “fechado” fica o campo de visão. Conseqüentemente,
torna-se necessário que em uma velocidade maior, como na corrida, o usuário
possa identificar a sinalização a uma distância maior, tendo esta, portanto, que
estar melhor posicionada ou ter um tamanho maior.
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19. Atividades executadas durante a evacuação;

Determinar que atividades serão executadas pelos indivíduos durante a
evacuação, como simplesmente deixar o local e seguir pela rota de fuga ou
deixar o local e agrupar-se em um cômodo próximo, dentre outras
possibilidades abordadas no capítulo sobre comportamento.

20. Obstrução da rota de fuga e saídas de emergência;

Uso de percursos alternativos, como rota de fuga auxiliar e saídas alternativas.

21. Escolha das saídas de emergência determinadas pelas rotas de fuga;

Muitas

vezes

saídas

secundárias

são

negligenciadas,

causando

congestionamento em saídas principais, retardando a evacuação. Este fator se
dá pela familiaridade que um indivíduo tem com uma saída. Sua tendência será
sempre dirigir-se à saída que lhe é mais familiar.

22. Condições climáticas que ocorrem no local.

Diversos fatores dependem das condições climáticas do local/momento do
sinistro. A velocidade do vento tem influência direta na velocidade de
propagação das chamas e dispersão da fumaça.

É importante ressaltar que quanto mais conhecermos das características acima
listadas, tanto mais condizente com a realidade será o resultado obtido em uma
simulação. Fatores relevantes negligenciados podem trazer distorções para a
simulação tornando-a totalmente imprecisa, portanto, inútil.
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5.2 Atribuição de valores

Como estas características podem variar de intensidade em termos relacionais,
qualitativos ou quantitativos, para que se possa inseri-los no modelo, é preciso atribuirlhes valores. Tais valores poderão sofrer alterações de acordo com critérios
específicos e próprios a cada ambiente.
Conforme o caso, alguns dos itens listados para atribuição de valores a seguir poderão
ou não ser considerados no ambiente modelado. Para cada caso, deverá ser mantido
um controle rígido sobre quais itens serão considerados, podendo, devido a
especificidades projetuais, surgirem itens não listados.
Valores do ambiente / estrutura
Fogo
Fumaça
Calor
Velocidades de expansão
Aderência do piso
Resistência da estrutura
Equipe de combate a incêndio
Equipe de segurança (direcionamento e informação)
Valores da sinalização
Conteúdo
Direcionamento público alvo
Nível cognitivo
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Visibilidade (distância / cores / iluminação / localização)
Valores humanos
Faixa etária
Papel no sistema (define público alvo)
Deficiências
Nível sócio-econômico
Nível escolaridade
Comportamentos (adaptativo, não-adaptativo)
Velocidade de locomoção
Volume da vestimenta
Treinamento
Intimidade com o local
Apego pessoal (com identificação do outro)
Apego material
Tempo de retardo de resposta ao alarme

Tendo em vista a vasta gama de variáveis, com diferentes grandezas, e cuja
representação em todas as suas variações não se faz necessária, por não acrescentar
precisão à simulação, dada ainda a intensa interação entre elas, propomos quantificar
estes valores em uma escala de 1 a 5, podendo corresponder a percentis, faixas de
valores ou valores absolutos, o 0 representando valores nulos. Por exemplo, não faz
sentido manter valores para todas a idades, quando as características mais
importantes como mobilidade, liderança e resistência podem ser agrupadas por faixa
etária. Nesse caso, cada faixa etária corresponderia a um número:
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De 0 a 11 = 1
De 12 a 20 = 2
De 21 a 40 = 3
De 41 a 65 = 4
Acima de 65 = 5

5.3 Modelagem
A modelagem irá se desenvolver em duas frentes: a física, dos ambientes e seus
elementos, e a comportamental e reacional, também dos ambientes e seus elementos,
e dos indivíduos ali inseridos.

Os elementos estáticos, não funcionais, serão apenas modelados para cumprirem seu
papel de composição do ambiente. Os elementos funcionais, ou seja, aqueles que
devem exercer alguma interação ou função deverão não só ser modelados para
assumirem seu papel no ambiente, mas suas funções deverão ser definidas, assim
como as relações que manterão com os outros elementos funcionais. Tais funções
serão representadas no sistema por agentes, atuando de acordo com as
características específicas do elemento ao qual se refere.

Modelagem

da

estrutura

–

É

imperativo

que

o

espaço

esteja

definido

tridimensionalmente, já que navegaremos dentro dele.

Atualmente, uma série de programas CAD, apresentam ferramenta de modelagem
tridimensional, ou seus formatos de arquivo podem ser lidos por programas exclusivos
de modelagem.

Arquivos projetuais são fartos em detalhes para fins de execução que não interessam
no caso de uma simulação, devendo ser “enxugados”, permitindo um bom
desempenho na hora da visualização. Um bom parâmetro para esta limpeza é
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exatamente esta palavra: visualização. Tudo que não for adicionar, ajudar, na
visualização da simulação, tendo em mente que o objetivo desta é acompanhar a
realização de uma evacuação através das rotas de fuga, pode e deve ser eliminado do
ambiente como elemento tridimensional. Aqui cabe uma observação quanto à
iluminação. Em ambientes renderizados, a luz é a grande vilã no que diz respeito à
performance, por ser necessária uma grande quantidade de cálculos para
representação de seus efeitos. Por outro lado, a luz é que modela os elementos
tridimensionais, criando volumes através dos efeitos das luzes e das sombras.
Eliminar tais características visuais não acarretaria dano à performance computacional
da simulação, mas traria um grande detrimento a um dos pilares da Realidade Virtual
que é o envolvimento do usuário no que está visualizando, sua similaridade com um
ambiente físico. Para tal, é necessário o maior realismo possível. A saída normalmente
utilizada para se obter performance e realismo é gerar uma textura com o efeito da luz,
e aplicá-la no lugar onde este efeito deveria existir, sem que ele tenha que ser
calculado em tempo real. O modelo estará usando a luz ambiente, dando a impressão
de ter luzes localizadas. Esta textura será facilmente obtida do modelo tridimensional
projetual, do qual se pode extrair infinitas vistas renderizadas para serem aplicadas no
modelo virtual.

Modelagem comportamental – a modelagem comportamental vai definir as regras de
interação e comportamento dos agentes. Baseado no levantamento extensivo do
ambiente a ser modelado, que repetindo, deverá trazer um retrato fiel das atividades,
processos e interações que ali são realizadas, tipo de ambiente (arquitetura), do perfil
etário, cultural, social, educacional e cognitivo, da quantidade de indivíduos portadores
de deficiências e dos tipos destas, treinamentos realizados com os usuários,
existência ou não de equipes de emergência, os treinamentos a que estas são
submetidas assim como as orientações a que devem seguir em caso de sinistro,
procedimentos de combate a emergências e salvatagem, condições climáticas que
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ocorrem no local, entre outros, poderá ser traçado um roteiro de comportamento para
cada interação que o agente fará ou para cada uma de suas funções e características.
Por sua complexidade e dependências do ambiente, tomemos como exemplo o
indivíduo. Inicialmente já encontramos uma determinante na amplitude de tipos de
indivíduos quando definimos a função do espaço a ser modelado. Esta amplitude tem
diversas facetas, como a da educação, a da faixa etária e demais já abordados.

Nosso foco é o trinômio indivíduo, ambiente e sinalização, incluídos no ambiente a rota
de fuga a ser seguida e os efeitos colaterais do sinistro.

Agentes – Sempre que houver um objeto funcional, mesmo que não tenha um papel
principal, além de sua representação ambiental deverá estar associado a um agente
dentro do sistema. Identificar interações necessárias para a simulação, afim de
modelar os agentes e suas relações, que podem ser entre indivíduos e o meio ou
somente entre indivíduos. Agentes recebem e emitem estímulos em suas relações de
acordo com suas características e funções (O sistema deve gerenciar as ações dos
grupos comportamentais para que estes ajam de acordo com seus respectivos
percentis mínimos e máximos. Através do funcionamento iterativo da simulação com
variações tanto no comportamento quanto no ambiente, obteremos uma grade de
resultados que irá nos mostrar as mais diversas situações, indo de um limite a outro.
Como a quantidade de combinações é infinita, faz-se necessário definir exatamente os
cenários a serem simulados sob o risco de perda de tempo com especificações fora do
escopo desejado)
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6. Implementação e proto-modelo

6.1 Implementação

Originalmente a implementação da simulação seria feita para a plataforma aberta
ARéVi, atualmente em sua quinta versão, desenvolvida pelo Laboratoire d’Ingénierie
Informatique da École Nationale d’Ingenieurs de Brest, França. Esta plataforma
chamada de Atelier de Realidade Virtual, cujo núcleo é o oRis, uma linguagem
direcionada para o desenvolvimento de ambientes multi-agentes, já foi usada em
ambientes de simulação, como o SéCuRéVi, um projeto do professor Querrec (2002),
voltada para o treinamento de bombeiros em tomada de decisão. O cenário desta
simulação é uma área de armazenamento de gás (Figura 10).

Figura 10: SéCuRéVi
Fonte: Arquivo do autor
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O lançamento da última versão do ARéVi apresentou novas soluções de
implementação. Uma delas foi a possibilidade de implementação em outras linguagens
além do oRis, inclusive a linguagem LUA. Esta possibilidade mudou o paradigma
traçado, e optamos por usar esta última linguagem por sua versatilidade e
simplicidade, levando-nos inclusive a prescindir o uso do ARéVi, sem no entanto abrir
mão dos conceitos e de algumas características já implementadas e nele disponíveis.

Sendo a proposta desenvolver um modelo experimental, mais uma vez a linguagem
LUA se mostrou adequada, tendo em vista que seu código é interpretado e não
compilado, o que facilita as alterações conferindo facilidade e rapidez nos testes.
Outra característica importante é que ela permite uma implementação dinâmica, sem
necessitar que a estrutura do programa seja definida antes da simulação. É uma
linguagem baseada em tabelas, que contém variáveis, funções e funções hierárquicas
e recursivas.

Em substituição ao ARéVi, a fim de permitir ao usuário visualizar a simulação e
interagir

no

espaço,

foi

utilizada

a

biblioteca

gráfica

IRRLICHT

(http://irrlicht.sourceforge.net/) acrescida das adaptações, bindings, permitindo a
utilização da linguagem LUA para implementação das características funcionais.

Comparando-se a linguagem LUA à oRis, destacamos que, para uma mesma
situação, em oRis necessita-se de um número maior de abstrações do que em LUA,
tornando a implementação mais complexa e trabalhosa.

A estrutura de implementação de agentes foi mantida conforme o modelo de
implementação proposto no ARéVi, permitindo que todos os elementos interativos, dos
quais ressaltamos os humanos, a sinalização e o fogo, tenham autonomia, interação e
comunicação, buscando o realismo nas inter-relações, para uma melhor performance
da simulação. Esta estrutura permitiu também a instanciação dos agentes conforme a
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necessidade de especificação: diversas características podem ser alteradas em cada
tipo de agente. Nos humanos, por exemplo, podemos alterar idade, grau de instrução,
acuidade visual, etc.Outros fatores são alterados independentemente, quando, em sua
relação com outros agentes, recebem a informação para tal. Um exemplo disso é a
comunicação entre os indivíduos, que pode fazer com que um deles mude a direção
em que se locomove, tendo em vista informação recebida de outro sobre a localização
do fogo, ou as informações da sinalização, que agirão diretamente na orientação dos
indivíduos.

A seguir destacaremos e comentaremos alguns trechos do código.

O arquivo principal plataforma.lua, chama outros arquivos necessários para a
execução da simulação:

Plataforma.lua

require "IrrLua"

require "Log"
require "AgentPool"
require "Human"
require "GUI"
require "Fire"
require "plataformaInterface"
require "ExitPoint"
require "LoadSave"
[...]

O arquivo IrrLua carrega um binding do IRRLICHT para LUA.

O Log tem a função de criar um registro das ações, posições e comunicações dos
agentes no decorrer da simulação, portanto em dado momento do tempo, permitindo
uma análise posterior dos resultados.
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O AgentPool é o arquivo onde estão armazenados todos os agentes que estão
interagindo. Como a configuração de uma simulação poderá ser armazenada – função
LoadSave – os agentes serão encontrados no AgentPool.

Como podemos ver, um dos arquivos chamados é o Human.lua, que irá ser
responsável pelos humanos na simulação.

Estes segmentos pertencem ao arquivo Human.lua. O primeiro segmento apresenta
as características dos humanos que podem ser alteradas. A alteração destas variáveis
é feita através de uma interface na própria tela, de responsabilidade do arquivo
plataformaInterface.lua. No segundo segmento podemos ver o tratamento das
mensagens trocadas pelos agentes.

Human.lua

[...]
function Human:Create(x, y, z, dir, name, collideto, age, visaccu, instrlevel, weight, speed, turnspeed, hmnid)
local hmn = {}
hmn.dir = dir
hmn.rndwalkdir=0
hmn.nspeed = speed or 15.0
hmn.speed = 0
hmn.rndwalktime = 0
hmn.age = age or 30
hmn.visaccu = visaccu or 5
hmn.instrlevel = instrlevel or 5
hmn.weight = weight or 90
hmn.turnspeed = turnspeed or 5
hmn.hmnid = hmnid or humanid
hmn.node = smgr:addAnimatedMeshSceneNode(smgr:getMesh("Humano2.x"),nil,hmn.hmnid)
if(hmnid) then humanid = hmnid end
humanid=humanid+1
hmn.node:setMaterialFlag(irr.video.EMF_LIGHTING, false)
hmn.node:setRotation(irr.core.vector3d(0,dir,0))
hmn.node:setPosition(irr.core.vector3d(x,y,z))
if ((name==nil) or (name=="")) then name = "Human" end
hmn.text1 = smgr:addTextSceneNode(gui:getBuiltInFont(), name, irr.video.SColor(100,0,255,0), hmn.node,
irr.core.vector3d(0,20,0))
[...]
function Human:message(msg)
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log:log(self.name .. " recebeu uma mensagem: " .. msg)
if msg=="fire" then
self.platformonfire=100000
self.heardfire=0
self.pathmem.path=self.pathmem:getNearestPath(self)
self.action = "fire" return
elseif msg=="fire here" then
if(self.heardfire~=0) then return
else
self.heardfire=1
self.pathmem.path.to.visitcount=65536
self.pathmem.path:reverse()
end
elseif msg=="excuse" then
self.dir=self.dir+1
elseif msg=="exit" then
self.action = "exit"
end
[...]

O arquivo GUI tem a função de controlar os eventos da interface.

Fire é responsável pelo agente fogo.

PlataformaInterface é responsável pelo painel de agentes que permite a configuração
dos mesmos.

ExitPoint é responsável pelo ponto de saída dos humanos. Ao atingirem este ponto,
recebem mensagem de que podem se retirar da simulação – remove – ação esta que
pertence ao humano, e não a outro agente na simulação.

LoadSave é a função de salvar e carregar uma configuração dos agentes, para que se
possa fazer repetições de uma mesma configuração, permitindo comparação de
resultados.
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6.2 Proto-modelo

O protótipo que foi implementado é baseado livremente em plataformas de prospecção
de petróleo. Baseado porque não apresenta fidelidade a uma plataforma, mas remete
às mesmas, e as teve por inspiração. Buscamos tal identificação porque é uma área
em que a segurança é de extrema importância, assim como apresenta características
restritivas quanto a diversas variáveis como veremos a seguir:

•

O ambiente é de alto risco, sendo imprescindível ter um bom sistema de
prevenção e escape;

•

Regras rígidas regem tanto o projeto, a implantação e a implementação dos
diversos dispositivos, quanto a dinâmica de uma plataforma;

•

O público ali encontrado está inserido dentro de parâmetros também rígidos de
conhecimento e funções, criando uma faixa mais estreita de modelagem;

•

O público embarcado procede a treinamentos semanais de escape,
desenvolvendo uma intimidade com os dispositivos e rotas disponíveis para
esse fim, diminuindo a ocorrência de comportamentos não adaptativos;

O desenvolvimento futuro desta pesquisa com a complementação dos dados,
conforme o capítulo anterior, encontra sustentação também no item 14, Avaliação de
Risco, da ET – 3000.00-5400-947-PCI-001 (CENPES – Petrobrás, 2001), como
abaixo:

14.1 Geral
Deverão ser aplicadas técnicas de Avaliação de Riscos durante as diversas fases do
ciclo de vida da instalação e a efetiva incorporação no projeto, dos resultados

75
provenientes dos estudos realizados (como p. ex., propostas para redução da
freqüência de ocorrência de cenários acidentais ou para a redução dos danos
associados 3 ). A escolha da técnica de avaliação de risco mais adequada à
aplicação em cada uma destas fases estará condicionada à documentação e
informações existentes. Deverá ser realizado um Estudo de Avaliação de Riscos,
cujo enfoque seja o de danos à vida e às instalações, outro específico, para a
Avaliação de Riscos ao Meio Ambiente.

O setor é dotado de diversos órgãos que desenvolvem regras visando um melhor
desempenho, seja qual for a situação, tendo como foco principal a salvaguarda da vida
humana, em primeiro lugar, e depois do meio ambiente. A seguir listamos alguns
desses órgãos e regras.

•

IMO - International Maritime Organization (Órgão da ONU);

•

SOLAS - Convention for the Safety of Life at Sea - 1974 + Emendas;

•

MODU CODE - Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore
Drilling Units;

•

MARPOL- International Convention for the Prevention of Maritime Oil Pollution
from Ships;

•

RIPEAM - Requisitos Internacionais para Evitar Abalroamento no Mar;

•

Regulamentos Aplicáveis da Sociedade Classificadora da Instalação;

•

Regulamentos das Autoridades Marítimas da Bandeira da Instalação;

Por sua vez, a Petrobrás elaborou e continuamente atualiza uma série de Normas e
Especificações Técnicas – ET (como a citada acima), que regem, juntamente com as
normas superiores todos os projetos de instalações marítimas de produção.

Segundo levantamentos realizados, os sinistros que normalmente levam à evacuação
de embarcações são fogo e inundação. A Marinha americana organiza prioritariamente
como resposta a emergências uma brigada de incêndio (ANDRADE et al. SD).
3

Grifo do autor: podemos entender danos associados como danos ao pessoal.
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Portanto, o item segurança é basicamente dividido em COMBATE A INCÊNDIO e
SALVATAGEM.

No item combate a incêndio, existem diversos requisitos que devem ser respeitados
na fase de projeto, assim como outros que o devem ser posteriormente, como a
existência da brigada de incêndio. Quanto aos requisitos de salvatagem, encontra-se
a existência de coletes e barcos salva-vidas assim como nosso objeto de estudo, as
Rotas de Fuga.

Na ET-3000.00-5400.947-PCI-001, cujo título é “Filosofia de Segurança para
Instalações Marítimas de Produção”, datado de 12/2001, e distribuído para as
empresas envolvidas em projetos para a PETROBRÁS, encontramos o item
reproduzido a seguir.

9.2 Rotas de Fuga
As rotas de fuga terão como principal finalidade permitir atingir-se segura e
rapidamente os locais onde estão situadas as Embarcações Salva-Vidas. Também
terão a finalidade de permitir a saída rápida das pessoas das diversas áreas em
caso de sinistros.
• A Instalação deverá ser suprida de rotas de fuga principal e secundária. As
mesmas devem ser livres de quaisquer obstáculos, e atender ao disposto abaixo:
• Rota Principal deverá ter no mínimo 1,2m de largura e 2,1m de altura.
• Rota Secundária deverá ter no mínimo 1,0m de largura e 2,1m de altura.
• Deverão ser previstas vias de fuga que atinjam qualquer área da Instalação por
dois caminhos distintos.
• Deverão existir, no mínimo, duas rotas de fuga inteiramente distintas, provenientes
das áreas de serviços para as acomodações ou para os postos de abandono.

• As portas que tenham abertura para os passadiços externos da Instalação ou para
outras rotas de fuga deverão abrir para o exterior e não poderão, em hipótese
alguma, obstruir os mesmos.
Qualquer ponto da Instalação deverá possuir, no mínimo, duas alternativas de fuga,
exceto os camarotes, escritórios, câmaras frigoríficas e outros compartimentos que
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possuam menos de 10m2, que podem ter apenas uma saída. Não será, entretanto,
aceito que uma pessoa tenha que se deslocar mais de 7m para alcançar uma saída.
Corredores sem saída com mais de 7m de comprimento não serão aceitos,
conforme disposto no SOLAS Cap. II.2 – Regra 45.
Em cada saída das salas deverá existir uma lâmpada de iluminação de emergência.
Lâmpadas de iluminação de emergência deverão ser previstas ao longo de toda rota
de fuga, inclusive escadas, de modo a permitir sua utilização no caso de total falta
de energia elétrica.
Os acidentados impedidos de movimentar-se serão transportados em macas até a
enfermaria ou heliponto. Portanto, deverão ser providas vias de acesso adequadas
para atingir-se estes pontos com a maca, partindo-se do local de estivagem da
embarcação de salvamento.
Todas as colunas, de Instalações fixas e Flutuantes, localizadas nos vértices,
deverão ser providas de escadas de fuga, para possibilitar a saída pelo mar. Em
cada uma dessas escadas deverá ser instalado um patamar situado a 2 metros
acima do nível do mar e com dimensões suficientes para 02 (duas) pessoas lado a
lado. Estas escadas deverão ser providas de iluminação de emergência.
As rotas de fuga devem prescindir de equipamentos auxiliares como guindastes,
elevadores, cabos, etc. Deverão ser demarcadas no piso, na cor branca e possuir
textura anti-derrapante.

6.2.1 Características gerais do modelo

Tanto a estrutura da “plataforma”, quanto a dos humanos, foi desenvolvida no
aplicativo gratuito Blender (http://blender.org). Tal aplicativo permitiu a realização dos
elementos tridimensionais, que recebem as texturas, que por sua vez podem ser
geradas por qualquer programa de edição de imagens. Na figura 11 podemos ver a
estrutura dos humanos, e na figura 12 a textura que recobre tal estrutura. Esta textura
está no formato jpg e apresenta resolução de 72 pontos por polegada, adequada para
a tela (e não impressão), assim como para conferir leveza ao arquivo. Imagens com
resoluções altas geram arquivos pesados e simplesmente sobrecarregam o sistema
diminuindo sua eficiência, sem acrescer na qualidade da visualização.
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Figura 11: Estrutura dos humanos
Fonte: Arquivo do autor

Figura 12: Textura dos humanos
Fonte: Arquivo do autor

O protótipo gerado é composto por três pisos, ligados por escadas, em cujo assoalho
está demarcada a rota de fuga que leva a um ponto de escape no piso superior e um
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no inferior, representados por cubos brancos, sendo estes os objetivos a serem
atingidos (Figuras 13 e 14).

O ponto de vista pode ser alterado a qualquer instante, permitindo melhorar a
visualização de um local escolhido, tornando o modelo mais interativo (Figuras 11 e
12). Um painel para alteração das características dos agentes (instanciação) (Figura
14) e outro para adição dos humanos e de focos de incêndio podem ser abertos.

Figuras 13 e 14: Pontos de vista diferentes do modelo
Fonte: Arquivo do autor

A figura 13 apresenta 3 humanos em situação de andar normal, antes de começarem
a fuga, mas com o fogo já ativo. Assim que o fogo é iniciado, os indivíduos recebem
uma informação equivalente ao alarme, informando-lhes da ocorrência de um
incêndio. Decorrido certo tempo, os indivíduos iniciam a fuga, representada pela
posição de corrida, como visto na figura 14. Caso um indivíduo seja configurado para
ter velocidade de locomoção igual a zero, este indivíduo não obedecerá a nenhum
comando, ficando parado, representando o pânico negativo.

6.2.2 Interações

A interação do usuário com o simulador se dá através do uso do teclado, do mouse,
de botões próprios no canto esquerdo superior da tela, e de painéis de funções prédefinidas, que podem ser observados na figura 14.

80

Figura 15: Botões e painéis
Fonte: Arquivo do autor

As teclas F1, F2 3 F3 estão alocadas para câmeras ortogonais sobre os pisos superir,
intermediário e inferior, respectivamente. A tecla F4 retorna para o ponto de vista
escolhido pelo usuário.

Figura 16: Vistas ortogonais dos pisos
Fonte: Arquivo do autor

A barra de espaço confirma o ponto de inserção dos humanos e do fogo, conforme a
localização do cursor tri-dimensional, representado por uma luz.
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O botão esquerdo do mouse, associado à sua movimentação, permite a seleção dos
botões sob o cursor e a rotação do ponto de vista em relação aos eixos horizontal e
vertical; o botão direito permite a translação na horizontal e na vertical.

Os botões inseridos na tela da simulação são, de cima para baixo, o botão de sair, que
fecha a janela de visualização; o botão que abre o painel de controle; o botão de iniciar
e parar a simulação; o botão que abre o painel de configuração dos agentes, humanos
e fogo; o botão para salvar uma determinada configuração da simulação; e finalmente
o botão de carregar a configuração salva. No meio destes seis botões encontra-se o
cronômetro que faz a contagem e exibição do tempo transcorrido a partir do início da
simulação.

O painel de controle permite inserir novo humano e novo fogo. No caso do humano,
pode-se inserir unicamente o nome desejado. No caso do fogo, podemos determinar a
duração e a força.

O painel de configuração de agentes possui os seguintes campos para os humanos:
nome; direção; velocidade normal; idade; acuidade; nível de instrução; peso;
velocidade de virada; e ação. Para o fogo os campos são: início e término. Das
características variáveis dos humanos, somente terão algum efeito, se alteradas, o
nome; a direção, que é a direção para a qual está virado o indivíduo; e a velocidade
normal.

Uma vez inseridos os humanos e o(s) foco(s) de incêndio com suas respectivas
configurações deve-se acionar o botão de salvar antes de iniciar uma sessão de
simulação. Para se repetir a simulação deve-se reiniciar o programa através da
execução do arquivo “plataforma.bat” e acionar o botão carregar, quando então será
refeita a configuração salva anteriormente. Caso o botão de salvar seja acionado
durante a sessão, uma nova configuração será salva, perdendo-se a anterior.
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A inserção de humanos e focos de incêndio pode ser feita durante a execução da
simulação.

Lembramos

que

interferências

aleatórias

podem

comprometer

a

integridade dos testes. Entretanto, tais interferências trazem a possibilidade de
comparação de eventos extraordinários face a uma média padrão de comportamentos.

A sinalização, indicada pelas setas no piso, portanto na textura, está implementada e
codificada na forma de prioridade do caminho. Um caminho com uma prioridade maior
significa um caminho com menor distância até a saída, será escolhido pelo a gente em
detrimento de outros caminhos.

Figura 17: Textura do piso com a sinalização, indicando a rota para a saída
Fonte: Arquivo do autor

Comparando a figura 17 com a 18 podemos notar que existe uma demora na reação
dos humanos antes de começarem a correr – tempo de espera. Na figura 15, mesmo
com o fogo já iniciado, os indivíduos ainda estão andando.
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Figura 18: Indivíduos correndo
Fonte: Arquivo do autor
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7. Resultados

Abaixo encontramos os registros de uma simulação, com a mesma configuração,
rodada 3 vezes. Estes arquivos de registro, como dito no capítulo anterior, servem
para armazenar as informações trocadas pelos agentes, assim como determinadas
posições em passam, em determinado tempo.

Para que possamos visualizar a situação descrita nos registros, serão mostradas
anteriormente imagens da simulação:

Figura 19: Piso superior (Tiago e Gerson)

Figura 20: Piso inferior (Luiz, Paulo e Nelson)

Figura 21: Piso superior (evacuação)

Figura 22: Piso superior (Gerson saindo)
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Figura 23: Piso inferior (evacuação)

Figura 24: Piso inferior (Paulo saindo)

Figura 25: Piso inferior(Luiz saindo)

Figura 26: Piso inferior (Nelson saindo)

Fonte das figuras: Arquivo do Autor

REGISTRO SIMULAÇÃO 1
Simulação iniciada em: 22:00:06
Fogo configurado para começar aos 1 segundos.
Gerson recebeu uma mensagem: fire
Tiago recebeu uma mensagem: fire
Nelson recebeu uma mensagem: fire
Paulo recebeu uma mensagem: fire
Luiz recebeu uma mensagem: fire
Fogo começou em 1 segundos, alarme foi iniciado
Nelson encontrou uma esquina no ponto 75 -164 a 1.103 segundos do início da contagem
Luiz encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 7.15 segundos do início da contagem
Tiago encontrou uma esquina no ponto -13 -36 a 7.207 segundos do início da contagem
Nelson encontrou uma esquina no ponto 75 -164 a 7.717 segundos do início da contagem
Gerson encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 7.774 segundos do início da contagem
Paulo encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 8.848 segundos do início da contagem
Gerson encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 12.493 segundos do início da contagem
Luiz recebeu uma mensagem: exit
Luiz encontrou a saída, a 14.655 segundos do início da simulação.
Paulo recebeu uma mensagem: exit
Tiago encontrou uma esquina no ponto -13 -36 a 14.958 segundos do início da contagem
Paulo encontrou a saída, a 14.958 segundos do início da simulação.
Gerson recebeu uma mensagem: exit
Gerson encontrou a saída, a 16.929 segundos do início da simulação.
Nelson encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 18.168 segundos do início da contagem
Tiago encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 20.846 segundos do início da contagem
Nelson recebeu uma mensagem: exit
Nelson encontrou a saída, a 22.997 segundos do início da simulação.
Tiago encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 23.942 segundos do início da contagem
Tiago recebeu uma mensagem: exit
Tiago encontrou a saída, a 27.501 segundos do início da simulação.
Fogo terminou em 31.022
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Log fechado em: 22:00:53
REGISTRO SIMULAÇÃO 2
Simulação iniciada em: 10:35:20
Fogo configurado para começar aos 1 segundos.
Gerson recebeu uma mensagem: fire
Tiago recebeu uma mensagem: fire
Nelson recebeu uma mensagem: fire
Paulo recebeu uma mensagem: fire
Luiz recebeu uma mensagem: fire
Fogo começou em 1 segundos, alarme foi iniciado
Nelson encontrou uma esquina no ponto 75 -164 a 1.1 segundos do início da contagem
Luiz encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 7.007 segundos do início da contagem
Tiago encontrou uma esquina no ponto -13 -36 a 7.064 segundos do início da contagem
Nelson encontrou uma esquina no ponto 75 -164 a 7.569 segundos do início da contagem
Gerson encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 7.625 segundos do início da contagem
Paulo encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 8.686 segundos do início da contagem
Gerson encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 12.204 segundos do início da contagem
Luiz recebeu uma mensagem: exit
Luiz encontrou a saída, a 14.21 segundos do início da simulação.
Paulo recebeu uma mensagem: exit
Tiago encontrou uma esquina no ponto -13 -36 a 14.473 segundos do início da contagem
Paulo encontrou a saída, a 14.473 segundos do início da simulação.
Gerson recebeu uma mensagem: exit
Gerson encontrou a saída, a 16.404 segundos do início da simulação.
Nelson encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 17.614 segundos do início da contagem
Tiago encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 20.214 segundos do início da contagem
Nelson recebeu uma mensagem: exit
Nelson encontrou a saída, a 22.303 segundos do início da simulação.
Tiago encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 23.264 segundos do início da contagem
Tiago recebeu uma mensagem: exit
Tiago encontrou a saída, a 26.748 segundos do início da simulação.
Fogo terminou em 31.022
Log fechado em: 10:36:13
REGISTRO SIMULAÇÃO 3
Simulação iniciada em: 10:38:51
Fogo configurado para começar aos 1 segundos.
Gerson recebeu uma mensagem: fire
Tiago recebeu uma mensagem: fire
Nelson recebeu uma mensagem: fire
Paulo recebeu uma mensagem: fire
Luiz recebeu uma mensagem: fire
Fogo começou em 1 segundos, alarme foi iniciado
Nelson encontrou uma esquina no ponto 75 -164 a 1.102 segundos do início da contagem
Luiz encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 7.028 segundos do início da contagem
Tiago encontrou uma esquina no ponto -13 -36 a 7.083 segundos do início da contagem
Nelson encontrou uma esquina no ponto 75 -164 a 7.585 segundos do início da contagem
Gerson encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 7.64 segundos do início da contagem
Paulo encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 8.698 segundos do início da contagem
Gerson encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 12.205 segundos do início da contagem
Luiz recebeu uma mensagem: exit
Luiz encontrou a saída, a 14.213 segundos do início da simulação.
Paulo recebeu uma mensagem: exit
Tiago encontrou uma esquina no ponto -13 -36 a 14.485 segundos do início da contagem
Paulo encontrou a saída, a 14.485 segundos do início da simulação.
Gerson recebeu uma mensagem: exit
Gerson encontrou a saída, a 16.426 segundos do início da simulação.
Nelson encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 17.642 segundos do início da contagem
Tiago encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 20.249 segundos do início da contagem
Nelson recebeu uma mensagem: exit
Nelson encontrou a saída, a 22.35 segundos do início da simulação.
Tiago encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 23.265 segundos do início da contagem
Tiago recebeu uma mensagem: exit
Tiago encontrou a saída, a 26.747 segundos do início da simulação.
Fogo terminou em 31.03
Log fechado em: 10:39:45
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Coletando os dados destes 3 registros criaremos uma tabela comparativa para cada
indivíduo, contendo os pontos pelos quais passaram e o ponto de saída – exit –
relacionados à contagem de tempo naquele instante.

Tabela 4 – Tempos Gerson
Rodada 1

Rodada 2

Rodada 3

Ponto

Tempo (s)

Ponto

Tempo (s)

Ponto

Tempo (s)

46 / -36

7.774

46 / -36

7.625

46 / -36

7.640

46 / -36

12.493

46 / -36

12.204

46 / -36

12.205

Exit

16.929

Exit

16.404

Exit

16.426

Tabela 5 – Tempos Tiago
Rodada 1

Rodada 2

Rodada 3

Ponto

Tempo (s)

Ponto

Tempo (s)

Ponto

Tempo (s)

13 / 36

7.207

13 / 36

7.064

13 / 36

7.083

13 / 36

14.958

13 / 36

14.473

13 / 36

14.485

46 / -36

20.846

46 / -36

20.214

46 / -36

20.249

46 / -36

23.942

46 / -36

23.264

46 / -36

23.265

Exit

27.501

Exit

26.748

Exit

26.747

Tabela 6 – Tempos Nelson
Rodada 1

Rodada 2

Rodada 3

Ponto

Tempo (s)

Ponto

Tempo (s)

Ponto

Tempo (s)

75 / -164

1.103

75 / -164

1.100

75 / -164

1.102

75 / -164

7.717

75 / -164

7.569

75 / -164

7.585

-13 / -164

18.168

-13 / -164

17.614

-13 / -164

17.642

Exit

22.997

Exit

22.303

Exit

22.350

Tabela 7 – Tempos Paulo
Rodada 1

Rodada 2

Rodada 3

Ponto

Tempo (s)

Ponto

Tempo (s)

Ponto

Tempo (s)

-13 / -164

8.848

-13 / -164

8.686

-13 / -164

8.698

Exit

14.958

Exit

14.437

Exit

14.485

Tabela 8 – Tempos Luiz
Rodada 1

Rodada 2

Rodada 3

Ponto

Tempo (s)

Ponto

Tempo (s)

Ponto

Tempo (s)

-13 / -164

7.150

-13 / -164

7.007

-13 / -164

7.028

Exit

14.655

Exit

14.210

Exit

14.213

O trajeto percorrido pelos indivíduos não varia nas três rodadas, entretanto, os tempos
de passagem pelos pontos variam conforme a rodada, sendo maiores na primeira,
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menores na segunda, crescendo novamente na terceira, com exceção da terceira
rodada da tabela 5 – Tempos Tiago.

Esta característica demonstra que as variações são decorrentes da autonomia dos
agentes, uma vez que nestas simulações não houve qualquer interferência durante o
decorrer do tempo.

Outro dado que podemos observar é que alguns indivíduos passaram pelo mesmo
ponto duas vezes. Tal comportamento deve-se ao fato da implementação da
navegação. A simplificação da rotina de navegação faz com que o indivíduo sempre
busque um ponto de informação, ou seja, sinalização, mais próximo da sua
localização. Deste ponto, ele percorre a rota, seguindo a sinalização, em busca da
saída. Como está pressuposta uma intimidade dos indivíduos com o local, eles têm
acesso a uma “memória inata” da localização dos pontos de sinalização.

Para mudar este comportamento, indicamos a alteração do sistema de navegação dos
indivíduos por um sistema de caminho por gradiente, por exemplo. Este, mais
eficiente, traz a possibilidade de modelagem de um ambiente onde os indivíduos não
têm conhecimento prévio do local, como ocorre freqüentemente.

A implementação da navegação da forma como foi realizada introduz um grau de nãoconformidade no comportamento dos indivíduos. Com isso, podemos observar que,
conforme esperado, aqueles indivíduos que se deslocam em direções indesejadas, ou
seja, contrárias à sinalização demoram mais tempo para encontrar a saída,
representando

um

comportamento

não-adaptativo.

Entretanto,

com

uma

implementação mais elaborada, os comportamentos não-adaptativos deverão
independer da navegação, sendo resultado de um processo aleatório, ao qual, na
realidade, todos estarão sujeitos.
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A fim de demonstrar as alterações decorrentes de mudança nas variáveis, e como as
variáveis têm ação direta na velocidade de locomoção (ex.: idade, peso, vestimenta e
estatura), inserimos a seguir um quarto registro de simulação com alteração na
velocidade de locomoção de dois indivíduos. Tiago recebeu uma velocidade de
locomoção mais rápida e Paulo uma mais lenta. Enquanto Tiago atingia a saída em
mais de 27 segundos, com uma velocidade de locomoção mais rápida atinge o mesmo
ponto com 16,267 segundos, e Paulo, que atingia a saída em menos de 15 segundos,
o faz em 22,248 segundos, locomovendo-se mais lentamente.

Neste mesmo registro, nota-se uma variação do tempo de saída do indivíduo Nelson,
que passa de aproximadamente 22 segundos para 20,103 segundos. Esta variação se
deve a uma pequena mudança de posição (5 unidades) do indivíduo, colocando-o em
uma posição mais propícia para a evacuação, demonstrando que a posição do
indivíduo também influi em seu tempo de evacuação.

Assim como os indivíduos anteriores, o tempo de evacuação do indivíduo Luiz também
sofre alteração, passando de aproximadamente 14 segundos para 16,174 segundos.
Neste caso a variação se deve ao fato do indivíduo escolher um sentido diferente para
iniciar sua evacuação, o que pode ser notado por sua passagem repetida pelo ponto
-13/-164, quando nas simulações anteriores, devido ao sentido adotado, passava
somente uma vez por este ponto. Seu comportamento não-adaptativo faz com que ele
demore mais para atingir a saída.

O indivíduo Gerson não sofreu nenhuma alteração em suas variáveis e posição,
escolhendo o mesmo sentido para locomoção inicial, resultando em um tempo de
evacuação similar dentro da faixa dos 16 segundos.
REGISTRO SIMULAÇÃO 4
Simulação iniciada em: 09:57:21
Fogo configurado para começar aos 1 segundos.
Gerson recebeu uma mensagem: fire
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Tiago recebeu uma mensagem: fire
Nelson recebeu uma mensagem: fire
Paulo recebeu uma mensagem: fire
Luiz recebeu uma mensagem: fire
Fogo começou em 1 segundos, alarme foi iniciado
Nelson encontrou uma esquina no ponto 75 -164 a 1.108 segundos do início da contagem
Tiago encontrou uma esquina no ponto -13 -36 a 2.819 segundos do início da contagem
Luiz encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 5.598 segundos do início da contagem
Nelson encontrou uma esquina no ponto 75 -164 a 6.825 segundos do início da contagem
Gerson encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 8.335 segundos do início da contagem
Tiago encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 10.381 segundos do início da contagem
Luiz encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 11.451 segundos do início da contagem
Gerson encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 12.522 segundos do início da contagem
Paulo encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 12.669 segundos do início da contagem
Tiago encontrou uma esquina no ponto 46 -36 a 13.303 segundos do início da contagem
Nelson encontrou uma esquina no ponto -13 -164 a 16.126 segundos do início da contagem
Luiz recebeu uma mensagem: exit
Luiz encontrou a saída, a 16.174 segundos do início da simulação.
Tiago recebeu uma mensagem: exit
Tiago encontrou a saída, a 16.267 segundos do início da simulação.
Gerson recebeu uma mensagem: exit
Gerson encontrou a saída, a 16.396 segundos do início da simulação.
Nelson recebeu uma mensagem: exit
Nelson encontrou a saída, a 20.103 segundos do início da simulação.
Paulo recebeu uma mensagem: exit
Paulo encontrou a saída, a 22.428 segundos do início da simulação.
Fogo terminou em 31.009
Log fechado em:

09:59:02

Tais variações validam o funcionamento da simulação, na medida em que
demonstram que as relações e mudanças decorrentes de alterações nas variáveis e
posição dos indivíduos, assim como as decisões autônomas, são refletidas
diretamente no resultado, de forma consistente com o esperado (velocidade de
locomoção mais rápida=saída mais rápida/inverso, posição mais favorável=saída mais
rápida, decisão errada=saída mais lenta).

Diante do resultado obtido com este protótipo, pode-se considerar também o aumento
da complexidade do modelo, com a implementação das demais características físicas,
de comportamento, do ambiente, dos indivíduos, do fogo e da sinalização, assim como
suas interações.
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8. Considerações finais

Simulações computadorizadas vêm tomando lugar de simulações “reais” e sendo
introduzidas em áreas anteriormente impensáveis devido à capacidade dos
computadores modernos. Algumas mais simples requerem apenas calculadoras
programáveis (como a posição de uma aplicação bancária decorrido determinado
tempo)

ou

computadores

pessoais,

outras,

só

podem

ser

realizadas

em

supercomputadores do tamanho de quadras de tênis (efeitos de remédios sobre o
corpo humano).

Simulações de evacuação podem ser inseridas em duas categorias, aquelas que
levam em consideração unicamente a movimentação humana (determinismo
ambiental – indivíduos tratados como objetos) e aquelas que procuram unir o
movimento ao comportamento (indivíduos são agentes ativos e são levados em
consideração a interação e estímulos do indivíduo e seu ambiente, seus similares e
suas características pessoais, assim como demais fatores desejados, ex.: EXODUS).

O desafio é fazer convergir simulação e realidade, o que é dificultado principalmente
pela multiplicidade de parâmetros envolvidos nesta e na difícil reprodução de
processos não “cartesianos” como é o comportamento humano, que por mais
previsível que seja, sempre nos surpreende. As limitações dos simuladores estão
sendo derrubadas, mas como alerta Bryan (2002):

[...] Entretanto, com este aumento no uso de modelos de avaliação computacionais,
surge uma necessidade crescente de que os projetistas tornem claro aos usuários
em potencial de seus modelos, as limitações presentes nos mesmos, como a
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simulação ou não do comportamento humano, e as validações pelas quais o modelo
passou.

Portanto, usuários de simuladores não podem, sob pena de comprometer a realidade
em um processo inverso, tomar os resultados das simulações realizadas
independentemente das restrições presentes no próprio simulador, na estrutura de
parâmetros que foram levados em conta para a apresentação do resultado.

A

simulação

desenvolvida

no

proto-modelo

apresentado,

baseando-se

nos

levantamentos realizados nas áreas de segurança, sinalização, comportamento
humano e sistemas multi-agentes, conforme formatação elaborada no meta-modelo,
nos forneceu embasamento para considerar que o objetivo proposto, de desenvolver
um ambiente multi-agente para simulação do uso de rotas de fuga e sinalização em
Realidade Virtual é atingido na medida em que conseguimos realizar a simulação da
evacuação do local, fazendo uso da rota de fuga e sinalização ali presentes, tendo o
aplicativo uma estrutura de implementação por agentes, visível especialmente nos
elementos interativos – humanos, fogo, sinalização.

A utilização da sinalização como agente de orientação e sua implementação na forma
de agente traz uma nova abordagem para o âmbito das simulações, diferindo dos
demais sistemas como visto na Introdução (Estado da Arte). Desta forma, a
sinalização passa a ter um papel de primeira importância na simulação, o que permitir
inclusive uma avaliação do seu projeto, trazendo toda a simulação a um nível mais
próximo da dinâmica real.

O trinômio Imersão, Envolvimento e Interação é atingido em diferentes graus para
cada item. Sendo a simulação vista na tela de um computador, a imersão é menor do
que se fosse vista em uma cave ou com o auxílio de um capacete HMD. Estas
possibilidades são palpáveis, na medida em que dependem somente da existência dos
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dispositivos e de implementação para a devida saída, inserindo os respectivos drivers
na biblioteca de visualização. O envolvimento é obtido no ato da observação, inclusive
através

das

diversas

possibilidades

de

interação,

onde

destacamos

como

característica particular e inovadora deste sistema a inserção de novos humanos e
focos de incêndio, a alteração de seus parâmetros e a mudança livre do ponto de vista
durante a execução da simulação.

Com o objetivo de uma futura validação de simulações mais complexas, propomos as
três etapas a seguir:

1 – Validar a categorização da sinalização: através de testes (MATIAS, 2002), pode-se
validar a inserção dos elementos da sinalização nas categorias cognitivas,
previamente realizada por especialista.

2 – Validar o modelo comparando-o e a seus resultados realizando a simulação de
uma situação que realmente ocorreu ou fruto de um exercício de evacuação. Neste
caso temos que levar em consideração que “exercícios de evacuação são menos
estressantes que a evacuação de um incêndio, uma vez que existe menos
ambigüidade e conseqüências fisiológicas e psicológicas da exposição à fumaça,
gases e calor” (BRYAN, 2002).

3 – Validação comparativa com outro(s) simulador(es). Uma “triangulação” de uma
situação real, com a simulação desta mesma situação em dois (ou mais) simuladores
permite a comparação entre eles.

O objetivo destes processos de validação é por um lado permitir ajustar o simulador,
envolvendo todos os seus parâmetros, e por outro, traçar os limites do simulador em
determinada plataforma.
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Desenvolvimentos futuros
Como primeiro passo dentro de uma seqüência natural do desenvolvimento da
simulação, com o fim de validação do modelo e ajuste dos parâmetros utilizados,
encontra-se a realização de simulação de uma ocorrência real, permitindo-nos
comparar os resultados reais e virtuais. Conforme mencionado anteriormente, torna-se
interessante modelar a mesma ocorrência em outra ferramenta de simulação, mesmo
que esta não apresente as mesmas características específicas, de forma a “triangular”
os resultados, permitindo que o ajuste sofra uma sintonia mais fina.
Uma vez validado o simulador para determinado ambiente e ajustados os parâmetros,
pode-se passar para uma outra etapa, como vemos a seguir.
No presente trabalho, consideramos o espaço analisado como sendo uma construção
unitária. Entretanto, uma vez existindo a estrutura de dados e funcionamento do
simulador, este torna-se altamente versátil em termos de possibilidade de panoramas
a serem considerados. A separação existente entre o background computacional e o
foreground visual permite que os componentes de ambas as partes sejam modificados
sem demandar uma total reconstrução do sistema. Desta forma, torna-se viável a
aplicação deste modelo de simulação em diversos outros cenários, para não dizer
qualquer outro cenário.
Certamente que cada uma destas novas possibilidades de cenário tem suas
especificidades, que deverão ser contempladas tanto no computacional quanto no
visual. Poderemos então fazer uso da ferramenta para propostas onde as rotas de
fuga deixarão de ser corredores e vãos de escada para serem estradas, dentro de
uma região com características topográficas específicas, trazendo embutidas as
dificuldades de locomoção, por exemplo, em diversos tipos de terrenos – pedras, terra,
asfalto -, ou ainda uma baía, uma região específica, como por exemplo, uma
plantação. Por sua vez, ao invés de estarmos tratando com indivíduos, podemos estar
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tratando com automóveis, com suas várias limitações, incluindo aí falta de
manutenção, tamanho, velocidade final, visibilidade, grau de ansiedade do motorista,
distância de frenagem, carga, etc. Obviamente, a sinalização deverá demonstrar as
características específicas do seu propósito e da área em tela, e em seus diversos
tipos (visual e sonora, individual e de massa). Quanto ao sinistro, poderemos estar
falando de uma enchente, de um escapamento de gás, de um acidente nuclear, de um
terremoto, ou qualquer outro tipo. A inclusão de modelos de propagação de líquidos e
gases, através de correntes e ventos, pode tornar a simulação ainda mais eficiente e
realista.
Em termos de resultados, não somente a rota de fuga e sinalização propostas poderão
ser testadas, mas acima de tudo, alternativas a estas poderão emergir, e quando mais
eficientes, ser adotadas.
Extrapolando o âmbito rota de fuga e sinalização, podemos imaginar a utilização deste
modelo de sistema nas mais diversas áreas, como por exemplo, escoamento de
colheitas, propagação de pragas, fluxo e distribuição de cargas, entre outras.
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Anexo – Velocidades de locomoção

As velocidades de locomoção dependem de diversos fatores, como a densidade
populacional, tipos de saídas, capacidade física das pessoas, o tipo de piso, a
existência de fumaça e calor dentre outros. Relacionamos abaixo alguns estudos
destacados no trabalho de GWYNNE et al. (1998) que apresentam alguns valores de
fluxo de acordo com estas variáveis. Em alguns casos, uma ou mais variáveis
comporão o cenário e influenciarão a velocidade do fluxo, alterando-a, para cima ou
para baixo.

Movimentação no plano

Predtechenskii e Milinskii (1978) consideram a densidade em termos de área ocupada
pelo indivíduo (e não indivíduo(s) por área), resultando em uma representação de
m2/m2. A densidade máxima obtida foi de 0,92 m2/m2 ou seja, 92% de ocupação da
superfície. A densidade de 0,75 m2/m2 corresponde a um fluxo de 1,14 pessoas/seg/m
(com vestimentas normais de meia estação – caso as pessoas estivessem com
vestimentas mais volumosas a taxa seria menor), sendo que um fluxo máximo de 1,4
pessoas/seg/m foi registrado com a densidade de 0,72 m2/m2.

Maclennan e Nelson (1996) determinaram uma faixa de densidade entre 0,54
pessoas/m2 (p/m2) e 3,8 p/m2, sendo que abaixo desta faixa as pessoas podem se
mover livremente e acima dela é praticamente impossível movimentar-se (este limite
superior não encontra unanimidade entre os autores devido às dificuldades de teste).
Dentro do limite a velocidade é calculada segundo a fórmula S = k = akD, onde S é a
velocidade do fluxo em m/s, D é a densidade em p/m2, k é uma constante que varia
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conforme o terreno (k = 1,4 para corredores, portas e rampas) e a = 0,266. Segundo
esta fórmula a velocidade do fluxo S não deve exceder 1,19 m/s.

Ando et al. (1988) fazem sua pesquisa baseados em estações ferroviárias observando
velocidades do fluxo dependentes de densidade de forma similar a Predtechenskii e
Milinskii (1978). Ressaltam que em qualquer idade o homem se locomove mais rápido
que a mulher, provavelmente devido à diferença entre o tamanho do passo. Em
condições extremas, chegaram a observar densidades de até 15 pessoas/m2.
Estagnação foi observada a partir de 4 p/m2, entretanto movimentação, ainda que
restrita, foi observada com esta densidade e densidades muito mais altas.

As saídas têm uma velocidade de fluxo diferente dos pisos planos ou inclinados,
sendo que esta ainda depende do tipo de porta existente, como portas comuns,
giratórias e outros tipos. Considera-se que exista uma relação direta entre a largura da
saída e a velocidade do fluxo. A tabela 1 abaixo mostra o resultado de três autores
com o uso de uma saída com dimensões e porta padrão.

Tabela 1 - Fluxo de ocupantes através de saídas externas
Fluxo em pessoas/metros/segundos
Fonte
Hankin [34]
Polus [32]
Fruin [17]

Fluxo mínimo

Fluxo máximo

1,46
1,25
1,33

1,46
1,58
2,00

Movimentação em escadas

Fatores complicativos se apresentam quando da movimentação em escadas. Sua
largura, inclinação, altura e profundidade dos degraus, existência ou não de corrimãos,
a direção do movimento, se subindo ou descendo, a entrada no espaço fechado da
escada, afetam diretamente a velocidade, diferentemente do que ocorre no plano.
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Fruin (1971) analisou a movimentação em uma escada interna com espelho de 17,78
cm e degraus de 28,57 cm de profundidade, apresentando ângulo de 32º, e uma
escada externa com espelho de 15,24 cm e profundidade de 30 cm, formando 27º de
ângulo.

A tabela 2 abaixo apresenta uma média dos resultados obtidos nos dois tipos de
escadas, e as observações indicaram que escadas com 27º de inclinação
proporcionam velocidades mais rápidas; menores espelhos, maiores velocidades,
tanto para subir quanto para descer; homens sempre mais velozes que mulheres.

Tabela 2 - Velocidades em escadas de acordo com Fruin [17]
Sexo
Homem
Mulher
Homem
Mulher
Homem
Mulher

idade em anos

média na descida (m/s)

méida na subida (m/s)

<30
<30
30-50
30-50
>50
>50

1,01
0,755
0,86
0,665
0,67
0,595

0,67
0,635
0,63
0,59
0,51
0,485

Pauls (1990, 1996) examinou o fluxo em escadas durante 39 treinamentos de
evacuação de prédios altos e calculou que o “edge effect” – distância entre os
ocupantes e as paredes – seria de 30 cm. Com esta base, determinou que se a
densidade populacional não superasse 0,5 p/m2, seria obtido um deslocamento
horizontal de 1,25 m/s e 1,10 m/s nas escadas. Pauls calculou que densidade,
velocidade e fluxo ideais estariam em torno de 2,0 p/m2, movendo-se a 0,5 m/s, com
fluxo de 1,18 p/m/s. Caso a densidade chegasse a 4 ou 5 p/m2, pouco ou nenhum
movimento seria possível, notando que estas densidades podem variar de acordo com
fatores culturais e sociais.

Proulx (1995) realizou suas observações sobre três prédios residenciais, determinando
que o movimento em escadas envolve comportamentos como descansar, investigar e
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comunicar. Suas observações incluem a movimentação de pessoas com pouca
mobilidade, inclusive carregando crianças escada a baixo (tabela 3).

Tabela 3 - Velocidades nas escadas obtidas por Proulx
Prédio

tempo médio de descida (seg.)

velocidade média horizontal (m/s)

15,4
20,1
20,6

0,52
0,54
0,62

1
2
3

Crianças entre 2 e 5 anos não eram carregadas, movendo-se ao longo das paredes,
segurando-se nos corrimãos acima das cabeças, a uma velocidade de 0,45 m/s,
sendo que pessoas acima de 65 anos chegavam a 0,43 m/s, mais lentas que crianças.
A movimentação em baixa densidade mostrou-se mais rápida devido ao livre acesso
aos corrimãos.

Deficiências físicas

A movimentação de pessoas portadoras de deficiências físicas não pode ser
considerada como uma versão mais lenta de uma pessoa normal. Diferentes graus de
deficiência, tanto física quanto mental, têm uma variedade de influências na
movimentação e no comportamento durante a evacuação. Procedimentos especiais de
evacuação devem ser adotados em locais que lidam com muitos e diversos
deficientes, como hospitais. Em espaços normais, pode ser muito mais complicado
para um portador de deficiência realizar uma evacuação. Um deficiente visual por
exemplo, tem como maior dificuldade a navegação sinalizada, a não ser que esteja em
um ambiente totalmente adaptado para tal.

Pauls (1977) determinou, baseado em diversas evacuações de prédios comerciais,
que 3% da população não consegue vencer muitos lances de escada. Entretanto,
menos de 1% da população dada usava bengalas ou outro tipo de ajuda, movendo-se
portanto muito mais lentamente.
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Shields, Dunlop e Silcock (1996) levantaram que na Irlanda do Norte, 12% da
população alegava ter problemas de locomoção. Apesar de ser um número maior que
no resto do Reino Unido, indica que durante uma evacuação deve-se esperar uma
grande quantidades de pessoas com dificuldades locomotoras.

Os autores realizaram vários testes em uma clínica com pacientes portadores de uma
vasta gama de deficiências, obtendo médias de locomoção para os portadores de
deficiências que fazem uso de diferentes tipos de equipamentos de ajuda. O teste
consistia em que os pacientes se movessem ao longo de uma linha de 50m.

Na tabela 4 abaixo estão relacionados valores de mobilidade média, obtidos através
da comparação da velocidade de locomoção de uma pessoa com um tipo de
deficiência com a velocidade de uma pessoa sem deficiência. Diferentes tipos de
deficiências e seus equipamentos de auxílio permitem diferentes velocidades de
locomoção.

Tabela 4 - Mobilidade média sugerida e velocidade de locomoção para
pessoas com deficiência motora [17]
Equipamento
de ajuda
Cadeira de rodas elétrica
Cadeira de rodas manual
Muletas
Bengala
Andador
Rollator
Nenhuma ajuda
Nenhuma deficiência

quantidade de
indivíduos

velocidade
média (m/s)

fator de
mobilidade

2
12
6
33
5
5
52
19

0,89
0,69
0,94
0,81
0,51
0,61
0,93
1,24

0,72
0,56
0,76
0,65
0,42
0,49
0,75
1

Escadas são um problema especial para pessoas com deficiência motora. Pessoas
em cadeiras de rodas por exemplo, não conseguem usa-las sem ajuda. Shields et al.
(1996) também fizeram um teste em escadas, e os valores exibidos demonstram que
as diferenças neste tipo de piso ficam muito mais acentuadas (tabela 5).
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Tabela 5 - Movimentação em escadas de portadores de deficiência física
Equipamento
de ajuda

velocidade
média (m/s)

limites
(m/s)

quantidade de
indivíduos

fator de
mobilidade

Subindo escadas
Muletas
Bengala
Nenhuma ajuda
Nenhuma deficiência

0,22
0,34
0,41
0,70

0,13-0,31
0,18-0,49
0,14-0,60
0,55-0,82

2
9
18
4

0,31
0,49
0,59
1,0

Descendo escadas
Muletas
Bengala
Nenhuma ajuda
Nenhuma deficiência

0,22
0,32
0,33
0,70

0,11-0,49
0,13-0,70
0,53-0,90

1
10
18
4

0,31
0,46
0,47
1,0

Proulx (1994) detectou em suas pesquisas de domicílios no Canadá que existem 4,2
milhões de pessoas portadoras de algum grau e tipo de deficiência, sendo que 93,7%
deste total vive em habitações particulares. Destas habitações, 20% abrigam pessoas
deficientes e pessoas não deficientes, implicando numa interação entre dois. Esta
classificação de portadores de deficiência não é abrangente, deixando talvez
indivíduos portadores de algum tipo de deficiência de fora. É importante lembrar que
os idosos, em números significativos sofrerão alguma forma de deficiência ou perda de
mobilidade. Em 1992, 11,8% da população estava acima dos 65 anos com um terço
destes vivendo em ambiente particular. Para os idosos Proulx identificou as seguintes
características durante a evacuação:

Normalmente movem-se em grupos de dois ou três. É comum sair do apartamento
para discutir a evacuação, antes de começa-la;

Idosos tendem a conversar durante o percurso, ao invés de manter uma velocidade
constante de movimentação.

Os problemas possivelmente causados pela presença de pessoas portadoras de
deficiências durante uma evacuação, como bloqueamento de passagem, podem ser
diminuídos tanto pelo projeto arquitetônico, quanto pelos procedimentos adotados na
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evacuação. As diferenças em habilidades, especialmente velocidade de locomoção,
são responsáveis por grande parte do congestionamento e movimentação em uma
evacuação.

Hirschler e Christian (1996) destacam que os efeitos colaterais do fogo como gases
narcóticos e irritantes, calor e fumaça sobre a população vão depender da constituição
individual. Segundo eles, dois terços dos idosos não subsistiram em incêndios
residenciais que foram analisados, sendo que nestes casos, a fumaça foi responsável
pelo dobro de mortes do que em outros casos.

Em um ambiente com maioria de portadores de deficiências ou idosos é importante
levar em consideração a necessidade de ajuda, treinamento dos auxiliares e a
disponibilidade de dispositivos de auxílio à locomoção. Nestas circunstâncias, nos
casos de evacuação, os auxiliares realizavam suas tarefas em situações de risco
(PROULX, 1995, BRYAN, 1979).

Para Juliet (1993) o que se destacou foi o fato de pessoas sem deficiências auxiliarem
portadores de deficiências no caso de evacuações, apesar de não estares
especificamente treinadas para tal.

O autor ressalta também a possibilidade da incapacidade de uma pessoa sadia,
devido a inalação de fumaça, queimaduras, esmagamentos, etc. durante uma
evacuação.

O impacto de portadores de deficiência na movimentação geral durante a evacuação
de um local é muito maior quando não há preparação deste para estas pessoas, o que
ocorre normalmente onde o número de deficientes é proporcionalmente pequeno.
Ficam então a minoria de portadores de deficiência na dependência de ajuda para a
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evacuação, sendo determinante a decisão dos demais indivíduos em ajudá-los,
contribuindo para sua segurança e evitando que as rotas fiquem bloqueadas.

Fumaça

A fumaça, dependendo de sua constituição e densidade afeta o indivíduo de diversas
maneiras. Como uma primeira pista da existência de fogo, a fumaça pode acelerar a
decisão de evacuar, mas uma vez em movimento, rotas de fuga do indivíduo podem
ser bloqueadas por seu excesso.

Diversos estudos indicam que os indivíduos tendem a se mover através da fumaça,
que tem a característica de reduzir a velocidade de locomoção dos indivíduos que nela
estão, afetando-os de maneiras diferentes conforme sua densidade, o sexo e a
familiaridade com o ambiente.

Jin e Yamada (1985) realizaram testes sobre os efeitos psicológicos da fumaça
relativos à visibilidade e locomoção, com gases irritantes e não irritantes. Para tal
encheram um corredor de 20 metros com fumaça de serragem altamente irritante e
depois com fumaça não irritante gerada a partir de querosene. Voluntários foram então
solicitados a se locomover de uma ponta a outra do corredor, indicando quando
conseguiam ver a sinalização de saída de emergência. O resultado destes efeitos
pode ser analisado na figura 1 abaixo, que mostra sua atuação sobre a velocidade de
locomoção dos indivíduos, que sofre uma redução conforme a fumaça se adensa,
sendo bem mais acentuada quando esta é de natureza irritante, que faz com que não
se consiga manter os olhos abertos, gerando movimentos erráticos.
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Figura 1 – Velocidades de locomoção através de fumaça irritante e não irritante.

Para qualquer modelo de evacuação que pretenda simular com precisão o
comportamento dos indivíduos, um modelo de movimentação abrangente é
imprescindível. Esse modelo deve considerar os efeitos do tamanho dos indivíduos,
sexo, habilidades nos diversos momentos assim como os efeitos da densidade
populacional nas velocidades de locomoção. Assim como os itens anteriores, o tipo de
terreno também terá influência na velocidade e maneiras como os indivíduos se
movem.
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