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Resumo:  

O poder da tecnologia impacta constantemente na vida moderna. 
Diversos modelos científicos, além de ferramentas de computacionais, 

foram desenvolvidos com o objetivo principal de garantir o conforto e 
a segurança das pessoas que circulam por um determinado ambiente. 

Além disso, é possível de fácil observação o fato que muitos ambientes 
públicos (aeroportos, estações de trem ou rodoviárias além de estádios 

ou arenas esportivas) são propícios à alta aglomeração de pessoas. 

Dessa forma, o entendimento do comportamento das pessoas em tais 

tipos de ambiente tornase muito importante. A presente tese discute o 
uso de simulação de multidões como ferramenta para reproduzir e 

avaliar computacionalmente o processo de evacuação de ambientes 
aglomerados. A ferramenta Crowdsim foi desenvolvida com este fim: 

reproduzir o comportamento de pessoas durante o processo de 
abandono de ambientes. Além do desenvolvimento da ferramenta, 

diversas validações foram realizadas com o objetivo de garantir a 
qualidade dos resultados produzidos por CrowdSim. Além disso, a 

ferramenta é capaz de gerar automaticamente diversos planos de 
evacuação possíveis de serem realizados em um mesmo ambiente. 

Tais planos são avaliados a fim de identificar o melhor plano. Diversos 
estudos de caso foram realizados com o objetivo de validar esta 

pesquisa. 

Diferentes tipos de análises foram aplicados e incluem até mesmo a 

comparação de dados obtidos com simulação e dados nas mesmas 
circunstâncias obtidos em um processo de abandono de ambiente 

realizado na vida real. 


