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Portas de Plataforma 

fundamental que os sistemas de transporte 
de massa que servem as grandes metrópo-

les, possuam características operacionais, com 
elevados níveis de segurança (tanto operacional 
quanto pública), alta confiabilidade e disponibi-
lidade, além de um certo grau de conforto. Nas 
horas de maior movimento, tais características 
podem ser afetadas, em função do acúmulo de 
passageiros nas estações e plataformas, criando 
às vezes situações de perigo para os usuários, com 
a possibilidade de queda de pessoas ou de objetos 
nas vias, o que afeta muito a operação do sistema. 
Eventos do tipo suicídios ou acesso de pessoas 
não autorizadas ou mesmo animais às vias e aos 
túneis, têm sido também fatores de perturbação 
operacional. Em metrôs com automatismo inte-
gral, com os trens circulando sem condutor na 
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cabine, se não houver como impedir este tipo de 
ocorrências, a operação torna-se muito perigosa, 
quase inviável. A solução que os metrôs encon-
traram para tornar a operação muito mais segura 
e confortável para os usuários, são as portas de 
plataforma que separam a estação das vias.

Além de aumentar substancialmente os ní-
veis de segurança dos usuários nas plataformas 
das estações, evitando a queda na via de usuários 
ou de objetos, inclusive suicidas e impedindo que 
pessoas não autorizadas ou animais entrem nas 
vias e túneis, as Portas Automáticas de Plataforma 
(Platform Screen Doors – PSD) contribuem para 
organizar o embarque e desembarque dos usu-
ários e aperfeiçoam a movimentação dos trens, 
permitindo a realização de manobras automáticas 
nos terminais. Eliminam, portanto, atrasos cau-

sados por tais eventos e os custos consequentes 
desses atrasos. Reduzem também eventuais tu-
multos e pânicos, aumentam a sensação de segu-
rança e tranquilidade por parte dos usuários e dos 
agentes operacionais das estações, além de serem 
fator de incremento da segurança pública.

Em termos operacionais e de conforto, as 
portas organizam o acesso aos trens quando a 
plataforma está cheia, reduzem muito ruído nas 
estações, têm impacto positivo na sensação de 
segurança e no controle operacional, aumentam 
a eficiência energética em termos ambientais, 
melhoram o nível de temperatura ambiental nas 
estações, diminuem o efeito “pistão” do trem en-
trando na estação e protegem os usuários contra 
as intempéries (chuva, vento etc.) no caso das pla-
taformas em elevado ou em superfície. Permitem 
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enfim informações integradas do sistema ao usu-
ário, com maior flexibilidade e clareza na comu-
nicação visual das estações e com a possibilidade 
de aproveitamento das áreas de embarque através 
da colocação de mapas e sinalizações visuais e so-
noras de fechamento das portas.

Em sistemas totalmente automatizados (sem 
condutor), como na Linha 4-Amarela do Metrô, 
as portas de plataforma são imprescindíveis para 
a segurança dos usuários. 

As portas são também fundamentais em esta-
ções com ar condicionado (como Singapura ou Du-
bai), e vedam a estação até o teto. Aliás a instalação 
de portas de plataforma em sistemas de transporte 
de massa, tem sido uma tendência mundial, princi-
palmente nos países europeus e asiáticos.

Desde 2008, um intenso debate tem per-

corrido as redes de metrôs do mundo e nos 
seminários e congressos da União Internacio-
nal de Transportes Públicos (UITP) para avaliar 
a real necessidade de tais portas. De Singapura 
a Copenhaguen, de Barcelona a Bangkok ou de 
Hong-Kong a Paris, os metrôs discutem tal ne-
cessidade, confrontando o custo de tais portas 
aos argumentos evidentes a favor delas.

Aliás esse debate já se iniciou quando da auto-
mação integral de metrôs (operação sem condutor). 
Foi no início dos anos 1980, com a operação auto-
mática dos metrôs – Kobe e Osaka (Japão) em 1981 
e Lille (França) em 1983 – que a preocupação de 
proteger os usuários do risco de caírem na via, sem a 
mediação do condutor, se tornou bem mais forte.

Embora a tecnologia das portas de platafor-
ma tenha sido mais debatida em se tratando de 
estações de metrôs, sua aplicação em ferrovias, 
em metrôs leves, em monotrilhos e até em cor-
redores de ônibus (BRTs) tem sido cada vez mais 
considerada.

Hoje, portas automáticas de plataformas já 
existem nos metrôs de Seul – Coreia do Sul (nas 
linhas 2 e 9, e até o final de 2010 em todas as es-
tações da rede) e de Pusan – Coreia do Sul (em 
todas as estações da linha 3, instaladas depois do 
famoso incêndio de 2003 em Daegu), nos metrôs 
de Singapura e Hong Kong (em todas as estações), 
no Metrô de Paris (na linha 14 – totalmente auto-
mática e em estações da linha 13), no Metrô de 
Copenhagen (em todas as estações), no Metrô de 
Beijing (nas linhas 5, 8 e 10), no Metrô de Shanghai 
(nova linha 4 e estações da linha 1), em algumas 
estações de Chongqing, no metrô de Tóquio (nas 
linhas Marunouchi, Mita, Namboku e Yurikamo-
me), na extensão da linha Jublilee do Metrô de 
Londres, na futura linha Second Avenue de Nova 
Iorque, no Metrô de Barcelona (nas linhas 5 e 11 
em construção), nas estações do Metrô de São Pe-
tersburgo (portas sem vidro), em todos os metrôs 
leves tipo VAL (Lille, Orly, Rennes, Taipei, Toulouse e 
Turim), no monotrilho de Dubai, e em metrôs mais 
leves e outros sistemas em Bangkok, Daejeon, 
Fukuoka, Guangzhou, Gwangju, Kaohsiung, Kobe, 
Kuala Lumpur, Kyoto, Las Vegas, Nagoya, Osaka, 
Seville, Shenzhen,Tianjin e Yokohama. 

ESPECIFICAÇÃO
DAS PORTAS

O sistema automático de portas de platafor-
ma é modular. É composto basicamente de painéis 
fixos que se estendem por todo o comprimento da 
plataforma, com portas deslizantes automáticas, de 
vidro especial de alta resistência, portas de emergên-
cia, portas de final de plataforma, tudo suportado 
por uma estrutura metálica. Na parte superior das 

portas está o “header box” (cabeçote que se estende 
por toda a fachada), onde se localizam os motores 
das portas e seus módulos de controle e alimentação 
elétrica. Complementam o sistema os painéis de su-
primento de energia e telecontrole (ver figura 1).

As portas, na sua concepção, projeto e cons-
trução, devem se adaptar perfeitamente ao pro-
jeto civil, arquitetura, estrutura e projeto elétrico 
das plataformas e estações onde elas forem insta-
ladas, levando em consideração em cada local, o 
gabarito dinâmico do trem e a estrutura e dimen-

Portas de plataforma, Metrô de Hong Kong

Portas de plataforma, Metrô de Seul

Portas de plataforma, Linha 14, Metrô de Paris
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sões das plataformas, nas estações que estejam 
em operação, em projeto ou em construção. A 
estrutura das portas e seu vidro são dimensiona-
dos para resistir a vandalismo e aguentar a grande 
afluência de pessoas como ocorre, por exemplo, 
na estação Sé ou Paraíso do Metrô de São Paulo.

Do ponto de vista operacional, as portas 
abrem e fecham em perfeito sincronismo com 
as portas do trem, quando este está estacionado 
na plataforma. É requisito básico de segurança 
que o trem só possa partir da estação quando 
as portas de plataforma estiverem fechadas e 
travadas. O comando das portas de plataformas 
é perfeitamente coordenado com o sistema de 
sinalização da linha e com o comando das portas 
dos trens, através de um mecanismo de coman-
do e controle acionado através de um software 
especial, seguro e confiável. Existem dispositivos 
tanto mecânicos como eletrônicos para detectar 
a presença de pessoas ou objetos entre as portas 
de plataforma, impedindo seu fechamento.

O sistema de portas possui índices de confia-
bilidade e disponibilidade compatíveis com os de-
mais sistemas, de modo a não afetar a movimen-
tação de trens em caso de falhas ou de emergência 
além de um sistema de monitoração e diagnóstico 
adequados para indicar e manter registradas as 

condições de falha do sistema e agilizar os tra-
balhos de manutenção. Apesar da sua complexa e 
alta tecnologia, as portas são fáceis para instalar e 
operar e de fácil manutenção. O sistema também 
informa ao usuário, de forma segura, o estado das 
portas através de sinalização áudio visual, que é 
completamente configurável conforme as exi-
gências. As portas permitem enfim a possibilidade 
de agregar nelas mídia eletrônica.

Para atender os requisitos necessários de se-
gurança operacional, por ser um elemento crítico e 
vital com impacto direto sobre os usuários e trens, 
o sistema de portas utiliza o conceito “fail-safe”, ou 
seja, “falha segura”, atendendo ao “Safety Integri-
ty Level” (SIL) conforme normas internacionais. Se 
durante o processo de abertura ou fechamento das 
portas deslizantes, uma das folhas detectar a pre-
sença de um obstáculo, as duas folhas do conjunto 
param o movimento, retrocedem e retomam o sen-
tido original. Se após esta operação, o obstáculo 
for removido, as duas folhas terminam o movimen-
to. Se alguém ou algum objeto bloquear a porta da 
plataforma, o trem é impedido de partir. E se, por 
algum problema de automatismo ou de suprimen-
to de energia, houver falha no sistema, há sempre 
a possibilidade do usuário sair das composições, 
através de portas de emergência.

As portas fornecidas pela 
Trends Infra para o Metrô 
de São Paulo são, em parte, 
produzidas na Coreia do Sul 
através de uma parceria com 
a empresa Poscon que tem 
uma grande experiência em 
fornecimento de portas de 
plataforma para metrôs na 
Coreia do Sul e do resto do 
mundo. A Trends Infra tem 
fornecido as portas de pla-
taforma num modelo do tipo 
turnkey, integrando o projeto, 
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a engenharia, o protótipo, o fornecimento, a insta-
lação, os testes, o treinamento e a documentação.

A Companhia do Metrô de São Paulo prevê, 
no futuro, a implantação de portas em todas as 
estações do sistema. A CPTM está estudando e 
poderá adotar esse sistema nas suas estações.

O Metrô de São Paulo é pioneiro, entre os 
metrôs da América Latina, a utilizar o Sistema de 
Portas de Plataforma. Para o Metrô e seus usuá-
rios, representa uma tecnologia que introduz uma 
nova cultura no transporte. Os usuários da Estação 
Sacomã do Metrô, a primeira em funcionamento, 
já têm dado total aprovação à sua instalação. A 
mídia tem reportado, a respeito das portas, decla-
rações de usuários do tipo: “Muito interessantes, 
confortáveis e passam tranquilidade. Normalmen-
te, a gente fica bem nessa ponta (plataforma) e 
assim fica mais seguro, ainda mais se está com 
criança...”; “Essas portas dão mais segurança; não 
tem perigo de cair no trilho...”; ou ainda “Achei 
bem moderno e tomara que coloquem nas outras 
estações. Sou fã do Metrô e tive a oportunidade 
de conhecer como o pessoal trabalha”.

Mock up das portas de plataforma Trends

Figura 1 - Diagrama explicativo das portas de plataforma

Portas de plataforma, Estação Sacomã, Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo


