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RESUMO 
 
Por todo o mundo, encontram-se em estudo ou em construção novos túneis rodoviários.  
Além dos regulamentos internacionais, são elaboradas recomendações e novas linhas de orientação. É 
acordo geral que há necessidade de um quadro de referência em que todos os aspectos relevantes da 
segurança dos túneis sejam tomados em consideração de um modo “holístico”. Incluiem-se os 
regulamentos, a definição das características das infraestruturas de segurança e operacionais,  a 
avaliação das condições de segurança, a utilização do túnel, experiências em operação e a gestão da 
segurança. 
 
Este relatório propõe uma abordagem integrada à segurança dos túneis rodoviários, desenvolvida em 
cooperação com os projectos de pesquisa europeus SafeT e UPTUN. Resumem-se os princípios gerais 
e as perspectivas actuais sobre a segurança dos túneis rodoviários, incluindo-se a experiência adquirida 
no projecto dos túneis. Foi efectuado um inquérito internacional através dos membros do PIARC C3.3. 
É dada uma perspectiva geral das melhores práticas nos vários países. 
 
Os elementos-chave para uma abordagem integrada à segurança dos túneis rodoviários são: 
 
· Critérios sobre o nível de segurança (regulamentos e recomendações); 
· Infra-estruturas e medidas operacionais para a segurança dos túneis; 
· Critérios socio-económicos e de custo-benefício; 
· Técnicas de avaliação da segurança (análise de segurança); 
· Uso do túnel rodoviário; 
· Vida útil do túnel (planeamento, projecto, construção; entrada em serviço; operacão, renovação ou 

melhoramento);  
· Experiência operacional; 
· Condições dos sistemas do túnel. 

 
Na figura ilustra-se esquemáticamente a proposta para uma abordagem integrada à segurança dos 
novos túneis e túneis em serviço. 
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INTRODUÇÃO 
 
Acidentes em túneis nos últimos 25 anos 
A história recente dos desastres em túneis levou a uma consciencialização crescente do impacto dos 
acidentes nos túneis. A probabilidade da escalada destes acidentes é baixa, no entanto, as 
consequências destes incidentes podem ser severas em termos de vítimas, de danos na estrutura e no 
impacto sobre a economia dos transportes (ver QUADRO 1). 

QUADRO 1 ACIDENTES EM TÚNEIS NOS ÚLTIMOS 30 ANOS 

Túnel Vítimas 

1978 Velsen (Holanda) túnel rodoviário com bi-direccional, 
770 m 

5 mortos e 5 feridos 

1979 Nihonzaka (Japão), túnel rodoviário de galeria simples, 
2 km 

9 mortos 

1982 Caldecott (EUA), túnel rodoviário de 3 galerias, 1 km 7 mortos e 2 feridos 

1983 Pecorile (perto de Génova, Itália), túnel rodoviário de 
galeria dupla, 600 m 

8 mortos e 22 feridos 

1989 Brenner (Áustria), túnel rodoviário de galeria dupla, 
412 m 

2 mortos e 5 feridos 

1995 Pfänder (Áustria), túnel rodoviário de galeria simples, 
6,8 km, 

3 mortos devido ao embate de 
automóveis 

1996 Isola delle Femmine (Itália), túnel rodoviário de galeria 
dupla, 148 m 

5 mortos e 10 feridos 

1999 Mont-Blanc (França/Itália), túnel rodoviário de galeria 
simples, 11.6 km 

39 mortos e 25 bombeiros enviados 
para o hospital 

1999 Tauern (Áustria), túnel rodoviário de galeria simples, 6 
km 

12 mortos (7 mortos devido a acidente 
automóvel) 

2001 Gleinalm (Áustria), túnel rodoviário de galeria simples, 
8,8 km 

5 mortos devidos a acidente automóvel 

2001 St. Gotthard (Suíça), túnel rodoviário bi-direccional, 
16,9 km 

11 mortos  

2005 Frejus (França/Itália), túnel rodoviário de galeria 
simples, 12,9 km 

2 mortos e 6 feridos 

2006 Viamala (Suíça), túnel rodoviário bi-direccional, 750 m 9 mortos e 6 feridos 
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Mais precisamente, as catástrofes ocorridas nos túneis de Mont Blanc, Tauern e St. Gotthard em 1999 
e 2001 demonstraram a necessidade de melhorar a preparação da prevenção e da mitigação dos 
acidentes nos túneis, o que pode ser conseguido pela adopção de critérios de segurança no projecto dos 
novos túneis, bem como na sua gestão eficaz e na possível modernização dos túneis em serviço, 
através da informação e de melhores comunicações com os utilizadores dos túneis. 
 
Isto foi claramente delineado nas recomendações emitidas pela comissão internacional responsável 
pela investigação à catástrofe do Monte Branco, que nas conclusões refere que as consequências fatais 
poderiam ser grandemente reduzidas por uma organização mais eficaz dos serviços operacionais e de 
emergência (procedimentos de emergência mais seguros e mais eficientes, harmonizados, 
especificamente para operações transfronteiriças), pessoal mais competente, sistemas de segurança 
mais eficazes e maior consciencialização dos utilizadores (condutores de ligeiros e pesados) de como 
reagir em situações de emergência. 
 
A reacção da comunidade de túneis 
 
Antes de 1999 
Primeiro, duas das principais associações internacionais concentraram as suas actividades nos túneis: 
 
· Em 1957, a PIARC criou um comité técnico de “Túneis rodoviários” que foi renomeado em 2000 

como “Exploração de túneis rodoviários”. Trata de todos os aspectos relacionados com o 
utilização dos túneis rodoviários, tais como a geometria, o equipamento, a operação, a segurança e 
o impacto ambiental, preparando recomendações técnicas nestes campos; 

· Desde 1974, a International Tunnelling Association (ITA) tem-se envolvido nos vários aspectos da 
construção de qualquer tipo de estrutura subterrânea, incluindo túneis rodoviários, ferroviários e de 
metro. 

 
Após 1999 
Desde 1999, a segurança em túneis rodoviários foi objecto de um crescente interesse internacional, 
após os incêndios dramáticos nos túneis do Monte Branco e Tauern, nesse ano. As numerosas 
iniciativas que se realizaram aos níveis nacional, europeu e internacional conduziram aos actuais 
desenvolvimentos regulamentares, estando bem descritas na comunicação de Lacroix em 2004 [1]. 
 
Além disso, o Comité Técnico do PIARC sobre a exploração de túneis rodoviários (C3.3) é um fórum 
internacional para análise e discussão dos assuntos relativos à segurança nos túneis rodoviários, 
identificando, desenvolvendo e divulgando as melhores práticas sobre a gestão da segurança nos túneis 
e permitindo um melhor acesso à informação internacional relativa à segurança nos túneis. Um dos 
temas da estratégia da PIARC é o melhoramento nas avaliações da segurança, mecanismo, projecto e 
procedimentos coerentes, com explorações eficientes e eficazes que satisfaçam o utilizador da estrada. 
Um dos objectivos é melhorar o uso seguro e eficiente do sistema rodoviário, tomando em conta as 
estruturas rodoviárias tais como túneis, incluindo o trânsito de pessoas e mercadorias na rede 
rodoviária, enquanto se gerem eficazmente os riscos associados com a exploração do transporte 
rodoviário e o ambiente natural. 
 
A necessidade de túneis mais seguros 
O ponto de partida deste relatório é a assunção que o desenvolvimento de uma abordagem integrada à 
segurança nos túneis rodoviários pode ajudar a proporcionar túneis mais seguros. Isto inclui uma 
abordagem holística, um inquérito com base em critérios prescritivos versus critérios baseados no 
desempenho, e uma escolha das características de segurança, tanto da infraestrutura como 
operacionais, quer para túneis novos quer para os em serviço. 
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1. POR QUÊ UMA ABORDAGEM INTEGRADA À SEGURANÇA DOS TÚNEIS 
RODOVIÁRIOS?  

1.1. Finalidade do relatório 

Por todo o mundo, são planeados ou estão em construção novos túneis rodoviários. Para além dos 
regulamentos internacionais, são desenvolvidas recomendações e linhas de orientação. Muitos países 
estão de acordo de que há necessidade de um quadro em que todos os aspectos relevantes da segurança 
nos túneis, tais como regulamentos, características de segurança das infraestruturas e operacionais, 
avaliação de segurança, utilização do túnel, experiências operacionais e gestão de segurança sejam 
tomadas em consideração de um modo holístico. A finalidade deste relatório é preencher esta 
necessidade, que também foi antecipada nos projectos UE SafeT e UPTUN. Por conseguinte, a 
abordagem integrada à segurança dos túneis rodoviários proposta neste relatório foi desenvolvida em 
cooperação com SafeT e UPTUN (ver Khoury et al. [2,3]). Não se pretende apresentar uma 
abordagem mundial uniforme. 

1.2. Metodologia 

O método de trabalho do Grupo de Trabalho 2 do Comité Técnico PIARC sobre a Exploração de 
Túneis Rodoviários foi o de examinar e recolher informação sobre a experiência obtida nos projectos 
internacionais (principalmente europeus) e das redes temáticas. Nenhuma pesquisa foi realizada. 
 
Em primeiro lugar, foi efectuado um levantamento dos projectos de pesquisa internacionais e redes 
temáticas mais importantes, tendo sido examinados esses projectos. O capítulo 2 tem em consideração 
as várias iniciativas recentes sobre a segurança nos túneis rodoviários, que são o ponto de partida para 
este relatório. UPTUN e SafeT proporcionaram vários relatórios técnicos, antecipando a necessidade 
de uma abordagem integrada à segurança dos túneis rodoviários. 
 
Com base neste estudo, são resumidos os princípios gerais e as perspectivas actuais sobre a segurança 
nos túneis rodoviários, incluindo a experiência prática obtida no projecto de túneis. O capítulo 3 
descreve os vários princípios da segurança nos túneis rodoviários e as possíveis abordagens 
complementares. 
 
Em segundo lugar, foi efectuado um inquérito internacional através dos membros do PIARC C3.3. O 
capítulo 4 faz uma compilação das práticas de segurança actuais em vários países. 
 
No capítulo 5, são descritos os elementos-chave para uma abordagem integrada à segurança de túneis 
rodoviários. É apresentada uma síntese destes elementos e são dadas as recomendações globais para 
avaliar a segurança de túneis rodoviários. Empreederam-se acções para harmonizar a abordagem 
integrada conforme o proposto pelo PIARC com a proposta SafeT para uma “Abordagem Global” [2]. 
O capítulo 6 apresente a proposta para uma abordagem integrada. 

1.3. Audiência-alvo 

Este relatório é dirigido a pessoas e organizações responsáveis pela concepção e/ou exploração de 
túneis rodoviários juntamente com as administrações/autoridades responsáveis pela segurança nos 
túneis rodoviários. 
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2. INICIATIVAS RECENTES SOBRE A SEGURANÇA DE TÚNEIS RODOVIÁRIOS 

2.1. Generalidades 

Para além das suas próprias actividades, o Comité Técnico da PIARC sobre exploração de túneis 
rodoviários associou-se com várias entidades internacionais ou europeias em actividades sobre a 
segurança de túneis rodoviários, quer por uma participação oficial ou através dos seus membros. 

2.2. Recomendações e legislação internacionais 

A Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) – que abrange 55 países – 
organizou um grupo multidisciplinar de peritos em segurança de túneis rodoviários com participação 
oficial do PIARC. O seu relatório final foi publicado em Dezembro 2001 [4]. Inclui recomendações 
sobre todos os aspectos sobre a segurança dos túneis rodoviários: utilizadores, exploração, infra-
estrutura e veículos. Este relatório foi aprovado por todos os países membros e foi tomado em 
consideração nos acordos europeus geridos pela UNECE, p. ex., sobre a sinalização rodoviária, 
características das estradas europeias, transporte de mercadorias perigosas, etc. 
 
A Comissão Europeia preparou uma directiva relativa aos requisitos de segurança mínimos para túneis 
na Rede Rodoviária Transeuropeia [5], que tomou em consideração o trabalho anterior do PIARC. 
Este documento legislativo foi aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, e entrou em vigor 
em Abril 2004. Foi transposta para a legislação nacional dos países EU. 

2.3. Projectos de pesquisa europeus e redes temáticas 

Vários projectos de pesquisa e de redes temáticas tratando da segurança nos túneis foram financiados 
pela União Europeia.  
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QUADRO 2 resume estas actividades; mais pormenores sobre as actividades financiadas pela EU 
encontram-se no Apêndice A. 
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QUADRO 2 PANORAMA DOS PROJECTOS DE PESQUISA E DE REDES TEMÁTICAS 

Projecto Início e 
duração 

Parceiros Objectivos 

DARTS 
(Durable And Reliable Tunnel 
Structures) 

Março 
2001, por 
3 anos 

8 de países 
europeus 

Desenvolver métodos operacionais e apoiar 
práticas para o melhor processo pró-activo 
de tomada de decisão para escolha, caso a 
caso, os procedimentos de construção e 
tipo de túnel de custo óptimo relativamente 
às condições ambientais, qualidades 
técnicas, precauções de segurança e vida 
útil. 

FIT (Fire in Tunnels) Março 
2001, por 
4 anos. 

33 de 12 
países 
europeus 

Para recolher informações da Europa e pelo 
o mundo acerca dos resultados de pesquisa 
existentes e experiências geral de 
segurança contra incêndio em túneis de 
transportes. Para fazer recomendações. 

UPTUN (Upgrading Methods for 
Fire Safety in existing Tunnels) 

Setembro 
2002, por 
4 anos. 

41 de 16 
países 
europeus 

Desenvolver tecnologias inovadoras, 
avaliar tecnologias existentes, bem como 
desenvolver procedimentos para melhorar 
os túneis existentes. 

SafeTunnel (Innovative Systems 
and Frameworks for Enhancing 
of Traffic Safety in Road 
Tunnels) 

Setembro 
2001, por 
3 anos. 

9  Contribuir para a redução da extensão e 
número de acidentes em túneis rodoviários 
com a ajuda das características de 
segurança preventiva, incluindo a 
comunicação veículo/infra-estrutura. 

Virtual Fires (Virtual Real Time 
Emergency Simulator) 

2001, por 
3 anos 

8 de 5 
países 
europeus 

Desenvolver um simulador adequado e 
prático para treinar bombeiros em 
contenção e combate de incêndios em 
túneis. 

Safe T (Safety in Tunnels) 2003, por 
3 anos 

 Harmonizar os requisitos europeus 
relativamente a segurança de túneis, 
incluindo avaliação de risco. Recolha de 
experiências nacionais para compilação e 
avaliação. 

SIRTAKI 
(Safety Improvement in Road 
and Rail Tunnels using 
Advanced Information 
Technologies and Knowledge 
Intensive Decision Support 
Models 

Setembro 
2001, por 
3 anos 

12 de 
países 
europeus 

Para reformar os conceitos operacionais 
acerca da gestão de segurança e 
emergência. 
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2.4. Pesquisa relativa a transporte de matérias perigosos em túneis 

A OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico) empreendeu desde 1992 
uma pesquisa no transporte de matérias perigosos, embora não especificamente em túneis. Em 1995, a 
OCDE e o PIARC lançaram um projecto de pesquisa conjunta acerca do transporte de matérias 
perigosos através de túneis rodoviários [6]. Os objectivos foram: 
 
· Racionalizar e harmonizar o processo de tomada de decisão que leve à autorização ou proibição do 
transporte de produtos perigosos em túneis rodoviários e os regulamentos para implementar estas 
decisões; 
· Avaliar e melhorar as medidas que visam reduzir os riscos devidos às matérias perigosas em túneis 
rodoviários e optimizar a sua implementação. 

 
Este trabalho envolveu o desenvolvimento de dois modelos computorizados (um modelo de avaliação 
de risco quantitativo e o modelo de apoio à decisão). 

2.5. Conclusões 

Após exame das informações do UPTUN, SafeT, de outros projectos internacionais e das redes 
temáticas, concluiu-se pela necessidade de uma abordagem integrada à segurança em túneis 
rodoviários. Também se concluiu que o SafeT é o primeiro projecto internacional com a ambição de 
ter um âmbito “holístico” em relação à segurança de túneis. A figura 1 mostra a abrangência da 
segurança em túnel do UPTUN e SafeT. Ilustra o desafio para a futura pesquisa internacional e para o 
esforço dessa pesquisa dedicada ao trânsito, veículos e comportamento do condutor. Por conseguinte, 
as actividades do PIARC neste tópico são coerentes com o desenvolvimento paralelo da Abordagem 
Global no SafeT. 

 

FIGURA 1 FOCALIZAÇÃO NA SEGURANÇA DE TÚNEIS RODOVIÁRIOS NO UPTUN E 
SAFET (KHOURY [7]) 
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3. PRINCÍPIOS GERAIS 

3.1. Objectivos de segurança 

Um primeiro passo é definir os objectivos para a segurança de túneis rodoviários. Foram alcançados 
progressos importantes devido ao trabalho internacional do PIARC (p. ex., relatório de 1999 sobre 
controlo de incêndios e de fumo em túneis rodoviários), UNECE (relatório de 2001 sobre o grupo de 
peritos sobre segurança em túneis rodoviários) e União Europeia (Directiva relativa aos requisitos 
mínimos de segurança para os túneis inseridos na Rede Rodoviária Transeuropeia [5]). Estes trabalhos 
concordam na definição de um conjunto de objectivos: 
 
1. Prevenir acidentes graves susceptíveis de pôr em risco a vida humana, o ambiente e as instalações 
do túneis, 
2. Reduzir as consequências dos acidentes em túneis, como incêndios, criando os pré-requisitos para: 
· que as pessoas envolvidas no incidente se salvem a elas próprias; 
· que os utentes rodoviários intervenham de imediato para prevenir maiores consequências; 
· garantir uma acção eficiente dos serviços de emergência; 
· proteger o ambiente; e 
· limitar os danos materiais. 

3.2. O círculo de segurança 

A segurança integrada para túneis pode ser apresenta comum um “círculo de segurança” (ver  
 
 
FigurA 2). Pode ser ineficiente concentrar-se em melhorar o desempenho da segurança em apenas um 
elemento da sequência, sem considerar o desempenho de segurança dos outros elementos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURA 2 O CÍRCULO DE SEGURANÇA 

 
O círculo de segurança consiste nos seguintes elementos sequenciais: 
 
1. Pró-acção: evitar situações inseguras num túnel por eliminação de todas as suas origens. Isto inclui 
as características de segurança estruturais e operacionais durante a fase do planeamento, antes da 
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construção dos novos túneis, renovação de túneis em serviço, educar os utentes rodoviários, fornecer 
veículos seguros contra incêndio, etc.; 
2. Prevenção: reduzir as possibilidades de acidente num túnel; 
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3. Preparação: prontidão de emergência (tal como a preparação de planos de resposta de emergência 
e formação do pessoal de salvamento); 
4. Mitigação: mitigar as consequências de um acidente num túnel tanto quanto possível1; 
5. Intervenção: garantir que será fornecido o apoio adequado por equipas de salvamento em caso de 
consequências graves de um acidente; 
6. Tratamento posterior: fazer tudo o que for necessário para voltar ao “normal” (p. ex., assistência 
às vítimas e reparação de danos). 
7. Avaliação: tirar os ensinamentos dos incidentes e identificar possíveis melhoramentos. 
 
O círculo de segurança expressa o facto de que a avaliação de acidentes e quase acidentes deverão 
levar à avaliação periódica de elementos sequenciais. O mesmo é verdade a para incorporação de 
novas tecnologias que ficam disponíveis para um específico sistema do túnel. 
 
Em geral, as características de segurança que actuam mais cedo na sequência de um acontecimento são 
as mais economicamente vantajosas. Ademais, alguns elementos podem compensar parcialmente os 
outros mais fracos. Por exemplo, se a preparação e intervenção forem insuficientes, talvez uma 
prevenção extra possa ter que ser tomada para um certo tipo de acidente (p. ex., a monitorização do 
sobreaquecimento dos travões do camiões à entrada de um túnel rodoviário com rampas íngremes).  

3.3. O modelo do laço 

Outra forma gráfica de exprimir os principais aspectos da segurança de túneis é o modelo do “laço”. 
Este modelo incorpora as diferentes fases de um acidente (ver Quadro 3). Na maioria dos casos, os 
incidentes são determinados por certas causas (pré-condições), por outras palavras, uma perturbação 
curso normal do trânsito. Um acidente é composto por diferentes fases. O processo de 
desenvolvimento do acidente determina a série das consequências. Isto pode ser expresso graficamente 
ao se olhar para o incidente como o ponto nodal entre as causas (pré-condições) e os efeitos 
(consequências). A cadeia com causas-incidente-efeitos tem a forma de um laço (cf. figura 3). 

QUADRO 3 FASES DE UM ACIDENTE 

Fase Descrição de passo do processo 
1. Fase inicial 1. Perturbação do curso normal 
2. Acidente 2. O início real do acidente 

3. O desenvolvimento do acidente 
4. O desenvolvimento de situações inseguras para outros 

viajantes 
3. Detecção e aviso 5. Detecção, aviso, verificação, reporte da informação 
4. Auto-salvamento 6. Escape do túnel pelos viajantes por si próprios 
5. Resposta de emergência 7. Presença de serviços de resposta de emergência 

8. Consequente mitigação pelos serviços de resposta de 
emergência 

                                                           
1  Isto inclui tomar medidas no caso de um acidente para permitir que os utentes do túnel se salvem a si 

próprios (auto-salvamento) antes da chegada das equipas de salvamento. 
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FIGURA 3 MODELO DE LAÇO APLICADO AOS ACIDENTES EM TÚNEIS COM FOGO E 
FUMO 

Ambos os lados do laço contêm os pontos de acção para influenciar os eventos antes ou depois do 
incidente. Por um lado, deve ser dada atenção à prevenção de incidentes (por exemplo, 
sobreaquecimentos dos travões de camiões). Por outro lado, a mitigação (por exemplo, prevenir que 
um fogo pequeno se torne num grande incêndio) e redução dos efeitos do acidente (tal como fumo ou 
gases tóxicos) é de crucial importância. A subdivisão entre Fase Inicial, Incidente, Detecção & Aviso, 
Auto-Salvamento e Resposta de Emergência deve ser considerada mais como uma categorização 
aproximada. 
 
As setas representam as linhas de defesa para restabelecer a situação de trânsito normal (não 
perturbado). As seguintes princípios básicos pretendem: 
 
· Encontrar soluções tão cedo quanto possível na sequência de eventos; e 
· Estabelecer linhas de defesa e pontos de acção para características de segurança. 

 
Um exemplo de uma linha de defesa pode ser um sistema para detectar o sobreaquecimento dos 
travões de camiões (um solução inicial no lado esquerdo do laço) ou sistemas de detecção de fumo 
(uma solução do lado direito no laço). O modelo do laço ilustra uma redução óptima do risco. 
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4. PRÁTICAS DE SEGURANÇA 

4.1. Investigação  

Foi pedido aos países membros do PIARC para fornecerem informações descrevendo as actuais 
práticas de segurança de túneis nos seus países. O Apêndice B mostra as respostas ao questionário que 
foi enviado em Novembro 2005. As respostas vieram da Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá 
(Quebeque), República Checa, Dinamarca, França, Grécia, Japão, Noruega, Holanda, Portugal, Suécia 
e Estados Unidos. 

4.2. Resultados 

Em primeiro ligar, os inquéritos foram efectuados acerca dos requisitos e regulamentos. O quadro 4 
mostra os requisitos e/ou regulamentos mencionados por todos os inquiridos no questionário. Parece 
que a maioria dos países europeus estava a preparar-se para seguir os requisitos mínimos prescritos 
pela Directiva 2004/54/CE da UE. O mesmo é verdade para o Canadá. Na América do Norte (EUA e 
Canadá), os túneis antigos foram modernizados com base na norma da National Fire Protection 
Agency dos EUA para “Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways” (NFPA 502). A 
Austrália tem estado a seguir a legislação nacional sobre túneis desde 2006. Alguns dos inquiridos 
informaram que o seu país segue o princípio do “bom pai de família”2 para estabelecer níveis 
aceitáveis de segurança de túneis. Os inquiridos da Áustria e Holanda informaram que a legislação 
nacional relativa a túneis entraria em vigor em 2006 como implementação da Directiva UE. Alguns 
países têm níveis de segurança que excedem o nível mínimo de segurança da Directiva UE. A 
Dinamarca e Portugal estabeleceram, até agora, níveis de segurança numa base de caso a caso. 
 
Em segundo lugar, perguntou-se aos inquiridos sobre as disposições de segurança da infra-estrutura 
em túneis e se elas são prescritivas ou baseadas no desempenho. O Quadro 5 mostra a comparação das 
linhas de orientação e princípios técnicos de segurança comunicadas. A maioria dos países europeus 
prescreve características de segurança com base em regulamentação nacional. Por vezes, a adequação 
das características de segurança prescritas é testada por meio de uma análise baseada no desempenho. 
A extensão das características de segurança pode estar dependente do comprimento do túnel e do 
volume de tráfego. 
 
Subsequentemente, perguntou-se aos inquiridos para descrever as características operacionais de 
segurança dos túneis. O Quadro 6 mostra uma comparação das características operacionais de 
segurança comunicadas. Muitos países têm estado a usar planos e procedimentos para gerir a 
segurança, mesmo antes da Directiva 2004/54/CE da UE tratar desse assunto. 
 
A avaliação de segurança é uma ferramenta comum para a verificação da segurança de túneis em 
vários países. A avaliação de segurança pode envolver uma análise de riscos probabilística, uma 
análise determinística baseada em cenários ou uma combinação de ambas. A análise de risco é 
explicitamente exigida (onde necessário) pela Directiva UE. O Quadro 7 mostra as várias abordagens 
em avaliação de segurança conforme mencionadas pelos inquiridos. Este tópico é tratado em maior 
pormenor no relatório PIARC “Risk Analysis for Road Tunnels” [8].  

                                                           
2  Um princípio “bom pai de família” significa explorar e manter um sistema de túneis como se tratasse dos 

seus próprios bens com valor e de sua propriedade. 
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QUADRO 4 REQUISITOS E/OU REGULAMENTOS MENCIONADOS PELOS 
INQUIRIDOS. 

Requerimentos ou regulamentos Mencionado por 
Directiva 2004/54/CE da UE Todos os países UE e Canadá 
Para além da Directiva 2004/54/CE da UE  Áustria, Bélgica, Grécia, Holanda, 

Suécia 
Nova legislação nacional sobre túneis, desde 2006 Áustria, Holanda 
Princípio “Bom pai de família” para níveis de segurança de 
túneis 

Bélgica, Canadá 

NFPA-502  Canadá, Estados Unidos da América 
Requisitos de segurança nacionais existentes Austrália, França (Decreto de Junho 

2005) 
Linhas directivas prescritivas "OMEO – Linhas de 
orientação sobre trabalhos rodoviários – Volume Túnel" 
publicado em 2003 pelo Ministério para o Ambiente, 
Planeamento Físico e Obras Públicas da Grécia 

Grécia 

Requisitos (Técnicos) Nacionais (em desenvolvimento) Noruega, República Checa (RT sobre 
segurança de túneis rodoviários) 

Sem princípios de segurança comuns, níveis de segurança 
caso a caso 

Dinamarca (grupo internacional de 
peritos), Portugal 

Planos de segurança estratégicos para auto-estradas Estados Unidos da América 

QUADRO 5 LINHAS DE ORIENTAÇÃO/PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA TÉCNICA 
MENCIONADOS PELOS INQUIRIDOS 

Características de segurança das infra-estruturas Mencionado por 
A adequação é testada pela análise baseada em desempenho Austrália, Canadá (Quebeque) 
Directiva 2004/54/CE da EU Áustria 
Síntese entre a Directiva 2004/54/CE da UE e Directiva 
francesa sobre segurança de túneis  

Bélgica 

Descrição Geral Técnica para Túneis Rodoviários, Túnel 
2004 
ATB Tunnel 2004 

Suécia 

Manual de projecto norueguês (Manual de túneis 
rodoviários 021) 

Noruega 

Dependendo do comprimento do túnel e volume de tráfego República Checa, Japão 
“Instrução técnica relativa a características de segurança de 
túneis rodoviários novos (projecto e exploração)", Agosto 
2000 

França 

Linhas de orientação de segurança para túneis rodoviários 
(VRC) holandesas 

Holanda 

" OMEO – Linhas de orientação sobre trabalhos rodoviários 
– Volume Túnel " 

Grécia 

Linhas de orientação para projecto de sistemas de protecção 
contra incêndios e ventilação 

Estados Unidos da América 
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QUADRO 6 CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA OPERACIONAL MENCIONADAS 
PELOS INQUIRIDOS 

Características de segurança 
operacional 

Mencionado por 

Planos de gestão de segurança 
(Planos operacionais/Planos de 
contingência): 

 

Directiva 2004/54/CE da UE Áustria, Bélgica, França, Grécia, Holanda, Portugal, França, 
Suécia 

Outras filosofias Austrália, República Checa (cartões de acidente), Estados 
Unidos da América 

Planeamento de segurança de 
túneis 

Canadá (Quebeque) 

Relatório Säkerhet i vägtunnlar  Suécia 
“Documentação de segurança’ França 
Relações públicas em instalações 
de emergência 

Japão 

Planos de educação e indutores de 
comportamento 

Dinamarca, Japão 

QUADRO 7 ABORDAGENS EM AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA MENCIONADAS PELOS 
INQUIRIDOS 

Tipo de Análise de segurança Mencionado por 
Análise por comparação de sistemas Austrália, Áustria, Canadá (Quebeque), República 

Checa, Dinamarca, Estados Unidos da América, 
Suécia 

Análise não probabilística Bélgica, Japão 
Normas de risco ou valores de referência Holanda 
Transportes perigosos (baseada no modelo 
OCDE/PIARC) 

França 

Modelo de cálculo de risco TUSI para todos os 
túneis superiores a 500 m 

Noruega 

Investigação de perigos baseada em cenários França, Grécia, Holanda, Portugal, Suécia 
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5. ELEMENTOS DE UMA ABORDAGEM INTEGRADA 

5.1. Quadro 

Este capítulo propõe um quadro para uma abordagem integrada, que consiste nos seguintes elementos 
principais: 
 
· Critérios de nível de segurança (regulamentos e recomendações); 
· Infra-estruturas e medidas operacionais para segurança nos túneis; 
· Critérios socio-económicos e de custo-benefício; 
· Técnicas de avaliação da segurança (análise de segurança e apreciação de segurança), 
· Uso do túnel rodoviário; 
· Fase da vida do túnel (planeamento, projecto, construção; colocação em serviço; exploração, 
renovação ou melhoramento);  
· Experiência operacional; 
· Condição do sistema do túnel. 

 
A estrutura da abordagem deve permitir a avaliação de segurança de todos os tipos de túneis 
rodoviários e deve diferenciar as diferentes características específicas dos túneis. 

5.2. Critérios do nível de segurança 

Em geral, este elemento é uma descrição parcialmente geral e parcialmente específica do projecto dos 
pontos de partidas relativos ao projecto e exploração de um túnel. Consiste em um ou mais dos 
seguintes itens: 
 
· Requisitos mínimos de segurança e normas de segurança; 
· Normalização do processo de segurança; um método de trabalho para envolver todos os parceiros 
relevantes quando se trata da segurança no processo de tomada de decisão sobre a segurança de 
túneis; 
· Normas de segurança ou valores de referência para a análise de segurança. Por exemplo, alguns 
países fixaram um risco pessoal máximo admissível de 10-n por quilómetro de viagem e/ou um risco 
societário máximo admissível de 10-m/Nk (ver, por exemplo, a figura B.11.1 no Apêndice B) 
anualmente por quilómetro ou por túnel, em que N é o número de vítimas directas devido a um 
acidente em túnel rodoviário ou ferroviário e n, k e m podem variar de país para país; 
· Normas determinísticas ou valores de referência para os cenários relevantes sob condições de 

acidentes. 

5.3. Critérios socio-económico e de custo-benefício 

As características de segurança nos túneis, por um lado, têm que ser de alta qualidade e muito fiáveis 
e, por outro lado, ser economicamente vantajosas. Para determinar que características de segurança são 
economicamente vantajosas, é necessário tomar em consideração todas as fases da vida útil do túnel. 
Visto que alguns custos ocorrem durante as fases de construção e instalação e outros custos ocorrem 
durante a exploração, é necessário usar uma abordagem do custo do ciclo de vida de modo a encontrar 
as soluções economicamente mais vantajosas para o projecto e exploração do sistema do túnel. 
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A avaliação financeira, socioeconómica, macroeconómica e ambiental do planeamento de um novo 
túnel ou o melhoramento de um túnel em serviço deveria ser parte de uma abordagem integrada. As 
relações entre a implementação de um projecto de um túnel importante e as consequentes alterações 
socioeconómicas da região circundante também deveriam ser tratadas. Os métodos adequados para 
detectar e avaliar estas alterações devem ser aplicados a fim de providenciar o valor global do 
projecto. 

5.4. Características infraestruturais e operacionais de segurança 

As características de segurança fornecem o desempenho de segurança exigido a um sistema de túnel. 
As características de segurança incluem tanto as infra-estruturas como as medidas operacionais. 
“Infra-estrutura” significa todos os sistemas e instrumentos técnicos, as soluções geométricas e 
estruturais, os materiais escolhidos para os componentes que constituem o túnel e para os dispositivos 
instalados (ver Bergmeister e Francesconi [9]). 
 
As características de segurança podem ser prescritivas ou baseadas no desempenho e deverão ser 
distribuídas de um modo equilibrado por todo o círculo de segurança. O quadro 8 exemplifica as 
características de segurança correspondentes a alguns elementos no círculo de segurança; além disso, 
algumas medidas têm efeitos benéficos em vários aspectos. 
 
As características de segurança operacionais são cruciais para garantir a segurança do utente do túnel 
durante o funcionamento. Elas incluem os procedimentos para uma gestão adequada do túnel, tal como 
a distribuição das tarefas de segurança, responsabilidade e autoridades das diferentes partes. Isto inclui 
a inspecção, manutenção e a gestão dio tráfego. Além disso, os planos e procedimentos existentes em 
caso de acidente devem ser adaptados para um novo período de operação após um processo de 
modernização e respectiva fase de teste. A informação SafeT, WP6 sistemas integrados de gestão de 
túneis [3] fornece uma descrição completa de uma visão integrada de um sistema de gestão da 
segurança de túneis. 
 
A coordenação das tarefas dos operadores, equipa de manutenção e equipas de salvamento deve ser 
descrita e testada periodicamente. Por fim, também devem ser estabelecidos os procedimentos de 
recuperação (tratamento posterior) para restaurar a situação original. 
 
Nem todas as características de segurança possíveis são sempre necessárias; o conjunto certo de infra-
estruturas e medidas operacionais é estabelecido de modo a cumprir os critérios de nível de qualidade 
conforme descritos na secção 5.2. 
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QUADRO 8  RELAÇÕES ENTRE O CÍRCULO DE SEGURANÇA E AS POSSÍVEIS 
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA DA INFRA-ESTRUTURA PARA A 
SEGURANÇA DE TÚNEIS (ver Bergmeister e Francesconi [9]) 

Prevenção 

Limites de velocidade reduzidos  
Proibição de mudança de faixa e de ultrapassagem 
Superfície da estrada (atrito) 
Zonas de iluminação: adaptação, normal e segurança 
Revestimentos e painéis de paredes 
Vários painéis de mensagens 

Mitigação 

Detecção automática de incidentes 
Cabos sensíveis ao calor 
Sensores de gases tóxicos 
Iluminação de emergência ao nível do lancil 
Sirenes de alarmes  
Telefones de emergência 
Sinal de telemóvel 
Altifalantes 
Plano de emergência das autoridades do túnel   
Canais áudio, visuais e tácteis   
Sistemas de controlo automático do tráfego 
Componentes resistentes a incêndios de alta temperatura e a explosões  
Superfície da estrada (não porosa) 
Abrigos    
Sprinklers  
Ventilação longitudinal, transversal e semi-transversal  
Sistemas de extracção de fumos (chaminés) 
Sistemas de manutenção da estratificação do fumo  
Vias alternativas de fuga/entrada  
Áreas de repouso à entrada dos túneis 

Intervenção 
Hidrantes, extintores 
Veículos de emergência 

    

5.5. Avaliação de segurança 

A avaliação da segurança (análise e avaliação da segurança) responde à questão de saber se o nível de 
segurança desejado foi atingido. Numa abordagem totalmente prescritiva, a resposta será sim e a 
segurança é avaliada automaticamente. Em muitos casos, o desempenho da segurança do túnel deve 
ser testado, por exemplo, por uma análise e avaliação da segurança baseada num cenário. Até agora, 
estão disponíveis várias opções, variando de país para país Análise probabilística, análise 
determinística ou uma combinação de ambas podem ser escolhidas. Por exemplo: 
 
· Uma avaliação de segurança probabilística pode ser uma análise de risco quantitativa (QRA) para 
verificar se os indicadores de risco estão abaixo do nível prescrito pelas normas de risco ou valores 
de referência respectivos. Os modelos QRA estão disponíveis para ambos os riscos de segurança 
“internos” para os utentes do túnel e os riscos de segurança “externos” para as pessoas que vivem ou 
trabalham perto do túnel. 

 
· A avaliação de segurança determinística pode ser uma análise de cenário para examinar todas as 
possibilidades de fuga e salvamento do utente do túnel rodoviário no caso de uma emergência, 
incluindo auto-salvamento, bem como por ajuda dos serviços de salvamento. Considerando um 
modelo de laço, apresentado na figura 3, a análise de cenário concentra-se no lado direito do laço 
para um conjunto cuidadosamente seleccionado dos cenários de acidente. 
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Estas avaliações são tratadas com maior pormenor no relatório PIARC ‘Risk Analysis for Road 
Tunnels’ [8]. 
 
A segurança física (a vulnerabilidade de um sistema do túnel ao vandalismo ou acção terrorista) e a 
segurança social (riscos para as pessoas no e perto do túnel causados por outras pessoas no ou perto do 
túnel) também podem ser objecto de uma análise de segurança. 

5.6. O uso do túnel rodoviário 

A maioria dos túneis rodoviários foi concebida para um certo fluxo de trânsito e capacidade. 
Recomenda-se que a segurança seja reavaliada quando for expectável uma mudança ou esta já tenha 
ocorrido, por exemplo: 
 
· espera-se um aumento substancial no fluxo de tráfego, ou 
· as características do tráfego (porção de veículos pesados de mercadorias ou transportes de 
produtos perigosos, velocidade, etc.) se alterem substancialmente, ou 
· quando os regulamentos para os transporte de produtos perigosos através de um túnel forem 

alterados. 

5.7. Fase da vida do túnel 

A fase da vida do túnel é um aspecto importante em relação ao nível de pormenor a que a análise de 
segurança pode ser executada. Durante a fase de planeamento, podem ser avaliadas várias alternativas 
em comparação com o nível de segurança necessário. Na fase de projecto, está disponível mais 
informação sobre as escolhas das características de segurança e pode ser executada uma análise de 
segurança mais fina.  

5.8. Experiência operacional 

Uma avaliação de segurança na fase de planeamento ou projecto será parcialmente baseada em dados 
estatísticos genéricos, por exemplo, em incidentes ou desempenho do equipamento (de segurança). 
Após a entrada em serviço do túnel, a experiência operacional será gradualmente recolhida 
diariamente. Tem que ser verificado periodicamente se alguns dos dados estatísticos genéricos terá que 
ser substituído por dados estatísticos específicos do túnel e se tem que ser feita uma nova avaliação de 
segurança. 

5.9. Condição do sistema de túnel 

A condição do sistema do túnel determina em que medida um sistema de túnel rodoviário pode 
cumprir a sua função, i.e., permitir uma passagem segura através do túnel para todos os utentes. O 
Quadro 9 mostra a relação entre a condição do túnel e as acções necessárias para garantir a segurança 
do túnel. 
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QUADRO 9  RELAÇÃO ENTRE A CONDIÇÃO DO TÚNEL E AS ACÇÕES NECESSÁRIAS 

Condição de um túnel Acção necessária 
Função do túnel, i.e., funcionamento normal Manutenção adequada e inspecções periódicas 
Perda de funcionalidade aceitável, i.e., defeito 
parcial nas instalações do túnel 

Medidas complementares 

Perda de funcionalidade inaceitável Fecho do túnel 
 
Todas as medidas de segurança, como os meios de fuga, os sistemas de protecção contra incêndios e 
os serviços de salvamento e os respectivos critérios de nível de segurança estão relacionados com esta 
função. A falha em uma ou mais características de segurança reduz a segurança dos utentes do túnel. 
A falha numa característica de segurança particular significa um desempenho inaceitável desta 
característica de segurança; daí que os critérios de aceitação tenham que ser definidos3 para cada 
característica de segurança. Quando isso leva a uma alteração na condição do sistema do túnel, em que 
essa segurança desce para um nível inaceitável, o túnel deve ser fechado. Na prática, o sistema 
completo do túnel não entrará em falha enquanto as medidas complementares temporárias puderem 
compensar a indisponibilidade de determinados equipamentos ou instalações de segurança. 
 

                                                           
3  No UPTUN, foram desenvolvidos critérios de aceitação para fuga, bombeiros, sistemas de mitigação e para 

a construção do túnel (materiais resistentes ao fogo, componentes e estruturas, portas resistentes ao fogo). 
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6. CONCLUSÃO  

6.1. Necessidade de uma abordagem “holística” à segurança de túneis 

Uma abordagem “holística” é necessária para tomar em conta todos os aspectos do sistema que 
incluem a infra-estrutura, exploração, serviços de emergências, utentes rodoviários e veículos. 
 
A comunicação e troca de informações técnicas entre países são de primordial importância para 
aumentar a segurança de túneis rodoviários em todo o mundo. Por conseguinte, pode ser útil adoptar 
um quadro unificado para uma abordagem integrada à segurança de túneis rodoviários que contenha os 
seguintes elementos: 
 
· Critérios de nível de segurança (regulamentos e recomendações); 
· Critérios socio-económicos e de custo-benefício; 
· Infra-estruturas e medidas operacionais para segurança de túneis; 
· Técnicas de avaliação da segurança, 
· Uso do túnel rodoviário; 
· Fase da vida do túnel;  
· Experiência operacional; e 
· Condição do sistema do túnel. 

 
Ao usar a chamada abordagem “holística” à segurança de túneis, pode conseguir-se um aumento no 
nível de segurança de túneis em todo pode mundo, o que significa, acima de tudo, que são se salvam 
vidas. Subsequentemente, as sociedades poupam dinheiro por uma redução: 
 
· Do número de acidentes e número de feridos e mortos; 
· Do dano à estrutura do túnel; e  
· De possíveis perdas macroeconómicas pela indisponibilidade do túnel. 

 
Além disso, uma abordagem integrada à segurança de túneis rodoviários facilita a optimização do 
projecto do túnel. As melhores práticas em cada país individual podem ser suavemente adaptadas 
numa abordagem holística, independentemente de elas se basearem em características de segurança 
prescritivas, características de segurança baseadas no desempenho ou uma combinação das duas. 

6.2. Proposta para uma abordagem integrada à segurança de túneis rodoviários 

6.2.1. Generalidades 
Uma abordagem integrada à segurança nos túneis é de facto um quadro comum para planear, 
projectar, construir e explorar um novo túnel ou melhorar ou renovar um túnel em serviço, cumprindo 
os níveis de segurança exigidos em cada fase da vida do túnel. Tudo isto deve ser realizado de acordo 
com um plano de segurança e seguindo os procedimentos correctos de segurança. A figura 4 mostra 
uma representação esquemática da proposta para uma abordagem integrada à segurança no túnel para 
túneis novos e em serviço. A proposta fornece um quadro para estruturar o problema da avaliação da 
segurança no túnel. Cada elemento individual do quadro foi descrito no capítulo 0.  
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FIGURA 4 REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA PROPOSTA PARA UMA 
ABORDAGEM INTEGRADA PARA A SEGURANÇA DE TÚNEIS NOVOS E 
EM SERVIÇO 

 

6.2.2. Planeamento 
A figura 4 mostra quando se planeia um novo túnel, é feita uma primeira selecção de características 
infraestruturais e operacionais da segurança. Nesta fase inicial, são estudadas possíveis alternativas 
para a geometria do túnel, construção do túnel, tecnologias de comunicação, equipamento mecânico e 
eléctrico. Especificar as condições limite como o uso múltiplo do espaço pode ser parte do projecto, 
especialmente em túneis urbanos. Além disso, é abordada a preparação da emergência: todos os 
factores para a segurança são identificadas e as possíveis alternativas para equipamento de mitigação, 
infra-estrutura interna e externa e cenários de risco são escolhidos para análise e optimização. O uso 
do túnel: identifica-se o número esperado de veículos e proporção de camiões e transportes de 
mercadorias pesados. Todos os argumentos, critérios de nível da segurança e os resultados da análise 
da segurança (que não se concentrará apenas na segurança interna, mas também na segurança externa, 
segurança física e segurança social) são reportados na documentação de segurança. 

6.2.3. Projecto 
A figura 4 mostra o primeiro nó quando se passa do planeamento para o projecto de um novo túnel. 
São feitas as escolhas do projecto para a geometria do túnel, construção do túnel, tecnologias de 
comunicação, equipamento mecânico e eléctrico e lay-out (infra-estrutura interna e externa). Em 
relação à preparação de emergência, o equipamento de mitigação é seleccionado e os planos de 
resposta de emergência são preparados, com o envolvimento de todas as partes interessadas na 
segurança. É verificada a validade das premissas durante o planeamento e relativas ao uso do túnel. 
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É efectuada uma nova avaliação da segurança e é mais fina do que a da fase de planeamento. São 
adicionadas novas informações, possíveis novos argumentos, critérios de nível da qualidade e os 
resultados das análises de segurança mais pormenorizadas (que podem concentrar-se não apenas na 
segurança interna, mas também na segurança externa, segurança física e segurança social) aos 
documentos de segurança. 

6.2.4. Construção 
Obviamente, durante a construção do túnel, os planos de construção adequados, os regulamentos de 
saúde e segurança, que variam de país para país, devem ser seguidos e todos os factores de segurança 
relevantes devem ser considerados no processo. No entanto, a garantia de um processo de construção 
seguro é específico ao local e fora do âmbito deste relatório PIARC. 

6.2.5. Exploração 
A figura 4 mostra um segundo nó no momento da entrada em serviço de um novo túnel. Na União 
Europeia, a Directiva 2004/54/CE exige que seja compilada a documentação para cada túnel. Espera-
se que esta documentação seja o elemento-chave para a gestão da segurança de um túnel rodoviário e, 
por conseguinte, tem que conter todas as informações relativas à segurança acerca de um determinado 
túnel. O seu conteúdo pode ser adaptado a diferentes fases do projecto do túnel, nomeadamente, 
projecto, entrada em serviço e exploração. Antes de um túnel ser aberto ao trânsito, as autoridades 
competentes têm que aprovar a documentação de segurança. 
 
O relatório PIARC “Tools for Road Tunnel Safety Management” [10] descreve as ferramentas úteis 
para explorar um túnel com segurança, incluindo a documentação de segurança. 

6.2.6. Reavaliação da segurança do túnel 
A figura 4 mostra mais nós no caso de uma possível renovação de túneis antigos, a aplicação de novas 
tecnologias, uma alteração no uso do túnel, novas lições aprendidas dos resultados de inspecção ou 
incidentes. Os resultados da reavaliação da segurança têm que ser reportados. A documentação de 
segurança deve ser adaptada, a fim de reflectir quaisquer novos procedimentos operacionais ou de 
emergência.  

6.2.7. Planos de educação e comportamento dos condutores 
A figura 4 mostra também que devem ser desenvolvidos planos de educação para quaisquer túneis 
futuros e em serviço com o fim de promover um comportamento seguro dos condutores. Por exemplo, 
manter uma distância suficiente entre veículos num túnel e saber o que fazer em caso de uma avaria ou 
incidente. Este assunto exige uma atenção contínua. 

6.2.8. Resumo 
O Quadro 10 resume os elementos de uma abordagem integrada à segurança do utente. 
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QUADRO 10 ABORDAGEM HOLÍSTICA: INFRA-ESTRUTURA – EXPLORAÇÃO – 
UTENTES – VEÍCULOS. 

Fase  Acções durante a vida de um túnel Reportar em 
P 
L 
A 
N 
O 

Infra-estrutura · Comparar alternativas para a geometria, construção, 
tecnologia de comunicações, equipamento mecânico e 
eléctrico.  

· Condições limite 

Documentação 
de segurança 

Preparação de 
emergência 

· Identificação dos envolvidos na segurança 
· Equipamento de mitigação, internos e externos à infra-

estrutura 
· Cenários de perigos 

Uso do túnel · Avaliar o número esperado dos veículos; 
· Avaliar a percentagem dos comerciais e veículos 

pesados de mercadorias. 
Avaliação de 
segurança 

Foram atingidos os objectivos de segurança para a 
segurança interna, segurança externa, segurança física e 
segurança social? 

P 
R 
O 
J 
E 
C 
T 
O 

Infra-estrutura Fazer escolhas de projecto para a geometria, construção, 
tecnologias de comunicações, equipamento mecânico e 
eléctrico e lay-out.  

Preparação de 
emergência 

Seleccionar o equipamento de mitigação e fazer planos de 
resposta de emergência 

Uso do túnel Verificar a validade das premissas durante o planeamento. 
Avaliação de 
segurança 

Reavaliar os níveis de segurança baseados em informação 
mais fina. 

C 
O 
N 
S 
T 
R 
U 
Ç 
Ã 
O 
 

Fazer planos de construção adequados e seguir os regulamentos nacionais de 
saúde e segurança. Envolve todas as partes interessadas na segurança na fase 
de construção. 

Planos de 
construção e 
regulamentos 
de saúde e 
segurança 
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E 
X 
P 
L 
O 
R 
A 
Ç 
Ã 
O 

Gestão da infra-
estrutura 

Monitorizar a condição da infra-estrutura, efectuar a 
manutenção, decidir a possível renovação dos túneis 
antigos ou a aplicação de novas tecnologias. Descrever 
como o pessoal é treinado.  

Documentação 
de segurança 

Resposta de 
emergência 

Descrever como é verificada a informação fornecida pelos 
sistemas de detecção, como são efectuadas as operações no 
local, como é alertada a protecção das pessoas após um 
incidente e como são tomadas as acções após o incidente. 

Gestão de 
tráfego 

Descrever como é controlado o tráfego, como são avisados 
os utentes quando necessário em caso de perturbação do 
curso normal do tráfego, como o trânsito é monitorizado e 
como o pessoal é treinado. 

Comportamento 
do utente 

Planos de educação e comportamento dos condutores. 

Avaliação da 
segurança 

O efeito da inspecção e manutenção na segurança é 
periodicamente avaliado.  
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GLOSSÁRIO 
INGLÊS PORTUGUÊS 

Term Definition Termo  Definição 
Accident An incident followed by a the 

development of unsafe 
situations for people in a tunnel 

Acidente Incidente seguido do aparecimento de 
situações de insegurança para as 
pessoas que se encontram no túnel. 

Risk combination of the probability 
of occurrence of harm and the 
severity of that harm (ISO IEC 
51) 

Risco Combinação entre a probabilidade de 
ocorrência de um sinistro e a gravidade 
desse sinistro (ISO CEI 51) 

Risk Analysis 
 

systematic use of available 
information to identify hazards 
and to estimate the risk (ISO 
IEC 51) 

Análise de 
risco 

Utilização sistemática das informações 
disponíveis para identificar os perigos 
e estimar o risco (ISO CEI 51) 

Risk 
Assessment 

overall process comprising a 
risk analysis and a risk 
evaluation (ISO IEC 51) 

Avaliação do 
risco 

Processo de conjunto que inclui uma 
análise de risco e uma apreciação de 
risco (ISO CEI 51) 

Risk Evaluation procedure based on the risk 
analysis to determine whether 
the tolerable risk has been 
achieved (ISO IEC 51) 

Apreciação 
do risco 

Procedimento baseado na análise de 
risco e destinado a determinar se foi 
atingido o risco tolerável (ISO CEI 51) 

Safety freedom from unacceptable risk 
(ISO IEC 51) 

Segurança Ausência de risco inaceitável (ISO CEI 
51) 

Safety analysis systematic use of available 
information to identify hazards 
and to estimate the safety level 

Análise da 
segurança 

Utilização sistemática das informações 
disponíveis para identificar os riscos e 
estimar o nível de segurança 

Safety 
assessment 

overall process comprising a 
safety analysis and a safety 
evaluation 

Avaliação da 
segurança 

Processo de conjunto que inclui uma 
análise de segurança e uma apreciação 
de segurança 

Safety 
evaluation 

procedure based on the safety 
analysis to determine whether 
the freedom from unacceptable 
risk has been achieved 

Apreciação 
da segurança 

Procedimento baseado na análise de 
segurança e destinado a determinar se 
foi atingida a ausência de risco 
inaceitável 

Safety 
management 

A systematic process 
undertaken by the tunnel 
management organization in 
order to attain and maintain a 
compliant level of safety. 

Gestão da 
segurança 

Processo sistemático empreendido pela 
organização de gestão do túnel para 
obter e manter um nível de segurança 
conforme 

Scenario 
Analysis 

The analysis of the 
consequences of a wide range 
of accidents in a tunnel. 

Análise de 
cenários 

Análise de consequências de uma larga 
gama de acidentes susceptíveis de 
ocorrência num túnel 

Tunnel System This comprises the tunnel 
structure, the tunnel 
installations, the internal and 
external tunnel infrastructure, 
the tunnel use and the tunnel 
management organization 

Túnel Inclui a estrutura do túnel, as 
instalações, as infra-estruturas internas 
e externas do túnel, a utilização do 
túnel, bem como a organização da sua 
gestão  
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APÊNDICE A: PROJECTOS E REDES INTERNACIONAIS 
 

A.1 DARTS 

O projecto DARTS (Durable and Reliable Tunnel Structures) visou o desenvolvimento de métodos 
operacionais e de ferramentas práticas para apoiar um processo optimizado pró-activo de tomada de 
decisão. O processo permite a escolha, numa base de caso a caso, dos procedimentos de construção e 
tipo de túnel a custo óptimo em relação às condições ambientais, qualidades técnicas, precauções de 
segurança e longa vida útil. Estão disponíveis os seguintes relatórios: 
1. DARTS - The comprehensive decision tool, CUR Gouda, May 2004, ISBN 90 3760 4633; 
2. DARTS – Integrated design examples, CUR Gouda, May 2004, ISBN 90 3760 4730, 
3. DARTS – The reports (CD Rom) CUR Gouda, May 2004, ISBN 90 3760 4838. 
 
O DARTS cobre os túneis em rocha, túneis perfurados, túneis imersos e túneis a céu aberto. O 
DARTS concentrou-se no estudo da durabilidade. Tradicionalmente, todos os componentes dos túneis, 
tanto estruturais como não estruturais, tal como uniões, juntas, drenagem e membranas, são 
concebidos de acordo com os habituais requisitos do estado limite ultimo e o estado limite de serviço. 
No entanto, quando se chega ao projecto de durabilidade para verificar se a vida útil pretendida pode 
ser alcançada dentro de um nível aceitável de fiabilidade, a situação é inteiramente diferente em 
relação ao projecto estrutural. Parece aceitável usar uma abordagem grosseiramente super-simplística 
sem objecções. Quando o DARTS foi iniciado, os códigos não conseguiam definir a vida do projecto 
em relação à durabilidade e falhavam na quantificação dos estados limite de durabilidade que deviam 
ser excedidos para a vida do projecto a ser terminado. A versão actual do Eurocódigo também abrange 
aspectos de durabilidade. 
 
O projecto da vida de serviço, a avaliação do impacto ambiental e a análise de riscos e perigos 
proporcionam um conjunto de ferramentas operacionais para os interessados no projecto, construção e 
exploração dos túneis. O DARTS sintetizou todas estas soluções fragmentadas. 
 
A inovação dominante do DARTS é a integração do projecto estrutural baseado em fiabilidade, 
questões geotécnicas, projecto de vida de serviço, projecto de perigos incluindo avaliação de risco, 
aspectos ambientais, necessidades societárias, sustentabilidade e aspectos económicos. Isto é fundido 
num conjunto de métodos práticos e ferramentas operacionais para a escolha, projecto, construção, 
exploração e modernização do tipo de túnel óptimo em estrutura geral e aspectos ambientais e 
socioeconómicos para cada projecto de túnel individual. 
 
As actas do 1.º Simpósio Internacional “Safe and Reliable Tunnels - Innovative European 
Achievements”, Prague, 4-6 Feb 2004 [1], que foi organizada em conjunto pelos projectos europeus 
RTD DARTS, FIT e UPTUN entram nos resultados dos DARTS. 

A.2 SIRTAKI 

O SIRTAKI (Safety Improvement in Road & rail Tunnels using Advanced information technologies 
and Knowledge Intensive decision support models: www.sirtakiproject.com) desenvolveu e avaliou 
um sistema avançado de gestão de túneis que aborda especificamente as questões de segurança e 
emergências e está totalmente integrado na rede geral de gestão. O sistema de gestão de túneis 
proposto foi avaliado em vários locais e em túneis reais. O SIRTAKI concentrou-se em quatro 
aspectos principais da gestão dos túneis e em situações de emergência: 
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· a prevenção de incidentes e emergências;  
· o apoio aos gestores de túneis; 
· a gestão integrada dentro da rede de transportes, e 
· o melhoramentos dos sensores e vigilância. 

 
Um protótipo integrado e Sistema de Apoio à Decisão (DSS) desenvolvido para aumentar a segurança 
nos túneis. De modo a atingir este objectivo, o consórcio SIRTAKI concebeu uma aplicação do 
sistema composto por quatro módulos: 
· Modelo de gestão do túnel: um modelo de túnel operacional independente de qualquer túnel 
específico, que facilita a adaptação do SIRTAKI às características da maioria dos túneis na Europa. 
· Módulo de inferência: um sistema de apoio à decisão que ajuda os gestores de crise a tomar 
decisões em situações de emergência através da identificação automática de situações 
potencialmente perigosas. 
· Base de dados: uma ferramenta de aprendizagem que apoia a formação, tomada de decisão e 
automação de acções através da aplicação de lições aprendidas das experiências anteriores de gesto 
de emergência e simulação de situações de emergência. 
· Ambiente de trabalho do operador de túnel: cobre as interfaces gráficas do utilizador e, também, 
aqueles aspectos necessários para garantir o apoio aos utilizadores em momentos críticos.  

 
As interacções entre os módulos são ilustradas na seguinte figura: 
 

 

FIGURA A.2 .1 ESBOÇO DO SISTEMA SIRTAKI 

 
O Sistema de Apoio à Decisão (DSS) é um dos principais componentes do SIRTAKI. Fornece uma 
ajuda inteligente entre: 
 
· o gestor de crise e a informação em tempo real necessária para analisar a situação, e 
· o gestor de crise e os meios para a resposta de emergência. 
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O estado da arte neste domínio é, na maioria dos casos, a DSS que apenas trata alguns parâmetros, tais 
como dados que descrevem a infra-estrutura e o tráfego, e alguns sensores relativos à segurança, tais 
como detectores de calor e de fumo. No entanto, outras fontes de informação, como monitorização 
áudio e vídeo da infra-estrutura, não são processadas pela DSS. Em compensação, o gestor de túnel 
tem ecrãs de monitorização vídeo e comunicações áudio e interpreta o seu conteúdo. Por conseguinte, 
as chamadas DSS actuais, na sua maioria, ajudam o gestor de crise a ordenar a informação e 
apresentá-la de um modo estruturado. Elas não executam uma análise real da situação, nem resolvem 
possíveis inconsistências nas informações, nem predizem a evolução da situação.  
 
SIRTAKI reivindica ter melhorado esta situação ao usar técnicas de simulação avançadas para 
construir uma base de dados de cenários que, combinada com uma base de dados, permite o 
diagnóstico automático de incidentes – incluindo alertas precoces – e a emissão inteligente de acções 
recomendadas. Comparado com os sistemas actuais, o SIRTAKI apenas propõe uma lista de acções 
correctivas a ser aplicadas pelo gestor de túnel de um modo mais ou menos automatizado; também 
permite um teste de controlo para verificar se as medidas aplicadas produzem os resultados 
apropriados. 
 
As ferramentas acima descritas também serão utilizadas para fins de formação, para que os gestores de 
túneis possam resolver emergências em ambientes simulados de modo a estar em melhor posição 
quando estas situações realmente ocorrerem. 
 
O operador do túnel é auxiliado pelo SIRTAKI DSS através do Ambiente de Trabalho do Operador do 
Túnel (TOWE). Esta ferramenta exibe continuamente as informações aplicáveis à segurança física do 
túnel: dispositivos disponíveis, situações correntes de emergência, etc. Quando o utente estiver a tratar 
com uma situação de emergência, o SIRTAKI DSS fornece sugestões de acções de mitigação que o 
operador pode executar e a possível evolução da emergência. O SIRTAKI DSS pode enviar 
automaticamente as instruções do operador para os sistemas instalados no túnel (ventoinhas de 
ventilação, luzes de tráfego, sinais de mensagem, controladores de iluminação). 
 

A.3 VIRTUALFIRE 

VIRTUALFIRE (Simulador virtual de emergência de incêndio em tempo real: www.virtualfires.org). 

A.4 SAFE TUNNEL 

O SAFE TUNNEL (Sistemas inovadores e enquadramento para melhoramento da segurança do 
tráfego em túneis rodoviários: www.crfproject-eu.org), que terminou em 2004, estava preocupado com 
a prevenção de acidentes em túneis rodoviários utilizando a cooperação de Infra-estruturas 
inteligentes e Veículos inteligentes. O objectivo principal era auxiliar na redução do número de 
acidentes no interior dos túneis rodoviários através de características de segurança preventivas. O foco 
principal era alcançar uma redução dramática de acidentes de incêndio que, embora raros, são um dos 
mais sérios riscos de segurança no interior dos túneis. As ideias básicas eram a de aumentar a 
consciência do estado do veículo de modo a evitar o acesso ao túnel de veículos com anomalias 
detectadas ou iminentes a bordo e a alcançar uma vigilância de controlo da velocidade do veículo no 
interior do túnel. 
 
Os objectivos específicos são: 
 
· análise das necessidades dos operadores do túnel para gerir as operações relacionadas com a 

segurança; 
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· desenvolvimento de dois camiões de demonstração equipados com dispositivos de diagnóstico 
preventivo, telecontrolo e soluções HMI ; 
· desenvolvimento de um centro de controlo para gerir as aplicações SAFE TUNNEL; e  
· uso de uma rede de telecomunicações pública (GPRS) como ligação de comunicação na zona de 
ensaio no local (auto-estrada Frejus) 
 

 

FIGURA A.4 .1 ARQUITECTURA DO SISTEMA DA COOPERAÇÃO DE INFRA-
ESTRUTURAS E VEÍCULOS INTELIGENTES 

 
De um ponto de vista do sistema, as ideias base estão relacionadas com a implementação de 
equipamento de prognóstico, controlo de acesso, velocidade e controlo de distância e disseminação de 
informação de emergência (ver FigurA 1). Todas as aplicações são baseadas na cooperação entre 
equipamentos inteligentes a bordo e comunicação com centros de controlo, através de uma rede 
pública sem fios. 
 
Uma das conclusões do projecto foi de que a segurança no interior dos túneis é entendida como uma 
necessidade real e importante para todos os interessados (condutores, operadores, gestores de frotas). 
As soluções para o melhoramento da segurança têm que ser fiáveis e não causam um excesso 
significativo de custos (nem todas os envolvidos têm vontade de pagar, embora os operadores possam 
recuperar os custos com um número reduzido de emergências). Potencialmente, as aplicações Safe 
Tunnel são geralmente apreciadas, embora haja algumas preocupações acerca da liberdade individual 
dos condutores e de regulamentação de acesso. De modo a reflectir estas necessidades, o Safe Tunnel 
procura alcançar uma integração fácil de plataformas telemáticas para fins gerais, optimizar a 
comunicação de tráfego para manter os custos baixos e oferecer serviços adicionais (ponto de 
interesse, auxiliar na solução de problemas com veículos, informação avançada de problemas 
rodoviários/tráfego e estradas alternativas em caso de emergência).  
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A.5 UPTUN  

UPTUN (cost-effective, sustainable and innovative UPgrading methods for fire safety in existing 
TUNnels: www.uptun.net) é um importante (12 milhões de euros) projecto de pesquisa em curso 
dedicado a métodos para melhorar a segurança contra incêndios em túneis em serviço. Ele concentra-
se em tecnologias inovadoras e desenvolverá uma metodologia para avaliar o nível de seguranças dos 
túneis e definir o custo óptimo dos melhoramentos. O projecto é executado por um consórcio de 42 
parceiros europeus. 
 
Em primeiro lugar, no UPTUN, foram estudados os actuais sistemas de monitorização e detecção, 
foram relatados os possíveis melhoramentos a estes sistemas, avaliados novos métodos e técnicas para 
determinar incidentes e incêndios no interior e exterior dos túneis. Por conseguinte, foi estabelecida 
uma base de dados detalhada de túneis na Europa (tanto rodoviários como ferroviários), detalhando o 
tipo de túneis em cada país, que tipo de detecção de sistemas estão instalados, se há quaisquer sistemas 
de luta contra incêndios, pormenores de incidentes recentes. Esta base de dados pode ser usada para 
analisar incidentes recentes e para avaliar se os túneis que têm melhores sistemas de monitorização e 
detecção alcançaram uma resposta rápida a um incidente. 
 
Em segundo lugar, foram estudadas as medidas de mitigação e desenvolvimento de incêndios 
existentes ou inovadoras com a finalidade para desenvolver medidas de mitigação economicamente 
vantajosas em caso de um incêndio num túnel. O UPTUN conseguiu melhorar as necessárias 
ferramentas de avaliação e fornecer novas ferramentas inovadoras, tal como modelos matemáticos e 
cenários de projectos apropriados que permitam a predição de condições de perigos. Foram 
desenvolvidos cenários de incêndios de projecto e critérios de aceitação, baseados num melhor 
conhecimento acerca dos perigos de incêndio e explosão envolvidos. 
 
Subsequentemente, foram encontrados, desenvolvidos, avaliados e promovidos novos métodos e 
meios para remover, neutralizar ou avaliar correctamente todos os factores que contribuem para uma 
resposta humana negativa aos incidentes (acidentes grandes resultam sempre de incidentes pequenos) 
e acidentes (resultante, se não for tomada uma acção adequada).   
 
Outras questões estudadas foram a resposta do sistema estrutural (efeitos do incêndio e desempenho 
do túnel). Foram explorados os modos para optimizar o comportamento térmico e estrutural de todos 
os componentes do túnel concebidos para segurança activa e passiva. Foram examinadas a robustez e a 
capacidade de carga sob condições acidentais. O ponto essencial era avaliar o desempenho de toda a 
estrutura do túnel em todas as condições de incêndio: da ignição, através do crescimento para uma fase 
de total desenvolvimento e um período de declínio. Com este conhecimento, foi possível fazer 
recomendações para reduzir e limitar o tempo de inoperacionalidade e o trabalho de reparação e 
retromontagem. Foram avaliadas as tecnologias existentes, principalmente com ênfase nos aspectos de 
custo-benefício (incluindo manutenção). 
   
O núcleo da UPTUN é a avaliação e modernização do nível de segurança dos túneis existentes – 
ambos ao nível de componentes e holisticamente – num modo integrado consistente com os níveis de 
segurança estabelecidos nestes projecto como um todo. Aqui, foram identificadas as características de 
segurança a serem avaliadas. Os critérios para avaliar os níveis de segurança e as falhas de sistema 
foram estabelecidos tendo em consideração a interacção entre as diferentes características de 
segurança. Foi efectuado um procedimento de avaliação “holística” para modernizar o nível de 
segurança dos túneis existentes. Uma avaliação dos perfis de risco de incêndio para um túnel antes e 
depois da modernização permitiu a avaliação do impacto socioeconómico, tanto aos níveis micro 
como macro. A utilidade prática do procedimento de avaliação e modernização foi demonstrada pela 
sua aplicação num túnel existente. 
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Os ensaios em escala real (testes nos túneis de Runehamar e testes no túnel de Virgolo) foram parte do 
UPTUN. Com estes testes, os modelos teóricos foram validados. Com base nas recomendações dos 
testes, foram feitas recolhas de dados e análises de grande escala. Além disso, foi fornecido material 
promocional e educacional adequado. 
 
Finalmente, uma transferência dos resultados UPTUN para a prática para toda a comunidade de 
segurança dos túneis será realizada com dados a patir do final de 2006. As conclusões do UPTUN 
serão promovidas e disseminadas. Serão efectuadas iniciativas para educação e formação. Será 
mostrado o impacto socioeconómico da modernização dos túneis existente. Já foram dados os 
primeiros passos para interrelacionar com outros projectos (inter)nacionais e a viabilidade de um 
Conselho Europeu de Segurança de túneis (COSUF). 
 

A.6 FIT 

Para além dos projectos de pesquisam as redes temáticas europeias fornecem fóruns para trocar 
experiências, explorar resultados de pesquisa e preparar projectos futuros. A rede temática FIT (Fire In 
Tunnels: www.etnfit.net) realizou seis bases de dados técnicos: projectos de pesquisas, instalações de 
teste de incêndios, modelos numéricos, equipamento de segurança de túneis, avaliação de incêndios 
reais em túneis e actividades de modernização em túneis. Além disso, foi mostrada uma revisão geral 
das linhas de orientação relevantes no projecto de túneis à prova de incêndios em todo o mundo. 
Outros trabalhos técnicos incluem a preparação de recomendações sobre cenários de incêndio, 
projecto à prova de incêndio e gestão da resposta a incêndios. 

A.7 SafeT 

O projecto SafeT (www.safetunnel.net) pretende produzir “Linhas de orientação para boas práticas” 
[2, 3]. O objectivo destas linhas de orientação é facilitar a implementação da Directiva 2004/54/CE da 
EU. Primeiro, o SafeT produziu um relatório com o estado actual da prática, isto é, a abordagem, 
linhas de orientação, legislação, prática actual e desenvolvimentos em segurança de túneis durante o 
projecto e exploração de túneis na UE e outros países. Parte do relatório é o estado da arte na detecção, 
prevenção e gestão de tráfegos, mitigação de consequências, investigação/avaliação de acidentes, 
investigação/avaliação pós-acidente, metodologias de avaliação de riscos em túneis e sistemas de 
gestão da segurança.  
 
Segundo, o SafeT recomenda os métodos e sistemas mais apropriados para detecção de incidentes, 
informação aos condutores e gestão e controlo de tráfego em túneis rodoviários. Com estas 
recomendações, a segurança preventiva em túneis existentes com deficiências de segurança será 
melhorada e pode ser promovido um comportamento mais seguro do condutor. 
  
Subsequentemente, o SafeT valida e recomenda métodos e técnicas para melhorar a gestão da 
evacuação/intervenção. Uma fonte de inspiração foi os dados recolhidos da rede temática FIT (ver 
Apêndice A). Os melhoramentos possíveis estão relacionados com a formação do pessoal de 
salvamento; foram avaliados os sistemas de formação apoiados por computador (multimédia, 
ferramentas de realidade virtual, treino da equipa com jogos), para o pessoal de salvamento e as 
organizações de gestão de desastres.  
 
A investigação e avaliação pós-acidente são também parte do projecto SafeT. Os acidentes relevantes 
em túneis rodoviários, ferroviários de de metro foram investigados e avaliados e foram aprendidas 
lições dos incidentes e acidentes em túneis. Foi redigido um protocolo de investigação de acidentes. 
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Além disso, foi examinado o papel da avaliação de risco. Esta parte do SafeT está estreitamente 
relacionada com o trabalho que foi efectuado por estes GT2 Gestão da Segurança nos Túneis 
Rodoviários da PIARC. No SafeT, procurava-se harmonizar a aplicação da avaliação de risco na 
apreciação da segurança nos túneis através da recolha de informações sobre os métodos e dados 
disponíveis e aplicação actual. Por conseguinte, foi efectuada uma avaliação das ferramentas 
disponíveis para avaliação de risco quantitativa e qualitativa. Foram recolhidos e avaliados exemplos 
de aplicações das diferentes técnicas de análise de risco para modernização dos túneis e projectos de 
novos túneis. Foram descritos exemplos de aplicação dos diferentes métodos (análise de cenários, 
avaliações determinísticas e avaliação probabilística) e foram indicadas as vantagens e desvantagens. 
Foram elaboradas recomendações para aplicação futura de ferramentas de avaliação de risco. 
 
Por fim, foi produzida uma visão integrada dos sistemas de gestão de segurança em túneis, em que 
foram tratados os aspectos técnicos bem como os organizacionais, institucionais, transfronteiriços e 
assuntos jurídicos relevantes para a exploração segura dos túneis na Europa.  
 
O Plano de Implementação da Tecnologia foi lançado antes do projecto ter chegado ao fim.  
 
Um relatório extra anteriormente não previsto no projecto SafeT descreve como foi desenvolvida uma 
“Abordagem global à segurança nos túneis” original e holística a partir do conhecimento obtido no 
projecto SafeT e a partir do conhecimento das abordagens mundiais de segurança de túneis [2]. 
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APÊNDICE B: EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS DE PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA 

B.1. Austrália 

Critérios de segurança qualitativa ou níveis de segurança são estabelecidos através do processo 
regulamentar e planeamento de um projecto de túnel. A legislação de segurança rodoviária australiana 
exige que sejam alcançados os níveis de segurança adequados. Ademais, os critérios de segurança de 
projecto de túneis também são estabelecidos por aprovações governamentais de projectos individuais 
que foram então a base para a abordagem de segurança. Os critérios de segurança detalhados são 
estabelecidos e acordados pelas partes interessadas no projecto, utilizando a legislação e as condições 
de aprovação como a base de segurança em conjugação com as linhas de orientação aplicáveis da 
autoridade rodoviária. Os requisitos de segurança são atingidos quer de modo prescritivo dentro do 
âmbito do trabalho para o projecto e/ou através de critérios com base em desempenho onde foi 
adoptado um processo de parte interessada. Disposições de segurança adequadas são acordadas e 
garantidas através de auditorias de segurança durante o projecto e construção. 

B.1.1 Processos de segurança 
Cada aspecto da segurança é tratado, o que inclui a segurança de tráfego, qualidade do ar interior e 
exterior, segurança contra incêndios, ambiente e outros impactos na comunidade. A integração da 
segurança é atingida por, em primeiro lugar, garantir que os sistemas de segurança são apropriados e 
que eles são integrados através de planos operacionais detalhados. Os planos operacionais são 
desenvolvidos em oficinas estruturadas com os parceiros relevantes. Utilizando a segurança contra 
incêndios como exemplo, o processo de engenharia contra incêndios é definido no fluxograma da 
figura B.1.1. 
 

 

FIGURA B.1.1 PROCESSO DE ENGENHARIA DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

 
Dentro do processo de engenharia de segurança contra incêndios, são consideradas as seguintes áreas 
específicas: 
 
· Determinar o âmbito do projecto detalhado em relação ao projecto de segurança contra incêndios. 
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· Definir os envolvidos no projecto, incluindo projectistas, construtores, operadores, autoridades 
competentes e bombeiros. 
· Desenvolver um pacote detalhado de sistemas de segurança contra incêndios e medidas 
apropriadas para o projecto. Isto incluirá medidas físicas, bem como procedimentos operacionais e 
gestão e medidas apropriadas ao projecto. 
· Determinar os objectivos da segurança contra incêndios e critérios de aceitação detalhados. 
· Determinar a abordagem e metodologias de análise apropriadas, para determinar se o projecto 
proposto satisfaz os critérios de aceitação e os objectivos do projecto. 
· Realizar uma avaliação detalhada. 
· Avaliar o resultado e determinar se os objectivos e critérios foram satisfeitos. 
· Garantir que os sistemas de segurança contra incêndios são integrados através de planos 
operacionais. 

B.1.2 Segurança prescritiva e baseada no desempenho 
Certos sistemas de segurança são prescritos quando apropriado, para garantir consistência entre 
projectos. A adequação dos sistemas prescritivos é frequentemente verificada através de análises com 
base no desempenho. 

B.1.3 Análise probabilística 
A análise probabilística é frequentemente utilizado como parte do processo se segurança. No entanto, 
apenas é utilizada como uma base comparativa para comparar sistemas ou, então, em suporte de uma 
análise qualitativa. A análise probabilística geralmente não é utilizada de modo isolado para tomar 
decisões de segurança. 

B.2. Áustria 

B.2.1 Critérios do nível de segurança 
No passado, o projecto de segurança de túneis rodoviários na Áustria estava principalmente baseada 
na experiência e nas linhas de orientação prescritivas, tais como a RVS 9.26 (ventilação), 9.27 
(iluminação) e 9.28 (equipamento operacional e segurança). Em geral, as normas austríacas cumprem 
ou excedem os requisitos mínimos de segurança da Directiva 2004/54/CE da UE. Um destes códigos 
de projecto, o RVS 9.261 para sistemas de ventilação de túneis, já contém mais que uma simples 
apreciação de segurança relacionada com o risco em túneis rodoviários: um “potencial de perigos” é 
calculado com base em alguns parâmetros com influência importante, definindo assim o exigido 
“coeficiente de segurança”, que é calculado tendo em conta as mais importantes características de 
segurança. No actual processo de actualização do RVS 9.261, este método está para ser revisto e 
reestruturado com base nos resultados de um método de análise de risco quantitativo para túneis 
rodoviários, que foi bem desenvolvido durante os últimos dois anos. 
Além disso, pretende-se usar este método quantitativo para cumprir os requisitos da Directiva UE 
(artigo 13) e deverá servir como ferramenta para uma tomada de decisão com base no risco; o novo 
método está actualmente no estado de implementação.  

B.2.2 Avaliação de segurança 
Na Áustria, não há normas de risco quantitativas ou valores de referência para análise probabilística. 
Por conseguinte, o modelo de risco quantitativo concentra-se em comparação relativa (p. ex., 
comparar os efeitos de características de segurança alternativas – como o melhoramento da ventilação 
versus saídas de emergência adicionais, etc.). 
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B.2.3 Organização da segurança 
Uma nova forma de organização de segurança, com base em requisitos e definições da Directiva 
2004/54/CE da UE está agora na fase de implementação. Legislativamente, será baseada numa nova 
“lei relativa à segurança em túneis rodoviárias” que foi publicada no início de 2006. Esta nova lei 
reorganiza as responsabilidades da segurança no processo de colocação em serviço de novos túneis e 
os controlos relacionados com a segurança nos túneis em exploração. 

B.3. Bélgica 

B.3.1 Critério dos níveis de segurança 
A legislação nacional para segurança nos túneis reflecte o princípio “boa prática”. Durante todo o 
desenvolvimento da abordagem aos túneis, especificalmente acerca da questão da segurança, a Bélgica 
manteve um espírito aberto aos diferentes passos do envolvimento da directiva francesa relativa à 
segurança em túneis e dos requisitos mínimos de segurança da Directiva 2004/54/CE da UE. 
 
Actualmente, os níveis de segurança nos túneis valões excedem os requisitos mínimos de segurança da 
Directiva 2004/54/CE da UE. 
 
Observando a aplicação nacional e regional da Directiva 2004/54/CE da UE, a Bélgica está a redigir, 
agora, os novos critérios de nível de segurança. 
 
B.3.2 Infra-estrutura e características de segurança operacionais 
 
Túneis rodoviários com ventilação mecânica 
A abordagem para a Holanda é consistente. Na Bélgica não há documentos oficiais, mas foi feita uma 
síntese entre a Directiva 2004/54/CE da UE e a circular francesa relativa à segurança em túneis, 
mantendo os requisitos mais severos. 

B.3.3 Características especiais de segurança 
Na Valónia, há apenas um túnel TERN relevante, aberto em Junho 2000. O túnel respeita todas as 
recomendações relativas aos requisitos mínimos de segurança da Directiva 2004/54/CE da UE. Além 
disso, as características e equipamentos de segurança estão preparados para atingir e conservar o 
melhor nível de segurança. 

B.3.4 Organização de segurança 
A organização de segurança foi estudada por um grupo de trabalho composto por membros de todos os 
departamentos de segurança relevantes (serviços médicos, bombeiros e polícia), gestor de tráfego (e 
segurança) e autoridades locais4. Incluiu procedimentos de tráfego, procedimentos de segurança (em 
caso de incidentes) e distribuições de tarefas de segurança, responsabilidade e autoridades entre e no 
interior das diferentes partes. 
 
Antes da abertura em Junho 2000, foi feito um exercício de segurança para testar os procedimentos e a 
capacidade de ventilação em caso de incêndio. Desde a abertura, o grupo de trabalho de segurança 
reuniu-se habitualmente para estudar possibilidades do envolvimento dos procedimentos de segurança. 
Por isso, não apenas procedimentos, mas também equipamento e planos de manutenção foram 
melhorados. Foi efectuado um exercício anual integrado de gestão de desastre com intervenção real de 
todos os departamentos de emergência. 
 

                                                           
4  As funções do gestor de túnel e do agente de segurança como descritas na Directiva 2004/54/CE da UE 

ainda não foram definidos. 
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A avaliação de segurança também está relacionada com os planos e procedimentos previstos, as 
distribuições de tarefas de segurança, responsabilidades e autoridades de terceiros. Isto inclui um 
plano de segurança do túnel numa fase muito inicial do projecto do túnel. Além disso, para os planos 
de inspecção da fase operacional, planos de manutenção, planos de gestão de tráfego e planos de 
registo incidente são parte de um plano global de gestão de segurança. 
 
Considerando o plano de segurança previsto no estudo prévio do túnel, o engenheiro civil responsável 
tinha já um espírito aberto acerca da abordagem de segurança. Por exemplo, em 1984, previu um túnel 
duplo dotado de áreas de repouso e galerias de evacuação. Muito cedo, ele trabalhou com os 
bombeiros e, por isso, o estudo concorda com a abordagem holandesa conforme ilustrada na figura 
B.10.3. 

B.4. Canadá (Quebeque) 

No Quebeque (Canadá) há dois grandes túneis em auto-estradas, que foram construídos, 
respectivamente, no final dos anos 60 e no início dos anos 70. O Ministère des Transports do 
Quebeque está actualmente num importante processo de planeamento para a reabilitação do túnel mais 
antigo. Neste processo, a segurança (incluindo física) é o elemento mais importante. Todo o processo 
de tomada de decisão, a análise de custo-benefício e a escolha de solução são baseadas nestes 
elementos. 

B.4.1 Processo de segurança 
No Quebeque, não há directivas, normas ou regulamentos provinciais ou federais para o projecto, 
construção ou exploração dos túneis rodoviários. A segurança de túneis reflecte o princípio da “boa 
prática”, aplicada e estudada caso a caso e baseada nos códigos de construção disponíveis e nas 
normas de protecção contra incêndios. 
 
Os requisitos mínimos de segurança usados recentemente para modernização de túneis antigos ou para 
prolongar túneis através da cobertura de uma secção de auto-estrada numa depressão ao ar livre foi 
feita usando principalmente a norma norte-americana National Fire Protection Agency para Road 
Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways” (NFPA-502). Para a ventilação mecânica, 
foram muito úteis os resultados do programa de teste do túnel Memorial para concepção e 
funcionamento da ventilação. 
 
Em todo o trabalho de modernização planeado nos dois maiores túneis, o túnel Louis-Hippolyte-La 
Fontaine e o túnel Ville-Marie, as recomendações dos requisitos mínimos de segurança da Directiva 
2004/54/CE da UE estão a ser actualmente integrados. 

B.4.2 Características infraestruturais e operacionais de segurança 
Os critérios de segurança foram estabelecidos durante o processo de planeamento de um projecto de 
túnel pela autoridade competente, que é o Ministère des Transports do Quebeque. Os requisitos de 
segurança tomam em consideração: geometria, tipo de tráfego, medidas de fuga, serviços de socorro, 
manutenção e outros serviços, energia, iluminação, sistemas de drenagem, protecção contra incêndios, 
monitorização e controlo, comunicação, detecção de perigo, combate a incêndio, redundância de 
equipamento e outros medidas de compensação por da falha de um equipamento de túnel individual. 

B.4.3 Avaliação de segurança 
A exploração do túnel, antes e depois das alterações propostas tem que  ser avaliada para apurar o 
valor do investimento proposto. Isto pode levar a uma análise custo-benefício. Habitualmente, a 
análise de risco qualitativo é utilizado para avaliar a probabilidade de um tipo específico de acidente 
(risco). As consequências são avaliadas pela análise de risco quantitativa. 
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B.4.4 Características especiais de segurança 
Ambos os maiores túneis do Quebeque (com ventilação mecânica) estão sob constante vigilância e 
monitorização 24 horas por dia. Medidas adicionais de detecção automáticas de acidentes e de 
incêndios estão sob estudo e análise. A informação do desempenho dos sistemas de detecção de 
incêndio para a protecção do túnel rodoviário continua muito limitada. O Ministère des Transports está 
envolvido com National Research Council of Canada num projecto de pesquisa sobre o desempenho 
de diferentes sistemas de detecção de incêndio, como detectores lineares de calor, detecção de 
incidentes por CCTV , detector de chamas (calor), detector pontual e detector de fumo. 

B.4.5 Organização da segurança 
A organização de segurança inclui todas as partes envolvidas em protecção do público, serviços de 
emergência e autoridades locais como: bombeiros, polícia local e provincial, obras públicas, 
operadores de túneis, patrulha de vigilância e equipa de manutenção do túnel. 
 
Segurança do Túnel e Planeamento de Segurança; inclui um programa de manutenção e um 
planeamento emergência. O programa de manutenção estabelece as frequências de inspecções de 
equipamento crítico como o sistema de ventilação, equipamento de incêndio, controlo de tráfego e 
iluminação. Os planos de emergência são procedimentos operacionais para um incidente importante 
(acidente, incêndio, etc.). Há conjuntos de documentos que estabelecem as tarefas e responsabilidades 
de segurança e de protecção do público para as diferentes partes como, por exemplo, gestão de tráfego, 
procedimentos de ventilação e procedimentos de bombagem.  

B.5. República Checa 

A Directiva 2004/54/CE relativa aos requisitos mínimos de segurança para túneis na rede rodoviária 
transeuropeia foi implementada pela lei checa n.º 80/2006 relativa a infra-estrutura rodoviária de 
Fevereiro 2006. 
 
Esta Lei entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2007 e aplica-se a todos os túneis rodoviários de mais 500 
m, não apenas a túneis TERN. Os requisitos especificados na Directiva estão regulados por um Código 
de Prática Legal redigido e aprovado em 2006. 
 
Há directivas, normas e regulamentos para o projecto, construção e exploração dos túneis rodoviários. 
Nenhuns regulamentos especiais para a segurança estão actualmente disponíveis. 
 
A norma básica para a construção de túneis “ČSN 73 75 07 Túneis em estradas” foi publicada em 
1999. Foi revista de acordo com a Directiva UE no presente. Publicada em 2006. 
 
Especificações técnicas TP 98 “Equipamento de túneis rodoviários” publicado e actualizado pelo 
Ministério dos Transportes em 2004 são disposições básicas para o projecto de equipamento 
tecnológico de túneis rodoviários. Está disponível o texto completo em inglês. 
 
O regulamento seguinte emitido pelo Ministério dos Transportes é o TP 154 “Operação, 
administração e manutenção de túneis rodoviários” publicado em 2002 apenas em língua checa. 
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Os requisitos técnicos “Segurança em túneis rodoviários” estão actualmente a ser desenvolvidos e 
devem ter uma estrutura semelhante ao capítulo 5 deste relatório: 
 
· Regras, Regulamentos, Directivas – Critérios de níveis de segurança. 
· Análises de segurança prescritivas: características de segurança básicas para segurança em túneis. 
· Avaliação de segurança. 
· Características de segurança adicionais e determinação da eficácia. 
· A organização de segurança. 

 
Não há limites para os critérios dos riscos de segurança (social ou individual) na lei checa actual. 

B.5.2 Características infraestruturais e operacionais de segurança 
O projecto básico dos túneis novos seguem as regras válidas na República Checa e os principais 
factores para as características de segurança e equipamento consistem no comprimento do túnel e o 
volume de tráfego. 
 
O sistema da aprovação dos projectos de túneis rodoviários é controlado pelas autoridades 
governamentais, regional, cidade ou local. Elas seguem leis e regulamentos gerais e especiais, mas 
poderão ser aplicados requisitos adicionais mais severos dos bombeiros, polícia e equipas de socorro. 

B.5.3Avaliação de segurança  
Na República Checa, a segurança é avaliada utilizando todos os modelos e métodos disponíveis. 
Simultaneamente, modelos e métodos próprios para a avaliação de segurança são incluídos na 
especificação técnica “Segurança de túneis rodoviários”. Um deles é baseado em diagramas de árvores 
de falhas. Esta abordagem é transparente, amigo do utilizador e fácil de reproduzir. O segundo é 
baseado na rede bayesiana. Este método foi utilizado para avaliação de riscos na parte noroeste da 
circular da cidade de Praga, em seis túneis com um comprimento total de 8,5 km. O objectivo da 
avaliação era comparar o nível de segurança dos túneis separados e determinar a frequência de 
incidentes e acidentes. 
 
Actualmente, vários túneis rodoviários na rede de auto-estradas são colocados em serviços na 
República Checa. O seu nível de segurança é avaliado por meio de “tabela de avaliação”, método 
QRA para DG e uma investigação de perigo específica dos cenários de acidente. A tabela de avaliação 
permite a comparação das características operacionais e da infra-estrutura do túnel em relação às 
normas e regras do estado da arte checas e europeias. O passo seguinte da avaliação de segurança é a 
análise de risco do transporte de produtos perigosos através do túnel. É utilizado o programa QRAM 
da OCDE – PIARC. A investigação de perigos específica é uma parte de importante da 
“Documentação de segurança”. Inclui os utilizadores, o próprio túnel juntamente com as suas 
instalações e o seu ambiente, o operador e a manutenção, reparação e serviços de emergência. É óbvia 
a assistência do operador do túnel, serviços de emergência e autoridades responsáveis durante o 
processamento da “Investigação de perigos específica”. 
 
A condição necessária para a abertura do túnel ao trânsito é a “Documentação operacional”, incluindo 
a “Documentação de segurança” com os chamados “Cartões de acidentes”. Eles indicam a gestão de 
situações de emergências (como avarias de automóveis, defeitos de equipamentos tecnológicos, 
incidentes, acidentes com ou sem lesões e incêndios), a função de expedidor em coordenação das 
equipas de socorro, bombeiros e polícia (quem é o líder, o que têm de fazer e em que ordem).  
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B.5.4 Características especiais de segurança 
A maioria dos túneis rodoviários checos nas grandes cidades (Praga e Brno) e todos os túneis 
rodoviários estão sob controlo 24 horas por dia. Não há medidas adicionais aplicadas. 

B.5.5 Organização da segurança 
Não há actualmente autoridades especiais para todos os túneis rodoviários na República Checa. A 
responsabilidade principal pela segurança está subdividida entre o governo (Ministério dos 
Transportes), departamentos regionais de transportes (da fase de projecto até à conclusão), de acordo 
com as suas competências e os operadores de túneis (após a conclusão). Eles gerem a segurança de 
acordo com os documentos válidos acima mencionados. As autoridades responsáveis como os 
bombeiros, equipas de socorro e polícia estão a participar activamente na preservação e melhoramento 
do nível de segurança durante a vida dos túneis. Antes de abrir um túnel, são organizadas formações a 
todos os serviços de emergência para das situações de emergência em “Cartões de acidente”. Há um 
Comité de Túnel especial da Associação Rodoviário checa. Consiste em especialistas em túneis do 
Ministério dos transportes, operadores, bombeiros, polícia, consultores, investidores, empreiteiros, etc. 
os seus membros participam no desenvolvimento das normas, requisitos e guias e avaliam túneis 
novos propostos. 

B.6. Dinamarca 

Como há muito poucos túneis na Dinamarca, não há princípios de segurança comuns, mas é claro que 
os princípios e experiências recolhidos de túneis fora da Dinamarca influenciaram o planeamento de e 
gestão de segurança de túneis na Dinamarca. 
 
A gestão de túneis na Dinamarca está literalmente separada em duas partes, i.e., o Øresundsbro 
Konsortiet, que é responsável pelo túnel rodoviário mais longo, e o túnel Øresund, que é um túnel 
TERN com 4 km de comprimento e a Direcção de estradas que é responsável por 5 túneis rodoviários 
mais curtos, de 460 m a 1000 m de comprimento, três deles túneis urbanos e dois túneis TERN. 
 
A circunstância é reflectida nesta nota pois a experiência de princípios de segurança é dividida na 
mesma maneira.  

B.6.1 Critérios de níveis de segurança para o túnel Øresund 
Oito anos antes da abertura ao trânsito da Ligação de Øresund (e túnel), foi criado um grupo de 
consultores composto por peritos de várias autoridades e organizações da Dinamarca e Suécia. O 
objectivo do grupo era, em cooperação com a empresa construtora, definir um nível de segurança 
mínimo para o projecto e exploração da ligação.  
 
O resultado do trabalho, um Conceito de segurança, tornou-se a base do projecto de segurança para o 
projecto global. 
 
Baseado na informação estatística para acidentes em auto-estradas na Dinamarca e Suécia, os critérios 
de aceitação de risco para o risco individual foram determinados como 3.3 10-8 por passagem no Nó, 
igual a 33 fatalidades por mil milhões de passagens no Ligação. 
 
Os critérios de risco societário são definidos como uma curva de diagrama de frequência 
contínua/consequência (F/N), mostrando a probabilidade para N ou mais fatalidades. Os critérios 
dizem respeito ao risco para todos os utentes da Liagação, e os critérios (localização na curva F/N) 
serão dependentes do volume de tráfego. O risco societário foi parcialmente baseado em algum 
raciocínio na inclinação da curva, no nível da curva e no domínio ALARP e parcialmente na 
comparação com curvas semelhantes propostas por outros ou usadas em outros projectos. 
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B.6.2Características infraestruturais e operacionais de segurança para o túnel Øresund  
O túnel Øresund tem 4,050 m de comprimento. É um túnel imerso com duas galerias ferroviárias, duas 
galerias de auto-estrada e um corredor de serviço (ver figura B.6.1).  
 
A cada 88 m, há portas de emergência com 1,2 m de largura entre os túneis rodoviários através do 
corredor de serviço. Todos os tectos da galeria, e o topo das paredes, estão cobertos com isolamento ao 
fogo (Fendolite), concebido para aguentar um impacto de incêndio de 1350°C durante duas horas. 
 
 

 
 

FIGURA B.6.1 SECÇÃO TRANSVERSAL DO TÚNEL ØRESUND 

 
A iluminação de emergência foi instalada para o caso de falha na iluminação normal. Em cada saída 
de emergência nas galerias de auto-estrada foram instalados painéis, que contêm válvulas de incêndio 
com água pressurizada. Na parede oposta, há painéis de emergência com um alarme por botão de 
incêndio, um telefone de emergência e um extintor de 6 kg de pó.  
 
Um sistema automático misto de água foi instalado na zona técnica entre os dois túneis da auto-
estrada. Sistemas de extinção por gás foram instalados nas salas técnicas nos edifícios do portal e no 
ponto mais profundo do túnel. Nos poços de bombagem, nos edifícios dos portais e no ponto mais 
profundo do túnel da auto-estrada, há sistemas de extinção por espuma. Em cada galeria possui um 
sistema de ventilação longitudinal de incêndio, abrangendo também a ventilação de poluição. O 
sistema de ventilação é controlado automaticamente através do sistema SCADA ou do Centro de 
Tráfego. O túnel rodoviário tem um sistema de controlo de tráfego avançado que, através das câmaras 
instaladas em intervalos de 60 m, permite que o centro de Tráfego monitorize o fluxo de tráfego e 
detecte automaticamente filas e veículos estacionados. Sinais de informação variáveis permitem que a 
velocidade seja ajustada no túnel, o bloqueio de faixas e que o tráfego seja direccionado para a outra 
faixa. Nas duas rampas, as barreiras podem parar completamente o tráfego ou reencaminhá-lo para a 
outra galeria da auto-estrada. Não há altifalantes no túnel, mas o Centro de Tráfego usa três canais FM 
para comunicar com condutores em caso de situações de acidentes e/ou de evacuação. A velocidade 
máxima no túnel é reduzida a 90 km/h (normalmente, 110 km/h na Dinamarca). Os transportes 
pesados de mercadorias não podem efectuar ultrapassagens no túnel, o transporte de cargas perigosas 
apenas é permitida entre as 23 horas e as 6 horas e os explosivos apenas podem ser transportados até 1 
tonelada por vagão ou veículo de cada vez. 
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No que respeita às características operacionais de segurança, é importante afirmar que a operação num 
túnel com elevado nível de segurança o manuseamento de um incidente/acidente de um modo eficiente 
apenas pode ser conseguido numa cooperação estreita entre as três partes envolvidas: o operador do 
túnel, os serviços de emergência e os utentes do túnel. Para garantir a cooperação, foram identificados 
vários factores de segurança, importantes para todas as três partes. Eles são: 
 
· Organização, cobrindo tudo, da nomeação do pessoal necessário relacionado com a segurança às 
responsabilidades com e entre o proprietário/gestor, autoridades, Gestor de Segurança, Centro de 
Tráfego, serviços de emergência, etc. 
· Análise e estratégias para exploração, manutenção, educação, ventilação, evacuação, exercício e 
socorro do túnel baseado num sistema aprovado de gestão de risco e análise de risco. 
· Procedimentos e planos, cobrindo a exploração, manutenção, comunicação e situações de 
emergência. Além disso, foram produzidos um conceito específico para restrições de tráfego, 
procedimento de funcionalidade degradada e testes de funcionalizada. Um conceito de socorro 
produzido na fase inicial da fase de projecto tornou-se a base para o Plano de emergência.  
· A formação e educação segue um plano de educação que abrange todo o pessoal que relacionado 
com a segurança. 
· O equipamento técnico e os sistemas são, em termos gerais, os acima mencionados. Também, o 
sistema comum de alarme baseado em computador dinamarquês/sueco e os sistema de comunicação 
para serviços de socorro devem ser mencionados, juntamente com outros meios de socorro 
fornecidos à emergência antes da colocação em serviço, de modo a satisfazer os seus requisitos, para 
tratar de situações de socorro no túnel.  
· Garantia da qualidade para todas as partes de exploração e manutenção e particularmente aqueles 
relativas à segurança, p. ex., verificação regular dos pré-requisitos da análise de riscos, apreciações 
de eventos relacionados com a segurança, verificação da educação realizada e uma avaliação anual 
de toda a operação do túnel, incluindo técnica, procedimentos, organização, educação e 
comportamento do condutor.  

B.6.3 Avaliação de segurança para o túnel Øresund  
A Análise de risco operacional (ORA) para o Nó de Øresund é baseada num modelo QRA e resume o 
risco de fatalidades e perturbações maiores, compara o risco dos critérios de aceitação e delineia as 
possíveis medidas de redução de riscos (se necessário). Além disso, aqui, os estudos detalhados de 
segurança em relação ao socorro, etc. foram tratados no grupo acima mencionado de peritos. A 
documentação para o ORA é dada num certo número de relatórios de avaliação de riscos que tratam 
diferentes tipos de riscos.  
 
Um Sistema de Contabilização de Riscos (RAS) foi estabelecido para recolher e resumir os resultados 
das análises dos diferentes perigos. Os perigos foram analisados num certo número de relatório de 
fundo de análise de risco e relatórios de avaliação de riscos na definição do projecto e informação 
básica. O RAS recolheu os resultados dos relatórios de avaliação de risco de um modo sistemático. 

B.6.4Características especiais de segurança para o túnel Øresund 
Como acima mencionado o ORA está também a delinear as medidas possíveis de redução de risco. De 
acordo com o acompanhamento destas, os pré-requisitos da ORA foram revistos com base nos 
incidentes/acidentes ocorridos e alterações nas infra-estruturas e condições de tráfego. Com base nesta 
revista a ORA está a ser actualizada no que respeita a tópicos específicos. 
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B.6.5Organização de segurança para o túnel Øresund  
A organização de segurança já mencionada como um dos factores de segurança e como afirmação 
geral pode ser dito que as responsabilidades e autoridades para as diferentes funções na organização 
devem ser claramente descritos e dados a conhecer a todos os trabalhadores e colaboradores. A 
organização deve ser imbuída num grande espírito de segurança. 

B.7. França 

B.7.1 Evolução da segurança nos túneis franceses 
Duas décadas atrás (em 1981), foi emitida uma primeira circular para os túneis franceses na rede 
nacional. Em 1999, enquanto este texto estava a ser actualizado, dois incêndios importantes e com 
graves consequências ocorreram na Europa (nos túneis de Mont Blanc e Tauern). Por isso, as 
autoridades nacionais decidiram acelerar a actualização este texto e publicaram uma nova circular em 
2000. 

B.7.2 Circular interministerial 
A circular interministerial n.º 2000-63 de 25 de Agosto de 2000 é relativa à segurança em túneis da 
rede rodoviária nacional francesa, incluindo auto-estradas concessionadas, cujo comprimento (ou em 
que o comprimento de pelo menos uma das galerias, quando a estrutura inclui vários) é superior a 300 
metros. Para estes túneis, ela estabelece um novo procedimento antes da sua colocação e serviço e 
meios para monitorização da sua exploração. Esta circular também sujeita os novos túneis na rede 
rodoviária nacional das regras de uma instrução técnica intitulada “Instrução técnica relativa a 
características de segurança em novos túneis rodoviários (projecto e exploração)". 
 
Instruções técnicas 
A finalidade desta instrução é especificar as características de segurança, que pode ser aplicada a 
novos túneis rodoviários para a protecção e evacuação dos utentes e acção pelos serviços de 
emergência no caso de um incidente ou acidente, e limitar as consequências desse evento. Esta 
instrução assume que todas as medidas necessárias de natureza preventiva foram tomadas 
previamente. Sendo este o caso, as suas disposições são relativas aos seguintes objectivos 
fundamentais no caso de incidentes ou acidentes: 
 
· a detecção de situações anómalas e comunicação com os utentes (equipamento monitorização e 
detecção, equipamento de sinalização, postos de emergência, etc.); 
· meios para protecção e evacuação de utentes e acesso pelos serviços de emergência (saídas de 
emergência, abrigos, áreas de repouso, iluminação de emergência, ventilação, etc.); 
· protecção e controlo contra incêndios (reacção ao fogo e resistência ao fogo, meios de extinção, 
instalações de comunicação do serviço de emergência, extracção de fumos, etc.). 

 
Esta instrução distingue diferentes grupos: 
 
· Tráfego ligeiro/tráfego normal; 
· Túnel urbano/túnel não urbano. 

 
Os requisitos de segurança da instrução técnica são relativas a: 
 
· Disposições de engenharia civil (faixas de rodagem e passeios, preparativos para evacuação e 
protecção dos utentes e instalações para acessos de emergência para uso por veículos de emergência, 
vãos de emergência, vãos de combate a incêndio, heliporto, dispositivos para evitar a passagem do 
fumo de uma galeria para outro, áreas de repouso, acessibilidade para pessoas portadoras de 
deficiência); 
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· Equipamento de segurança (fornecimento de electricidade, ventilação, iluminação, telefones de 
emergência, equipamentos de combate a incêndio, detecção de incêndio, sinalização, sistemas de 
sinalização e dispositivos de fecho do túnel, relés das radiocomunicações); 
· Comportamento ao fogo (reacção dos materiais ao fogo, princípios de resistência ao fogo, 
resistência ao fogo de estruturas e equipamentos); 
· Serviço (supervisão, dispositivos de emergência, controlo de tráfego, instruções operacionais, 
plano de resposta de emergência, exercícios, feedback da experiência, informação dos utentes); 
· Outros assuntos: caso especial de túneis urbanos com altura autorizada de 3,5 m ou menos, túneis 
autorizados para veículos que transportam produtos perigosos. 
 

Análise de segurança (documentação de segurança) – procedimento antes da colocação em 
serviço dos túneis na rede nacional de auto-estradas e monitorização da seu funcionamento 
 
Fase de projecto [4,5,6,7] 
A documentação de segurança é exigida primeiro, antes da aprovação do projecto. O anteprojecto deve 
ser aprovado pela autoridade competente. O prefeito (o representante local do governo) deve dar a sua 
opinião. Para esse fim, o proprietário deve fornecer ao prefeito um ficheiro sobre a segurança, que 
descreve as medidas de prevenção e salvaguarda previstos para assegurar a segurança das pessoas, 
uma vez em serviço a estrutura planeada, tendo em vista a natureza da estrada, a configuração da 
estrutura, o seu meio envolvente, a natureza do tráfego e as oportunidades para acção pelos serviços de 
emergência externos. Nesta fase, a documentação de segurança deve incluir: 
 
· a descrição da estrutura planeada e o acesso a ela, juntamente com os desenhos necessários para 
compreender o seu projecto e as disposições operacionais previstas; 
· um estudo de previsão de tráfego e justificando as condições previstas para o transporte de 
mercadorias perigosas, juntamente com uma análise comparativa dos perigos emergentes das 
diferentes combinações possíveis para efectuar este transporte; 
· uma investigação de perigos específica, descrevendo acidentes, de qualquer natureza, que possam 
ocorrer durante a fase de exploração e a natureza e magnitude das suas possíveis consequências; esta 
investigação deverá especificar e substanciar as medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência 
destes acidentes e as suas consequência. Esta investigação de perigos é efectuada de acordo com os 
cenários estabelecidos; 
· um parecer sobre a segurança por um perito ou organização com competência nesse sector. 

 
Fase de colocação em serviço 
É exigida uma nova documentação de segurança antes da abertura de um túnel ao trânsito público. 
Para este fim, o proprietário deve actualizar e complementar a documentação de segurança ao prefeito 
(o representante local do governo) com pelo menos seis meses de antecedência em relação à data de 
entrada em serviço prevista, e esta documentação deve incluir: 
 
· uma descrição da estrutura como construída e o acesso a ela, juntamente  com os desenhos 
necessários para compreender o seu projecto e as disposições operacionais previstas; 
· uma previsão de tráfego actualizada; 
· uma investigação de perigo específica; 
· uma descrição da organização, recursos humanos e materiais e instruções especificadas pelo 
proprietário para garantir o funcionamento e manutenção do túnel; 
· um plano de resposta de emergência redigido em associação com os serviços de emergência 
públicos; 
· uma descrição do sistema permanente para feedback da experiência através do qual os incidentes e 
acidentes significativos podem ser registados e analisados; 
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· uma análise por um perito ou organização especializada em segurança de túneis rodoviários a 
certificar a adequação das medidas incluídas nesta documentação relativamente aos requisitos de 
segurança. 

 
O prefeito pedirá então o parecer de um comité nacional de avaliação. Após receber o parecer do 
comité de avaliação, o prefeito deverá tomar a decisão de autorizar ou não a abertura da estrutura ao 
trânsito público ou de o fazer com condições restritivas e deverá notificar isso ao proprietário. Uma 
copa desta decisão deve ser enviada para a competente autoridade policial de trânsito, se isto não for 
responsabilidade do representante local do governo. 
 
Fase operacional 
A documentação de segurança também é exigida para um túnel que já está em serviço. 
Esta documentação incluirá: 
 
· uma descrição do túnel e o acesso a ele, juntamente  com os desenhos necessários para 
compreender o seu projecto e as disposições operacionais previstas; 
· uma análise do tráfego existente e alterações previsíveis a ele, incluindo condições aplicáveis ao 
transporte de produtos perigosos; 
· uma investigação específica dos perigos, descrevendo acidentes de qualquer tipo que possam 
ocorrer durante o serviço e a natureza e magnitude de quaisquer consequências possíveis; esta 
investigação deverá especificar e substanciar as medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência 
de acidentes e suas consequências; 
· uma descrição da organização, recursos humanos e materiais e instruções especificadas pelo 
proprietário para garantir a operação e manutenção do túnel; 
· um plano de resposta de emergência redigido em associação com os serviços de emergência 
públicos; 
· uma descrição do sistema permanente para feedback da experiência através do qual os incidentes e 
acidentes significativos podem ser registados e analisados; 
· um relatório e análise de incidentes e acidentes significativos; 
· uma lista dos exercícios de segurança efectuados e uma análise das ilações deles retiradas. 

B.7.3 Lei sobre a segurança das infra-estruturas e sistemas de transporte e decreto de aplicação 
relativo aos túneis rodoviários 
A lei de 3 de Janeiro de 2002 relativa à segurança de infra-estruturas e sistemas de transporte 
completou o sistema existente. Em 24 de Junho de 2005, foi publicado um decreto aplicativo. Este 
decreto aplica os procedimentos acima a todos os túneis rodoviários superiores a 300 m, incluindo os 
que são propriedades de autoridades locais. 

B.7.4 Linhas de orientação para a documentação de segurança 
Entre 2002 e 2003, o CETU (o centro governamental nacional encarregado de estudar os túneis) criou 
um grupo de trabalho sobre documentação de segurança. Foi elaborado um guia para a documentação 
de segurança de túneis rodoviários. Foram publicados cinco cadernos deste guia e traduzidos para 
inglês: 
 
· Objectivos da documentação de segurança; 
· Túnel em serviço “da condição existente à condição de referência” 
· Investigação específicas de perigo 
· Análise de risco relativa ao transporte de produtos perigosos 
· Plano de resposta de emergência 

 
Um outro caderno será publicado: 
· Modalidades práticas para a documentação de segurança; 
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B.8. Grécia 

B.8.1Critérios de níveis de segurança 
O projecto de segurança dos túneis rodoviários na Grécia é principalmente baseado em linhas de 
orientação prescritivas ("OMEO-Linhas de orientação de projecto para trabalhos em estradas – 
Volume Túneis"), publicado em 2003 pelo Ministério para o Ambiente, Planeamento Físico e Obras 
Públicas grego. As normas gregas, em geral, cumprem ou excedem os requisitos mínimos da Directiva 
2004/54/CE da UE. 

B.8.2 Características infraestruturais e operacionais de segurança 
Os critérios de segurança são estabelecidos através do processo de planeamento do projecto de um 
túnel pela autoridade que tem a jurisdição da construção. Os requisitos de segurança tomados em 
consideração: geometria, uso do tráfego, medidas de fuga, serviços de socorro, manutenção e outros 
serviços, energia, iluminação, sistemas de drenagem, protecção contra incêndios, monitorização e 
controlo, comunicações, detecção de perigo, equipamento de combate a incêndios, redundância do 
equipamento e outras medidas de compensação pela falha de equipamento individual de túnel. 

B.8.3 Avaliação de segurança 
Na Grécia, no momento, não há normas de risco quantitativo ou valores de referência para análises 
probabilísticas nem um método de análise de risco geral para túneis rodoviários. A avaliação de risco é 
efectuada para cada projecto de túnel rodoviário específico em análise de risco determinística com 
base em cenários, com a ajuda dos códigos e linhas orientação técnicos estrangeiros aplicáveis. 
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B.8.4 Características especiais de segurança 
A maioria dos túneis rodoviários gregos foi construída depois de 2000 e, por conseguinte, são 
estruturas novas, que incorporaram sistemas de segurança modernos. Muitos deles são construídos em 
zonas rurais onde estão em desenvolvimento infra-estruturas de comunicação de alta velocidade (i.e. 
ISDN, ADSL, redes VPN, rede de fibra óptica, banda larga sem fios…), por isso, mesmo em túneis de 
500 – 1000 m, nos centros de controlo, temporariamente, foram colocadas pessoas (turnos de 16-24h 
por dia). Em alguns casos de túneis rurais com mais de 2000 m de comprimento, foram 
disponibilizadas características especiais de segurança para ajudar os serviços de emergência (i.e. 
instalações de abastecimento de oxigénio para dispositivos respiratórios dos bombeiros, instaladas 
perto das entradas dos túneis, etc). Em certas secções de estrada, com túneis e pontes sucessivas ou 
com grandes volumes de tráfego, para além do equipamento de radiocomunicação instalado, foi 
proporcionada uma cobertura total de telemóvel dentro dos túneis, em cooperação com as mais 
importantes empresas de comunicações móveis da Grécia. 

B.8.5 Organização da segurança 
Uma nova forma de organização/comité de segurança, com base nos requisitos e definições da 
Directiva 2004/54/CE da EU, foi agora investida pelo Ministério para o Ambiente, Planeamento Físico 
e Obras Públicas grego Ministério para o Ambiente, Planeamento Físico e Obras Públicas grego. A 
organização de segurança reorganizará as responsabilidades no processo de segurança da entrada em 
serviço de novos túneis e do controlo relacionado com a segurança nos túneis em serviço. 

B.9. Japão  

B.9.1 Critérios de níveis de segurança 
No Japão, as instalações de emergência para túneis rodoviário estão equipados a pedido para evitar a 
expansão do acidente e minimizar os seus danos em caso de um acidente num túnel e, particularmente, 
no caso de um incêndio. As instalações de emergência são equipadas com base nas “Normas de 
instalação para sistemas de emergência em túneis rodoviários.”  
 
A protecção de vidas é a primeira prioridade no caso de um incêndio num túnel e o ponto essencial 
para garantir a segurança num incêndio é a sua detecção precoce e transmissão atempada de 
informação para os utentes do túnel, o que pode levar a uma redução das consequências que o incêndio 
tem nos utentes e na estrutura do túnel. O equipamento das várias instalações é, por conseguinte, 
prescrito para satisfazer os seguintes elementos, com base nos resultados da experiência passada. 
 
· Detecção precoce de um acidente e incêndio; 
· Transmissão rápida do alerta para o controlo de tráfego; 
· Evacuação dos utentes do túnel para um espaço seguro; 
· Extinção do fogo numa fase inicial. 

 
As características de segurança com base nas instalações de emergência incluem itens que envolvem o 
equipamento das facilidades e itens que dizem respeito ao método de funcionamento das instalações. 
O equipamento e operação das instalações não podem ser pensadas em separado. Por isso, as 
características de segurança do túnel precisam de ser planeadas tendo em consideração o seu 
interrelacionamento. 
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B.9.2 Características de segurança infraestruturais e operacionais 
As características de segurança da infra-estrutura consistem em medidas preventivas, incluindo 
actividades de relações públicas, para reduzir a probabilidade um acidente, dirigidas aos utentes do 
túnel e medidas com base em instalações de emergência para minimizar os danos devidos a incêndios 
ou acidentes. Ambos os tipos de medidas são importantes em todas as alturas. 
 
1. Medidas preventivas 
As medidas preventivas incluem itens (actividades de relações públicas) para consciencializar os 
utentes do túnel dos perigos potenciais associados com túneis, itens para garantir que diferentes 
regulamentações (p. ex., Leis rodoviárias, Código de estrada, Lei sobre veículos motorizados) são 
cumpridas, instalação de sistemas apropriados num túnel, como o sistema de ventilação, sistema de 
iluminação, acabamento interior, manutenção e gestão do tráfego do túnel. 
 
2. Medidas baseadas em instalações de emergência 
É desejável considerar características peculiares a cada túnel quando se planear o ordenamento das 
instalações de emergência num túnel, no entanto, é impossível arranjar as instalações de emergência 
necessárias para cada túnel específico considerando todas as características. 
Como acima mencionado, as “Normas de instalação para sistemas de emergência em túneis 
rodoviários” foram estabelecidas de modo a reger a instalação de sistemas de emergência, incluindo o 
planeamento, projecto e exploração no Japão. 
No Japão, para ordenar os sistemas de emergência, os túneis são categorizados em cinco classes em 
relação ao comprimento do túnel e ao volume de tráfego mostrado na Figura 1. Esta classificação foi 
determinada pela probabilidade de acidentes e incêndios com base na experiência passada. Os túneis 
longos com projecto de alta velocidade, tais como a auto-estrada nacional, ou túneis com más 
condições de visibilidade devido, sobretudo, à sinuosidade horizontal ou alinhamento vertical devem 
ser classificadas na classe superior da norma. 
 
Os sistemas de emergência prescritos em “Normas de instalação para sistemas de emergência em 
túneis rodoviários” como mostrado no Quadro 2 devem ser instalados em túneis, dependendo da classe 
de túnel. 

B.9.3 Avaliação de segurança 
Na presente fase, não há avaliação de segurança no sentido de uma análise de risco executada, não há 
planos para implementar procedimentos de análise de riscos no Japão. 

B.9.4 Características especiais de segurança 
No Japão, as medidas propostas para a segurança de túneis rodoviários proporciona que as instalações 
no túnel cumpram com os pontos de partida, conforme descrito na secção 6.18.2. As medidas 
adicionais são adaptáveis para túneis de auto-estrada em zona urbana, onde há grande volume de 
tráfego, tal como maior densidade de saídas de emergência e a adopção de ventilação transversal. De 
igual modo, o telefone de emergência, placas de informação, extintores de incêndios, bocas de 
incêndios e hidrantes são montados de modo mais rigoroso em túneis de auto-estrada, que têm um 
projecto de alta velocidade, do que nos túneis rodoviários em que foram aplicadas as “Normas de 
instalação para sistemas de emergência em túneis rodoviários”. 

B.9.5 Organização da segurança 
Para garantir a segurança no túnel, são executadas as seguintes actividades pelos administradores das 
estradas no Japão.  
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1) Durante serviço normal 
 
· Patrulhamento de estradas e condução de simulacros de emergências 
· Criação de um ambiente de boa condução para garantir a segurança rodoviária 
· Actividades de relações públicas para disseminar informação acerca de métodos de uso dos 
sistemas de emergência 
 

2) Em tempos de emergência 
Avisar e cooperar com as agências e organizações competentes e efectuar combate a incêndio primário 
usando as instalações de emergência ou instalações operacionais para evitar o avanço do incêndio 
numa fase inicial de um incêndio. Auxiliar as actividades de combate a incêndio após a chegada dos 
bombeiros. 

 
Visto que os operadores de túneis sozinhos nunca podem gerir um desastre num túnel, é indispensável 
o acordo entre o comando e gestão operacionais com as várias organizações envolvidas, tal como 
polícia e bombeiros. No caso de um incêndio ou acidente, é necessário informar as agências e 
organizações competentes de modo rápido e preciso, para que eles possam desempenhar os seus 
papéis de acordo com as suas jurisdições. De modo a fazer isso, é importante o estabelecimento de 
meios de comunicação entre agências e organizações competentes e é recomendado que se melhore ou 
crie uma rede de comunicações dedicadas, se necessário. 

B.10. Holanda 

A seguir, explicam-se alguns dos princípios de segurança usados nos túneis na Holanda. 

B.10.1Critérios de níveis de segurança 
A legislação nacional da segurança do túnel consiste na Lei de segurança de túneis (WARVW). Os 
níveis de segurança de túnel holandês exigidos são definidos para túneis com mais de 250 m de 
comprimento e excedem os requisitos mínimos de segurança da Directiva 2004/54/EC da UE [5]. 
 
As normas de risco para análise probabilística são um risco pessoal máximo admissível de 10-7 por 
quilómetro viajado e um risco societário máximo admissível de 10-1/N2 anualmente por quilómetro, 
onde N é o número de vítimas directas devido a acidentes em túneis rodoviários. 

B.10.2 Características de segurança infraestruturais e operacionais “Básicas”  
As características de segurança “básicas” são as características de segurança que são geralmente 
reconhecidas como proporcionando o desempenho de segurança exigido num túnel, distribuídas de um 
modo equilibrado no círculo de segurança. As medidas básicas incluem tanto medidas em infra-
estruturas como operacionais no projecto do túnel. Na Holanda, o Centro para a segurança de túneis 
desenvolveu as chamadas Linhas de Orientação VRC, em que é descrita a melhor prática em 
segurança de túneis. São utilizadas nos túneis do governo holandês. Nas Linhas de Orientação VRC, é 
feita uma classificação para túneis com e sem ventilação mecânica. 
 
Túneis rodoviários com ventilação mecânica 
A aplicação de ventilação mecânica significa a aplicação de sistemas de detecção que iniciam o 
necessário uso da ventilação, após o que se seguirá uma reacção com uma acção de arranque (manual 
ou automática, talvez sem acção humana). Isto significa que o túnel deve ser, pelo menos, 
monitorizado. 
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Deve ser aplicado um sistema para detectar poluição. Este sistema deve arrancar automaticamente a 
ventilação após detecção de um nível de poluição para além dos valores limite. Quando for aplicado 
um sistema de detecção de incêndios adicional, ele deve activar a ventilação. O desligamento da 
ventilação deve ser feito adequadamente, de preferência com interferência humana por razões de 
segurança. 
 
A detecção de tráfego apenas faz sentido em combinação com uma reacção sobre a informação 
observada. Por isso, quando um sistema de detecção de tráfego é aplicado, então o sistema de controlo 
de tráfego deve ser aplicado e o túnel deve ser monitorizado e controlado (cf. Figura B.10.1). Em 
princípio, a ventilação mecânica é sempre combinada com detecção de tráfego. No entanto, um túnel 
com ventilação, mas sem detecção é possível. Um túnel totalmente controlado deve ser monitorizado 
com câmaras e equipado com sistemas de comunicação. 
 
O equipamento de combate a incêndio deve ser fornecido para permitir que os utentes da estrada 
tentem mitigar os efeitos de um fogo a iniciar-se. Em caso de ventilação mecânica, são fornecidos 
extintores manuais e, em muitos casos, também carretéis de incêndio. Além disso, devem ser 
proporcionados meios de extinção para os bombeiros.  
 
 

 

FIGURA B.10.1 VISÃO GERAL DA INTERACÇÃO DAS VÁRIAS 
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA NA HOLANDA 

 
O equipamento de comunicação e o de extinção de incêndio deve ser colocado em postos de 
emergência. Por fim, devem ser analisada medidas compensatórias após a falha de um sistema 
individual da segurança do túnel. 
 
Estruturas rodoviárias (parcial e totalmente fechadas) sem ventilação mecânica 
Sem ventilação, um sistema de detecção para activar a ventilação também não é necessário. 
 
Quando a estrutura rodoviária parcial ou totalmente fechada for parte de uma trajectória maior que é 
totalmente controlada e explorada, a detecção e controlo de tráfego, sistemas de comunicação podem 
ser um pacote sensível de características de segurança. Isto pode ser decidido com base numa 
avaliação de segurança 
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Pode considerar-se o equipamento de combate a incêndio, para permitir que os utentes rodoviários 
tentem mitigar os efeitos de um fogo a iniciar-se. Os carretéis de incêndio não são aplicados em 
estruturas rodoviárias sem ventilação. Dependendo do comprimento e circunstâncias, deve ser 
providenciado o fornecimento de meios extinção de incêndio para os bombeiros. 
 
Durante um procedimento de modernização, deve ser demonstrado que foi verificada a gama completa 
de medidas básicas de segurança relativas à informação de segurança do túnel de renovação. Por 
conseguinte, todos os elementos em discussão – tal como os argumentos de custo, cálculos de modelo 
ou outros – para incluir ou excluir uma ou mais medida básica específica devem ser registados num 
ficheiro de segurança. Consequentemente, a própria combinação das medidas básica acima 
mencionada proporcionará um nível de segurança aceitável após a modernização do túnel. 
 
As características de segurança básicas envolvidas com a geometria e uso do tráfego são as medidas de 
fuga, serviços de socorro, manutenção e cabos e tubos. As características de segurança básicas que são 
pré-requisitos para as outras são energia, iluminação, sistemas de drenagem e protecção contra fogo. 
As restantes medidas básicas são operação e controlo, comunicação, detecção de perigo, combate a 
incêndio, postos de emergência e medidas de compensação para falhas em instalações individuais do 
túnel. 
 
Nem todas as características de segurança básicas são sempre necessárias; o conjunto certo de medidas 
básicas é o conjunto que cumpre os critérios dos níveis de segurança como descrito na Secção 5.2. 
 
As características de segurança básica da infra-estrutura a serem consideradas na modernização de um 
túnel em serviço ou no projecto de um novo túnel podem interagir. Algumas características de 
segurança dificilmente interagem, outras interagem fortemente. Consequentemente, estas relações 
entre características de segurança levam a uma preferência na sequência em que todos os aspectos de 
segurança são considerados. A FigurA mostra uma visão geral da interacção dos vários aspectos de 
segurança. 
 
Primeiro, o desenho geométrico (1) e o uso de tráfego (2) da estrutura do túnel precisam de ser 
considerados. As características de segurança directamente envolvidas com elas são as medidas de 
escape, serviços de socorro, manutenção e cabos e tubos. As características de segurança que têm uma 
relação limitada com as outras são a energia, iluminação5, sistemas de drenagem e protecção contra 
incêndios. 
 
As restantes características de segurança (operação e controlo, comunicação, detecção de perigo, 
combate a incêndios, postos de emergência e compensação de falhas) interagem fortemente com a 
ventilação mecânica (3) e detecção e controlo de tráfego (4). Tem que se decidir qual destas duas 
características de segurança deve ser aplicada num novo túnel ou, no caso dos túneis a modernizar, 
aquele que ainda nã foi equipada com elas. 

 
 
 

 

                                                           
5 Com iluminação, queremos dizer a iluminação num túnel em funcionamento normal. 
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B.10.3 Avaliação de segurança  
Na Holanda, está operacional o modelo RWS QRA para túneis rodoviários de um só sentido. Além 
disso, são usadas linhas de orientação para análise de cenário. Esta ferramenta de análise probabilística 
calcula o risco pessoal e o risco societário interno. A análise probabilística e análise determinística são 
vistas como abordagens complementares (ver Figura B.10.2). 
 
 

 
 

FIGURA B.10.2 REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA ABORDAGEM 
HOLANDESA À AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

B.10.4Características de segurança especiais “não básicas” 
Na Holanda, é raro que as medidas básicas propostas para a segurança do túnel rodoviário não 
proporcionem um nível aceitável de segurança que cumpra os pontos iniciais, tal como descrito na 
Secção B.10.1. Quando isto acontece, são necessárias medidas adicionais, a maioria delas caras, ou 
uma combinação extra de medidas. Um exemplo crítico pode ser um sistema automático de supressão 
de incêndio num túnel rodoviário. Uma nova avaliação de segurança terá que provar que são atingidos 
os critérios dos níveis de segurança. 

B.10.5 Organização da segurança  
A organização da segurança é de todas as partes relevantes para a segurança, como o gestor de túnel, 
serviços de emergências, autoridades locais e agente de segurança. Também está relacionado com os 
planos e procedimentos previstos (ver Figura B.10.3), as distribuições das tarefas de segurança, 
responsabilidades e autoridades de terceiros. Isto inclui um plano de segurança do túnel numa fase 
muito inicial do projecto do túnel. Além disso, para a fase operacional, os planos de inspecção, planos 
de manutenção, planos de gestão de tráfego e planos de registo de incidentes são parte de um plano 
geral de gestão da segurança. 
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FIGURA B.10.3. IMPRESSÃO ESQUEMÁTICA DA ABORDAGEM HOLANDESA À 
PROVA E GESTÃO DE SEGURANÇA DE TÚNEL PARA TODAS AS FASES 
DA VIDA DE UM TÚNEL 

 

B.11 Noruega 

A Noruega tem mais de 900 túneis, dos quais 410 têm mais do que 500 m e 115 túneis são da rede 
rodoviária TERN. No seu manual de túneis rodoviários é exigido que todos os túneis com mais de 500 
m têm que se submetidos a algum tipo de avaliação de segurança. 
 
 

 

FIGURA B.11.1  NORMA DE RISCO PARA A NORUEGA (NÚMERO DE MORTOS 
NO EIXO HORIZONTAL E FREQUÊNCIA ANUAL NO EIXO VERTICAL) 



Página 58 de 63 

 

B.11.1 Critérios de níveis de segurança 
A Associação Norueguesa de Normalização desenvolveu uma norma especial sobre análise de risco e 
critérios de aceitação para túneis rodoviários. É geralmente afirmado que a segurança geral de um 
túnel deve ser melhor do que numa estrada semelhante em terreno aberto. A segurança contra danos 
materiais deve ser escolhida para que os custos para a sociedade sejam os mais baixos possíveis. O 
critério de aceitação é mostrado na figura. 

B.11.2 Avaliação de segurança 
Um modelo de cálculo de risco TUSI é utilizado para todos os túneis com mais de 500 m. O modelo é 
desenvolvido pelo uso de dados históricos, estudos de acidentes, estatísticas de casos de incêndio e 
relatórios de incidentes em túneis noruegueses. O modelo será utilizado para calcular o número de 
acidentes, incêndios e incidentes por ano e por milhão veículo quilómetro. 
 
Para túneis relativamente curtos e túneis com baixo nível de tráfego, estes resultados serão avaliados 
por uma equipa de peritos e usados no planeamento de equipamento e rotinas de manutenção. 
 
Para túneis mais longos e túneis com tráfegos um tanto mais elevado é necessária uma apreciação de 
risco. Isto é normalmente realizado com um abordagem de estudo HAZID, baseado num conjunto 
padrão de cenários. Para problemas especiais, devem ser construídos outros cenários. 
 
Para todos os túneis submarinos, os túneis mais longos ou túneis com elevado tráfego deve ser feita 
uma completa análise de risco. Uma linha de orientação especial sobre análise de risco está a ser 
preparada para ser publicada em 2006. Em cooperação com a Direcção de Segurança Pública e 
Planeamento de Emergência, umas linhas de orientação e regras especiais para a apreciação de risco 
está a ser prepara em associação com a introdução da directiva UE relativa aos requisitos mínimos de 
segurança em túneis rodoviários. 
 
As características de segurança são abrangidas pelo manual de projecto norueguês (Manual de túneis 
rodoviários 021). Este manual será reescrito para abranger todos os requisitos da directiva UE. 

B.11.3 Organização da segurança 
Como todos os túneis na Noruega são propriedade do governo, isto é, da Administração das Estradas 
Públicas. Esta organização também é responsável pelas normas de segurança de todos os túneis na 
rede rodoviária nacional. A apreciação de risco é responsabilidade da delegação regional para os 
túneis existentes e o promotor de túneis no caso dos novos túneis. 

B.12. Portugal 

B.12.1 Critérios dos níveis de segurança 
Os níveis de segurança e os critérios foram estabelecidos para cada túnel e cada fase, principalmente, 
com base na experiência, uso dos códigos de prática estrangeiros aplicáveis, análise dos cenários de 
risco relevantes e modelação numérica para avaliação dos requisitos de comportamento estrutural ou 
equipamento de segurança operacional (por exemplo, ventilação). 
 
Recomendações para os requisitos mínimos de segurança da Directiva 2004/54/CE da UE serão 
adoptadas a partir de agora para avaliação da segurança em túneis novos ou existentes. 
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B.12.2 Avaliação de segurança 
No passado, nenhumas normas de risco quantitativo ou valores de referência para análises 
probabilísticas portugueses estavam disponíveis. A avaliação de risco era efectuada para cada túnel 
rodoviário específico numa análise de risco determinística com base em cenários com a assistência dos 
códigos estrangeiros aplicáveis. 

B.12.3Organização da segurança 
A Directiva 2004/54/CE da UE será, após 2006, a base legislativa em Portugal para a implementação 
de um estrutura administrativa de segurança em túneis rodoviários coerente, responsável quer pelo 
processo de colocação em serviço de segurança de túneis novos que pela avaliação de segurança dos 
existentes. 

B.13. Suécia 

B.13.1 Critérios de níveis de segurança 
A regulamentação ou literatura sueca não determina quaisquer critérios de avaliação geralmente 
aceites. O requisito básico é que os túneis devem ser concebidos com o mesmo nível de segurança do 
que as partes abertas das estradas. Além disso, são usados os requisitos sobre o conceito de segurança. 
O conceito de segurança contém requisitos de como o túnel deve ser concebido (i.e. estrutura, 
geometria e sistemas de segurança). Um conceito de segurança é estabelecido para cada projecto de 
acordo com a Descrição Geral Técnica para Túneis Rodoviários, Túnel 2004 e à Directiva 2004/54/CE 
da UE. 
 
Na Suécia, o projecto de segurança em túneis rodoviários está baseado nos requisitos em: 
· Descrição Geral Técnica para Túneis Rodoviários, Túnel 2004 estabelece as regulamentações 

técnicas dentro da Administração Rodoviária sueca. O documento ATB Tunnel 2004, Vägverkets 
allmänna tekniska beskrivning för nybyggande och förbättring av tunnlar apenas existe na Suécia. 

· O Projecto de Estradas e Ruas, VGU contém algumas recomendações específicas para túneis sobre 
geometria, equipamento e sinalização. O VGU é uma regulamentação interna dentro da 
Administração Rodoviária sueca e uma recomendação para os municípios suecos. Os documentos 
que compreendem a Vägar & gators utformning (VGU) apenas existem na Suécia. 

 
O projecto de segurança, de acordo com os requisitos nestes documentos, cumpre ou ultrapassa os 
requisitos de segurança mínimos da Directiva 2004/54/CE da UE. 
 
Usando valores fixos para o nível de risco aceitável é por vezes difícil. A experiência de anteriores 
projectos de túnel é de vital importância no projecto de túneis novos. 
 
Em 2003, o governo sueco nomeou quatro autoridades com a missão de melhorar a segurança para as 
pessoas quando utilizam túneis rodoviários e ferroviários. As autoridades envolvidas são o Conselho 
Nacional de Habitação, Construção e Planeamento, a Agência de Serviços de Socorro sueca, 
Banverket e a Administração de Estradas sueca. O resultado do trabalho constitui uma directriz para as 
comunidades locais e regionais. A tarefa era descrever os procedimentos para obter uma cooperação a 
funcionar bem entre autoridades, municípios/comunidades e outras partes interessadas no 
planeamento, projecto, construção, exploração e manutenção de túneis. Entre outras questões, este 
grupo de trabalho identificou a comunicação do risco como muito importante. Quando se comunica 
níveis de segurança às várias partes interessadas, é desejável usar um vocabulário normalizado. Esta 
questão foi discutida no relatório Riskvärdering (em sueco). 
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Quando expressar valores de referência de, por exemplo, o risco pessoal máximo admissível é 
interessante discutir se a unidade 10-n por quilómetro viajado é aplicável a todos os tipos de cenários. 

B.13.2 Características infraestruturais e operacionais de segurança 
O nó de Gota: túneis rodoviários com ventilação mecânica 
O sistema de ventilação no túnel rodoviário do nó de Gota em Gotemburgo será capaz de manter o 
espaço atrás do incêndio (visto do sentido de tráfego) isento de fumo, o que torna o trabalho dos 
bombeiros mais seguro e eficiente. O sistema está dimensionado para um incêndio de 100 MW. As 
ventoinhas serão capaz de alcançar uma velocidade de ar de 3 m/s. Um incêndio no túnel perto da 
entrada constitui o pior cenário de projecto. 
 
A ventilação começa gradualmente a evitar o possível piorar da situação devido a um efeito de fogo 
aumentado pela alta velocidade do ar e a evitar a destratificação do fumo. O sistema de ventoinhas é 
programado para ser de benefício óptimo na fase inicial de um incêndio. As ventoinhas podem ser 
controladas a partir do Centro de Informação de Tráfego (TIC) da Administração Rodoviária ou de 
uma unidade de manobra à entrada do túnel. 
 
O sistema de segurança inclui câmaras, que pode detectar veículos parados no túnel. O tráfego que 
entra no túnel – em ambos os sentidos – pode ser parado pelo TIC. O cabo de detecção de calor, que 
será instalado ao longo de toda a extensão do túnel, pode confirmar o alerta inicial do CCTV. O 
espaço operacional e o túnel de serviço também terão detectores de incêndio. A câmara de vigilância 
não é obrigatória para todos os túneis. 
 
As instalações no túnel terão uma elevada segurança operacional. Os danos nas instalações dentro de 
uma secção não afectarão as instalações em outras partes do túnel.  
 
Todas as instalações vitais para comunicação, vigilância e alarme são instalados de modo que elas 
sejam capazes de funcionar durante uma hora com perturbações na alimentação eléctrica. As 
ventoinhas são concebidas e fabricadas para serem capazes de funcionar pelo menos uma hora a 
250ºC. 
 
O tráfego no túnel será vigiado 24 horas por dia pelo TIC. Também será possível manobrar e 
supervisionar a instalação no túnel numa central local. 

B.13.3 Avaliação de segurança 
A avaliação de risco foi efectuada como análise de risco determinística em combinação com métodos 
probabilísticos e análise de cenários. 
 
Os valores de projecto para cargas acidentais como incêndio, explosão e colisão são prescritos e 
tratados com o projecto geral das obras públicas. Os valores de projecto para outros cenários são 
elaborados em cada projecto de túnel. 
 
O cálculo de frequência é frequentemente uma parte delicada do trabalho com análise de risco. Uma 
análise de árvores de acontecimentos pode facilitar o trabalho, mas faltam dados de entrada 
(estatísticas de acidentes), o que pode tornar o resultado pouco fiável. 
 
O objectivo da análise de risco é contribuir para um padrão de alta segurança com meios razoáveis. 
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B.13.4Características especiais de segurança 
Alterações nos requisitos com o tempo, tal como quantidade de tráfego acrescida ou uma maior 
proporção de veículos pesados de mercadorias, podem afectar o nível de risco. Pode ser recolhida mais 
informação do funcionamento do túnel específico, que pode substituir os dados genéricos usados na 
fase de projecto. Consequentemente, as medidas básicas de segurança para o túnel rodoviário podem 
deixar de fornecer uma segurança aceitável. A análise de risco deve ser feita regularmente em túneis 
em serviço e o método deve tomar em conta os requisitos continuamente em mudança da sociedade.  
 
Foram recolhidas experiências do conceito de segurança num túnel no nó de Göta em Gotemburgo. O 
foco, quando se constrói um túnel e os seus sistemas técnicos, é atingir e concluir uma solução com 
uma segurança muito elevada. Uma questão, frequentemente esquecida, é a importância da opinião 
dos utentes rodoviários sobre a segurança de um túnel. O objectivo é conseguir um túnel que os 
utentes rodoviários achem seguro e positivo como caminho alternativo. Por esta razão, o túnel tem 
uma boa geometria de tráfego, iluminação, paredes em cores claras e informações ajustadas às 
necessidades dos utentes rodoviários. Quando houver um incidente repentino no túnel, o VMS (sinais 
de mensagem variáveis) direccionará o tráfego para estradas alternativas. 
 
B.13.5 Organização da segurança 
De modo a garantir a segurança de um túnel é necessária uma cooperação estreita entre o operador do 
túnel, as forças de assistência e de emergência e os utentes do túnel. A Documentação de segurança 
contra incêndios é o documento principal neste processo.  
 
A organização de segurança na Suécia será adaptada à Directiva 2004/54/CE da UE. Uma proposta de 
como tratar a implementação está publicada no relatório Säkerhet i vägtunnlar (em sueco). 
 
Até agora, não houve qualquer requisito em ter um coordenador de segurança para cada túnel. Em 
alguns projectos foi nomeado um coordenador de segurança, responsável pelas questões relativas à 
segurança do túnel. 

B.14. Estados Unidos 

A seguir, são explicados alguns princípios de segurança para auto-estradas (incluindo túneis 
rodoviários) nos EUA. 

B.14.1 Critérios de níveis de segurança 
A questão de fornecer uma rede rodoviária segura é a prioridade da Federal Highway Administration 
(FHWA) e a nível estadual. A política de segurança da FHWA é dada sob o TITLE 23—HIGHWAYS 
CHAPTER I--FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF 
TRANSPORTATION, PART 924_HIGHWAY SAFETY IMPROVEMENT PROGRAM, Sec. 924.5 
Policy. Cada Estado deve desenvolver e implementar, numa base contínua, um programa de 
melhoramento de segurança em auto-estradas, que tem como objectivo geral a redução do número e 
gravidade dos acidentes e diminuir o potencial de acidentes em todas as auto-estradas. 
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A American Association of Sate Transportation Officials desenvolveu um Strategic Highway Safety 
Plan (SHSP). O SHSP é uma abordagem bem planeada e coordenada para melhorar a segurança 
rodoviária. Ele envolve todos os elementos na comunidade de segurança de tráfego. Ele concentra-se 
em melhoramentos de baixo custo, diários, e implementa efectivamente novas estratégias que podem 
reduzir substancialmente a mortalidade nas auto-estradas nacionais e melhorar perspectivas futuras 
para os novos cidadãos de hoje. Este Strategic Highway Safety Plan (SHSP) e as ferramentas 
desenvolvidos facilitam a sua implementação e oferecem às agências estaduais e locais de transporte e 
às agências de segurança um programa para salvar vidas, prontos a usar para aplicação em planos de 
segurança completos de auto-estradas em desenvolvimento. 
 
Associações privadas como a National Fire Association (NFPA), American Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning publicaram linhas de orientação para projectos de protecção contra 
incêndios e sistemas de ventilação, respectivamente, para túneis rodoviários. 

B.14.2 Características infraestruturais e operacionais de segurança 
 
Túneis rodoviários com ventilação mecânica 
Quando necessário, é fornecido um sistema de ventilação mecânico em túneis rodoviários. São 
colocados detectores de monóxido de carbono para detectarem poluição. Este sistema faz arrancar 
automaticamente a ventilação após a detecção de um nível de poluição para além dos valores limite. 
Quando um sistema de detecção de incêndios opcional é aplicado, ele activa a ventilação. O 
desligamento da ventilação é feito adequadamente, de preferência com interferência humana por 
razões de segurança. 
 
Quando um sistema de detecção de tráfego é aplicado, então deve ser aplicado um sistema de controlo 
de tráfego e o túnel deve ser monitorizado e controlado. Em princípio, a ventilação mecânica é sempre 
combinado com a detecção de tráfego. Um túnel totalmente controlado é monitorizado com câmaras e 
equipado com sistemas de comunicação. 
 
O equipamento de combate a incêndios é montado para permitir que os utentes rodoviários tentem 
mitigar os efeitos de um princípio de incêndio. Em caso de ventilação mecânica, são fornecidos 
extintores manuais e, muitos casos, hidrantes de incêndio. 
 
O equipamento de comunicações e o equipamento de extinção de incêndios estão colocados em postos 
de emergência. 

B.14.3 Avaliação de segurança 
No EUA, o modelo RWS QRA para túneis rodoviários não está totalmente operacional. Que se saiba, 
apenas um projecto está a planear usar isso. A maioria dos túneis rodoviários usou outras ferramentas 
de avaliação de risco, como análise de risco relativo, análise com base no desempenho e gestão de 
risco. 
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FIGURE B.14.1 REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO PROCESSO DE RISCO DE 
MATERIAL PERIGOSOS 

 

B.14.4 Características especiais de segurança 
Nos EUA, é raro que as medidas básicas propostas de segurança para o túnel rodoviário não forneçam 
o nível de segurança que cumpram os pontos iniciais, como descrito na Secção B.14.1. Quando isso 
acontecer, são necessárias medidas adicionais, na sua maioria caras, ou uma combinação extra de 
medidas. Um exemplo prático pode ser um sistema automático de supressão de incêndios em túnel 
rodoviário. 

B.14.5 Organização da segurança 
A organização da segurança é relevante para toda as partes, como a FHWA, AASHTO, o dono do 
túnel, operador, serviços de emergências e autoridades locais. Nos EUA, está também relacionado 
com os planos e procedimentos previstos (ver Figura B.14.2) as distribuições de segurança e tarefas de 
segurança físicas, responsabilidades e autoridades das diferentes partes. Isto inclui um plano de 
segurança do túnel numa fase muito inicial do projecto do túnel. Além disso, para a fase operacional, 
planos de inspecção, planos de manutenção, planos de gestão de tráfego e planos de registo de 
incidentes são parte de um plano geral de gestão de seguranças. 
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FIGURA B.14.2 IMPRESSÃO ESQUEMÁTICA DA ABORDAGEM NOS EUA À 
PROVA E GESTÃO DA SEGURANÇA DE TÚNEIS EM TODAS AS FASES DA 
VIDA DE UM TÚNEL. 

 


