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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo adequar dentro das normas do Código de Prevenção 

contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, o túnel ferroviário que 

passa pelo centro da cidade de Maringá-PR, local em que será instalada a estação ferroviária, 

importante acesso do projeto da linha do trem Pé-Vermelho, que visa ligar as regiões 

metropolitanas de Maringá-PR e Londrina-Pr, a metodologia utilizada se constitui em uma 

visita à estrutura para levantar a suas condições estruturais, sistemas preventivos existentes e 

viabilidade para a futura ocupação, utilizando normas nacionais e normas internacionais, onde 

é possível dar as condições mínimas de segurança para os ocupantes, através de um conjunto 

de sistema de sinalização e equipamentos, possibilitando uma resposta rápida a um combate 

contra incêndio, retirada rápido da população através de rotas de fugas e melhorar a resposta e 

gerenciamento em ocorrências no interior do túnel. 

 

Palavras-chave: Pé-Vermelho. Região metropolitana. Segurança. 

 

 

ADEQUACY OF RAILWAY TUNNEL OF MARINGÁ CITY ACCORDING TO THE 

FIRE AND PANIC PREVENTION CODE OF  FIREFIGHTER IN PARANÁ 

  

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to set railway tunnel of Maringá City according to the Fire and Panic 

Prevention Code of Paraná Fire Department, this is an important access to "Pé-

Vermelho"(Red Foot) project train line and it passes under downtown where the future 

railway station will connect metropolises of Maringá and Londrina. The methodology used 

was a visit to the structure to bring up structural conditions, existing preventive systems and 

availability for future occupation, using national and international standards, where it was 

possible to provide the minimum security conditions for the occupants, through a set of 

signaling systems and equipment, enabling a quick response to fire fighting, people rescue 

through escape routes and improve response and management in occurrences inside the 

tunnel. 

 

Keywords: Red foot. Metropolises. Security.



 
 

1 INTRODUÇÃO  

  

 Para Carrion (2015), o transporte ferroviário possui um papel fundamental no 

desenvolvimento econômico de um país.  Após um relativo decadência durante grande parte 

do século XX, ocorre o ressurgimento para o serviço de transporte de longas distâncias de 

cargas e trens de passageiros de alta velocidade. No Brasil e em outros países, as perdas no 

setor foram devido à grande interferência da administração pública, atingindo elevados custos 

e baixo índice de eficiência, que tornavam quase inviável a existência da ferrovia, o setor 

ferroviário brasileiro só conseguiu retomar o crescimento após a inclusão da Rede Ferroviária 

Federal Sociedade Anônima (RFFSA) no PND (BRASIL, 1992) e posterior concessão à 

iniciativa privada. 

 Segundo Silva (2016), as linhas ferroviárias dentro dos sistemas de transporte de alta 

capacidade são consideradas uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico 

urbano regional, pois também tem a função de prover melhor ligação e segurança em viagens 

curtas e de longas distâncias, contribuindo efetivamente para crescimento local. 

Um fator importante na qualidade de vida do trabalhador é o tempo de deslocamento 

de casa ao trabalho, afetando diretamente na jornada diária, pois a mobilidade urbana tem 

uma influência indireta, porém importante, sobre o bem-estar do trabalhador, seja para as 

diversas relações entre troca de bens e serviços, culturas e conhecimento entre seus habitantes, 

que só será atendida com as condições mínimas adequadas de mobilidade da população 

(PERO; STEFANELLI, 2015). 

Conforme Bergamaschi (2010) os acidentes de trânsito no Brasil e no mundo são 

umas das principais causas de mortalidade dos usuários desses sistemas, gerando 

preocupações por parte dos administradores públicos, devido ao aumento considerável de 

vítimas e coma redução dos danos materiais e pessoais, também haverá redução dos custos 

públicos nos atendimentos das ocorrências. 

De acordo com COSTA (2008), existe uma nova forma de planejar a mobilidade 

urbana, além de dar acesso físico aos meios de transportes, existe também a responsabilidade 

social, ambiental, econômica, comportamental e de segurança para os usuários dos sistemas, 

buscando a melhoria da qualidade de vida e de integração de mobilidade sustentável do 

sistema. 
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A importância do tema se reflete na qualidade de vida da população, com um sistema 

de integração intermodal do transporte público operacionalizado e seguro, contribuindo com 

as melhorias de integração do sistema intermodal da região metropolitana de Maringá, 

proporcionando mais segurança e confiança na ocupação do túnel, através da adequação das 

normas em vigências de prevenção contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros do 

Paraná. 

O túnel ferroviário do novo centro de Maringá com 1680 m de extensão foi 

inaugurado em dezembro de 1999 com a finalidade de melhorar as condições de tráfego entre 

as avenidas Paraná e Pedro Taques. O trânsito de caminhões e ônibus, principalmente os 

articulados, era restrito nesse trajeto em virtude do bloqueio ocasionado pelos vagões dos 

trens que realizavam manobras para deslocar até o pátio localizado em Paiçandu-Pr. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 REVISÃO LITERÁRIA 

 

2.1.1 Linha do Trem Pé Vermelho. 

 

 O Conselho Gestor de Concessões do Governo do Paraná autorizou a atualização do 

estudo técnico, econômico e ambiental realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), sobre a viabilidade do Trem Pé-Vermelho – ferrovia de passageiros que ligará as 

regiões metropolitanas de Maringá à Londrina. Esse processo de autorização faz parte do 

Programa de Manifestação de Interesse (PMI) lançado em 2015 pelo governo federal com o 

objetivo de consolidar a implantação do trem de passageiros (ANTT FERROVIAS 2016). 

 Vários grupos de empresas manifestaram interesses de participar  do projeto, com 

isso, foram formados três grupos de consórcios, o primeiro formado pelas empresas Global 

Ace Participações e Investimentos e a Pullin e Campano Consultores Associados Ltda. 

(Pullinconsult); o segundo consórcio é formado pela Viaponte Engenharia Ltda., Viaponte 

Projectos e Consultoria de Engenharia S/A, IP Engenharia e Albino Advogados Associados e 

o terceiro consórcio é formado pela EGIS – Engenharia e Consultoria Ltda., Logit Engenharia 

e Consultoria Ltda. e a empresa Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S/A. (ANTT 

FERROVIAS 2016). 
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 Instituído com a finalidade de criar condições para o retorno do transporte de 

passageiros às ferrovias, promovendo o atendimento regional, social e turístico, onde viável, e 

a geração de emprego e renda. O Programa prevê intervenções para implantação de trens 

modernos do tipo Veículo Leves sobre Trilhos (VLT) para ligações regionais, conforme 

figura 1, e interestaduais, especialmente entre cidades que apresentem alta concentração 

populacional (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2013). 

 

Figura 1 - Linha do Trem Pé-Vermelho 

 

Fonte: O Diário Maringá 

 

2.1.2 Túnel Ferroviário 

 

Foto 1 – localização do túnel da linha férrea. 

Fonte: Google Maps 

 

 O túnel que passa pelo novo centro de Maringá tem 1680m de extensão, no sentido 

leste a oeste, foto 1, e foi construído com recursos próprios, com o rebaixamento da linha 

férrea que corta as avenidas Paraná, Duque de Caxias, Herval e Av. Pedro taques, com o 
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objetivo de aliviar o trânsito no centro da cidade, com o rebaixamento da linha férrea nasceu a 

Av. Horácio Racanello que fica acima dos trilhos, com dois sentidos, quatro pistas de 

rolamento e estacionamento em ambos os lados. 

De acordo com a Norma de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Paraná, Túnel ferroviário é definido como uma estrutura 

pavimentada com trilhos, abaixo do nível do solo, com superfície protegida por estrutura de 

rocha, concreto e/ou aço, destinada à passagem de trens ferroviários para transporte de 

passageiros e/ou cargas (NPT 004, 2014). 

 

 

2.1.3 Medidas de Segurança  

 

As medidas de segurança nos túneis ferroviários abrangem a prevenção de acidentes e 

incidentes nos túneis, especialmente relacionados ao risco de incêndio, bem como sua 

atenuação da sua gravidade. É importante considerar os riscos potenciais, como 

descarrilamento, colisão, incêndio e liberação de produtos com substâncias perigosas, para 

isso, os conjuntos de medidas devem ser analisados com o objetivo de dar as condições 

mínimas de segurança na infraestrutura, material circulante, gestão de tráfego e manutenção 

(ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA, 2007). 

 A segurança nos túneis ferroviários abrange todas as partes do sistema ferroviário 

responsáveis pela segurança dos passageiros, das cargas e dos passageiros a bordo de vagões 

nos túneis ferroviários. O trabalho para a realização plena da segurança é constituído por 

quatro níveis sucessivos; são eles: prevenção, mitigação, evacuação e socorro. Sendo a 

prevenção a maior contribuição, seguida pela mitigação, outro aspecto importante dos 

caminhos-de-ferro, é a capacidade intrínseca de prevenir acidentes pelo fato da circulação 

ocorrer em via guiada e ser controlada e regulada através de um sistema de sinalização e 

monitoramento, produzindo um baixo nível de risco residual (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

EUROPEIA, 2007). 

 As medidas de segurança a serem adotadas no túnel ferroviário do novo centro da 

cidade de Maringá-PR, de acordo com o Código de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do 

Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná (2011) são:  
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2.1.3.1 Segurança estrutural contra Incêndio 

 

 Estabelece as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de 

compartimentação que integram as edificações, quanto aos Tempos Requeridos de Resistência 

ao Fogo, para que, em situação de sinistro, seja evitado o colapso total da estrutura ou 

edificação, possibilitando o cumprimento dos objetivos descritos no Código de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico das Edificações e Áreas de Risco (NPT – 008, 2012). 

 

 

2.1.3.2 Saída de Emergências 

 

 De acordo com a norma, as saídas de emergência são “caminho contínuo”, 

devidamente protegido e sinalizado, proporcionado por portas, corredores, halls, passagens 

externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas, conexões entre túneis paralelos ou outros 

dispositivos de saída, ou combinações desses, a ser percorrido pelo usuário em caso de 

emergência, de qualquer ponto da edificação, recinto de evento ou túnel, até atingir a via 

pública ou espaço aberto (área de refúgio), com garantia de integridade física (NPT - 011 

2014). 

 

 

2.1.3.3 Controle de Fumaça 

 

 Todos e qualquer tipo de túnel deve ser contemplado por um sistema de controle de 

fumaça efetivo, com capacidade para expulsar do seu interior os gases quentes, a fumaça e 

outros produtos produzidos por um incêndio, acionado por detectores de fumaça ou sistema 

similar, conforme os parâmetros da NFPA 502. O sistema adotado deve permitir a manobra 

de exaustão e insuflação de ar, ao mesmo tempo, caso seja necessário, e possuir dispositivo de 

controle de direção do fluxo de ar, (NPT – 015, 2011). 

 

 

2.1.3.4 Plano de Emergência 

 

 Visa estabelecer os requisitos para a elaboração, manutenção e revisão de um plano de 

emergência contra incêndio, tendo como objetivo proteger a vida, o meio ambiente e o 
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patrimônio, fornecer informações operacionais das edificações ou áreas de risco ao Corpo de 

Bombeiros para otimizar o atendimento de ocorrências e padronizar e alocar as plantas de 

risco de incêndio nas edificações para assessorar no atendimento operacional dado pelo Corpo 

de Bombeiros, (NPT – 016, 2011). 

 

 

2.1.3.5 Brigada de Incêndio 

   

  De acordo com a Norma Regulamentadora NR nº 23, aprovada pela Portaria nº 3.214 

de 08 de junho de 1978, e com redação determinada pela Portaria nº 221, de 06 de maio de 

2011, determina que todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de 

incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis com 

funções especificas. 

Pela Norma de Procedimento Técnico NPT – 17, de 2011 do Corpo de Bombeiros diz que a 

finalidade do Brigadista é a atuação nas estruturas e áreas de risco de atuação do mesmo, na 

prevenção e no combate ao princípio de incêndio, primeiros socorros e abandono do local 

sinistrado, e em caso de incêndio, salvaguardar vidas e o patrimônio, reduzindo os danos ao 

meio ambiente, (NPT – 017, 2016). 

 

 

2.1.3.6 Iluminação de Emergência 

  

 A iluminação de emergência é tipo de iluminação que serve para que em caso de 

sinistros (incêndio, desmoronamentos, etc.) toda a população presente na edificação consiga 

evacuar o local em segurança. Para sua instalação deve-se seguir de acordo com a NBR 10898 

– Sistema de iluminação de emergência, que fixam as condições mínimas de segurança para a 

elaboração do projeto e instalação elétrica na edificação ou áreas de risco (NPT – 018, 2014). 

 

 

2.1.3.7 Sistema de Comunicação 

 

 O telefone de emergência permite que o usuário contate um o centro de operações 

encarregado pelo túnel, permitindo estabelecer contato por voz e também permite conhecer a 

sua localização precisa, são instalados em intervalos regulares, em caixas ou postos de 
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emergência de variados tipos; as distâncias entre eles são definidas por normas e 

regulamentos, (ABNT NBR 15981, 2011). 

 

 

2.1.3.8 Sistema de Circuito de Monitoramento (CFTV). 

 

 Sistema de supervisão de tráfego oferece ao operador a possibilidade de controlar as 

condições no interior do túnel em tempo real, caso verifique problemas na circulação, o 

sistema permite visualização da zona afetada pelo acidente, possibilitando avaliar rapidamente 

todas as possíveis medidas de atendimento. É uma ferramenta importante para o operador e de 

instalação bastante simples em termos de concepção, as câmeras são instaladas em intervalos 

regulares ao longo do túnel assegurando uma boa cobertura (NPT – 035, 2011). 

 

 

2.1.3.9 Sinalização de Emergência 

 

 A sinalização de emergência é projetada para orientar os ocupantes da edificação sobre 

o risco existente, garantir que sejam seguidas ações adequadas em situação de risco, ações de 

combate a incêndios, localização de equipamentos e orientar a população para as rotas de 

saídas para o abandono seguro em caso de sinistro, (NPT – 020, 2014). 

 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO TÚNEL 

 

 O túnel que se localiza no novo centro de Maringá-PR, tem 1680m de extensão, por 

onde passa a linha férrea, foto 2, que está inserida no projeto Pé-Vermelho que tem por 

objetivo, ligar as regiões metropolitanas de Maringá-PR e Londrina-PR. Atualmente o túnel 

possui apenas duas aberturas servindo de entrada e saída do trem; uma abertura na Av. Paraná 

e outra abertura na Av. Pedro Taques. Está em construção outra abertura entre as Av. Duque 

de Caxias e Av. Herval, ao lado do terminal urbano rodoviário, nessa abertura será implantado 

o terminal ferroviário regional, fazendo parte do complexo intermodal da linha Pé-Vermelho e 

servirá de acesso para entrada e saída de passageiros. 
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Foto 2 – Localização do túnel 

Fonte: Google Maps 

 

De acordo com o memorial descritivo, a obra consiste na construção de um falso túnel, 

sendo a estrada de ferro rebaixada de modo a permitir a altura necessária ao livre gabarito 

ferroviário brasileiro e mais a estrutura superior de fechamento. A largura útil do túnel é de 

15,20 metros, prevendo-se três vias férreas paralelas espaçadas de 4,00 metros. A altura livre 

útil acima do boleto dos trilhos é de 6,75 metros, e a altura do lastro é de 0,91 metros 

totalizando 7,66 metros de altura útil como detalha a foto 3. 

 

Foto 3 – Abertura Av. Paraná. 

Fonte: O Diário Maringá. 

 A estrutura projetada visa atender simultaneamente aos diversos aspectos desejáveis 

da engenharia estrutural, A laje da superestrutura em toda a sua extensão é projetada para 

resistir esforços provenientes de cargas acidentais Classe 45 da NBR 7188, uma vez que além 
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dos cruzamentos a plataforma será mais uma via da cidade. Em todo o trecho são previstas 

passagens de serviços públicos. 

    A superestrutura é praticamente composta por elementos pré-moldados de concreto 

armado. As vigas principais são pré-moldadas, transversais ao túnel, espaçadas de 2,00 

metros, com altura variável, sendo de 121 centímetros a altura no trecho central e 281 

centímetros nos trechos dos apoios com variação linear como mísula e apoiadas nas vigas de 

coroamento. A base das vigas é constante com 25 centímetros.  

 A estrutura principal do conjunto passa a ser um pórtico, onde os pilares são estacas 

elasticamente engastadas no solo e as traves tem forma de U invertido rotuladas nos topos dos 

pilares.    

 

 

2.3 PROCEDIMENTOS 

  

  Inicialmente verificaram-se as condições atuais da estrutura do túnel com relação aos 

equipamentos de segurança contra incêndio e pânico, para podemos adequar a estrutura de 

acordo com o Código de Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros 

do Estado do Paraná. 

 Primeiramente consultando o Código de Prevenção do Corpo de Bombeiros do Paraná, 

figura 2, verificou-se que a edificação em estudo se enquadra na ocupação do tipo M-1 “Túnel 

rodoferroviário e marítimo, destinados a transporte de passageiros ou cargas diversas”, e pela 

tabela 6M. 1, figura 3, verificou-se as exigências para ocupações de risco dessa divisão.  

Figura 2 – Tabela de classificação das Edificações 

 
Fonte: Código de Prevenção do Corpo de Bombeiros 2011 
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                                        Figura 3– Lista de exigências 

 
                      Fonte: Código de prevenção do Corpo de Bombeiros 

 

 O túnel possui extensão acima de 1000m, logo, além das exigências previstas na tabela 

6M. 1 ele dever ter também os requisitos mínimos de medidas de segurança conforme a NPT 

035, sendo elas; 

a) Segurança estrutural contra incêndio; 

b) Iluminação de emergência; 

c) Sinalização de emergência; 

d) Extintores e hidrantes (somente junto às interligações entre os túneis); 

e) Controle de fumaça; 

f) Fonte de alimentação alternativa de energia elétrica; 

g) Sistema de drenagem. 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 ADEQUAÇÕES DAS NORMAS DE SEGURANÇA  

 

3.1.1 Segurança estrutural contra Incêndio 

 

  A superestrutura é composta por elementos pré-moldados de concreto armado e as 

lajes superiores são compostas por pré-lajes pré-moldadas de concreto armado e a interligação 

com cortinas laterais, transversinas e longarinas é feita com concretagem no local da 

sobrecapa que concernente à espessura da laje.  

 Os dormentes ou qualquer outro material de madeira utilizado nos trilhos serão 

substituídos por material incombustível (concreto).  

  Todo material será incombustível de Classe 1, atendendo os requisitos da NPT-08 de 

Resistência ao fogo dos elementos de construção. 

3.1.2 Saída de Emergências 

 Para o dimensionamento das saídas de emergências, vamos adotar a população de 245 

pessoas conforme descrição do VLT da Siemens.  

 Pela equação 01, onde P=245 e C=75 devido à escada de emergência, dividindo a 

população pelo coeficiente de passagem conforme NPT-11. Obtivemos três unidades de 

passagem para cada corredor de emergência, cada unidade de passagem corresponde a 0,55m, 

então teremos 1,65m de largura para cada corredor do abandono da edificação. 

 

         Equação 01 

N=P/C......................................................................................................(01) 

 

 Por medida de segurança e adotando os mesmos requisitos da NPT 35, túnel 

rodoviário, onde túneis de quaisquer dimensões devem possuir corredores laterais para acesso 

das equipes de socorro e saída de emergência dos usuários; os acessos aos corredores e às 

áreas de refúgio foram dimensionados de modo a permitir uma rápida e fácil saída de 

deficientes físicos, com a instalação de rampas no início e ao termino de cada trecho dos 

corredores. 

 Os corredores laterais foram dotados de corrimãos, com 1,05m de altura e com 

fechamento na horizontal com aberturas de 0,11m, nas laterais das defensas, obedecendo aos 

requisitos da NPT 011 – Saídas de emergência. 



15 

 

 Para os corredores laterais adotamos a largura mínima de 1,65 m da lateral do túnel, 

figura 4, e altura do conjunto (corredor e defensas) de 0,15 m abaixo da linha do veículo leve 

sobre trilhos, conforme a NPT – 35. 

 

Figura 4 – corte transversal do túnel 

Fonte: Próprio autor 

 

 Para o projeto foi dimensionado, 14 rotas de fuga localizadas ao longo do túnel, 

figuras 5 e 6, sendo sete de cada lado, e uma em cada plataforma de embarque ferroviário e as 

demais distribuídas a uma distância de 250 metros uma da outra, cada rota de fuga é formada 

por um conjunto de escadas e elevadores de emergência, com portas corta-fogo de resistência 

ao fogo no mínimo PCF-P120 minutos, essas saídas são numeradas e com descarga no 

passeio na Av. Horácio Raccanello Filho, as escadas possuem dois patamares, sendo que no 

patamar superior foi, projetado uma porta com dispositivo de abertura somente no sentido de 

fuga evitado quem esteja do lado de fora adentras às instalações do túnel e da estação 

ferroviária. 

Figura 5 - corte longitudinal do túnel 

Fonte: próprio autor 
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Figura 6 - corte longitudinal do túnel 

Fonte: próprio autor 

 

 

 

3.1.3 Controle de Fumaça 

 

 O sistema de exaustão foi dimensionado para retirar os gases quentes, a fumaça e 

outros produtos oriundos do incêndio, a partir da estação ferroviária para as extremidades, 

como a estação fica entre a Av. Duque de Caxias e a Av. Herval, o sistema praticamente ficou 

dividido em dois, o primeiro com aproximadamente 550m, com sentido de exaustão da Av. 

Herval para a Av. Paraná, e o segundo com aproximadamente 1050m com a saída dos gases 

para a Av. Pedro Taques. 

 O dispositivo de exaustão, foto 4, foi dimensionado para realizar no mínimo, 10 trocas 

do volume de ar por hora, e pode trabalhar em sentidos opostos, e possuir dispositivo de 

acionamento automático e por um sistema de detecção de fumaça ou manualmente pela 

central de monitoramento. Para a liberação da atividade operacional é obrigatório a 

apresentação do laudo de teste prático do sistema de controle de fumaça, desempenhado por 

laboratório reconhecido. 
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Foto 4 - Sistema de Ventilação Longitudinal 

Fonte: Código de prevenção do Corpo de Bombeiros 

 

 

3.1.4 Plano de Emergência 

 

 Estabelece os requisitos para a elaboração, manutenção e revisão de um plano de 

emergência contra incêndio, objetivando proteger a vida, o meio ambiente e o patrimônio, 

fornecendo informações operacionais da edificação ao Corpo de Bombeiros, com dados 

precisos e atualizados da brigada dos órgãos que possam auxiliar no atendimento de 

emergências, como a planta de emergência, figura 7, e o plano de emergência que auxilia as 

equipes de socorro conforme descrito no Apêndice A. 

 

Figura 7 – Planta de emergência 

 
Fonte: Acervo do Autor. 
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3.1.5 Brigada de Incêndio 

 

 Para a equipe de Brigadista do túnel ferroviário, foi adotada a mesma composição 

exigida para o túnel rodoviário, conforme o anexo A da NPT 17, figura 8, devido à falta de 

norma especifica de Túnel Ferroviário. A quantidade de brigadista está diretamente 

relacionada ao número da população fixa por pavimento ou compartimento da edificação. 

 

Figura 8 – Índices para composição da brigada. 

Foto: NPT-17 

 Conforme a tabela A.1, da figura 07, o nível de treinamento é o avançado (Anexo B da 

NPT 17), ou seja, com duração de 24 horas. 

 

 

3.1.6 Iluminação de Emergência 

  

 A iluminação de emergência será acionada por um grupo moto geradora instalado ao 

lado da futura estação ferroviária; com material resistente ao fogo por 2 horas, com local de 

acesso controlado, desobstruído e protegido por PCF P-90, com tomada de ar, sem risco de se 

captar fumaça oriunda do incêndio. 

 A luminária de emergência deve ser instalada conforme a NPT 018, figura 9, disposta 

a cada 15 m de distância uma da outra e em ambos os lados da estrutura para atender os dois 

corredores, com o nível mínimo de iluminamento de 3 (três) lux para as rampas e de 5 (cinco) 

lux para as escadas e elevadores de emergência, com tensão de no máximo 30 volts, todo o 

sistema deve ter certificado brasileiro de certificação. 
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Figura 09 – Indicação da iluminação de emergência 

Foto: Próprio autor  

 

 

3.1.7 Sistema de Comunicação 

 

 O sistema de Comunicação, foto 5, deve ser instalado em um ponto fixo a cada 60 m 

um do outro, permitindo a comunicação eficaz entre os pontos e com a central de 

monitoramento externo. 

Foto 5 – sistema de comunicação 

 

Fonte: internet 
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3.1.8 Sistema de Circuito de monitoramento 

 

 O sistema de monitoramento por câmeras deve ser instalado de forma permitir a 

perfeita identificação do usuário e os detalhes dos possíveis acidentes, foto 6, com objetivo de 

ajudar no gerenciamento das ocorrências de resgate e socorro. Devendo possibilitar manobras 

na vertical e na horizontal, com lentes ajustáveis de aproximação e afastamento, evitando 

pontos cegos. A central de monitoramento deve ter funcionamento durante o período de 

funcionamento diário do túnel, com técnicos habilitados. 

 

Foto 6 - Central de monitoramento 

Foto: Evandro Veiga/ Correio  

 

 

3.1.9 Sinalização de Emergência 

 

 Para a adequação do túnel, adotamos as sinalizações básicas para identificação das 

saídas de emergência e as sinalizações complementares, indicando a extensão do túnel 

percorrido nas laterais e no piso, facilitando a escolha do menor trajeto a ser percorrido. Todas 

as sinalizações devem ser instaladas em local visível, a uma altura de 1,8 m a partir do piso 

acabado à base da sinalização. 

 A sinalização de proibição deve ser instalada em local visível, a uma altura de 1,8 m a 

partir do piso acabado à base da sinalização e distribuída ao longo da área de risco 
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distanciadas no máximo 30 m uma da outra. De modo que cada observador possa ter 

visibilidade no máximo 15 m. 

 Sinalização de orientação e salvamento das saídas de emergência deve indicar todas as 

saídas, escadas e elevadores de emergência, como define a NPT – 020, na figura 10 estão 

detalhada as principais placas utilizadas na sinalização do túnel. 

a) a sinalização das portas deve ser colocada no máximo a 0,1 m acima da verga, ou na porta, 

centralizada a uma altura de 1,8 m do piso. 

b) a sinalização das rotas de fuga deve estar localizada no máximo a uma distância de 30 m 

uma da outra. 

c) a mensagem escrita “SAÍDA” deve estar sempre grafada no idioma português. E outra em 

idioma inglês caso seja necessário.  

d) na escada de emergência e, deve-se incluir uma sinalização com seta indicativa da direção 

do fluxo através dos símbolos S10 e S11, elevadores de emergências as S15, no corredor S3, 

de forma a evidenciar o piso de descarga e na última saída o símbolo S12, de modo que as 

aberturas das postas não obstruam a visibilidades das placas. 

 

Figura 10 – Sinalizações utilizadas no túnel 

 
Fonte: Acervo do Autor 

 

Sinalização dos dispositivos de combate a incêndio deve ser instalada logo acima dos 

equipamentos, e quando houver, na área de risco, barreiras que atrapalhem ou impeçam a 
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visualização direta da sinalização básica no plano vertical, ela deve ser repetida a uma altura 

suficiente para a sua visualização. 

 

 

3.1.10 Extintores 

 

 A distância máxima prevista pela NPT - 05 entre os extintores é de 60m, as mesmas 

distâncias do túnel Rodoviário, e devem ser do tipo pó ABC (2-A; 20-B-C), e serem 

instalados juntos aos hidrantes e próximos às saídas de emergência, a altura de fixação do 

suporte deve variar, no máximo, entre 1,6 m do piso e de forma que a parte inferior do 

extintor permaneça, no mínimo, a 0,10 m do piso acabado, figura 11, e não podem ser 

instalados em escadas ou no interior dos elevadores. 

 

Figura 11 – Detalhe da Instalação dos extintores 
 

 

Fonte: Acervo do Autor 
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3.1.11 Hidrantes 

 

 De acordo com a figura 12 que mostra parte da Tabela 2 da NPT 22 (sistemas de 

hidrantes e mangotinhos), o sistema de hidrante adotado é o Tipo 4, que de acordo com a 

Tabela 3 da NPT 22, deve conter os seguintes equipamentos; abrigo, mangueiras do tipo 2,3,4 

ou 5, chaves para hidrante de engate rápido e esguichos, a distância entre os hidrantes deve 

ser de 60 m, prevendo-se um lance de mangueira de 30 m para cada hidrante. 

 

Figura 12 - Tabela para classificar tipo de hidrante 

Fonte: Acervo do Autor 

 

 Os hidrantes devem ser distribuídos de tal forma que qualquer lugar da edificação a ser 

protegida, seja atendido por no mínimo um esguicho, considerando-se o comprimento da(s) 

mangueira(s) de incêndio por meio de seu caminhamento real e o alcance mínimo do jato de 

água igual a 10,0 m, devendo ter contato visual sem barreiras físicas a qualquer ponto do 

ambiente, após adentrar no mínimo 1,0 m em qualquer compartimento, os sistemas de 

hidrantes devem ser dotados de dispositivo de recalque, consistindo de um prolongamento 

com as mesmas medidas da tubulação principal, compatíveis com os adotados pelo Corpo de 

Bombeiros. 

 O sistema de hidrante deve ser instalado longitudinalmente e nos dois lados do túnel, a 

uma altura de 1m a 1,5m, conforme detalhes da figura 14, os hidrantes de recalque ficarão nas 

duas saídas do túnel e sobre a estação ferroviária, e de acordo com a tabela 4 o volume 

mínimo de água para a reserva de incêndio é de 96m³, conforme a figura 13. 
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Figura 13 – Tabela com Volume de Reserva de Incêndio 

Fonte: NPT – 22 

 

Figura 14 – Detalhe Instalação dos Hidrantes 

 

Fonte: Acervo do Autor 

 

 

3.1.12 Sistema de Drenagem 

 

  A estrutura está de acordo com o memorial descritivo onde as águas de infiltração são 

coletadas em uma malha de drenos horizontais e verticais, localizadas na face externa das 

placas pré-moldadas. Estes drenos estão interligados com as canaletas existentes. Nas laterais 

ao longo de toda a obra, existem canaletas para o escoamento das águas. 



25 

 

3.1.13 Outras medidas e disposições gerais 

 

 Os ensaios, inspeções nos equipamentos de segurança contra incêndio e em outros 

equipamentos importantes para a operação do túnel devem atender aos requisitos constantes 

na NBR 15775 de 2009. 

 Devido à extensão de o túnel ser superior a 1.000m, é previsto um estudo de análise de 

riscos, elaborado por empresa independente da gestão do túnel conforme a NBR 15661 de 

2009. E conforme a Normativa da NFPA 502 e a NPT – 35, a proposta de segurança contra 

incêndio deve passar por análise de una comissão técnica para avaliação da eficácia do 

sistema proposta de acesso e saída de emergências. 

 

 

3.2 DISCUSSÕES 

 

 Os resultados obtidos nesse artigo mostraram que é possível obter as condições de 

segurança desejada para a estrutura, mesmo sendo em uma estrutura existente, com tudo, cada 

item de segurança descrito nas normas para aplicação na edificação tem que ser amplamente 

discutida entre os poderes públicos, pois algumas normas devem ser adaptadas e outras 

melhoradas. 

 Os requisitos de segurança apontados nesse artigo para esse tipo de estrutura e sua 

atividade requerem adequações com elevado custo de implantação e de operacionalização, 

porém isso não pode ser empecilho para suas instalações, a segurança reflete diretamente na 

qualidade de vida da população.  

 A instalação da rota de fuga, hidrantes, extintores e sinalização de emergência dos dois 

lados do túnel se fazem necessários, pois são previstas três linhas de trem passando pelo 

interior do túnel, sendo as duas laterais de passageiro (VLT), e a linha central destinada a trem 

de carga que possui um número elevado de vagões e em caso de sinistro pode obstruir a 

passagem de pessoas para a rota de fuga ou acesso aos hidrantes ou extintores caso ficassem 

somente de um lado do túnel. 

 A formação e reuniões periódicas de uma equipe multidisciplinar composta por 

membros dos setores da administração pública estadual municipal e de segurança pública são 

muito importantes para a elaboração de requisitos de sistemas de segurança, juntamente com a 

busca por novos equipamentos e conjuntos de ações para melhorar diariamente a segurança e 

o conforto dos usuários do sistema intermodal. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 Os objetivos propostos nesse trabalho foram alcançados, através do estudo de caso, 

mostramos que foi possível adequar e dar as condições mínimas de segurança contra incêndio 

e pânico para a população que ocupará o túnel. 

 Mesmo sendo o túnel uma edificação antiga, ao qual foi projetada quando as normas 

de segurança obedeciam outros parâmetros, e com a falta de norma de procedimento técnico 

especifica para túnel ferroviário, foi possível dar condições de segurança para todos os itens 

relacionado no Código de Prevenção contra incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros do 

Paraná, mostrando alternativas para as saídas de emergência e na implantação de sistema de 

hidrante, trabalhando na prevenção passiva e na ativa da edificação. 

 Como foi realizado um estudo de adequação de norma, devido à falta de norma 

especifica, se faz necessário que seja redigido uma norma especifica para túnel ferroviário, em 

virtude do advento de novas tecnologias para as linhas férreas e principalmente para o VLT 

(veículo leve sobre trilhos) e com a implantação da linha do trem pé-vermelho em Maringá 

que possui praticamente um conjunto de túneis ligando os pontos da cidade de leste a oeste. 
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APÊNDICE A – PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO 

 

Plano de Emergência contra Incêndio. 

 

C.1 Túnel Ferroviário 

C.1.1 Identificação da edificação: Estação Ferroviária de Maringá. 

C.1.2 Localização: Urbana. 

- Endereço: Av. Horácio Racanello Filho – Centro – Maringá-Pr. 

- Característica da vizinhança: alta concentração de edificações comerciais e residenciais. 

- Distância do Corpo de Bombeiros: 1 km. 

- Meios de ajuda externa: Posto de Bombeiros do Centro a 1 km (fone 193) e Defesa Civil. 

C.1.3 Estrutura: Concreto armado. 

C.1.4 Dimensões: Túnel escavado com 7,86m de profundidade com laje de fechamento ao 

nível da avenida, medindo 15,20m de largura, 1680m de comprimento e com 25.536m². 

C.1.5 Ocupação: Linha Ferroviária e estação ferroviária. 

C.1.6 População:  

- Fixa: 50 pessoas. 

- Flutuante: 30 000 pessoas. 

C.1.7 Características de funcionamento: A definir 

C.1.8 Pessoas portadoras de necessidades especiais: Realizar levantamento. 

C.1.9 Riscos específicos inerentes à atividade: Local Confinado. 

C.1.10 Recursos humanos:  

- Brigada de incêndio: a definir 

C.1.11 Recursos materiais: 

- Extintores de incêndio portáteis; 

- Sistema de hidrantes; 

- Iluminação de emergência; 

- Alarme de incêndio manual (central na portaria) e detecção automática  

- Escada com portas corta-fogo das saídas de emergência do túnel, com descarga na av. 

Horácio Racanello; 

- Sistema motogerador existente no subsolo, em sala compartimentada, tipo automático 

diesel e com autonomia para 6 horas. Alimenta os seguintes sistemas em caso de falta de 

energia da concessionária: iluminação de emergência, bombas de incêndio. 
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C.2 Procedimentos básicos de emergência contra incêndio 

C.2.1 Alerta: Ao ser detectado um princípio de incêndio, o alarme de incêndio manual será 

acionado por meio de botoeira tipo quebra-vidro, localizada em cada andar ao lado da porta 

de saída de emergência. Deve-se ligar para o Corpo de Bombeiros (Fone 193). 

C.2.2 Análise da situação: Após identificação do andar sinistrado (pelo painel da central) 

localizado na estação, o alarme deve ser desligado e o brigadista de plantão deve comparecer 

ao local para análise final da emergência. 

NOTA: Sempre que houver uma suspeita de princípio de incêndio (por calor, cheiro, fumaça 

ou outros meios), esta deverá ser investigada. Nunca deve ser subestimada uma suspeita. 

C.2.3 Apoio externo: Um Brigadista deve acionar o Corpo de Bombeiros dando as seguintes 

informações: 

- Nome e número do telefone utilizado; 

- Endereço do sinistro (completo); 

- Pontos de referência (esquina com Rua Voluntários da Pátria); 

- Características do incêndio; 

- Quantidade e estado das eventuais vítimas; 

NOTA: O mesmo brigadista que acionou o Corpo de Bombeiros deve, preferencialmente, 

orientá-los quando dasua chegada sobre as condições e acessos, e apresentá-los ao Chefe 

da Brigada. 

C.2.4 Primeiros socorros e hospitais próximos: Os primeiros socorros devem ser prestados 

às eventuais vítimas, conforme treinamento específico dado aos brigadistas. Em caso de 

necessidade encaminhar ao Hospital após confirmação com a regulação do SAMU (192) 

C.2.5 Eliminar riscos: Caso necessário, deve ser providenciado o corte da energia elétrica 

(parcial ou total) e o fechamento das válvulas das tubulações. O corte geral deve ser 

executado pelo pessoal da manutenção, que deve estar à disposição do Chefe da Brigada. 

C.2.6 Abandono de área: Caso seja necessário abandonar a edificação, deve ser acionado 

novamente o alarme de incêndio para que se inicie o abandono geral. Os ocupantes do andar 

sinistrado, que já devem estar cientes da emergência, devem ser os primeiros a subir, em fila 

e sem tumulto, após o primeiro toque, com um brigadista liderando a fila e outro encerrando 

a mesma. Antes do abandono definitivo da edificação, um ou dois brigadistas devem 

verificar se não ficaram ocupantes retardatários e providenciar o fechamento de portas e/ou 

janelas, se possível. Cada pessoa portadora de deficiência física, permanente ou temporária, 

deve ser acompanhada por dois brigadistas ou voluntários, previamente designados pelo 
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Chefe da Brigada. Todos os demais ocupantes, após soar o primeiro alarme, devem parar o 

que estiverem fazendo, pegar apenas seus documentos pessoais e agruparem-se no saguão 

dos elevadores, organizados em fila direcionada à porta de saída de emergência, onde devem 

se deslocar até o ponto de encontro. 

C.2.7 Isolamento de área: A área sinistrada deve ser isolada fisicamente, de modo a garantir 

os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local. 

C.2.8 Confinamento do incêndio: o incêndio deve ser confinado de modo a evitar a sua 

propagação e consequências. 

C.2.9 Combate ao incêndio: Os demais Brigadistas devem iniciar, se necessário e/ou 

possível, o combate ao fogo sob o comando do chefe dos Brigadistas, podendo ser auxiliados 

por outros ocupantes do andar, desde que devidamente treinados, capacitados e protegidos. O 

combate ao incêndio deve ser efetuado conforme treinamento específico dado aos 

Brigadistas. 

C.2.10 Investigação: Após o controle total da emergência e a volta à normalidade, incluindo 

a liberação do Túnel pelas autoridades, o Chefe da Brigada deve iniciar o processo de 

investigação e elaborar um relatório, por escrito, sobre o sinistro e as ações de controle, para 

as devidas providências e/ou investigação. 

Maringá, 15 de Outubro de 2017. 

Responsável pela Empresa 

(nome legível, RG e assinatura). 

NPT 016 – Plano de emergência contra incêndio 

Responsável Técnico 

(nome legível, RG e assinatura). 

 

 

             

 


