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A sua vida é 
mais importante 
que a pressa.

Cuidado ao 
atravessar a  
linha férrea
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Sabe aquela mania de fazer tudo depressa e ganhar 
tempo para outras atividades? Com quase todo 
mundo é assim, concorda? Mas, se a gente pensar um 
pouquinho, veremos que essa mania pode nos trazer 
grandes problemas.

Essa cartilha foi criada pra fazer você pensar, junto 
com sua família, vizinhos, amigos e colegas, sobre a 
prevenção de riscos nas áreas de ferrovia da sua cidade.   

A pressa é um desses riscos, mas existem vários outros 
que precisam ser enfrentados diariamente. E você, como 
parte da comunidade, pode ajudar muito.

Por isso, compartilhe esse conteúdo, leve essas 
informações para dentro de casa e para outros locais que 
frequenta. A segurança e a vida de cada pessoa ao seu 
redor dependem de um esforço coletivo 

E se tiver dúvidas ou quiser colaborar com sugestões, 
entre em contato com a gente pelo Alô VLI, nosso canal 
aberto de diálogo e informações:

0800 022 1211

WhatsApp: (31) 98308-5538

Ei, pessoal!
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Quando estiver perto de uma ferrovia, em qualquer 
lugar do Brasil, olhe em volta com atenção e você verá 
a cruz de Santo André. 

Ela significa que é preciso muito cuidado e atenção 
ao atravessar o cruzamento, principalmente se houver 
algum sinal de que o trem está passando. 

Nesses casos, pare imediatamente e não 
atravesse os trilhos!

• E por falar em música, jamais use headphone ou fones de ouvido 

quando atravessar a linha do trem. 

• Sempre perceba se está escutando algum som de buzina, apito ou sino 

vindo dos trilhos. Se ouvir, não atravesse! 

• Se você tem dificuldade de escutar, preste atenção em sinais como as 

luzes acesas do trem. 

• Olhe para os dois lados com muita atenção antes de atravessar.

• Se você não pode ver e nem ouvir, peça ajuda a outra pessoa na hora de 

cruzar a linha do trem.

A cruz de Santo André tem formato de X e é usada em brasões 

e bandeiras desde o século XIV. Mas ela também é utilizada como 

sinal de trânsito para alertar as pessoas sobre a presença de um 

cruzamento com a estrada de ferro. 

Como sei que o trem está passando?

Pare, olhe e escute com atenção!

Se nas ruas, a preferência é 
do pedestre, nos trilhos, a 
preferência é do trem!
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A segurança de quem mora ou 
transita em áreas onde existem 
ferrovias depende muito de cada 
um de vocês. A gente já sabe que 
é preciso atenção ao barulho ou 
às luzes do trem para saber se ele 
está passando. 
Mas, os cuidados para atravessar a estrada de ferro 
devem ser tomados a todo momento. Agora, vamos 
saber como atravessar os trilhos de forma segura, em 
qualquer hora do dia?

Ei, você! Quando for atravessar a 
linha férrea, não se esqueça: pare, 
escute e olhe para os dois lados.

• Sempre use as passagens de nível ou passarelas para cruzar os trilhos! 

Elas são o meio mais prudente de chegar ao outro lado. 

• Nunca caminhe ou atravesse entre os vagões.

• Jamais fique parado entre duas linhas férreas, pois pode ficar preso 

entre dois trens, cada um vindo de um lado.

• Para a sua segurança, quando estiver às margens da ferrovia, fique 

distante pelo menos 3 passos largos ou 1,5 metro dos trilhos.*

• Não atravesse se estiver falando ao celular ou olhando mensagens, pois 

isso tira a sua atenção.

• Se tiver feito uso de álcool ou drogas, não atravesse. O número de 

acidentes por esse motivo é muito elevado!

Sabia que as locomotivas e os vagões são mais largos do que a 

estrutura dos trilhos? Isso significa que, ao passar, o trem ocupa 

mais espaço e pode esbarrar em uma pessoa que esteja a uma 

distância menor do que é permitido. 



8 Cartilha de Segurança no Trânsito 9Cartilha de Segurança  no Trânsito

Você sabia que um trem pesa cerca de 3 mil toneladas 
se estiver vazio e pode chegar a 15 mil toneladas se 
está carregado? Pois é... Por causa disso, ele demora a 
parar muito mais tempo do que um carro. 

Trilho não é lugar de brincadeira

• Correr, empinar pipa, jogar bola, entre outras brincadeiras não devem ser 

feitas  perto da ferrovia. Sua vida é coisa séria!

• Se precisar caminhar perto dos trilhos, faça isso a pelo menos 1,5 metros de 

distância da linha do trem. 

• Jamais chegue perto, suba ou pegue carona  nos vagões ou no trem , pois isso 

é muito perigoso!

• Não jogue pedras nas locomotivas, porque isso traz riscos para quem está no 

trem e para quem está fora dele.  

• Não pule o muro ou brinque nas oficinas de manutenção dos trens. Esses locais 

são de acesso exclusivo para quem trabalha na VLI. 

Acredita que ele pode levar até 1 km de distância para 
frear totalmente? Imagine o perigo que isso representa 
para você, sua família e sua comunidade! Portanto, 
manter uma distância segura dos trilhos é a melhor 
maneira de evitar acidentes.

VAZIO = 3.000 TONELADAS

CHEIO = 15.000 TONELADAS
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Todo mundo precisa ter a sua casa, não é mesmo? Mas, se você mora 
em uma localidade onde existe linha férrea, precisa respeitar a faixa 
de domínio em torno da ferrovia na hora de construir.

Se for construir perto dos trilhos, 
respeite a faixa de domínio!

As comunidades por onde os trens passam têm um papel muito 
importante na prevenção de acidentes. Todo mundo pode ajudar a 
garantir a segurança na ferrovia. Vamos saber como? 

Você também pode ajudar  
a evitar acidentes!

Segundo o decreto 7.929, de 18 de fevereiro de 2013, faixa de 
domínio é uma porção de terreno com largura mínima de 15 metros 

de cada lado da ferrovia, onde não se pode construir edificações.

15m (faixa de domínio)

• Observe as placas! Só atravesse nas passagens permitidas e nunca 

permaneça nos locais onde a presença de pessoas é proibida.

• Não jogue lixo ou qualquer tipo de objeto nos trilhos. Além da poluição, 

eles podem causar acidentes. 

• Não brinque ao redor dos trilhos. 

• Cuide dos animais pequenos e grandes. Se eles forem para os trilhos, 

podem causar acidentes graves.
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Nos cruzamentos da linha de trem com ruas, avenidas 
e estradas rodoviárias mora um grande perigo. Como a 
gente viu na pág. 5, uma locomotiva demora cerca de 1 
km para conseguir parar. No caso do carro, é diferente. 
Se ele não estiver em alta velocidade, leva de 0,2 a 0,7 
segundo para frear.

Por isso, você, motorista, tem um 
papel importante na prevenção 
de acidentes nos cruzamentos 
com a ferrovia!

O maquinista cuida do trem.  
O motorista, do seu carro! 

• Respeite a sinalização que indica que o trem está passando ou vai passar 

em breve.

• Se ouvir o som do sino, da buzina ou visualizar o farol do trem, não se 

arrisque. Espere todos os vagões passarem antes de atravessar com seu 

carro.

• Jamais pare o carro em cima dos trilhos!

• Não ande em alta velocidade perto de uma linha férrea.

• Observe as condições mecânicas do seu veículo para evitar que ele pare 

em locais próximos à ferrovia.

• Não dirija se estiver sob efeito de álcool ou de qualquer outra droga.
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Os empregados da VLI, muitos deles moradores das 
comunidades por onde passam nossos trens, são 
treinados para evitar acidentes e apoiar as pessoas na 
identificação de riscos. 

Eles devem ser sempre um 
exemplo de segurança para todos. 
Por isso, não estão autorizados a:

Para andar nos trilhos,  
é preciso muito treinamento!  

• Descansar ou ficar batendo papo perto dos vagões ou da locomotiva.

• Usar a área dos trilhos para se alimentar ou fazer uso do celular.

• Exercer no local qualquer atividade que não seja essencial ao seu 

trabalho.
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Os passatempos das próximas páginas foram criados para 
mostrar a você que o tempo da gente deve ser dedicado 
também a conversar, se divertir e aprender mais.

Uma das coisas que faz a vida ter graças é a 
valorização do nosso tempo com quem a gente ama. 
Por isso, sempre evite imprudentes e apressadas.  

Vamos lá?

Compare as duas figuras abaixo e descubra 7 erros 
que atrapalham a segurança na ferrovia.

Agora que aprendeu os conceitos, 
vamos exercitar?

1. Trilhos sem erros
Respostas:  1. Casa construída perto da linha do trem / 2. Menino pegando carona em 
cima do trem / 3. Carro atravessando nos trilhos / 4. Animal solto na ferrovia / 5. Lixo 
jogado nos trilhos / 6. Ausência da Cruz de Santo André/ 7. Ausência do som da buzina
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Decifre as palavras escondidas nos criptogramas 
e descubra, no espaço em azul, o que devemos ter 
sempre associado à nossa vida, principalmente 
quando se trata de segurança na ferrovia.

Respostas: 1. Risco / 2. Educação / 3. Sinalização / 4. Passagem em nível 
5. Esperar / 6. Inglaterra / 7. Trilhos / 8. Olhew
2. Criptograma

1. Probabilidade ou possibilidade de perigo. O que não deve existir no 

cruzamento da linha férrea.

2. Conhecimento e prática dos hábitos sociais aprendidos nesta cartilha.

3. Conjunto de sinais numa ferrovia.

4. Lugar seguro onde as pessoas devem atravessar a estrada de ferro.

5. O que se deve fazer quando a buzina do trem soar.

6. País onde surgiram as primeiras ferrovias.

7.  Carril de ferro onde correm os trens.

8. O segundo mandamento da placa da Cruz de Santo André

1. As casinhas com o mesmo

2. número têm a mesma letra.

3. Letras com e sem acentuação

4. são iguais para o jogo

5. (á = a, c = ç, ã = a, etc.).
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1. A menos que seja para travessia, qual a distância mínima 
(em metros) que você deve manter em relação à ferrovia?

2. Área de segurança em relação à linha para a construção de casas.

3. Acontecimento grave, normalmente causado por objetos ou 
animais nos trilhos.

4. A distância (em quilômetros) que um trem pode percorrer após 
acionar os freios.

5. Irregularidades; desastres; causados por irresponsabilidade na 
ferrovia.

6. O que uma pessoa possui quando está fora de perigo.

7. Estrada de ferro; local onde todos redobram a atenção para 
atravessar.

8. Deve-se evitar ingerir antes de cruzar os trilhos, para não se 
distrair: bebida _____.

9. Pessoas que protegemos ao agirmos com consciência.

10. Meio de comunicação por onde podemos tirar dúvidas e fazer 
denúncias em relação à passagem do trem.

3. Cruzadinha
Respostas: 1. Seis / 2. Faixa de Domínio / 3. Descarrilamento / 4. Dois /  
5. Acidentes / 6. Segurança/ 7. Via Férrea / 8. Alcóolica / 9. Família / 10. Telefone
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4. Colorir
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Observe a imagem abaixo por 1 minuto e depois 
responda as perguntas.

Só não vale olhar de novo, viu?

Perguntas: 

1. Quantas casas existem no cenário?

2. Qual esporte os meninos estão praticando?

3. Há lixo nos trilhos

4. A menina está acenando para o trem com o braço esquerdo ou direito?

5. O boi está preso na cerca?

5. Teste sua memória
Respostas: 1. 1 casa / 2. basquete / 3. não / 4. direito / 5. não



28 Cartilha de Segurança no Trânsito

Cartilha de Segurança 
Operacional


