
Ilícito 
Ferroviário 



Proteção ao Negócio
Inteligência, Conscientização 
e Responsabilização

Assim como
em um relógio, 
na linha férrea cada
peça tem sua função. 

Confira as peças que compõem a linha férrea e as cargas mais visadas nos furtos. 

E não se esqueça: o furto e a receptação de peças e cargas é crime. 

O que
transportamos

Grãos 
(soja / milho) 

Bobinas de aço

Lonas Gusa 

Vandalismo
Apedrejamento Abertura de vagão

PichaçãoFurto de peças

Uma única peça 
faltando pode ocasionar:

Tombamento Descarrilamento Outros 
acidentes

Código Penal Brasileiro / Art.180
3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua 
natureza ou pela desproporção entre o 
valor e o preço, ou pela condição de quem 
a oferece, deve presumir-se obtida por 
meio criminoso. Pena detenção, de um mês 
a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Os atos criminosos de vandalismo comprometem, diretamente, 
os serviços e as operações ferroviárias, além de colocar em 
risco o transporte e a vida dos maquinistas e trabalhadores.



Proteção ao Negócio
Inteligência, Conscientização 
e Responsabilização

Todas essas peças juntas 
asseguram a segurança da 
operação, do maquinista e 
da comunidade. 

Faixa 
de Domínio

Para proteger o entorno das linhas férreas, 
há uma área chamada Faixa de Domínio. 
Define-se como “Faixa de Domínio” a base 
física sobre a qual se assenta uma ferrovia, 
constituída pelas pistas de rolamento, 
canteiros, acostamentos, sinalização e faixa 
lateral de segurança, com limites definidos 
conforme projeto executivo da ferrovia.

Suas medidas podem variar de acordo com as 
características dos locais por onde passam 
as linhas férreas. A Faixa de Domínio serve 
para garantir a segurança das pessoas, das 
áreas ambientais e também das construções 
vizinhas.

Na faixa de domínio
 é proibido:

        Retirar objetos da via

        Caminhar, brincar, realizar 
                    qualquer atividade

        Cultivar plantações agrícolas

        Descartar lixos e objetos

        Realizar obras ou contruções

        Soltar balões ou fogos de artifício

        Fazer fogueira

Fique atento! Veja a Lei Federal que rege a 
Faixa de Domínio:

Art. 4° da Lei Federal 6.766/79. A área 
não edificante pertence ao proprietário 
lindeiro, que não pode construir numa faixa 
de 15 metros após a faixa de domínio. Poderá, 
no entanto, cultivar ou manter criações, 
promovendo a manutenção das cercas 
limítrofes de modo que suas criações não 
invadam a rodovia e causem acidentes.

Qualquer interferência na operação ferroviária 
pode ter consequências graves para todos. 
Colabore com a segurança. Vendo qualquer 
irregularidade, denuncie!

A faixa de domínio de cada localidade deve ser 
respeitada e ela varia de região para região.

Antes de construir próximo a ferrovia ligue 0800 
022 1211 e confirme se sua obra está dentro da 
legalidade.



                 ALÔ VLI
É um canal aberto de 
diálogo e informação para 
que a comunidade possa
se comunicar com a VLI.
      0800 022 1211
      (31) 98308-5538


