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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta uma metodologia para categorização de passagens em nível e 

definição do tipo de sinalização de proteção a ser empregada na mesma. Esta metodologia foi 

definida a partir de uma revisão da bibliografia que incluiu métodos nacionais e internacionais 

de análise de passagens. A literatura sobre este assunto é escassa no Brasil, uma vez que, toda 

referência nacional se dá través de normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e de alguns poucos trabalhos existentes sobre o tema. 

Inicialmente apresenta-se uma conceituação das passagens em nível para caracterizar e 

mapear o impacto dessas no processo logístico nacional. Posteriormente, são apresentadas as 

normas existentes no Brasil e os respectivos tipos de proteção para passagens em nível 

existentes e normatizados. Os modelos internacionais utilizados na Austrália, nos Estados 

Unidos e no Canadá são apresentados focando, sobretudo nos parâmetros considerados nas 

referidas análises. Após o cruzamento das informações são definidos os parâmetros  a serem 

considerados na metodologia  

Assim, a metodologia compreende um processo de análise técnica de passagens em nível 

baseado em normas e parâmetros presentes na revisão bibliográfica realizada. É incluso nesse 

modelo a distância de visibilidade como fator decisivo no processo de definição do tipo de 

sinalização de proteção a ser empregado no local. Posteriormente, um segundo módulo define 

a forma de priorização das adequações necessárias identificadas no módulo I, correlacionando 

também ao histórico de acidentes dos cruzamentos analisados. 

A metodologia possibilita definir qual o tipo de proteção deverá ser implementado em um 

determinado cruzamento. Além disso, se a análise for feita para um determinado grupo de 

passagens em nível, o módulo II desta metodologia possibilita definir a prioridade das 

adequações. Ressalta-se que, para melhor utilização da metodologia foi desenvolvido um 

programa de computador que otimiza o tempo gasto com as análises. 

Uma aplicação é desenvolvida para um caso real, em que se identifica o tipo de proteção 

a ser implementado em um determinado cruzamento. E posteriormente, determina a 

priorização dos investimentos a serem realizados em um grupo de passagens em nível. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This thesis develops a methodology for categorizing crossings level and definition of the 

type of protection signaling to be employed in it. The work is a review of the currently 

available internationally bibliography. There are not many studies about this subject in Brazil 

because all national literature reference is based in standards published by Brazilian 

Association of Technical Standards (ABNT) and in more few studies. 

The initial conception of crossings level allows defining, to characterize and to map the 

impact of these on the national logistics process. After that, standards established in Brazilian 

regulations and the respective types of standardized protection for crossing level are 

presented. International models used in Australia, United States and Canada are presented 

focusing mainly on the parameters considered in these analyzes. After analysis of 

information, this work establishes the parameters which will be mapped in the proposed 

model. 

       The methodology considers the development of technical analysis model for crossings 

level based on regulations and parameters showed in the literature review. It is included in 

this model the distance of visibility as a decisive factor to define the type of signaling 

protection to be used in the local. Then, a second module defines the way to prioritize the 

necessary adjustments mapped on the module I, also correlating the accident historical of the 

crossings levels analyzed. 

The model built is able to define what type of protection should be implemented in a 

particular intersection. Also, if analysis are done for a particular crossing level group, the 

module II of this model is also able to define the priority of adjustments. The computer 

program using this methodology was configured to optimize the time spent on analysis. 

The methodology is applied and validated in real case, which identifies the type of 

protection to be implemented in a particular intersection. And after that, determines the 

prioritization of investments to be made on a particular group of level crossing. 

Finally, in the future, many works would be proposed to allow the continuity exploration 

and development of this subject. 



 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Atualmente a malha ferroviária brasileira tem aproximadamente 29mil quilômetros de 

extensão, onde existem aproximadamente 12mil passagens em nível (PN). Essas 

interferências entre os modais rodoviários e ferroviários comprometem a velocidade do 

tráfego dos trens e, consequentemente, a capacidade de transporte das concessionárias 

ferroviárias, sendo considerado como um “gargalo” logístico que gera grandes prejuízos para 

estas empresas. Além disto, as passagens em nível representam, por diferentes fatores, pontos 

com grandes riscos de acidentes, dependendo do volume de movimentação em ambos os 

sistemas e da sua localização (CARMO & CAMPOS, 2009). Assim, os prejuízos oriundos da 

redução da velocidade do tráfego dos trens, bem como os riscos de acidentes devido às PN 

necessitam ser diminuídos drasticamente. Por isso, requerem altos investimentos, elevando os 

gastos com a manutenção e com instalação de sistemas de segurança. 

A população dos municípios, por onde essas vias férreas passam, é afetada diretamente 

pela presença de passagens em nível, pois, são nesses pontos da malha que temos um aumento 

considerável na insegurança e nas taxas de acidentes.  No ano de 2013, foram registradas 850 

ocorrências em passagens em níveis (ANTT, 2013), sendo a maior parte destes acidentes em 

Minas Gerais, São Paulo e Paraná, conforme ilustrado na FIG. 1.1. Ainda, o transtorno ao 

trânsito local e os prejuízos às administrações municipais são agravados pelo fato de que as 

ferrovias não trazem, na maioria dos casos, benefícios diretos para a população local. 

 

FIG1.1Número de acidentes em passagens em nível no ano de 2013 – Estados e Causas 

Fonte: ANTT (2013) 
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O reforço da segurança em nível de cruzamentos é a chave para melhorar a segurança 

ferroviária no Brasil. Porém, isso passa pela alocação adequada dessas melhorias, que 

requerem altos investimentos, com intuito de reduzir a incidência de acidentes. Saccomanno 

et. al.. (2004) destacam que apenas a experiência prévia em acidentes não fornece uma boa 

apreciação de futuros acidentes esperados nas passagens de nível, uma vez que os acidentes 

em cruzamentos são eventos raros, aleatórios, que variam consideravelmente ao longo do 

tempo e do espaço. Saccomanno et. al.. (2004) conclui em seu estudo que a projeção de um 

possível acidente só pode ser obtida a partir de modelos precisos e confiáveis de predição de 

colisão. O desenvolvimento de tais modelos permite a priorização adequada de melhorias de 

segurança. 

Torna-se, portanto, fundamental a existência de normas que definam quais as 

interferências são necessárias para cada tipo de cruzamento. Além disso, essas normas devem 

nortear as concessionárias, o poder público e as comunidades, no que diz respeito aos papéis e 

responsabilidades de cada um dos envolvidos no processo. A Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) apresenta, em seu catálogo, normas específicas que tratam dessas 

regiões de cruzamentos, e existem também citações de parâmetros a serem considerados no 

Código Brasileiro de Transito (CBT, 1997) e no manual de trânsito do Departamento 

Nacional de Trânsito (DENATRAN). Entretanto, existem alguns pontos falhos nas normas 

citadas que merecem ser discutidos, como, por exemplo, a não quantificação dos históricos de 

acidentes como critério auxiliar de tomada de decisão, a visibilidade, que deveria ser o 

processo inicial de análise do cruzamento, entre outros. Os pontos falhos apontados nas 

normas são usados como justificativas para a não aplicação/utilização das mesmas pelos 

órgãos públicos e pelas concessionárias. 

O problema nas passagens em nível é comum e recorrente em diferentes países, sendo 

inclusive regulamentado nesses por agências e governo. Países como a Austrália, o Estados 

Unidos, o Canadá, entre outros, possuem modelos definidos de regulamentação que são 

aplicados em toda malha ferroviária local. O presente estudo analisa tais regulamentações 

com intuito de identificar os fatores avaliados nos modelos internacionais. São diversos os 

fatores que, em conjunto, contribuem para ocorrências de acidentes em passagens de nível. 

Aspectos físicos, ou seja, relacionados à área do cruzamento, operacionais do tráfego 

rodoviário e ferroviário, e fatores comportamentais, relacionados à maneira que motoristas e 

pedestres reagem às condições encontradas, são alguns poucos exemplos do exposto.  
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O presente estudo, através de pesquisa bibliográfica e de dados coletados, propõe um 

conjunto de fatores que irão ajudar na interpretação do problema gerado pelas passagens em 

nível e, por consequência, os impactos nos sistemas de transportes e na circulação de pessoas, 

considerando o contexto nacional. Assume-se, nesta dissertação, que os fatores 

comportamentais, ou seja, aqueles diretamente ligados ao comportamento dos motoristas e 

pedestres devem ser tratados com medidas de médio e longo prazo, visando conscientização 

dos mesmos quanto aos riscos envolvidos em travessias rodoferroviárias. Entretanto, os 

demais pontos citados podem ser abordados e tratados de forma a propiciar o aumento das 

condições de segurança das passagens em nível. Por isso, é fundamental que se defina uma 

metodologia de análise para os cruzamentos onde se obtenha como resultado a solução mais 

segura e menos onerosa. Assim, torna-se necessário identificar os parâmetros que mais 

influenciam na criticidade dos cruzamentos e adotar critérios para avaliação dos mesmos. Em 

suma, a escolha do tipo de melhoria a ser implementada em cada situação vai depender das 

condições de cada local, baseadas em vários parâmetros que influenciam na segurança de 

cada travessia.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os critérios utilizados para regulamentar as 

passagens em nível no Brasil, listando onde devem ser feitas melhorias, tendo como base os 

modelos internacionais. Baseado nestes critérios, propõe-se uma metodologia para a 

categorização desses cruzamentos e a definição do tipo de sinalização a ser empregado em 

cada categoria, focando na redução do número de acidentes e nos impactos gerados por esses.  

 

 



 

 
 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

A seguir são apresentados os objetivos específicos estabelecidos para que se alcance o 

objetivo geral desse estudo:  

 Revisão dos critérios, adotados pela Austrália, Canadá e Estados Unidos, para 

normatização dos tipos de sinalização empregados em passagens de nível; 

 Análise dos critérios normatizados para passagem em nível no Brasil, levantando as 

normas existentes e apontando os principais desafios com relação a esta legislação;  

 Proposta de critérios, a serem adotados no Brasil, para a categorização das passagens 

em níveis existentes no país; e  

 Proposta de um modelo para a definição do tipo de sinalização a ser empregado em 

cada categoria de passagem em nível, focando sempre na redução dos impactos 

gerados nessas regiões e também diminuição do número de acidentes. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O relatório elaborado pelas Organizações Unidas em 2000, com o titulo de “Avaliação 

dos sistemas de proteção ferroviária para passagens em nível”, define as passagens em nível 

como sendo o único caso em que duas infraestruturas de transportes diferentes são colocadas 

sob diferentes responsabilidades e percorridas por veículos com performance drasticamente 

diferentes, que se convergem e compactuam durante a sua operação. Portanto, essas 

interseções constituem pontos de alto risco para todas as ferrovias do mundo. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o potencial de acidentes é maior pelo fato de 

que as ferrovias controlam apenas a metade do problema. A outra metade, por sua vez, não 

pode realmente ser dita para ser controlada por uma entidade. Embora existam regras de 

trânsito e normas que definem os desenhos das estradas, os movimentos no meio rodoviário 

muitas vezes não são organizados e nem monitorados por uma entidade específica tão 

rigidamente quanto o modal ferroviário. 

Este trabalho se justifica pela importância de elaboração de um modelo brasileiro que 

categorize as passagens em nível e direcione as concessionárias das ferrovias sobre qual o 
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modelo de sinalização a ser aplicado em cada tipo de cruzamento. Neste cenário, é 

fundamental que haja a definição de papéis e responsabilidades sobre as PN, de modo a 

garantir mais segurança para a população e minimização de perdas econômicas para as 

concessionárias. 

 

1.4 ESTRUTURA 

 

Esta dissertação está estruturada em capítulos divididos da seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Introdução: É realizada uma contextualização do assunto a ser abordado 

no trabalho, também são apresentados o objetivo geral e os específicos, que na sequência são 

justificados, e a estrutura do trabalho.  

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: Nesse capítulo, as produções científicas 

relacionadas à fundamentação teórica da dissertação são abordadas com o intuito de orientar a 

construção do modelo brasileiro de normatização das passagens em nível. É realizada uma 

análise dos modelos definidos de regulamentação que são aplicados em toda malha ferroviária 

local, na Austrália, nos Estados Unidos e no Canadá. 

Capítulo 3 – Tratamento do problema: Ao longo do texto, é abordada a formulação da 

norma que servirá para embasar o modelo a ser construído, ou seja, são definidos os conjuntos 

de parâmetros a serem considerados para atingir os objetivos do trabalho. 

Capítulo 4 – Aplicação da modelagem e resultados: O modelo definido será aplicado 

em um grupo de PNs para que os resultados sejam validados o que irá justificar a adoção da 

proposta como norma. 

Capítulo 5 – Conclusões: As conclusões sobre os tópicos discutidos ao longo do 

trabalho serão apresentadas, dando foco, principalmente na análise de dados e resultados do 

modelo proposto buscando validar o trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 PASSAGENS EM NÍVEL – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Ao analisar o panorama nacional dos sistemas de transportes é notório que em muitas 

situações os meios existentes não atendem satisfatoriamente as novas demandas logísticas, 

isso devido a uma série de fatores, os quais abrangem desde insuficiência de infraestrutura até 

a necessidade de altos investimentos que consigam suprir as novas demandas corporativas.  

Os sistemas de transportes brasileiros anualmente são colocados à prova, é nesse período 

de demanda alta que se observa e comprova a fragilidade e criticidade dos mesmos. Por 

exemplo, nas épocas de safra de grãos não são raros os casos em que se potencializam as 

perdas de mercadorias e produtos. Isso porque, além de enfrentar um processo aduaneiro 

extremamente burocrático ainda é preciso transpor inúmeros problemas de infraestrutura, 

como por exemplo, a falta de local adequado para estocagem e a ineficiência e obsolescência 

dos portos. Termos antes condizentes ao ambiente corporativo, como “gargalos logísticos” e 

“apagão logístico” ganharam destaque na mídia (televisiva, eletrônica e impressa) e tornaram-

se prioridades de discussão, regulação e planejamento nos Ministérios e agências setoriais 

(CASTILLO, 2007). É nesse contexto de problemas logísticos, conhecidos como “gargalos”, 

que se enquadram as passagens em nível nas ferrovias nacionais e internacionais, a 

interferência na circulação dos trens, que em sua maioria transportam commodities até os 

portos é um grande impeditivo ao crescimento do país. 

Segundo a ANTF (2008), deve-se entender o problema causado pelas passagens em nível 

como uma questão logística, de circulação de veículos e pessoas e de segurança. Dados de 

2008 da Agência Nacional de Transportes Ferroviários (ANTF) indicam a existência de uma 

passagem em nível a cada 2,4Km de ferrovia. Existem cerca de 12.273 (ANTF, 2008) 

passagens em nível catalogadas ao longo de 29.817 km (ANTT, 2008) de linha ferroviária no 

Brasil. A FIG 2.1 apresenta o mapa ferroviário brasileiro, assinalando as concessionárias 

responsáveis por cada trecho. 
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FIG 2.1Mapa Ferroviário do Brasil 

Fonte: ANTT(2014) 

 

Anualmente, são previstos investimentos estatais e privados, com o objetivo de melhorar 

a segurança nas passagens em nível. Entretanto, esses investimentos precisam ocorrer de 

forma prioritária em passagens críticas e o modelo de projeto a ser implementado em cada 

cruzamento deve estar de acordo com o estabelecido. 

 

2.2 AS PASSAGENS EM NÍVEL E SUA PROBLEMÁTICA 

 

O Código Nacional de Trânsito (CNT), através da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997, define passagem em nível como sendo “todo cruzamento de nível entre uma via e uma 

linha férrea ou trilho de bonde com pista própria”. Essa definição, porém, não categoriza os 

dois importantes grupos de PN existentes, que são as Passagens em Nível onde o cruzamento 

ocorre no mesmo patamar, chamadas de PN em nível, das PN em desníveis em que o 

cruzamento ocorre com subposição (mergulhões, por exemplo) e sobreposição (viadutos). 

Por se tratar da intersecção entre uma ferrovia e uma rodovia, é fundamental que o fluxo 

de veículos em ambas as vias sejam utilizados para determinar-se a intensidade da circulação 

do cruzamento rodoferroviário. Quanto maior for à frequência de veículos rodoviários e 

composições ferroviárias em uma passagem em nível, maior será a possibilidade de acidentes 

ocorrerem, isso ratifica que os problemas gerados com a existência da PN afetam diretamente 

a circulação ferroviária e rodoviária e, a população local.  
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No caso ferroviário, os maiores fluxos são identificados nos chamados “corredores de 

exportação”, em que circulam na maioria dos casos commodities agrícolas e minerais. Já no 

modal rodoviário são nos grandes centros urbanos, onde a densidade populacional é ainda 

maior, que se observa o agravamento dos problemas referentes aos cruzamentos isso se 

justifica devido ao elevado número de interferências entre os meios ferroviário e rodoviário 

existente e também pelo alto fluxo nas regiões da travessia. 

Ressalta-se, portanto que, obedecendo à lógica de mercado e a globalização, o tratamento 

da PN deve estar diretamente atrelado ao volume que circula na região, sendo as prioridades 

diminuídas ou aumentadas em função dos fluxos. 

A grande maioria das passagens em nível não possui o sistema de segurança com cancela, 

que dificulta e praticamente inibe a travessia da linha férrea por veículos rodoviários e 

pessoas quando na aproximação de composições ferroviária, a ausência dessa forma de 

controle aumenta exponencialmente o risco de acidente, e por consequência o número de 

vítimas tende-se a tornar cada vez maior. A FIG 2.2 retrata exatamente um acidente ocorrido 

em um cruzamento ferroviário que vitimou 9 pessoas na cidade de Americana, no estado de 

São Paulo. 

 

FIG 2.2 Acidente que vitimou 9 pessoas em Americana (SP). 

Fonte: UOL Notícias, foto citada por F. Uchinaka, (Setembro 2010) 

 

 

Por fim, pode-se atrelar que os problemas em PN se devem muito pela existência de 

normas falhas, que, na maioria, não é clara quanto a modelos, obrigações, responsabilidades 

dos envolvidos. Esse problema fica ainda mais evidente quando ao se analisar os vários tipos 

de sinalização e os equipamentos, que estão apresentados na FIG 2.3, necessários para 
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garantir a segurança dos sistemas e das pessoas, mas que tornaram-se questão central da 

discussão, já que não têm os requisitos dos mesmos, nem a aplicabilidade em cada caso. 

Deve-se ressaltar também que, na maioria dos casos, os encargos envolvidos para a solução 

desses problemas são altos e arcados apenas pelas concessionárias. Dessa forma, a esfera 

governamental acaba exigindo das empresas padrões que nem sequer são normatizados ou 

levam em conta o fluxo e demais itens evolvidos. Um exemplo, desse fato, é a implementação 

de portão como forma de contenção do fluxo rodoviário na região de um determinado 

cruzamento. 

 

FIG 2.3 Passagens em Nível: Diferentes Tipos de Sinalização 

Fonte: Arquivo pessoal. (Março, 2012) 

 

 

2.3 REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA PARA PASSAGEM EM NÍVEL 

 

Segundo a legislação brasileira, as ferrovias não podem impedir a travessia de suas linhas 

por outras vias e essas travessias preferencialmente serão em desnível. Porém, como o 

número de passagens em nível supera a casa dos 12.000, é inviável que todos os cruzamentos 

sejam realizados em desnível, pois, a construção de viadutos ou túneis requer um alto 

investimento e nem sempre os recursos necessários à viabilização das obras encontram-se 

disponíveis, o que retifica que a principal questão envolvendo PN atualmente é a 

regulamentação, uma vez que, as discussões das responsabilidades sobre a manutenção e 

instalação dos sistemas de segurança continuam sem definição. Além disso, os padrões de 
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classificação que deveriam colaborar para a identificação das soluções mais adequadas para 

cada local são pouco utilizados pelas esferas envolvidas no processo. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) tem em seu catálogo de normas 

algumas importantes norteadoras do processo de regulamentação das PN. Sendo elas: 

 NBR 7613 (2011) – Esta norma estabelece os requisitos para a determinação do 

momento da circulação (MC), do grau de importância (Gi) e do índice de criticidade 

(IC) para travessia rodoviária através de via férrea, em um mesmo nível. 

 NBR 12180 (2009) – Esta norma especifica os requisitos para o equipamento de 

proteção elétrico, para travessia rodoviária por via férrea, através de passagem em 

nível (PN) pública. 

 NBR 15680 (2009) - Esta norma especifica os requisitos de projeto para novas 

travessias rodoviárias, em passagens em nível públicas. 

 NBR 15942 (2011) – Esta norma estabelece a classificação e os requisitos para 

equipamentos de proteção para travessia rodoviária por via férrea. 

 

A questão principal é que as normas da ABNT se baseiam em conceitos que, na visão das 

concessionárias, são, em muitos casos, pouco aplicáveis na prática. Além disso, a norma NBR 

15680 (2009), que é vista como a norteadora do assunto se caracteriza por itens de projetos, 

ou seja, não é aplicável em PN já existentes. 

A norma NBR 7613 (2011) sofreu grande alteração quando Carmo et. al. (2009) 

propuseram a inclusão do índice de criticidade no texto normatizador. Porém, o descompasso 

dessa norma com a realidade, se deve por não conseguir vincular a mesma em categorias de 

PN que poderiam ter diferentes tratativas levando em conta critérios não só de segurança, mas 

também social e econômico. 

O Manual de Cruzamentos Rodoferroviários (1979) do Departamento Nacional de 

Transito (DENATRAN), ainda hoje é a base de qualquer estudo envolvendo o assunto PN. 

Porém, é nítido que, ao longo de quase 35 anos, a aplicabilidade do mesmo é questionável, 

sobretudo quando se analisa a variação do número de veículos, do volume de transporte e a 

densidade populacional. Dessa forma, é vital a análise de quais devem ser critérios adotados 

para categorização e o real impacto de cada um deles em um modelo a ser proposto. 
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2.4 TIPOS DE PROTEÇÃO DE PASSAGEM EM NÍVEL NO BRASIL 

 

Com intuito de propiciar uma maior segurança aos usuários e permitir que a operação 

ferroviária obtenha níveis de eficiência cada vez maiores, as passagens de nível devem ser 

dotadas de sinalização. Muito embora o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 212, 

estabeleça que é obrigatório que o motorista pare o seu veículo antes de um cruzamento 

rodoferroviário, sendo inclusive considerado infração gravíssima e estando o mesmo sujeito a 

multa e a perda de até sete pontos na carteira devido ao não cumprimento dessa regra. 

O DENATRAN publicou, no ano de 1979, o Manual de Cruzamentos Rodoferroviários. 

Esse documento, embora não tenha força de lei, destina-se a orientar e servir de fonte de 

consulta aos técnicos dos diversos órgãos de trânsito, pois, nele são apresentados diferentes 

tipos de dispositivos que permitem que a travessia de pessoas e veículos por uma PN, 

aconteça de forma segura e eficiente. 

Deve-se destacar que os motoristas e pedestres, ao se aproximarem de um cruzamento, 

têm que estar cientes da situação de risco a que estão expostos. Além disso, as denominadas 

“Proteção de um Cruzamento” devem obedecer a certas exigências mínimas, requeridas na 

legislação vigente, levando em conta as condições locais e buscando auxiliar na tomada da 

melhor decisão sobre atravessar ou não um cruzamento. Existem três tipos de sistemas de 

proteção para os cruzamentos rodoferroviários, sendo estes: Proteção Passiva, Proteção Ativa 

com Operação Manual e Proteção Ativa com Operação Automática.   

 

2.4.1 TIPOS DE PROTEÇÃO PASSIVA 

 

Caracterizada por fornecer informações permanentes ao longo do tempo a Proteção 

Passiva é o tipo de proteção no qual a presença ou não de um trem no cruzamento em nada 

interfere na sinalização aplicada, ou seja, esse tipo de proteção independente da existência ou 

não do perigo.  

O sistema de proteção passiva é composto de sinalização vertical, constituída de placas 

fixadas na lateral da via pública, estando essas na mão de direção da mesma, e de sinalização 

horizontal composta de pinturas e marcações no pavimento.  
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Deve-se entender que todas as passagens de nível necessitam de ser dotadas de, no 

mínimo, sinalização passiva. Por isso, a NBR 8736 – Proteção para a Passagem de Nível 

Rodoviário em Via Férrea – Classificação (1985), defini em seu anexo I diferentes tipos de 

sinalização passiva, FIG 2.4, que deverão ser aplicadas em função da particularidade de cada 

PN, são eles:  

 Tipo 0: Travessia com entradas e vias particulares; 

 Tipo 1a: Proteção simples; 

 Tipo 1b: Proteção simples, incluindo sinalização de advertência.  

 

 

FIG 2.4Tipos de Proteção Passiva para as Passagens em Nível 

Fonte: Manual de Cruzamento Rodoferroviário DENATRAN (1979) 

 

Em resumo, tem-se que a sinalização passiva embora facilite a identificação da passagem 

em nível e advirta o usuário sobre existência da mesma, não se reflete nessa sinalização a 

identificação da presença ou não de um trem nas proximidades.  

Os controles citados nos modelos de proteção para o caso de sinalização passiva estão 

identificados na FIG 2.5. 

 

FIG 2.5Tipos de Controle para Proteção Passiva 

Fonte: Manual de Cruzamento Rodoferroviário DENATRAN (1979) 
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2.4.2 TIPOS DE PROTEÇÃO ATIVA COM OPERAÇÃO MANUAL 

 

A Proteção Ativa é definida, no Railroad-Highway Grade Crossing Handbook (1986), 

como sendo o tipo de proteção no qual o usuário é avisado quando da aproximação ou da 

presença de trens no cruzamento. Quando esse aviso depende da ação humana para ativar a 

sinalização, tem-se caracterizada a operação manual.  

O Manual de Cruzamento Rodoferroviário (1979) e a NBR 8736 (1985) subdividem a 

proteção ativa com operação manual em dois grandes grupos, que posteriormente são 

categorizados em diferentes tipos:  

 Operação Manual sem Energia Elétrica:  

o Tipo 2a: Balizador Manual; 

o Tipo 2b: Cancela Manual; 

o Tipo 2c: Balizador Manual com sinalização de Advertência; 

o Tipo 2d: Cancela Manual com sinalização de Advertência. 

 

 

FIG 2.6 Tipos de Proteção Ativa com Operação Manual sem Energia Elétrica para as 

Passagens em Nível 

Fonte: Manual de Cruzamento Rodoferroviário DENATRAN (1979) 
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 Operação Manual com Energia Elétrica:  

o Tipo 3a: Campainha com Controle Manual; 

o Tipo 3b: Sinais Luminosos com Controle Manual; 

o Tipo 3c: Campainha e Sinais Luminosos com Controle Manual; 

o Tipo 3d: Campainha e Cancela Manual; 

o Tipo 3e: Sinais Luminosos e Cancela Manual; 

o Tipo 3f: Campainhas, Sinais Luminosos e Cancela Manual.  

 

 

FIG 2.7 Tipos de Proteção Ativa com Operação Manual com Energia Elétrica para as 

Passagens em Nível 

Fonte: Manual de Cruzamento Rodoferroviário DENATRAN (1979) 

 

 

Observa-se que nesse tipo de proteção o aviso ao usuário da rodovia pode ocorrer de 

diferentes maneiras. Através de um simples sinal feito por um guarda, pela utilização de 

barreiras de acionamento manual, no caso de operação sem energia elétrica, ou até mesmo por 

equipamentos elétricos, cujo acionamento da sinalização ocorre através de um interruptor ou 

de um botão de comando.  

Nesse caso, os tipos de controles usados são representados na FIG 2.8, e somados as 

placas de sinalização completam o tipo de proteção ativa de operação manual. 
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FIG 2.8 Tipos de Controle para Proteção Ativa com Operação Manual. 

Fonte: Manual de Cruzamento Rodoferroviário DENATRAN (1979) 

 

Ressalta-se por fim que, embora seja um tipo de sinalização mais seguro que a 

Sinalização Passiva, nesse modelo de proteção um grande fator de erro associado é o erro 

operacional ocasionado por falha humana. Por isso, é necessária que a sinalização a ser 

aplicada nesses locais contemple também as condições mínimas de Sinalização Passiva, ou 

seja, pinturas horizontais e placas verticais, uma vez que as mensagens transmitidas por essas 

não dependem de nenhuma ação de terceiro, devendo ser interpretadas e obedecidas por 

motoristas e pedestres. 

 

2.4.3 TIPOS DE PROTEÇÃO ATIVA COM OPERAÇÃO AUTOMÁTICA 

 

Com o maior custo de implantação, esse é o tipo de sinalização mais seguro, porque os 

mecanismos de proteção são acionados pela própria composição ferroviária, quando ocupado 

o circuito de via do cruzamento ou quando identificado pelo sistema de detecção de trem da 

passagem em nível. Sem ação humana e dotada de sistema de falha segura (assume a posição 

mais restritiva em caso de falha) a proteção ativa de operação automática informa aos 

motoristas e pedestres sempre que acontecer a aproximação ou que exista a presença de trem 

na região do cruzamento. 

A NBR 15680 estabelece em seu texto que o tempo de acionamento do sistema de 

proteção ativa de operação automática deve ser superior ao tempo necessário para que o 

veículo de maior comprimento que trafegue pelo local consiga realizar a transposição do 

cruzamento em segurança. Como complemento desse assunto o Manual de Cruzamentos 

Rodoferroviários (1979) e a NBR 8736 (1985), a Proteção Ativa com Operação Automática 

pode ser assim classificada:  
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 Tipo 4: Campainha e Sinais Luminosos com Controle Automático; 

 Tipo 5: Cancela Automática.  

 

 

FIG 2.9 Tipos de Controle para Proteção Ativa com Operação Automática. 

Fonte: Manual de Cruzamento Rodoferroviário DENATRAN (1979) 

 

 

 Os tipos de controles usados estão representados na FIG 2.10.  

 

FIG 2.10 Tipos de Controle para Proteção Ativa com Operação Automática. 

Fonte: Manual de Cruzamento Rodoferroviário DENATRAN (1979) 

 

 

Ressalta-se que, assim como nos casos de proteção ativa de operação manual, a operação 

automática da sinalização não dispensa o uso da sinalização passiva, vertical e horizontal, 

devendo essas ser interpretadas e obedecidas por motoristas e pedestres. 
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2.4.4 MOMENTO DE CIRCULAÇÃO (MC) E ÍNDICE DE CRITICIDADE (IC) 

 

Os tipos de sinalização listados acima são definidos hoje após a realização do cálculo do 

Momento de Circulação (MC) e do Índice de Criticidade (IC) de cada PN. Esses cálculos são  

definidos na norma NBR 7613 e suas formulas estão representadas nas equações EQ. 2.1 e 

EQ. 2.2. 

MC = (VD x TD + 1,4 x VN x TN) x L   (EQ. 2.1) 

e 

IC = fc x (VD x TD + 1,4 x VN x TN)  (EQ. 2.2) 

Em que: 

VD - volume de veículos durante o dia. 

VN - volume de veículos durante a noite. 

TD - quantidade de trens durante o dia. 

TN - quantidade de trens durante a noite. 

L - fator de ajustamento para o número de vias férreas. Sendo que esse possui valores 

pré-definidos no texto da própria norma variando com o número de linhas existente na 

região do cruzamento. 

fc - fator f representativo das condições físicas da PN. 

O fator f utilizado, no cálculo do IC é definido na norma 7613, através de um formulário 

onde são listadas as condições físicas da PN que são relevantes e impactantes na análise, itens 

como a visibilidade, as condições do pavimento, a inclinação das rampas de acesso, o volume 

de transito de veículo e pedestres, entre outros são ponderados e posteriormente somados para 

indicar o valor de fc. Todos os pesos a serem utilizados na ponderação são definidos na norma 

que faz parte do presente estudo como ANEXO I do mesmo. 

 Os valores resultantes da aplicação das equações EQ. 2.1 e EQ. 2.2 devem então ser 

utilizados para definição do tipo de proteção a ser empregado. Para isso os mesmos devem ser 
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localizados nas tabelas TAB. 2.1 e TAB.2.2. Sendo que TAB. 2.1 é utilizada para as vias 

classificadas como Via Rural e a TAB. 2.2 para as Vias Urbanas. 

De acordo com ó Código de Trânsito Brasileiro, as vias abertas a circulação são 

classificadas de acordo com a sua utilização. Ou seja, sua categorização é resultado do 

movimento do tráfego e do acesso ao local, uma vez que estudos apontam que o 

comportamento do usuário varia em função das condições físicas e operacionais encontradas. 

As mesmas são separadas em dois grandes grupos em função do acesso as rodovias e são 

categorizadas em vias URBANAS e vias RURAIS e essas por sua vez são dividas em 

diferentes subgrupos. Sendo assim, o CBT classifica as vias em: 

 

 Vias urbanas:  

o Via de trânsito rápido – se caracteriza por não apresentar interseções em nível, 

nem acessos aos lotes lindeiros. Nessas vias não existem travessias de 

pedestres em níveis, ou seja, as mesmas são caracterizadas por apresentar 

trânsito livre. 

o Via arterial – é caracterizada por permitir o trânsito entre diferentes regiões de 

uma cidade. Esse tipo de via geralmente apresenta interseções em nível, 

controladas por sinalização semafórica. Os acessos às vias secundárias e aos 

lotes lindeiros está presente nessa categoria. 

o Via coletora – é destinada a coletar e distribuir o trânsito de regiões. Esse tipo 

de via possibilita o acesso às vias arteriais e/ou as vias de trânsito rápido. 

o Via local – é destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Esse tipo de 

via apresenta interseções em nível sem existência de semáforos. 
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TAB 2.1 Tipo de Proteção x MC/IC para Vias Urbanas 

 

 

Fonte: Manual de Cruzamento Rodoferroviário DENATRAN (1979) 

 

 Vias rurais:  

Diferentemente das vias urbanas, a classificação utilizada para as vias rurais são oriundas 

da Classificação Técnica do DNER, atual DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes). Nessa classificação, apenas as características físicas da rodovia definem os 

subgrupos e estão assim divididos:  

o Rodovia de Classe 0 – são aquelas com velocidade máximas permitidas 

variando entre 80 e 120 km/h. Nesse tipo de rodovia as características 

geométricas apresentam o mais alto padrão. Além disso, apresentam grande 

volume de tráfego e por isso devem existir no mínimo duas pistas de rolagem 

em cada um dos sentidos, todas as interseções devem ocorrer em desnível, com 

controle total de acesso e bloqueio de pedestres.  

o Rodovia de Classe I – Com características geométricas de elevado padrão, o 

volume de trafego é grande, porém o controle dos acessos ocorre de forma 

parcial e a VMA varia entre 60 e 100 km/h.  

o Rodovia de Classe II – Com volume razoável de tráfego as características 

geométricas encontradas nesse tipo de rodovias estão compatíveis com o 

necessário. Embora apresente pista simples e VMA variando entre 50 e 100 

km/h.  
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o Rodovia de Classe III – Nesse tipo de via a VMA varia entre 40 e 80 km/h, as 

pistas são simples e as características geométricas apresentam restrições.  

o Rodovia de Classe IV – O volume de tráfego é pequeno, as características 

geométricas restritas, as pistas simples o que limita a VMA entre 30 e 60 km/h. 

 

TAB 2.2 Tipo de Proteção x MC/IC para Vias Rurais 

 

 

Fonte: Manual de Cruzamento Rodoferroviário DENATRAN (1979) 

 

2.5 CRITÉRIOS ADOTADOS INTERNACIONALMENTE PARA CATEGORIZAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO DAS PASSAGENS EM NÍVEL 

 

Nesta seção, será realizada uma revisão dos critérios adotados por diferentes países para 

categorização e classificação das passagens em nível. Ao realizar essa fundamentação teórica 

buscam-se mapear quais são os parâmetros comuns adotados na definição do tipo de 

sinalização a ser empregado nos diferentes modelos internacionais existentes e assim 

fomentar a discussão se os mesmos devem ou não serem adotados no modelo a ser proposto 

nacionalmente. 

Destaca-se que, embora sejam inúmeros os modelos internacionais existentes a revisão 

ocorre com foco em três modelos adotados e implementados internacionalmente, que são, o 

americano, o canadense e o australiano. A opção por estudar esse três países, ocorre em 

função das semelhanças entre o tipo de mercadoria a ser transportado, mais focado em cargas 

do que em passageiro, e também por serem países com dimensões continentais assim como o 

Brasil. 



34 
 

2.5.1 CRITÉRIOS ADOTADOS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA) 

 

Nos EUA, cuja malha ferroviária é apresentada na FIG 2.11, utiliza-se a fórmula de 

Warren Henry desenvolvida para calcular um índice de “perigos” (possíveis acidentes), que 

tem como base os parâmetros, listados a seguir: 

 Volume de veículo 

 Volume de trem 

 Distâncias de visibilidade 

 Número de faixas 

 Grau de estrada / curvatura 

 Cruzamentos adjacentes 

 Brilho do sol 

 Pedestres 

 Modo de utilização 

 

 

FIG 2.11 Mapa Ferroviário dos EUA. 

Fonte: Association of American Railroads - AAR 

 

Segundo o Departamento de Transportes dos EUA, é possível prever o número de 

acidentes que podem ocorrer em um determinado cruzamento entre os meios rodoviário e 

ferroviário por meio da fórmula apresentada na equação EQ. 2.3 (SACCOMANO et. al., 

2002; citado em Watson & Schmid, 2004). 
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A = K x EI x MT x DT x HP x MS x HL  (EQ.2.3) 

Em que: 

A = previsão acidente normalizada (acidentes / ano no cruzamento) 

K = constante para a inicialização de valores de fator em 1,00 

EI = fator para o índice de exposição com base no produto da estrada e do tráfego trem 

MT = fator para o número de faixas principais 

DT = fator para o número de trens por meio por dia durante a luz do dia 

HP = fator de rodovia pavimentada 

MS = fator de velocidade máxima calendário 

HL = fator de número de vias rodoviárias 

As variáveis da equação são quantificadas de acordo com três categorias de passagem 

(veja Watson & Schmid, 2004, página 8): 

 Sinalização passiva 

 Sinalização ativa - com luzes piscando 

 Sinalização ativa - com portões 

 

Watson e Schmid (2004) apontaram os seguintes problemas com a fórmula: 

 As fórmulas não conseguem resolver a mudança de padrão tanto de tráfego rodoviário 

e quanto do ferroviário ao longo do dia; 

 Há apenas três categorias de sistemas de alerta e não há distinção entre a metade e 

portões de barreira completos; 

 O ângulo do cruzamento com a estrada não é considerado; 

 Vegetação na vizinhança da passagem não é considerada. 
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2.5.2 CRITÉRIOS ADOTADOS NA AUSTRÁLIA 

 

Na Austrália, cujas principais ferrovias e as respectivas malhas estão apresentadas na FIG 

2.12, uma grande quantidade de trabalho em modelos de priorização das passagens de nível 

tem sido elaborada. 

 

FIG 2.12 Principais Ferrovias Australianas e suas Malhas. 

Fonte: Rail Austrália 

 

O modelo implementado pelo governo e adotado pelas ferrovias australianas, é o 

ALCAM que se trata de um algoritmo de classificação complexo, que considera para cada 

nível cruzamentos as propriedades físicas (características e controles) e correlaciona ao 

comportamento humano, para fornecer a cada passagem em nível uma pontuação "Fator de 

Probabilidade". Esta pontuação é então multiplicada por um fator de "Exposição" (fator que 

contabiliza os volumes de veículos / pedestres e trens) e, finalmente, multiplicado pela 

pontuação da “Consequência” gerando assim o Resultado do Risco ALCAM.  

Risco ALCAM = Fator de Probabilidade x Exposição x Consequência  (EQ. 2.4) 

O resultado de risco ALCAM, permite a comparação dos valores relativos entre 

passagens de nível dentro de uma determinada região, o que fornece uma classificação de 

risco global para as passagens em nível. Ou seja, o Resultado de Risco ALCAM produz tanto 

um escore de risco comparativo global de cada passagem em nível, bem como destaca onde 

existem os riscos potenciais específicos. Para isso a metodologia utiliza bandas de 

verossimilhança como meios preliminares de determinação do nível potencial de risco de um 

incidente (Alto / Médio / Baixo) numa determinada passagem em nível.  
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A metodologia desse modelo é utilizada na determinação dos tratamentos propostos em 

áreas de risco. E através do uso de um sistema de gestão de dados (o Sistema de Gestão da 

passagem de nível - LXM), que permite a gestão eficaz dos dados ALCAM, bem como de 

outras informações importantes (como a história do acidente) o processo decisório é 

simplificado. 

O ALCAM é, portanto, uma ferramenta matemática que leva em conta características 

físicas e controles existentes em ambos os cruzamentos de estrada e nível de pedestres. Esta 

ferramenta considera que estes elementos, bem como o comportamento dos motoristas 

comuns / pedestres no local para fornecer uma pontuação "Fator de Probabilidade" e 

"ALCAM Escore de Risco" para cada passagem em nível que permite a comparação do risco 

relativo em todas as passagens de nível dentro de uma mesma região. A seguir, apresenta-se 

uma descrição de cada variável utilizada na formula do ALCAM: 

 

 FATOR DE PROBABILIDADE 

 

a. Mecanismos de acidentes, Características e Controles. 

O ponto focal do cálculo da matriz ALCAM é o valor dos coeficientes relativos às 

características de cada acidente em uma passagem em nível, ou seja, ele reflete qual é o 

potencial de um novo evento ocorrer, quais são as causas do acidente e quais os fatores 

humanos envolvidos. O modelo também determina o impacto que os controles existentes têm 

sobre esses mecanismos de acidentes.  

Os mecanismos de acidentes devem incluir fatores significativos e práticos que associam 

uma colisão entre um usuário da passagem em nível (motorista ou pedestre) e um trem 

(acidente causal). Eles foram determinados com base em experiências sobre acidentes, bem 

como conhecimento especializado. Posteriormente, foram agrupados nas seguintes categorias: 

o Passagem em nível onde o usuário desconhece a situação perigosa. 

o Passagem em nível onde o usuário não é capaz de evitar a situação perigosa. 

o Passagem em nível onde o usuário não está disposto a reconhecer a situação 

perigosa. 
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Cada um destes mecanismos é então ponderado com base numa matriz de probabilidade, 

seis por seis. Da ponderação do mecanismo, é calculado o produto da classificação de 

ocorrência e probabilidade de colisão (ponderação de pontuação de 1 a 36). 

o Probabilidade de Ocorrência - é a medida que indica quantas vezes é provável 

que o fator causal de acidentes (mecanismo de acidente) deverá ser computado. 

o Probabilidade de Colisão - é a medida da probabilidade de um acidente 

ocorrer, se os fatores que medem as causas de acidente ocorrerem. 

 

Os coeficientes referentes às características estão, de fato, relacionados com as 

características físicas da estrada, dos comboios ou dos usuários da passagem em nível 

(motorista ou pedestre), o que pode contribuir em certa medida para cada um dos mecanismos 

de ocorrência de acidentes. Essas características incluem itens como a visibilidade, a 

velocidade dos trens, as filas, entre outros. 

Por sua vez, os coeficientes relacionados aos controles estão associados aos dispositivos 

instalados ou implementados para melhorar o perfil de risco para a segurança do local, 

podendo incluir dispositivos como luzes de advertência piscando, portões para bloqueio, 

sinalização, melhoria do alinhamento da estrada e através dos efeitos das campanhas de 

educação e aplicação da lei. 

 

b. A Matriz ALCAM 

 

A matriz foi construída para representar o efeito de cada característica teria em cada 

mecanismo de acidente. Algumas características podem não ter nenhum efeito causal sobre 

um mecanismo de acidente, ao passo que alguma pode ter um efeito parcial. Se uma 

característica é a única contribuinte para um dado mecanismo, o coeficiente de percentagem é 

100%.  

O resultado final da matriz é uma pontuação Fator de Probabilidade que é usada para 

ajudar a determinar se existe ou não uma passagem em nível que exige obras de melhoria da 

segurança. 
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Desde o desenvolvimento da matriz original, várias oficinas foram realizadas tanto para 

adicionar e remover mecanismos de acidentes, as características e os controles. As 

necessidades de mudanças aumentaram em geral a partir de preocupações e / ou 

recomendações colocadas pelos utilizadores do modelo. 

A versão atual da matriz produz resultados, que foram mostrados para refletir com 

precisão o perfil de risco atual em cada local. Este foi determinado através de uma análise 

detalhada e comparação dos resultados de uma série de sites de amostra em cada uma das 

principais estados australianos, em combinação com revisão das saídas do modelo. 

 

c. Sensibilidade 

Uma combinação de percentuais ponderados resulta em um mecanismo de acidente que 

têm um impacto diferente sobre a pontuação geral de Riscos ALCAM em qualquer passagem 

em nível particular. Já que, existem características particulares, que têm uma maior influência 

sobre o perfil de risco global em cada passagem em nível. Estas características incluem 

visibilidade de trens limitada (em locais passivas), filas de trens, a proximidade de manobras e 

estações, alto percentual de veículos pesados e um viaduto ou mergulhão. Nesses casos, os 

mecanismos de acidentes que são altamente sensíveis, geram uma maior influência sobre o 

Risco ALCAM, refletindo se uma passagem em nível será ou não priorizada para obras de 

melhoria da segurança. 

 

 EXPOSIÇÃO (VEÍCULOS OU PEDESTRES X TREM) 

 

Exposição para cada passagem em nível é determinada multiplicando-se o volume real do 

tráfego rodoviário (V) ou o volume de pedestres (P) pelo volume de trem (T). O resultado 

obtido ou é um VT para passagens em nível rodoviária ou um PT para passagens em nível de 

pedestres. 

Sendo assim, a probabilidade global de um incidente a uma passagem em nível está 

representada por uma combinação do Fator de Risco e da exposição, que é calculada pela 

equação EQ. 2.5. 
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LF x VT (ou PT)      (EQ. 2.5) 

 CONSEQUENCIA 

 

Atualmente, a ALCAM utiliza uma metodologia relativamente simples para a 

determinação de um fator de Consequência (C), pois, é determinado como uma relação entre 

um fator ambiental e um fator de velocidade do comboio. 

Os dados relacionam o resultado provável de se ter ocorrido uma colisão. Para 

isso,considera tanto um fator de velocidade do comboio e quanto um fator ambiental. A 

combinação destes dois elementos resulta em um fator de modificação (Consequência). 

Por exemplo, quando há uma situação que envolve a velocidade de circulação muito 

baixa e exposição mínima a VT (Exposição) seria reduzida por um fator de 10 (fator 

Consequência = 0,1). No outro extremo, onde existem altas velocidades de trem e alto 

potencial de exposição à vida humana (trem de passageiros, ou ônibus), o VT é aumentado 

por um fator de 10 (fator Consequência = 10). 

O sistema de modificadores foi desenvolvido para ter o efeito de inflar ou esvaziar o grau 

de exposição para a passagem em nível em até um fator de 10, como um meio de reconhecer o 

impacto vida humana potencial de uma colisão. 

Em resumo, a ALCAN fornece um sistema que identifica as características de uma 

passagem em nível que estão contribuindo para os acidentes e traça metas de tratamentos para 

reduzir os mesmos. Especificamente ela aloca pontos de risco com base nas características do 

cruzamento e da relação entre essas características e diferentes causas de acidentes. 

 

2.5.3 CRITÉRIOS ADOTADOS NO CANADÁ 

 

No Canadá, cuja malha ferroviária é apresentada na FIG 2.13, muitos modelos de 

previsão de colisão atuais não conseguem representar toda a gama de fatores que explicam a 

variação na frequência de colisão em cruzamentos individuais ao longo de um determinado 

período de tempo (SACCOMANNO et. al, 2004). 
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FIG 2.13 Ferrovias Canadenses. 

(Fonte: http://www.wanderluster.com.br/wp-content/uploads/2014/01/mapa.jpg) 

 

No entanto, Saccomanno e Xiaoming (2004) relataram que a confiabilidade dos modelos 

de previsão de colisão pode ser significativamente melhorada, basta que o primeiro parâmetro 

analisado para um grupo de travessias seja semelhante e os demais se desenvolvam em linhas 

especificas. Dessa forma, os modelos podem então ser utilizados para avaliar a segurança e 

méritos de contramedidas selecionados aplicados aos cruzamentos. 

As etapas específicas para alcançar os modelos são: 

 Obtenha uma lista completa dos atributos geométricos e de tráfego assumidos para 

afetar o nível cruzando, o inventário do cruzamento e o banco de dados da ocorrência. 

 A partir da lista, deve-se extrair um número reduzido de fatores ortogonais (não 

correlacionados) que devem refletir os atributos subjacentes no cruzamento de dados. 

(Varimax análise fatorial com rotação) 

 Para os fatores obtidos no passo (2) devem-se estimar os "escores fatoriais" para cada 

cruzamento e o fator na base de dados. Estas pontuações são utilizadas numa análise 

de agrupamento para identificar conjuntos individuais de cruzamentos com atributos 

semelhantes. Todos os cruzamentos em uma determinada linha e são assumidos que se 

comportam de maneira semelhante para explicar o número esperado de colisões. 

 Sempre que há uma variação no número de colisões para cruzamentos individuais 

dentro mesmo grupo, então ele é contabilizado estatisticamente através do 

desenvolvimento específico do grupo dos modelos de previsão de colisão que refletem 
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atributos de passagem individuais que não estavam considerados no exercício de 

agrupamento. 

 A precisão desses modelos de previsão é validada através de uma amostra de divisão 

de travessias de cada grupo e são comparadas com as previsões com base no 

cruzamento de dados nacionais combinados. 

 Demonstrar a utilidade do modelo de avaliar a redução da colisão efeitos de 

contramedidas selecionadas. Estas contramedidas podem afetar as características das 

travessias de duas maneiras: 

o Atributos que estão incluídos no modelo de predição de colisão (passo 4) 

o Não atributos nos modelos de previsão, mas inclusos no exercício de 

agrupamento. 

 

Aplicando as equações de predição para analisar contramedidas selecionadas, os modelos 

de previsão de colisão obtidos a partir dos seis passos acima podem então ser usados para 

estimar o efeito das selecionadas contramedidas em cruzamentos individuais. O procedimento 

envolve quatro passos básicos: 

 Obter as características dos cruzamentos antes e depois da contramedida 

 Estimar os escores fatoriais para cada cruzamento e determinar o seu grupo 

 

Se os resultados da contramedida tiverem mudanças em qualquer associação de grupo ou 

variável considera-se significativo o modelo de previsão, e estima-se o número esperado de 

colisões antes e depois da contramedida. 

Se a passagem não altera os membros do grupo e a contramedida não é refletida no 

modelo de previsão, as alterações no número de colisões não seriam significativas. 

Esta abordagem foi usada para desenvolver um modelo de previsão com base em colisão, 

inventário e história de colisão de dados de 10.449 passagens de nível no Canadá entre 1993 e 

2001 (SACCOMANO et. al. 2004). O dado de inventário consistiu em: 

 Dispositivos de alerta, por exemplo, presença de um sinal. 

 Atributos geométricos, por exemplo, ângulo de pista. 

 Características de tráfego, por exemplo, volumes e velocidades dos veículos e trem. 

 Ocorrência de colisão, por exemplo, causas da colisão. 
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Cinco grupos foram desenvolvidos e estão resumidos a seguir: 

 Grupo 1 e 5 

o Principalmente urbana 

o Alta AADT e velocidade na estrada 

 

 Grupo 2 e 3 

o Presente em toda a região Ontário 

o Principalmente ao longo das principais rodovias em áreas rurais 

o Volumes baixos 

o Serviço de trem infrequente 

 

 Grupo 4 

o Rural ou suburbano rural 

o Volume médio TMDA e trem 

o Trem médio e altas velocidades de estrada 

o Equipado com um mix ou controles de ativos e passivos 

 

Para desenvolver os modelos de cruzamento, membros de cada grupo foram divididos em 

duas amostras aleatórias em uma base de 50-50, com uma amostra para calibrar o modelo e a 

outra para validar o modelo dentro de cada grupo. Cinco modelos binomiais negativos foram 

desenvolvidos. Cada modelo foi validado por comparação do número esperado de colisões 

com o número real de colisões observadas. A validação indicou que todos os modelos 

representaram uma boa explicação sobre a frequência de colisão observada para todos 

aglomerados. 

Esses modelos foram utilizados para avaliar mudanças no número esperado de colisões 

que acompanha a modernização de equipamentos de alarme. O modelo indicou também que o 

melhoramento das indicações para qualquer luz piscando ou portões resulta em uma redução 

significativa do esperado número de colisões. 
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Saccomanno e Xiaoming (2004) alertam que o modelo está atuando atualmente na 

preliminar natureza. Mas, os resultados até o momento indicam que o mesmo é útil para 

avaliar as diferentes contramedidas aplicadas às passagens em nível. 

2.6 CONSOLIDAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS 

 

Com base na consulta às normas brasileiras existentes e aos artigos que retratam os 

modelos implementados nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, elaborou-se a tabela TAB 

2.3, que sintetiza os principais critérios utilizados pelos modelos analisados para a 

classificação das passagens em nível e posterior definição das medidas necessárias para 

assegurar a segurança nestes cruzamentos. 

Este tipo de análise é altamente relevante, pois, mapeou os critérios utilizados nas 

legislações estudadas em diferentes regiões do mundo, permitindo assim a avaliação de quais 

destes itens são aderentes à realidade do país de modo que, em um momento futuro, seja 

verificada a real necessidade de adoção ou não dos mesmos para a construção de um modelo 

brasileiro. 

TAB 2.3 Resumo dos Critérios Utilizados nas Análises de Cada País. 

 

Fonte: autor (2015) 
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Observa-se, a partir da TAB 2.3, que a maior parte dos critérios identificados são 

adotados em pelo menos dois países estudados. Entretanto, ressalta-se que o modelo 

australiano apresenta uma análise sobre o cruzamento muito mais complexa, já que, entre 

outros pontos, o mesmo mapeia o histórico de acidentes, suas causas e consequências. Porém, 

o ponto falho desse modelo consiste na utilização do critério comportamento humano. Essa 

variável é altamente subjetiva e muito complexa de ser quantificada. Sobre o modelo 

americano, o grande ponto a ser considerado é o fato que o mesmo mapeia todas as situações 

de tráfego, incluindo pedestre, tal qual ocorre no modelo hoje adotado no Brasil. Ainda sobre 

o modelo hoje praticado no país, observa-se que a maior fragilidade se deve ao fato de que o 

mesmo não contempla em suas análises, critérios relacionados a acidentes, não refletindo, 

portanto essa base na classificação dos cruzamentos. Dentre todos os modelos estudados, 

aquele que apresenta o menor número de critérios de condições físicas mapeados é o modelo 

canadense, o que pode apresentar um alto risco associado ao mesmo já que condições locais 

interferem diretamente nas análises a serem realizadas.  

Por meio da análise da TAB 2.3, verifica-se que todos os critérios relacionados às 

condições de tráfego já são adotados pelas normas brasileiras relacionadas à definição das 

medidas de segurança a serem adotadas nas PN.  

Com relação aos critérios físicos, já são consideradas as distâncias de visibilidade, grau 

(rampa) e número de faixas. O critério “ângulo da pista”, adotado apenas pelo Canadá, é 

considerado atualmente no Brasil como um obstáculo no momento do cálculo de visibilidade, 

que leva em conta o local e a forma de acesso a PN. Acredita-se que o critério “brilho do sol” 

não deve ser adotado como um ponto a ser inserido na análise atual, pois, quando é 

considerada a iluminação na definição dos fatores de base do cálculo do modelo, esse item já 

é contemplado. O critério “cruzamentos adjacentes”, que apresenta um critério já normatizado 

e controlado pelos responsáveis pelo modal rodoviário, também não deve incluído como novo 

ponto, uma vez que a interferência desse item no modelo de PN já está refletida no volume de 

tráfego. 

Como o critério comportamento humano reporta uma análise totalmente subjetiva e 

difícil de ser quantificada, acredita-se que o mesmo não deve ser contemplado entre os 

critérios adotados no Brasil. Por fim, toma-se como fundamental a inclusão dos itens que 

mapeiam os acidentes como critérios a serem considerados nas análises e na definição de um 

novo modelo de classificação. 
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Enfim, a presente análise permitiu identificar os critérios que devem ser considerados 

para o futuro desenvolvimento de um modelo para a classificação de passagens de nível, 

aplicado à realidade brasileira. É importante que o modelo a ser desenvolvido seja baseado em 

dados históricos, contemplando uma grande variedade de critérios e permitindo assim o 

agrupamento dos tipos de passagens em nível, tornando possível a avaliação do tratamento 

dado a cada cruzamento. Por outro lado, destaca-se que a realização do inventário das 

informações de cada cruzamento precisa ser desenvolvida, bem como a validação dos critérios 

propostos por todos os envolvidos. 
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3 METODOLOGIA PARA CATEGORIZAÇÃO DE PASSAGENS EM NÍVEL E 

DEFINIÇÃO DO TIPO DE SINALIZAÇÃO 

 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia que tem como objetivo principal a definição da 

categoria e do tipo de sinalização a ser empregada em passagens em nível focando, sobretudo 

no aumento do nível de segurança desses cruzamentos. 

A metodologia compreende o levantamento de todos os pontos fundamentais para as 

análises, identificados na revisão teórica e nas normas vigentes no país. Para isso propõe-se 

mapear todos os parâmetros de histórico de acidentes e também características físicas e 

operacionais da PN. A mudança significativa proposta nesse modelo será a inclusão da análise 

de visibilidade como parte fundamental e decisória do processo, não ficando essa restrita 

apenas a projeto de novas PN.  

A metodologia está divida em dois módulos de trabalho. O primeiro módulo tem como 

resultado o tipo de proteção a ser implantado, ou seja a categorização das PNs e o segundo a 

definição de quais PNs terão prioridades de implantação de melhorias, como suporte a tomada 

de decisão numa empresa. O primeiro módulo I é chamado de “Análise Técnica de Passagem 

em Nível” e o segundo, “Priorização da Demanda de Adequação das Passagens em Nível” 

estabelecendo uma forma de atuação nas PN por grau de risco. 

 

3.1 MÓDULO I – ANÁLISE TÉCNICA DE PASSAGEM EM NÍVEL 

 

Conforme já mencionado, a análise técnica de passagem em nível tem como objetivo 

principal a categorização das PN em grupos. Essa categorização se baseia, inicialmente, numa 

análise de visibilidade com base nos parâmetros operacionais e físicos das PN e também da 

aplicação das normas brasileiras existentes, no que diz respeito à definição do tipo de proteção 

a ser utilizado em cada caso. 

Ressalta-se que, baseado na revisão teórica realizada e em pontos estabelecidos em 

norma, foram definidos parâmetros a serem mapeados e as etapas a serem desenvolvidas (ver 

figura 3.1)para que o resultado final da análise representasse efetivamente um nível de 

segurança superior para o cruzamento estudado. 



48 
 

 

 

FIG 3.1 Fluxograma da Metodologia Proposta. 

Fonte: autor (2016). 

 

A seguir são detalhadas as etapas correspondentes ao módulo I, “Análise Técnica de 

Passagem em Nível”, também apresentadas na Figura 3.1:  
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3.1.1 ETAPA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA PN 

 

Nessa etapa, devem ser coletados os dados de identificação das passagens em nível a 

serem estudadas. Essas informações precisam ser obtidas com as concessionárias e/ou órgãos 

governamentais (Prefeitura, Governo do Estado, etc.) e devem ser validadas pelos órgãos 

fiscalizadores (ANTT) evitando erros e gastos desnecessários. 

Será considerada como completa a passagem em nível que for identificada pelos 

seguintes parâmetros: 

 Nome da PN – é usualmente adotado como sendo nome da PN o nome da rua ou 

logradouro no qual se ocorre o cruzamento. 

 

 Número de Registro – é representado por um código alfanumérico no qual se 

identifica a empresa ferroviária, o tipo de passagem e o marco quilométrico. 

 

 Localização – trata-se da indicação do local do cruzamento, devem contemplar os 

seguintes subitens: 

o Município 

o Estado 

o KM (ferroviário) 

o Categoria do Cruzamento – Rural ou Urbana 

o Coordenadas Geográficas do Cruzamento 

 

Os dados coletados nessa etapa servirão para identificação da passagem em nível que está 

sendo analisada. Além disso, ao identificar-se a categoria do cruzamento nessa etapa, se tem a 

definição de qual entre as tabelas TAB 2.1 e TAB 2.2, apresentadas no capitulo 2 desse 

estudo, deverá ser utilizada na etapa do cálculo do momento de circulação. 
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3.1.2 ETAPA 2 – MAPEAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA PN 

 

As características físicas da passagem em nível devem ser estabelecidas no momento dos 

projetos dos cruzamentos rodoferroviários. Entretanto, tais informações de projetos em muitos 

casos não estão disponíveis para consulta por isso, orienta-se que seja realizada uma visita 

técnica a PN alvo do estudo e que sejam coletados os seguintes parâmetros: 

 Comprimento da PN (L) – a NBR 15680 define como sendo a extensão do eixo 

rodoviário, compreendida entre os limites da faixa de domínio ferroviária e a largura 

medida perpendicularmente ao mesmo eixo, incluindo os passeios, quando existirem. 

 

 Ângulo de Travessia (Θ) – é o ângulo formado pelo cruzamento dos eixos ferroviário 

e rodoviário. Segundo a NBR 15680 (2009) este ângulo deve ter o valor mínimo de 

45º. A mesma norma considera como modelo ideal o cruzamento no qual o ângulo é 

reto, ou seja, aquele onde os eixos das vias tenham se cruzam em um ângulo de 90º 

(eixos perpendiculares). 

 

 Rampa de Acesso (%) – é a medida que indica a inclinação do acesso a PN. Embora a 

NBR 15680 determine como ideal que a PN só exista em trecho onde as vias se 

cruzem no mesmo nível. Porém, a rampa de inclinação ferroviária de acordo com essa 

mesma norma a possibilidade de variar entre 0 e 3% de inclinação.  

 

 Comprimento da Rampa (R) – é a medida do aclive/declive a ser vencido antes da 

travessia. A NBR 15680 define que na rodovia o trecho em nível deve se estender pelo 

comprimento do maior veículo a circular no local considerando todas as faixas de 

rolamento. A existência de rampas de acessos nas PN pode ocasionar duas situações 

cujo impacto são diferente, pois, se considerarmos que o acesso é em aclive a 

visibilidade do cruzamento é prejudicada e nos casos em que o acesso ocorre em 

declive à distância de frenagem necessária é maior. 

 

 Características dos Acessos – é a forma como os acessos do entorno da PN são 

mapeados, para isso os acessos são categorizados em quatro tipos: 
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o Plano (ou Nível) – modelo no qual os dois acessos apresentam as condições de 

inclinação ideal, ou seja, estão em nível plano. 

o Côncavo – modelo no qual os acessos rodoviários apresentam aclives na região 

do cruzamento. 

o Convexo – modelo no qual os acessos rodoviários apresentam declives na 

região do cruzamento. 

o Misto – modelo no qual os acessos rodoviários apresentam aclive e declive na 

região do cruzamento 

 

 Existência de Eletricidade – deve-se observar na região da PN a existência de pontos 

de derivação para o uso de energia elétrica. 

 

 Visibilidade de cada quadrante – é a medida da distância em que se encontra o 

obstáculo no campo de visibilidade para cada um dos quatro quadrantes de vistas da 

PN. O Manual de Cruzamentos Rodoferroviários, embora não tenha força de lei e 

represente apenas uma fonte de consulta, define que ao se aproximar de uma PN o 

motorista do veículo rodoviário deve ter visibilidade suficiente que o permita observar 

toda região do cruzamento e das áreas laterais da via com intuito de garantir que o 

mesmo possa parar observar e decidir se deve realizar a transposição ou não. 

 

Os parâmetros a serem coletados nessa etapa, serão utilizados em diferentes cálculos ao 

longo desse módulo da metodologia de análise proposta. Por exemplo, as características do 

acesso e a visibilidade de cada quadrante serão utilizadas no cálculo da distância de 

visibilidade que é a etapa 5 desse módulo. Já o valor de inclinação da rampa de acesso à PN, é 

um dos itens considerados para cálculo do valor do fator de condições físicas da PN (fc), que 

será utilizado no cálculo do IC, conforme detalhado no ANEXO I desse estudo e representado 

na equação 2 no item 2.4.4 do capitulo de fundamentação teórica. 
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3.1.3 ETAPA 3 – ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 

FERROVIÁRIAS DA PN 

 

Nessa etapa, a interface com a concessionária ferroviária é fundamental e imprescindível, 

pois, as informações necessárias deverão ser fornecidas e, por sua vez, qualquer alteração dos 

valores desses parâmetros impacta diretamente nos resultados das análises. 

Os parâmetros listados abaixo podem ser constantemente alterados e por isso a análise 

sempre deve refletir o caso de maior risco. Um exemplo disso é a Velocidade Máxima 

Autorizada (VMA) que pode variar em função do sentido de circulação e de restrições 

técnicas de via impostas por diferentes cenários. Em ambos os casos, as análises devem 

considerar sempre os valores projetados e/ou os valores máximos praticados, onde se 

prevaleça sempre o maior valor. 

 VMA ferroviária – é a medida da maior velocidade que uma composição ferroviária 

irá trafegar sobre o cruzamento. Esse valor está diretamente relacionada às condições 

operacionais do trecho da malha em que estão localizadas a PN, e pode variar em 

função de restrições de via, de solicitações impostas pelo órgão fiscalizador, por 

solicitações das comunidades do que residem no entorno da PN, e por outros motivos. 

Ressalta-se por fim que os valores apresentados como VMA poderão ser diferentes 

dependendo do sentindo de circulação do trem, nesses casos, como esse valor está 

diretamente relacionado ao cálculo da distância de visibilidade necessária os mesmos 

deverão ser coletados separadamente, VMA sentido crescente e VMA sentido 

decrescente, de forma que se permitida que a análise ocorra para cada um dos sentidos 

de trafego separadamente. 

 

 Número de Linhas – é o número de vias ferroviárias existentes no cruzamento, quanto 

maior for esse número maior serão os riscos do cruzamento. Isso porque, o veículo 

rodoviário terá que percorrer um espaço cada vez maior para a total travessia do 

cruzamento, necessitando por tanto de um maior tempo a ser gasto e aumentando e 

muito a necessidade de uma correta avaliação do grau de risco. Se considerarmos 

ainda que podemos ter trens circulando simultaneamente em trechos com um número 

maior de linha, esse fator de insegurança aumenta ainda mais, por esse motivo a NBR 

15680, estabelece que nos limites de manobras e em pátios ferroviários não é 



53 
 

permitida a construção de PN, entretanto, como a norma é apenas do ano de 2009, o 

cenário anterior não foi englobado nessa restrição. 

 

 Volume de Trens – representa o número de trens que atravessam o cruzamento no 

período avaliado. Deve ser contabilizado, de forma separada, o volume de 

composições que circulam durante o dia e o volume de composição que circulam 

durante a noite. Quanto maior for o número de composições que trafeguem por um 

determinado cruzamento maior será o risco dessa PN. Tal parâmetro é tão importante 

que tornou-se através da NBR 15680 um limitador para a cessão de novas PN, isso 

porque em seu texto a norma estabelece que não é permitido a existência de PN em 

vias férreas cujo intervalo de tráfego ferroviário é inferior a 30 minutos. 

 

Ressalta-se que assim como os dados levantados na etapa 2 desse módulo, a utilização 

dos parâmetros coletados nessa etapa ocorrerá em momentos diferentes da análise. O volume 

de trens é utilizado diretamente no cálculo do MC e do IC, como representado nas equações 

EQ. 2.1 e EQ. 2.2. Por sua vez, o valor da VMA ferroviária, assim como o número de linhas, 

é um dos itens que definem o valor de fc, além disso, a VMA é o norteador principal do 

cálculo da distância de visibilidade que será apresentado na etapa 5. 

 

3.1.4 ETAPA 4 – ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 

RODOVIÁRIAS DA PN 

 

Nessa etapa, deverão ser levantados os parâmetros rodoviários que irão influenciar 

diretamente no processo de análise técnica. Tais parâmetros estão diretamente ligados aos 

itens segurança e proteção necessária para um cruzamento ferroviário, e devem ser obtidos 

com os órgãos responsáveis por esse tipo de via. 

Deve-se lembrar de que, embora o maior risco esteja associado ao comportamento 

humano, onde se destaca as ações dos motoristas de veículos que em sua grande maioria não 

avalia de forma correta o risco ao que está exposto, quanto mais favoráveis forem às 

condições rodoviárias de circulação maior será a influencia dessas na diminuição da 

gravidade dos acidentes quando os mesmos ocorrerem. 



54 
 

 Classificação Rodoviária – indica qual o tipo de via, Rural ou Urbana, e qual a 

categoria da mesma. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as vias abertas a 

circulação, são classificadas de acordo com a sua utilização. Ou seja, sua 

categorização é resultado do movimento do tráfego e do acesso ao local, uma vez que, 

estudos apontam que o comportamento do usuário varia em função das condições 

físicas e operacionais encontradas. 

 

 Velocidade Limite – é a medida da velocidade máxima dos veículos rodoviárias que 

trafegam na região do cruzamento. A mesma é um importante parâmetro de risco de 

acidente, já que está diretamente relacionada com a distância de parada do veículo em 

relação à PN. Isso porque, quanto maior for à velocidade menor será o tempo que o 

veículo terá para parar e o motorista conseguir tomar a melhor decisão sobre transpor 

ou não o cruzamento. Por isso, o motorista do veículo rodoviário deve obedecer a 

VMA estabelecida em projeto rodoviário e externada ao mesmo por meio de 

sinalização visual. 

 

 Número de faixas – é o número de faixas rodoviárias na região do cruzamento. Sua 

utilização, se variar ao longo do tempo, como por exemplo, faixa reversível deve ser 

informada pelo órgão responsável pela via rodoviária e por isso a PN deve ser dotada 

de mecanismos que impossibilite a realização de manobras de ultrapassagem durante a 

transposição da PN. 

 

 Condições do pavimento – é a indicação do tipo de material do revestimento da PN e 

sua condição física. Segundo a NBR 15680, as vias públicas de acesso a PN devem 

apresentar pavimento asfáltico em pelo menos 40 m para cada lado da linha férrea, 

objetivando a implantação da sinalização horizontal. Além disso, a mesma norma 

estabelece que como fundamental que o estado de conservação da pavimentação na 

região do cruzamento seja mantido em alto padrão facilitando o deslocamento dos 

veículos e pedestres. Pois, um pavimento inadequado ou inexistente irá provocar a 

redução da velocidade dos veículos e em casos extremos pode ocasionar paradas 

indevidas sobre a via férrea, ainda segundo a norma nas regiões urbanas deve ser 

mantida a continuidade do passeio de pedestre.  
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 Condições de Iluminação – é a indicação do nível de iluminação do cruzamento e está 

diretamente relacionada à segurança do mesmo, pois, a falta de uma efetiva 

iluminação proporciona a redução de visibilidade da região do cruzamento. Além de, 

contribuir para que a sinalização existente no local, os perigos e os riscos passem 

despercebidas em alguns casos. Segundo o Railroad-Highway Grade Crossing 

Handbook (1986), a iluminação deve ser ainda mais efetiva, nos locais onde o trafego 

noturno de trens é alto, os triângulos de visibilidade e de visibilidade de parada são 

ruins e onde o histórico de acidentes demonstra que os motoristas falharam na 

percepção do trem e na identificação da sinalização. 

 

  Volume de Veículos – é o numero resultante da contagem volumétrica. O mesmo 

deve ser realizado in loco e obedecer aos parâmetros estabelecidos, como por 

exemplo, a contagem deve ocorrer nos horários de 07 às 19hs entre os seguintes dias 

da semana, terça e quinta-feira, considerando que a semana analisada não apresente a 

ocorrência de feriados. Embora, o volume de trafego por si só não apresenta uma 

informação completa do cenário de risco, a separação das componentes rodoviária 

torna-se muito importante. Assim, deve ser feita uma contagem classificada, ou seja, 

por tipo de veículo. Isso porque, ao analisarmos o tempo gasto por um caminhão 

realizar a transposição veremos que o mesmo é muito superior ao tempo gasto por 

uma moto e essa diferença pode sinalizar um risco maior ou menor ao cruzamento. È 

fundamental que a contagem seja realizada de forma criteriosa e precisa pois, este é o 

número que sinaliza a probabilidade de ocorrência de conflitos que afetam a segurança 

do local. 

 

 Volume de Pedestres – é o número que representa a quantidade de pedestres que 

transpõe uma passagem em nível. O mesmo é um fator importante na análise do risco 

associada ao cruzamento. Pois, em locais onde existe intenso fluxo de pedestres, como 

por exemplo, nas proximidades de escolas, de áreas residenciais e de comerciais, o 

risco de incidência de acidentes no cruzamento torna-se ainda mais potencializado. 

 

O cálculo do momento de circulação e do índice de criticidade que é parte fundamental 

da metodologia proposta e que foi apresentado no capitulo 2 desse estudo, faz com que todos 

os parâmetros mapeados nessa etapa sejam utilizados. Por exemplo, o volume de veículos é 
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contabilizado diretamente quando se aplica as equações,EQ. 2.1 e EQ. 2.2, apresentadas 

anteriormente. Já as condições de pavimento e iluminação, volume de pedestres, VMA e 

número de faixas são parâmetros utilizados na definição de fc e consequentemente no cálculo 

do IC. A norma NBR 7613, em anexo nesse estudo, detalha a forma que deve ocorrer essa 

aplicação.  

 

3.1.5 ETAPA 5 – CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE 

 

Nessa etapa são realizados os cálculos necessários para determinar qual o impacto gerado 

pela visibilidade existente na região do cruzamento com o tipo de proteção a ser aplicado no 

mesmo. 

Segundo a NBR15680 o cálculo da distância de visibilidade é fator determinante para 

implementação ou não de sinalização passiva. Isso porque, nos casos em que o valor medido é 

menor que o calculado o uso de sinalização passiva fica impossibilitado de ocorrer, o que 

torna obrigatório o uso da sinalização ativa, seja ela de operação manual ou automática. O 

ponto principal nesse tipo de análise é que a mesma só é realizada para as PN em fase de 

projeto, ou seja, para as PN existentes não se faz qualquer tipo de análise semelhante, 

tornando-se impossível a definição do que seria correto nas mesmas bases. Por isso, o 

presente estudo sugere a adoção dessa análise como obrigatória para todos os processos de 

análises técnicas de PN. 

Deve-se saber que, para realização do cálculo de distância de visibilidade torna-se 

necessário à aplicação de conceitos básicos da física sobre os diferentes tipos de movimentos, 

uniforme e uniformemente variado. E que os parâmetros usados para os referidos cálculos 

estão determinados no texto do item 5 da norma NBR 15680, ANEXO II desse estudo. 

O cálculo da distância de visibilidade inicia com a definição de qual o valor da distância a 

ser vencida para atravessar completamente a PN (S). Entretanto, devem-se fazer as seguintes 

considerações: 

 O veículo deve estar parado a uma distância mínima de 3m do eixo longitudinal da 

linha. 

 O tamanho do veículo deve levar-se em conta o maior veículo a circular no local. 
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 A transposição completa da PN ocorre apenas quando o veículo estiver à distância de 

3m da linha 

 Na existência de duas ou mais linhas na PN deve-se considerar que a distância entre os 

eixos longitudinais de 2 linhas é de 4,5m e que esse valor deve ser multiplicado pelo 

número de entrevias existentes. 

 

Após o cálculo de S, deve-se partir para definição o cálculo do tempo (t1) necessário para 

que um veículo saia do repouso e atinja o valor de 10 km/h de velocidade constante, valor 

esse que não pode ser ultrapassado pelo condutor durante toda travessia da PN, conforme 

definido em norma. Para o cálculo do referido tempo é definido também pela norma que o 

valor de aceleração a ser utilizado é de 0,45m/s2. 

S1 = S0 + V0 t1 + (1/2)* a* t1
2   (EQ. 3.1) 

 

Sabendo que o veículo saiu do repouso (V0 = 0km/h) e adotando que o espaço inicial é o 

ponto 0, aplica-se a equação EQ. 3.1 e obtém o valor do espaço percorrido pelo veículo até 

atingir a velocidade de 10km/h. 

O valor de S1, calculado com a equação EQ. 3.1, deverá ser retirado do valor total de S 

calculado anteriormente, resultando no valor que ainda falta ser percorrido para finalizar a 

travessia (S2). Esse espaço será utilizado para o cálculo do tempo (t2) que representa o tempo 

gasto para terminar a travessia com velocidade constante de 10km/h. 

De posse dos tempos t1 e t2 calculados tem-se o tempo total (t) calculado para atravessar a 

PN analisada. Porém, a referida norma no item 5.7 estabelece que o tempo calculado deva ser 

acrescido de um tempo de margem de segurança. Entretanto, essa norma não estabelece qual 

deve ser o valor desse fator de correção do tempo.  

Diante do exposto acima, fez-se necessário a realização de um teste prático para a 

obtenção e determinação do valor desse fator. Para isso, foram realizados testes em PN cujos 

acessos apresentavam características distintas, os volumes de circulação de veículos eram 

diferentes, assim como o tipo de proteção aplicada, conforme apresentado na TAB. 3.1. 
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De posse dos valores medidos realizou-se a divisão dos mesmos pelos valores calculados 

obtendo assim um fator de correção, que teve uma pequena variação entre as amostras e que 

na média apresentou-se 40% maior do que o valor calculado. Dessa forma, sugere-seque o 

valor de t deva ser multiplicado por 1,40, obtendo assim o tempo corrigido (tc) pelo fator de 

segurança, como determinado em norma. 

Sabendo que o valor do tempo corrigido calculado, que representa qual o tempo o veículo 

gasta para realizar a travessia em segurança, deve ser igual ou inferior ao tempo no qual o 

veículo rodoviário esteja sobre a PN e que VMA ferroviária (Vt), parâmetro levantado na 

etapa 3 desse estudo, é um valor que relaciona o tempo e o espaço (St). Aplicando a equação 

EQ. 3.2, tem-se: 

 St =  Vt / tc     (EQ. 3.2) 
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 O valor de St indica qual a distância o veículo irá percorrer até estar sobre a PN. Ou 

seja, indica a qual distância que o veículo rodoviário parado a 3m da linha consegue visualizar 

o veículo ferroviário, e que se optar por transpor o cruzamento isso ocorrerá em segurança.  

 A inexistência da distância de visibilidade na qual o valor real seja superior ou no 

mínimo igual ao valor calculado impossibilita que o condutor do veículo rodoviário possa 

tomar a correta decisão de realizar a transposição ou não. Isso porque, sem visualizar a 

composição ferroviária o mesmo não terá nenhuma referência sobre as condições de 

segurança. Sendo assim, nos casos em que após a comparação dos valores obtidos nos 

levantamentos das etapas anteriores com o valor calculado nessa etapa não se observar a 

existência da distância de visibilidade mínima torna-se obrigatório o uso da sinalização ativa, 

devendo ser indicado na análise de visibilidade tal condição, como por exemplo, “Distância 

de Visibilidade Insuficiente – Obrigatório Uso de Sinalização Ativa”. 

 Ressalta-se, porém, que embora essa etapa seja decisiva no modelo proposto, mesmo 

nos casos em que seja obrigatório o uso da sinalização ativa, as etapas subsequentes devem 

ser realizadas. Isso porque, o tipo de sinalização ativa a ser aplicado será definido somente 

após os cálculos de MC e IC, ou seja, apenas ao final da metodologia proposta é que será terá 

definido o tipo exato de proteção a ser usado. 

 

3.1.6 ETAPA 6 – CÁLCULO DO MOMENTO DE CIRCULAÇÃO E DO ÍNDICE DE 

CRITICIDADE 

 

 Nessa etapa deverão ser calculados o Momento de Circulação (MC) e o Índice de 

Criticidade (IC) para a PN analisada, para isso deve-se aplicar a NBR 7613 em sua totalidade, 

utilizando os dados já coletados nas etapas anteriores.   

No capitulo 2 desse estudo, o momento de circulação (MC) e o índice de criticidade 

foram discutidos e apresentados. Lembrando que ambos são obtidos através das equações EQ. 

2.1 e EQ. 2.2, também já apresentadas e detalhadas. 
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MC = (VD x TD + 1,4 x VN x TN) x L   (EQ. 2.1) 

e 

IC = fc x (VD x TD + 1,4 x VN x TN)  (EQ. 2.2) 

 

Sempre priorizando a segurança envolvida na travessia das PN, compara-se os valores 

calculados de MC e IC, e adotar o maior valor entre os dois para a definição do tipo de 

proteção a ser aplicado. Isso porque, quanto maior for o valor de IC/MC maior será o nível de 

segurança da proteção a ser implementada. 

 

3.1.7 ETAPA 7 – DEFINIÇÃO DO TIPO DE PROTEÇÃO A SER IMPLEMENTADO NA 

PN 

 

O Manual de Cruzamentos Rodoviários torna-se fundamental nessa etapa já que é nesse 

documento no qual se define os padrões de proteção e controle existentes e homologados no 

Brasil. 

Conhecendo o tipo de via e sua categoria, já levantados na etapa 4 desse módulo, e 

também de posse do valor resultante da comparação de MC e IC utiliza-se as tabelas TAB. 

2.1 ou TAB. 2.2, também integrantes do capitulo de fundamentação teórica desse estudo, para 

definir o tipo de proteção a ser aplicado e consequentemente o tipo de controle a ser usado. 

Com a realização dessa etapa é finalizado o Módulo I, “Análise Técnica de Passagem em 

Nível”, do modelo proposto. 

Por fim, deve-se destacar que com intuito de tornar ainda mais aplicável a metodologia 

proposta e sabendo que na maioria das concessionárias ferroviárias é bastante elevado o 

numero de PN a serem analisadas e adequadas construiu-se um programa em Excel para 

sistematização e otimização do estudo. O referido programa tem como foco principal a 

redução de tempo e recursos necessários para realização das análises e suas telas estão 

apresentadas no ANEXO III desse estudo. 
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3.2 MÓDULO II – PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA DE ADEQUAÇÃO DAS 

PASSAGENS EM NÍVEL 

 

No módulo I procurou-se definir e padronizar, o que fazer em cada PN. O módulo II tem 

como objetivo principal a elaboração de um processo que possibilite obter uma ordem de 

prioridade de atuação que auxilie à tomada de decisão em relação às demandas de adequação 

das passagens em nível, essa priorização torna-se fundamental e imprescindível de ocorrer 

uma vez que os investimentos simultâneos são na maioria das vezes escassos. 

O módulo II, assim como ocorreu com o módulo I, é composto por 3etapas, conforme 

apresentadas e detalhadas a seguir. 

 

3.2.1 ETAPA 1 – DEFINIÇÃO DA PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA EM FUNÇÃO DA 

DIFERENÇA ENTRE O TIPO DE PROTEÇÃO EXISTENTE E O TIPO DE PROTEÇÃO 

DEFINIDO EM NORMA 

 

Buscando definir a prioridade de adequação das passagens de nível com a norma, propõe-

se que inicialmente se priorize as passagens em nível nas quais o tipo de proteção existente 

está altamente divergente em relação ao tipo de proteção definido em norma.  

Na tabela TAB 3.1, é atribuído a cada tipo de proteção existente um peso especifico. Para 

isso, estabeleceu-se que quanto mais simples fosse o tipo de proteção menor seria o peso 

atribuído ao mesmo. 

 

TAB 3.1 Peso para Cada Tipo de Proteção. 

 

Fonte: autor (2015). 
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Para cada PN analisada deve-se verificar qual o peso do tipo de sinalização exigida em 

norma e subtrair pelo peso atribuído ao tipo de sinalização existente. Quanto maior for o 

resultado dessa subtração maior deve ser a prioridade dada para adequação da PN analisada. 

Como o módulo II será utilizado para definir a priorização de adequação de uma 

determinada PN frente há um grupo analisado, buscou-se tornar a análise ainda mais visual. 

Para isso mapeou-se todos os possíveis cruzamentos através de uma matriz, posteriormente 

realizou a subtração proposta que resultou em valores inteiros variando de -4 a 4. A esse 

valores foram atribuídas cores conforme apresenta a tabela TAB 3.2. 

TAB 3.2 Tabela de relacionando o valor da diferença entre o tipo de proteção existente e o 

tipo exigido em norma com cores. 

 

Fonte: autor (2015). 

 

Aplicando essa tabela de cores a matriz que relaciona o tipo de proteção existente com o 

tipo de proteção exigida em norma consegue obter um artifício visual importante. 

 

FIG 3.2 Matriz Relacionando o Tipo de Proteção Existente x Tipo de Proteção Exigida em 

Norma. 

Fonte: autor (2015). 
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Ao analisar a FIG 3.1, pode-se concluir que a prioridade deve ser dada, portanto, para os 

casos em que não existe nenhum tipo sinalização e que pela norma deveriam existir 

sinalização ativa tipo 5, e assim por diante. Para os casos em que o tipo exigido em norma é 

inferior ao tipo existente, sugere-se não realizar nenhuma alteração uma vez que, a situação 

existente está superior ao exigido. 

Ressalta-se, porém que dependendo do número de PN a serem avaliadas o simples 

resultado da diferença pode não apresentar uma lista ideal de priorização. Isso porque, como 

os valores resultantes da subtração sugerida apresentam uma pequena variação, pode-se ter 

em um mesmo grupo várias PN com a mesma prioridade. Nesses casos, orienta-se que além 

desse processo de priorização pela divergência entre o existente e o normatizado, que se 

utilize do histórico de acidentes que serão levantados na próxima etapa desse módulo e se 

calcule também o valor do fator ponderado de acidentes, que irá também gerar uma lista de 

prioridade. 

 

3.2.2 ETAPA 2 – LEVANTAMENTO DO HISTÓRICO DE ACIDENTES DAS PN 

 

Nessa etapa deverão ser levantados todos os parâmetros relacionados ao histórico de 

acidentes da PN analisada. Para isso deve se realizado o cruzamento das informações oriundas 

das concessionárias e do órgão fiscalizador. 

 Número de acidentes com mortos – é o número de ocorrências em que existiram 

vítimas fatais nas regiões de PN, levando em conta apenas os acidentes ocorridos 

envolvendo a composição ferroviária e veículos rodoviários ou pedestres. 

 

 Numero de acidentes com feridos – é o número de ocorrências em que existiram 

vítimas que apresentam ferimentos, independente da gravidade dos mesmos, nas 

regiões de PN, levando em conta apenas os acidentes ocorridos envolvendo a 

composição ferroviária e veículos rodoviários ou pedestres. 
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 Numero de acidentes com danos materiais – é o número de ocorrências, em que não 

existiram vítimas fatais e nem vitimas que apresentam ferimentos, todo o impacto 

gerado pelo evento ocorrido trata-se é de cunho material, leva-se em conta apenas os 

acidentes ocorridos envolvendo a composição ferroviária e veículos rodoviários ou 

pedestres nas regiões de PN. 

 

3.2.3 ETAPA 3 – CÁLCULO DO FATOR PONDERADO DE ACIDENTES PARA CADA 

PN ANALISADA 

 

Para o grupo de PN que apresentaram o mesmo valor de diferença entre o tipo de 

proteção exigido em norma e o tipo de proteção existente deve-se calcular então o valor do 

fator ponderado de acidentes, conforme definido por CARMO et. al. (2009). Para isso os 

parâmetros mapeados na etapa anterior desse módulo serão utilizados na aplicação da equação 

EQ. 3.3. 

FPA5 = 9,5 x M + 3,5 x F + D   (EQ. 3.3) 

Em que: 

M - Número de acidentes com mortos, em cinco anos. 

F - Número de acidentes com feridos, em cinco anos. 

D - Número de acidentes com apenas danos materiais, em cinco anos. 

 Estando agora de posse do valor de FPA para cada uma das PN, elabora-se uma lista 

na qual a PN prioritária será a que tiver o maior FPA, dentro do grupo de igual diferença, 

devendo ser a primeira a ser solucionada e assim por diante. 

Ao fim dessa etapa o módulo II está concluído, e com isso está definida a forma como se 

devem realizar as adequações.  

Em resumo, a metodologia proposta apresenta ganhos significativos em relação ao 

modelo atual. Uma vez que, o módulo I, representado em forma de fluxograma na FIG 3.2, 

consegue correlacionar as normas vigentes e incluir no processo de análise a etapa de análise 

de visibilidade como fator decisório. Além disso, o módulo II,embora seja de certa forma uma 
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continuação, apresenta uma forma de priorização de demanda nos casos em que são 

analisados mais de um cruzamento e onde se precisa definir em quais serão realizados os 

primeiros investimentos. 

Por fim, ressalta-se que com a execução dos dois módulos, o modelo proposto consegue 

atingir o objetivo traçado tornando valida a proposta de elaboração de metodologia que 

categorize as passagens em nível definindo o tipo de sinalização a ser aplicado em cada caso. 
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4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIAPARA ESTUDO DE CASO DAS PASSAGENS 

EM NÍVEL EM UMA CONCESSIONÁRIA DA MALHA FERROVIÁRIA 

BRASILEIRA 

 

 

A metodologia proposta foi aplicada em uma concessionária que controla, opera e 

monitora um trecho da malha da antiga Rede Ferroviária Federal.  

 

4.1 APLICAÇÃO DO MÓDULO I – ANÁLISE TÉCNICA DE PASSAGEM EM NÍVEL 

 

A título de exemplo apresenta-se a análise realizada em uma PN dessa concessionária 

ferroviária onde foi realizado o estudo de caso. A figura apresenta o croqui da referida PN 

analisada. 

 
 

FIG 4.1Croqui da Passagem em Nível Analisada. 

Fonte: autor (2015). 

 

De acordo com a metodologia proposta foram realizadas na PN as etapas do módulo I, 

que trata da análise técnica da passagem em nível, conforme será apresentado a seguir: 
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4.1.1 ETAPA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA PN 

 

Nessa etapa, foram coletados os parâmetros listados abaixo, de identificação 

da passagem em nível analisada, que para evitar a identificação da concessionária 

responsável pelo trecho da malha estudado não serão divulgados.  

 Nome da PN –  

 Número de Registro –. 

 Localização: 

o Município –  

o Estado –  

o KM (ferroviário) –  

o Categoria do Cruzamento – Urbana 

o Coordenada Geográfica do Cruzamento –  

 

4.1.2 ETAPA 2 – MAPEAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA PN 

 

Foi realizada uma visita em campo para coleta dos dados necessários, a seguir 

apresentados: 

 Comprimento da PN (L) – 12,00 m. 

 Ângulo de Travessia (Θ) – 90º. 

 Rampa de Acesso (%) – 0%. 

 Comprimento da Rampa (R) – 0,00 m. 

 Característica do Acesso – Plano (Nível). 

 Existência de Eletricidade – Sim. 

 Visibilidade de cada quadrante: 

o Visibilidade margem direita da ferrovia no sentido crescente da quilometragem 

ferroviária – 300,00 m. 

o Visibilidade margem direita da ferrovia no sentido decrescente da 

quilometragem ferroviária – 300,00 m. 
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o Visibilidade margem esquerda da ferrovia no sentido crescente da 

quilometragem ferroviária – 300,00 m. 

o Visibilidade margem esquerda da ferrovia no sentido decrescente da 

quilometragem ferroviária – 300,00 m. 

 

4.1.3 ETAPA 3 – ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 

FERROVIÁRIAS DA PN 

 

Foram coletados os dados com a equipe de operação ferroviária da concessionária 

responsável pela PN analisada: 

 VMA ferroviária – 40 km/h. 

 Número de Linhas – 1. 

 Volume de Trens – 30,70 trens/dia(refere-se ao valor médio). 

 

4.1.4 ETAPA 4 – ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS 

RODOVIÁRIAS DA PN 

 

Nessa etapa, uma equipe foi contratada para realizar a contagem volumétrica, obedecendo 

às condições definidas na norma 7613 anexa a esse estudo, e levantar no campo as demais 

informações: 

 Classificação Rodoviária – Urbana / Via Arterial. 

 Velocidade Limite – Abaixo de 50 km/h. 

 Número de faixas – 3. 

 Condições do pavimento – Regular.  

 Condições de Iluminação – Eficiente. 

 Volume de Veículos – 22280,18 carros de passeio/ dia. 

 Volume de Pedestres – Acima de 20 % do volume total do fluxo 

 

4.1.5 ETAPA 5 – CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE 
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Com as informações locais forma feitos os cálculos para obter o valor mínimo que 

deveria ter de distância de visibilidade para o cruzamento. Para iniciar o cálculo definiu-se o 

valor do espaço a percorrer para transpor a PN, utilizando-se das definições realizadas na 

norma 15680 (2009), para isso admitiu-se que o veículo rodoviário começa o movimento a 

3m da linha e o mesmo só termina após transpor 3m da PN. Além disso, no caso da PN 

analisada o maior veículo que realiza o cruzamento da mesma possui 22m de comprimento, 

conforme mapeado no levantamento realizado. O valor de S será a soma dessas medidas, ou 

seja: 

S = 3 + 22 + 3 = 28 metros 

 

Na etapa seguinte calcula-se qual o tempo que o veículo gasta para saindo do repouso 

atingir a velocidade de 10 km/h, considerando que a norma estabelece a aceleração de 0,45 

m/s2 e sabendo que para a conversão de km/h em m/s deve-se dividir o valor por 3,6. 

Aplicando a fórmula de movimento uniformemente variado tem-se: 

t1 = ( (10/3,6) – 0) / 0,45 = 6,17 segundos. 

 

Utilizando agora a fórmula para cálculo de deslocamento em movimento uniforme 

consegue-se obter qual a distância percorrida pelo durante esse tempo t1. 

S1 = 0 + 0 x 6,17 + (1/2) x 0,45 x 6,172 = 8,57 metros. 

 

Sendo assim, quando passar a ser um movimento uniforme, com velocidade de 10 km/h o 

veículo terá ainda que percorrer um espaço S2 no valor de 19,43 metros, para isso o mesmo 

necessitará de um tempo t2 cujo valor é de 6,99 segundos. 

Portanto, o tempo total (t) para travessia do veículo na PN é de 13,16 segundos. A NBR 

15680 estabelece, porém, que o mesmo deva ser corrigido por um fator de segurança, que 

como apresentado no capítulo 3 desse estudo foi adotado 1,4 após ensaio prático, com isso o 

tempo corrigido (tc) será igual há 18,43 segundos. 
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Sabendo que a VMA ferroviária no trecho da PN analisada é de 40 km/h e que o tempo 

necessário para travessia segura da PN é de 18,43 segundos, consegue-se obter que a distância 

mínima de visibilidade para que não se torne obrigatório o uso de sinalização ativa (D) é igual 

a 204,81 metros. 

Os dados levantados na etapa 2 desse estudo apontam que em uma das vistas da PN 

existem apenas 30,0 metros de visibilidade. Como o valor medido é inferior ao valor 

calculado é indicado pela análise a seguinte consideração: “Distância de Visibilidade 

Insuficiente – Obrigatório Uso de Sinalização Ativa”. 

 

4.1.6 ETAPA 6 – CÁLCULO DO MOMENTO DE CIRCULAÇÃO E DO ÍNDICE DE 

CRITICIDADE 

 

Nessa etapa foram calculados o Momento de Circulação (MC) e o Índice de Criticidade 

(IC) para a PN analisada. Para isso aplicou-se a NBR 7613 em sua totalidade, utilizando os 

dados já coletados nas etapas anteriores. 

Como resultado da aplicação da norma obteve-se os seguintes valores de MC e IC: 

MC = (VD x TD + 1,4 x VN x TN) x L = 376711,718 

e 

IC = fc x (VD x TD + 1,4 x VN x TN) = 542464,87392 

Como estabelecido no capítulo 3, adota-se para definição do tipo de proteção o maior 

valor entre IC e MC. Ou seja, nesse caso adotou-se o valor de IC para cruzamento na TAB. 

2.1. 

 

4.1.7 ETAPA 7 – DEFINIÇÃO DO TIPO DE PROTEÇÃO A SER IMPLEMENTADO NA 

PN 

 

De acordo com o Manual de Cruzamento identificou-se o tipo de proteção a ser 

empregado. Como já apontado na etapa 4 trata-se de uma via urbana arterial, cujo valor de IC 
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é superior a 100000. Faz-se então o cruzamento dessas informações na tabela 1e obtém-se a 

definição que deve ser implementada a proteção ativa tipo 5, apresentada na FIG 4.2, tal como 

já é existente. 

 

FIG 4.2Proteção Ativa Tipo 5. 

Fonte: Manual de Cruzamento Rodoferroviário DENATRAN (1979) 

 

Ressalta-se que, a análise da PN estuda nessa aplicação também foi realizada utilizando o 

programa elaborado em Excel. O ANEXO III desse estudo, mostra as telas do referido 

sistema, para o caso estudado. 

Com a conclusão dessa etapa finaliza o módulo I da metodologia proposta, ou seja, tem-

se apresentada a análise técnica completa da PN. 

 

4.2 APLICAÇÃO DO MÓDULO II – PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA DE ADEQUAÇÃO 

DAS PASSAGENS EM NÍVEL 

 

Na aplicação do módulo II da metodologia proposta foram consideradas as PN mapeadas 

e catalogadas pela empresa em seu sistema de gestão de passagens em nível. Entretanto, o 

cenário completo da empresa por decisão da Companhia não poderá ser divulgado e nem 

mesmo detalhado nesse estudo. Ou seja, embora internamente o estudo tenha sido realizado 

em todas as passagens em nível rodoviárias públicas da companhia, apenas foi autorizado 

referir o cenário de uma pequena amostra de 10 passagens em nível, sendo que ainda assim 

essas não poderão ser identificadas como sugere a etapa I do módulo I. 



72 
 

A pequena amostra usada tem o intuito de validar módulo II da metodologia proposta. 

Ressalta-se, porém, que para facilitar e otimizar o tempo gasto com as análises foi 

desenvolvido um programa em Excel, utilizando à linguagem de programação VBA, que 

automatizou as mesmas, o referido programa conta com todos os passos da metodologia. 

Sobre amostra estudada existem algumas considerações a serem feitas. A primeira é que 

nem todas as amostras possuem as informações necessárias para análise, e por isso serão 

consideradas como tendo o status de “NÃO ANALISADAS”. A segunda é que após a análise 

foram criados dois status para orientar a tomada de decisão por parte da diretoria da empresa, 

um indica que a PN esta “REGULAR” (adequada à norma) e outro indica que a PN está 

“IRREGULAR”. 

Ressalta-se também que a coleta dos dados necessários para o estudo foi realizada por 

uma empresa contratada pela companhia no ano de 2013 e cujo contrato esteve válido até o 

final do ano de 2015. 

 

4.2.1 ETAPA 1 – DEFINIÇÃO DA PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA EM FUNÇÃO DA 

DIFERENÇA ENTRE O TIPO DE PROTEÇÃO EXISTENTE E O TIPO DE PROTEÇÃO 

DEFINIDO EM NORMA. 

 

Sobre a amostra de 10 PN aplicou-se o módulo I, “Análise Técnica de Passagem em 

Nível”, do modelo proposto obtendo o cenário que está representado na TAB 4.1, a ser tratado 

pela concessionária estudada. 

 

TAB 4.1 Tabela de relacionando o valor da diferença entre o tipo de proteção existente e o 

tipo exigido em norma para as amostras analisadas. 
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Fonte: autor (2015). 

Tornando visual através da matriz de cores definidas no capítulo 3, tem-se: 

 

FIG 4.3Matriz de Cores das Amostras de PN. 

Fonte: autor (2015). 

 

 

Analisando a matriz de cores que é resultante da diferença entre o exigido em norma e o 

existente, consegue se determinar uma prioridade para a adequação das PN da amostra. 

Inicialmente deverá ser tratado a PN identificada como “Amostra PN – B”, dado que essa 

apresenta a maior discrepância entre o real e o normatizado. Posteriormente, a prioridade 

deveriam ser as PN identificadas como “Amostra PN – A” que também é Sem Nenhuma 

sinalização e depois a PN da “Amostra PN – E”.  

 

4.2.2 ETAPA 2 – LEVANTAMENTO DO HISTÓRICO DE ACIDENTES DAS PN 

 

Nessa etapa foram levantados todos os parâmetros relacionados ao histórico de acidentes 

das 10 PN analisadas. Esses dados serão utilizados na próxima etapa. 
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3.2.3 ETAPA 3 – CÁLCULO DO FATOR PONDERADO DE ACIDENTES PARA CADA 

PN ANALISADA 

 

Para definição de qual PN deverá ser tratada primeiro entre as amostras identificadas 

como “Amostra PN – C” e “Amostra PN – D”, foi calculado o valor de FPA, conforme 

definido no capitulo 3, o resultado está apresentado na TAB 4.2. 

 

TAB 4.2 Tabela de valor do FPA para as amostra de PN C e D. 

 

Fonte: autor (2015). 

 

Analisando a tabela conclui-se que a “Amostra PN – D” deverá ser priorizada frente a 

“Amostra PN – C”. 

Ao fim dessa etapa o módulo II está concluído, e com isso está definida a forma como 

devem realizar as adequações, evidenciando assim a efetividade do mesmo. 

Deve-se destacar que a validação efetiva da metodologia proposta ocorreu também de 

forma prática na concessionária estudada. Isso porque, após a apresentação da lista de 

prioridade para sua diretoria, a mesma foi efetivada e assim todas as pendências das amostras 

analisadas foram sanadas. Ou seja, todas as PN avaliadas nesse estudo foram regularizadas do 

ponto de vista normativo. 

Por fim, ressalta-se que com a execução dos dois módulos do modelo proposto através do 

estudo de caso é possível afirmar que o objetivo traçado para o mesmo foi atingido. Isso faz 

com que o mesmo torne-se válido, ou seja, a proposta de elaboração de metodologia que 

categorize as passagens em nível definindo o tipo de sinalização a ser aplicado em cada caso é 

cumprida. 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia  proposta tem como objetivo principal a padronização da forma de se 

analisar e de solucionar o problema dos cruzamentos ferroviários no país. Ou seja, a solução 

desse problema logístico e de segurança precisa ser única para o mesmo grupo de travessias 

cujos parâmetros são comuns. 

A metodologia procura estabelecer os parâmetros e o fluxo de análise dos cruzamentos. 

Isso porque, com a fundamentação teórica conseguiu-se obter uma base de parâmetros, já 

utilizados internacionalmente, e que até o presente estudo não eram aplicados nas análises das 

passagens em nível no Brasil. É nesse contexto de uso e adequação de parâmetros a serem 

considerados nas análises é que ocorre a primeira contribuição desse estudo. Uma vez que, o 

comparativo de parâmetros utilizados em diferentes países e no Brasil apresentados na TAB 

2.3, retrata exatamente essa análise e orienta a tomada de decisão sobre quais desses deveriam 

ser utilizados, como por exemplo, a inclusão dos índices históricos de acidentes e a análise da 

distância de visibilidade até então contemplada apenas em projetos de novos cruzamentos. 

A inclusão da análise de visibilidade como etapa de decisão na metodologia pode esse ser 

considerada o grande diferencial em relação a análise que se faz atualmente. A referida 

análise de visibilidade torna-se, portanto um limitador sobre o tipo de proteção a ser utilizado, 

já que em alguns casos pode restringir o uso de sinalização passiva. Esse tipo de análise 

correlaciona a velocidade ferroviária máxima autorizada no trecho com a distância de 

visibilidade necessária para um veículo realizar a travessia da passagem em nível em 

segurança. 

Assim, a execução do módulo I da metodologia correlaciona às normas vigentes no país 

com a nova análise de visibilidade. Já o módulo II, define uma priorização de atuação nas PNs 

frente aos recursos disponíveis.  

Sobre os resultados obtidos após a realização do estudo de caso, onde se aplicou a 

metodologia em uma das principais concessionárias ferroviárias do país, pode-se observar que 

o modelo proposto atinge seus objetivos. Isso porque, a análise realizada em um grupo de 

passagens em nível permitiu verificar e efetivar a aplicação dos conceitos apresentados pelo 

modelo. Ou seja, ao final desse estudo, que como mencionado no capitulo 4 ocorreu em toda 

as passagens em nível da concessionária mas só teve autorização de divulgação de uma 
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pequena amostra, pode-se concluir que a metodologia proposta se mostra confiável e segura 

para ser utilizada como modelo de categorização e sinalização das passagens em nível no 

Brasil. 

Como orientação de estudos futuros sugere-se a análise para os demais tipos de 

cruzamentos ferroviários, sobretudo as passagens de pedestres, visto que para esse tipo de 

cruzamento não existem nem ao menos normas que norteiam um processo inicial e a 

correlação da distância de visibilidade ferroviária com a distância de visibilidade definida 

pelo Departamento de Estradas de Rodagem. Além disso, sugere-se a revisão dos tipos de 

proteção e controle detalhados no manual de cruzamento rodoferroviários focando 

principalmente na análise de custos de investimentos e manutenção. 

O programa desenvolvido para otimizar as análises técnicas, em linguagem de 

programação Visual Basic na plataforma de Excel, está sendo tratado como uma próxima 

etapa do presente estudo, isso porque estão ocorrendo discussões com empresas de tecnologia 

de informação para criação de um sistema em plataforma especifica para as análises. A ideia é 

que o referido programa funcione independente, ou seja, após os dados coletados os mesmos 

serão imputados em um banco de dados e analisados automaticamente. Esse mesmo sistema 

poderá ser atualizado remotamente, através de visitas em campo, e uma nova análise poderá 

ocorrer com apenas alguns comandos. 
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7 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7.1 ANEXO I - NBR 7613 – Via férrea – Travessia rodoviária - Momento da circulação, grau 

de importância e índice de criticidade. 
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8.2 ANEXO II NBR 15680 – Via férrea – Travessia rodoviária – Passagem de nível pública – 

Requisitos de projeto. 
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8.3 ANEXO III - Telas do Programa em Excel Para Análise Técnica de Passagem em Nível. 
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