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A segurança é o elemento mais importante 
na execução de tarefas.

Para que sua jornada de trabalho seja sempre segura, é 
essencial obedecer às seguintes regras:

a) Sempre tome o máximo de cuidado, evitando danos a si 
e aos seus colegas de trabalho. Mantenha-se em alerta 
e atento sempre quando realizar suas tarefas. Procure 
programar seu trabalho para evitar acidentes.

b) Em caso de dúvida ou incerteza, sempre escolha a opção 
mais segura.

Sublinhe as respostas a estas perguntas à medida que 
você lê:

1) Em caso de dúvida ou incerteza, qual opção deve ser 
tomada?

2) O que é EPI?

3) Em quais atividades os EPI’s devem ser utilizados? 

4) O que deve ser revisado antes de iniciar um dia de 
trabalho?

5) O que você deve fazer ao identificar um problema  na 
via, ponte ou sinal?

6) Quais são as medidas administrativas que serão tomadas 
caso você não obedeça corretamente os procedimentos 
estabelecidos pelo R.O.?

Capítulo 1

Está com dúvida?                                      Escolha segurança!

Responsabilidades Gerais

c) Qualquer incidente, dano pessoal, problemas na via, 
ponte, sinal ou qualquer má condição que pode colocar 
você ou a segurança da ferrovia em risco, informe 
imediatamente o CCO (centro de controle operacional) 
ou o chefe de pátio, através do primeiro meio de 
comunicação disponível. Depois, se solicitado, faça um 
relatório escrito relatando o ocorrido.

1.1 | Segurança e Obrigações

Possua sempre um exemplar do R.O. ao seu alcance quando 
estiver em serviço.

Circular de Instruções Especiais (CIE)

Se o seu trabalho for influenciado pela CIE, leve sempre com você 
uma cópia atualizada da circular. O aviso de uma nova circular 
de instruções especiais é feito através de um boletim de serviço. 
Este aviso é feito com pelo menos 24 horas de antecedência a uma 
nova CIE. No momento em que uma nova circular de instruções 
especiais entra em vigor, ela substitui a anterior.

d) O uso de EPI é obrigatório em todas as atividades. Para 
cada tipo de risco, existe um tipo específico de EPI. Por 
isso utilize o EPI indicado para cada situação.

Ao ver um colega de trabalho realizando um procedimento de 
forma errada, oriente-o de acordo com as normas estabelecidas 
pelo R.O.

O cumprimento destas instruções é de sua responsabilidade 
e de todos os outros colaboradores. Se os procedimentos não 
forem obedecidos, as medidas administrativas serão tomadas, 
como cartão vermelho, advertência entre outros.

Ao identificar um problema, sempre informe o CCO ou o chefe 
de Pátio, utilizando qualquer meio de comunicação disponível.

A não obediência dos procedimentos de 
segurança implicará em advertência.

1.2 | Normas, Instruções e 
          Regulamentos Operacionais
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Teste de Eficiência: •	

 Teste aplicado pelos Supervisores, que tem por objetivo 
verificar o cumprimento das normas, podendo ser teste 
de Eficiência Satisfatório ou Insatisfatório em caso do não 
cumprimento das regras. O insatisfatório gera pontuação 
negativa que implica em reciclagem do R.O.

Esclarecimentos

Esclareça com seu superior suas dúvidas em relação a qualquer 
norma, regulamentação, instrução ou procedimento do qual 
não estiver seguro.

Cursos

Para conhecer e obedecer todas as normas do Regulamento 
Operacional, manuais operacionais, procedimentos 
operacionais e instruções, você deve assistir aos cursos de 
treinamento e ser aprovado nos exames, além de receber testes 
mensais e reciclagem anual deste regulamento. 

Produtos Perigosos

Se você manipula produtos perigosos, familiarize-se com as 
regras e use EPI adequado para a tarefa. Evite ao máximo 
fazê-lo em perímetros urbanos, em área de maior risco ou em 
locais que possam causar danos ao meio ambiente.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Equipamento de proteção individual tem como prioridade lhe 
oferecer proteção. 

Boletins de Serviço

O Boletim de Serviço é um documento oficial que consta 
informações relacionadas a normas e práticas da operação.

Um boletim é válido até que um novo 
boletim altere ou anule o anterior.

Ele substitui qualquer regulamentação ou 
documento que discorde dele, inclusive 
o R.O. Os boletins de serviço são 
numerados em forma consecutiva e são 
localizados nos quadros de avisos da empresa.

Revise os boletins de serviço, circulares, instruções e avisos 
antes de se iniciar um dia de trabalho ou uma viagem. 
Os tripulantes ou qualquer outra pessoa envolvida com a viagem 
devem revisar os boletins de serviço que corresponderem aos 
seus setores de trabalho.

Normas Emitidas, Canceladas ou Modificadas

As normas do regulamento operacional (R.O.) podem ser 
alteradas ou canceladas. Estas mudanças são comunicadas 
através de boletins de serviço ou por instruções especiais.

Medidas Disciplinares

Cartão vermelho (CV)•	 :

 Se você não seguir as regras de segurança pessoal 
receberá uma advertência através do cartão vermelho. 

Tenha o R.O. sempre ao seu alcançe.

Revise os avisos, boletins e circulares diáriamente 
antes de iniciar a sua jornada de trabalho.

Sempre que tiver alguma dúvida, pergunte ao seu
supervisor. Ele estará sempre disposto a ajudar.

EPI (Equipamento de proteção individual)
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1) Segurança, é um elemento:

 Irrelevante
 Importante

2) O uso dos EPI é:

 Proibido
 Obrigatório
 Opcional

3) Ao ver um colega de trabalho realizando uma 
tarefa de forma insegura, você deve:

 Ignorar
 Avisar rapidamente o supervisor
 Orientá-lo de acordo com as normas do R.O.

4) Ao exceder as suas horas de serviço, você deve:

 Avisar o controlador
 Abandonar o trem na via principal
 Não avisar ninguém

1.7 | Subir no Teto

1.3 | Horas de Serviço

1.4 | Cumprir as Instruções

1.5 | Apresentação ao Serviço

Você deve se familiarizar com 
suas tarefas, cumprindo-as 
dentro do expediente. Use o 
tempo de folga de tal maneira 
que, quando for necessário, esteja 
em condição de cumprir com suas 
obrigações.

Não exceda as horas de serviço 
sem autorização.

Contudo, nunca deixe ou 
abandone trens, locomotivas, 

Cumpra com as instruções de seus superiores, assim como 
as instruções dadas por outros gerentes da empresa quando 
tiverem aplicação em seus serviços.

Lembre-se: você está sob a autoridade do supervisor da ferrovia 
na qual está operando. Quando estiver em outra ferrovia, 
você será dirigido pelo regulamento operacional e instruções 
especiais da ferrovia em que estiver operando.

Apresente-se no horário e local 
designado, com o equipamento 
necessário para cumprir seu 
serviço, sem estar sob efeito de 
bebidas alcoólicas, drogas ou 
fortes medicamentos.

Durante a jornada de trabalho 
dedique-se exclusivamente à 
ferrovia sem deixar de executar 
suas tarefas. Não trocar serviços 
ou permitir que outros façam 
seu trabalho sem autorização 
apropriada.

Não exceda as horas de
serviço sem autorização.

vagões ou veículos ferroviários na via principal sem a proteção 
apropriada e permissão do controlador de tráfego, mesmo que 
seja para conferência de cauda.

Condutores e operadores devem avisar o controlador sempre 
que estiverem com dez horas de serviço e previsão de 
ultrapassar doze horas de trabalho.

Não trabalhe sobre 
o efeito de bebidas 

alcoólicas, drogas ou fortes 
medicamentos.

Esteja atento ao movimento dos trens, locomotivas, vagões 
e outros veículos ferroviários em qualquer momento, via ou 
sentido.

Não pare sobre a via quando trens, locomotivas ou veículos 
ferroviários estiverem se aproximando. Fique ciente dos locais, 
das estruturas, das obstruções e dos gabaritos e não pise ou 
caminhe sobre os trilhos.

Caso você esteja realizando a ronda, redobre sua atenção e 
fique atento a qualquer problema que coloque em risco a sua 
segurança e a dos seus colegas.

Se sua tarefa exigir a ocupação do teto de vagões em trens 
ou manobras, realize-a com conhecimento do condutor. Para 
subir ou descer do teto do vagão o trem deverá estar parado.

Caso seja necessário permanecer sobre o teto durante a 
movimentação do trem, permaneça sentado próximo ao centro 
do vagão e atento à existência de estruturas ou outras restrições 
de gabarito.

Só ocupe o teto de um vagão após avisar o condutor.

1.6 | Atenção para o Movimento do Trem

Ao passar de um vagão para outro, desça primeiro do vagão 
em que se encontra, utilizando as escadas e estribos e somente 
após estar no solo inicie a subida em outro vagão, também 
utilizando as escadas e estribos. Essa operação só poderá ser 
feita com o trem parado.

NUNCA SALTE ENTRE OS VAGÕES

Obs.: em vagões tanque, subir apenas na lateral.
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Permaneça sentado ao centro do vagão quando estiver em movimento

1.8 | Responsabilidade do
          Pessoal de Trens

1.10 | Responsabilidades dos
            Controladores de Tráfego

O Condutor é responsável pela segurança e proteção de 
seu trem, pelas pessoas que viajam nas cabines além do 
cumprimento das normas.

Responsabilidade do Condutor

É o responsável pela operação da locomotiva e a condução do 
trem. Antes de assumir um trem, verifique as condições do 
mesmo junto ao Condutor que está entregando o trem.

Responsabilidades de Outros Colaboradores no Trem

Qualquer colaborador que se encontre no trem deve ter o 
conhecimento do R.O para que em uma situação de emergência 
o mesmo saiba como parar o trem imediatamente, caso o 
condutor esteja impossibilitado de fazê-lo.

Sublinhe as respostas a estas perguntas à medida que 
você lê:

7) Sob qual autoridade você estará sendo supervisionado, 
no momento em que estiver em uma ferrovia?

8) Se for necessário subir no teto de vagões de trens em 
manobras, quem você precisará informar antes de  realizar 
o procedimento?

9) Qual procedimento deve ser tomado se for necessário 
passar de um vagão para o outro? 

10) O que deve ser feito ao identificar uma 
irregularidade?

11) Em caso de incêndio no trem, e havendo possibilidade 
de propagação do fogo, qual procedimento deve ser tomado 
em relação ao trem?

12) Não havendo pessoal disponível, cuja função seja 
inspeção de vagões, cada vagão posicionado no trem 
poderá ser manobrado somente depois de receber quais 
inspeções de segurança?

13) O que deve ser feito em caso de falha no dispositivo 
homem-morto?

Em Pátios assistidos, a operação estará sob autoridade do 
Chefe de Pátio. Ele é responsável pela supervisão das pessoas 
que trabalham no pátio. 

O chefe de pátio deve garantir que todos trabalhem com 
segurança, eficiência, de maneira econômica e de acordo com 
as regras da Ferrovia.

Os chefes devem garantir também, que a movimentação
dos vagões e as manobras sejam pontuais, bem como dos trens 
que circulam em seu pátio.

Em pátios onde não houver um chefe responsável, as tripulações 
dos trens efetuarão os cruzamentos e manobras de acordo com 
a regra 4.4. 

Os colaboradores devem estabelecer contato via rádio para 
verificar cruzamentos e/ou manobras.

Os Pátios Assistidos estão sob autoridade do Chefe de Pátio.

Os Controladores de tráfego comandam e supervisionam 
o movimento dos trens, além de instruir e orientar os 
colaboradores relacionados a estes movimentos.

Não altere, de nenhuma forma, as funções normais de 
equipamento, locomotivas, vagões, veículos ferroviários 
ou qualquer propriedade da Ferrovia, exceto em caso de 
emergência. Informe à área responsável pela manutenção junto 
ao CCO qualquer mudança feita durante as emergências.

Equipamentos de rádio.

1.9 | Responsabilidade em Pátios
          Assistidos

1.11 | Cuidados com Veículos,
            Equipamentos e Bens da Ferrovia
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1.12 | Viajando na Locomotiva

Revise as condições de seu equipamento e suas ferramentas de 
trabalho. Se descobrir algum defeito, não use o equipamento 
até que esteja em condições seguras de trabalho e informe os 
defeitos ao supervisor de área.

Não altere ou tente consertar um equipamento 
danificado. Informe o problema ao seu supervisor.

Transporte de Colaboradores em Trens

O embarque e desembarque em trens é restrito a colaboradores 
própios e terceiros, que estejam em serviço da ALL e dentro de 
sua jornada de trabalho.

Para o Transporte de Colaboradores as Seguintes Condições 
Devem ser Obedecidas:

Autorização do transporte por macro ou rádio do CCO.•	
O colaborador deve estar uniformizado e com todos os •	
EPI ś (óculos, protetor auricular e botina).
O embarque e desembarque deve ser com o trem parado.•	
O condutor somente pode iniciar o movimento do trem, •	
quando todos estiverem dentro da cabine.
A viagem na locomotiva comandada é permitida somente •	
para colaboradores próprios envolvidos na operação de 
trens, manutenção de material rodante ou de equipamentos 
de bordo, limitado a 6 pessoas por locomotiva.
Para o caso de programas da ALL, como trem da família, •	
conheça o seu trabalho ou outros, será permitido o 
transporte mediante a autorização prévia do gerente da 
UP (Unidade de Produção) por e-mail. Neste caso deverá 
ser apresentado ao condutor o e-mail impresso com os 
nomes das pessoas autorizadas.

A Viajem Fora da Cabine Somente Será Permitida:

Somente para realizar inspeção de linha, de trens •	
cruzando, material rodante e equipamento de TO
Somente na frente da locomotiva e quando a mesma tiver •	
corrimão frontal devidamente fixado.
Somente se o colaborador estiver apoiado no mínimo por •	
3 pontos de apoio (2 pés e 1 mão ou 1 pé e 2 mãos).
No Máximo 6 pessoas por locomotiva, limitado a 3 •	
pessoas do lado de fora da locomotiva.” 

Os trens somente podem partir da origem com as funções
de segurança do CBL em funcionamento.

Condutor dentro da cabine da locomotiva

Sempre informe as irregularidades aos seus superiores ou 
pessoas responsáveis. Assim você garante sua segurança e dos 
seus colegas, além de prevenir acidentes e danos a ferrovia.

Informe qualquer irregularidade ao seu supervisor.

Extintor.

Tome todas as precauções para prevenir prejuízos e perdas por 
incêndio. Os colaboradores devem informar prontamente ao 
controlador de tráfego se algum incêndio for detectado. Se o 
incêndio for no trem, inicialmente, dependendo das proporções 
do incêndio, a tripulação deve tentar apagá-lo utilizando 
adequadamente os extintores e/ou solicitar socorro.

Analise a formação do trem e, havendo possibilidade de 
propagação do fogo, reposicione ou corte o trem. Nunca 
prossiga com veículo em chamas.

Em caso de incêndio próximo 
da via que ofereça risco ao 
trem, pare-o imediatamente. 
Caso conheça a causa do 
incêndio, informe-a.

O uso de extintor deve 
ser para a atividade que 
se destina e qualquer 
irregularidade no extintor, 
ou após o uso, deve ser 
informada ao CCO Mecânica 
ou à área de segurança.

1.13 | Dever de Informar

1.14 | Incêndios
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Mangueiras ou objetos que possam estar arrastando;

Portas não fechadas devidamente;

Vazamentos de um vagão rotulado “produtos perigosos”;

Aparelho de engate inseguro;

Superaquecimento de rodas e /ou de mangas de eixo;

Rodas quebradas ou trincadas;

•	Freios	que	não	aplicam	e/ou	não	aliviam;
•	Qualquer	perigo	iminente	que	possa	causar	um	incidente.

1.15 | Cargas Fora de Gabarito

Carga fora de gabarito.

Quando houver vagões carregados com cargas fora de 
gabarito ou próximo do limite de gabarito, estes deverão 
estar posicionados na parte da frente da composição após as 
locomotivas. 

Os trens que possuem este tipo de carga receberão instruções 
especiais. No caso contrário as instruções devem ser 
solicitadas ao controlador de tráfego. Certifique-se que esse 
tipo de carga passará sem problema por áreas muito estreitas, 
inclusive por trens, veículos ferroviários e equipamentos em 
vias adjacentes.

Quando não houver pessoal disponível, cuja função seja 
inspeção de vagões, cada vagão posicionado no trem poderá 
ser manobrado somente depois de receber a seguinte inspeção 
de segurança:

Inclinação

Depressão

Posição correta sobre os truques

1.16 | Inspeção de Vagões
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1.17 | Obrigatoriedade de Uso do CBL

Cargas abertas sobre um vagão plataforma devem estar presas 
com segurança. O vagão com defeito, que não possa fazer seu 
movimento com segurança, deve ser consertado ou retirado 
do trem.

Vagões que requeiram reparações e tenham um rótulo com 
indicação de que somente possam ser movidos com segurança, 
devem ser levados ao ponto de reparação mais próximo.

5) Saltar entre vagões é:

 Proibido
 Permitido

6) Em caso de incêndio, deveríamos:

 Correr desesperadamente
 Chamar todos para ver
 Tomar as provedências da regra 1.14

7) Em caso de carga fora do gabarito, a mesma 
deve ser posicionada:

 Na cauda do trem
 Imediatamente atrás da locomotiva
 No pátio mais próximo

8) CBL é:

 Confederação brasileira de logistica
 Freio manual
 Computador de bordo da locomotiva

Todos os trens devem partir com as funções de segurança do 
CBL e o dispositivo homem-morto em boas condições. 
As Funções de Segurança são as seguintes:

Licença reconhecida e representada no sentido correto •	
pelo CBL (tracejada) exceto para trechos definidos em 
Boletim de Serviços. 
Cerca eletrônica.•	
Marcação de velocidade.•	
Marcação de freio.•	
Para trechos de serra definidos em CIE:•	

	 •	Subida:	Ponto	de	aceleração	
	 •	Descida:	Dinâmico

Em caso de falha de qualquer função de segurança durante o 
trajeto, deverá ser respeitado o seguinte procedimento:

O trem deverá parar, obter a autorização do COO e •	
prosseguir somente até o próximo pátio de cruzamento. 
Se a falha for no velocímetro o trem poderá prosseguir, 
com velocidade não superior a 50% da VMA (Velocidade 
Máxima Autorizada) do trecho, estimada através dos 
marcos quilométricos.

Na falha do dispositivo homem-morto o trem somente poderá 
prosseguir com a presença de outro colaborador devidamente 
habilitado para aplicar o freio de emergência até o posto ou 
oficina mais próximo, ou em local onde seja possível fazer a 
recuperação ou a substituição da locomotiva com falha.

Em caso de falha na buzina em perímetro urbano o trem 
deverá parar, avisar o CCO e aguardar socorro. Em outros 
locais poderá prosseguir com velocidade de 10km/h nas PN’s 
até o próximo pátio de cruzamento. Deverá ser utilizado o sino 
da locomotiva nesse caso.

Quando algum rodeiro passar descarrilado ou alguma peça 
que estiver sendo arrastada quebrar a barra do dispositivo 
detector de descarrilamento, será transmitida para o rádio da 
locomotiva (ou diretamente para o CCO no trecho de CTC), no 
mesmo canal de manobra do trecho onde estiver trafegando, 
uma mensagem de voz, em um dos seguintes formatos:

A. Atenção! Descarrilamento no km 8+970 entre Eng. Bley 
e Lapa!

B. Atenção! Descarrilamento no km 8+970 entre as estações 
Eng. Bley e Lapa!

C. Atenção! Atenção! Descarrilamento no km 8+970 entre 
as estações (Eng. Bley e Lapa)!

Alguns dispositivos emitem um sinal sonoro antes da 
mensagem de voz ser iniciada. Ao ouvir qualquer uma das 
mensagens anteriores ou receber uma comunicação do CCO, 
no caso do CTC, o trem deverá ser parado e tanto a composição 
quanto a via deverão ser vistoriadas minuciosamente antes de 
prosseguir.

1.18 | Detectores de Descarrilamento

Por medida de segurança, caso nenhuma irregularidade seja 
encontrada, com o objetivo de verificar se houve ou não 
alarme falso, a barra detectora deverá ser inspecionada antes 
de prosseguir, não sendo indicação falsa, identificar o motivo 
da quebra. Caso ocorra indicação falsa o CCO deverá ser 
comunicado imediatamente.
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Treinamento de Regulamento de Operações - R.O.

Nome:

Instrutor:

Data:       /       /

Local:

Responda as questões a seguir, destaque esta folha e entregue-a ao seu instrutor.

Avaliação de conhecimentos
Capítulo 1 - Responsabilidades Gerais

1) Em caso de dúvida ou incerteza, qual opção deve ser tomada?

2) O que é EPI?

3) Em quais atividades os EPIs devem ser utilizados? 

4) O que deve ser revisado antes de iniciar um dia de trabalho?

5) O que você deve fazer ao identificar um problema  na via, ponte ou sinal?

6) Quais são as medidas administrativas que serão tomadas caso você não obedeça corretamente os procedimentos 

estabelecidos pelo R.O.?

7) Sob qual autoridade você estará sendo supervisionado, no momento em que estiver em uma ferrovia?

8) Se for necessário subir no teto de vagões de trens em manobras, quem você precisará informar antes de  realizar 

o procedimento?

9) Qual procedimento deve ser tomado se for necessário passar de um vagão para o outro? 

10) O que deve ser feito ao identificar uma irregularidade?

11) Em caso de incêndio no trem, e havendo possibilidade de propagação do fogo, qual procedimento deve ser 

tomado em relação ao trem?

12) Não havendo pessoal disponível, cuja função seja inspeção de vagões, cada vagão posicionado no trem poderá 

ser manobrado somente depois de receber quais inspeções de segurança?

13) O que deve ser feito em caso de falha no dispositivo homem-morto?
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Capítulo 2

Regulamento do Uso do Rádio

2.1 | Transmissão

Todo colaborador que opere o rádio deve conhecer os seguintes 
procedimentos:

a) Antes de transmitir, ouvir o suficiente para ter certeza de 
que o canal está desocupado.

b) Identificar-se adequadamente, descrevendo as iniciais da 
ferrovia na primeira comunicação, seu nome e número, 
ou prefixo do trem.

Diga “CÂMBIO” para indicar à pessoa com a qual você está 
se comunicando que você está aguardando uma resposta dela.

Para indicar que a conversa está concluída, diga à ela:
“CÂMBIO	FINAL”.

Escute antes de falar.

Identifique-se corretamente

Faça uso do “câmbio” nas conversas por rádio

Utilize sempre o suporte peitoral do rádio.

c) Não prosseguir antes do receptor informar que está em 
condições de receber a mensagem.

d) Utilizar obrigatoriamente o suporte peitoral refletivo ao 
usar o rádio durante as operações de manobra.

Sublinhe as respostas à estas perguntas à medida que 
você lê:

1) O que deve ser informado ao iniciar uma conversa via 
rádio?

2) Quando a palavra “câmbio” deve ser usada?

3) Onde o rádio deve estar portado? 

4) Quais são os usos impróprios do rádio?

5) O que fazer quando receber uma mensagem incompleta 
via rádio?

6) Como é feito o teste do rádio?

7) Ao aproximar-se dos pátios onde houver cruzamento 
programado, o que deve ser feito?

8) Quando “câmbio final” deve ser usado?

9) A palavra “emergência” deve ser usada em quais 
situações?

2.2 | Câmbio
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Repita as transmissões que possam afetar a segurança.

Toda chamada de emergência virá com a palavra
“emergência” dita três vezes

Não execute nenhum comando não compreendido por completo.
Solicite a repetição da transmissão.

2.4 | Comunicações não Compreendidas    
          ou Incompletas

2.5 | Escuta Permanente

2.8 | Uso Impróprio

2.9 | Informação Sobre Trens e Sinais Fixos

2.10 | Uso de Rádio para Manobras2.6 | Recepção de Transmissão

2.7 | Chamadas de Emergência

Se você não compreender uma comunicação de rádio ou 
recebê-la incompleta, desconsidere-a e peça para a pessoa 
repetir.
Se a informação incompleta afetar a segurança das pessoas, 
do público ou causar danos materiais, pare o trem até que a 
situação seja esclarecida.

Quando houver pessoal de serviço nas estações rádio-base, 
em unidades móveis (locomotivas e veículos) ou trabalhos na 
via, ligue o seu rádio, sintonize-o no canal correspondente e 
ajuste-o para receber comunicações, assim como a recepção 
de todas as transmissões dirigidas à estação ou à unidade 
móvel em serviço.

O rádio é uma ferramenta de trabalho, portanto utilize-o de 
maneira correta.

Não utilize o rádio para transmitir informações irrelevantes 
ao trabalho ou de caráter pessoal. Não transmita informações 
falsas ou duvidosas, e também palavrões, termos indecentes, 
gírias ou brincadeiras.

O rádio/MCT não deverá ser usado pelo condutor de um trem 
para dar informações ao condutor de outro trem a respeito de 
aspecto de sinais em trecho de CTC, posição de AMV elétrica 
em trecho de CTC, cauda do próprio trem, localização em 
licenças permissivas, ou restrições ou outra informação que 
não seja para alertar sobre uma emergência.

Ao usar o rádio em manobras, forneça tanto a direção quanto a 
distância que será percorrida. 

O condutor deverá repetir a informação passada e em 
movimentos de recuo deverá estar preparado para parar 
a marcha na metade da distância especificada caso perca o 
contato via rádio

Ao receber uma chamada de rádio, confirme o recebimento 
dela, desde que esta confirmação não interfira na segurança 
da execução de suas tarefas.

Toda chamada de emergência virá com a palavra “emergência” 
dita três vezes. Em locais com comunicação via rádio com 
o CCO, o botão de emergência do rádio também deverá ser 
utilizado.

A chamada de emergência deve ser utilizada somente
nos casos de:

Acidentes pessoais;•	
Incêndio;•	
Obstruções de via;•	
Descarrilamentos;•	
Choques;•	
Tempestades;•	
Danos à propriedade da Empresa;•	
Outras situações que possam causar sérios atrasos ao •	
tráfego.

As informações emergências devem ser dadas da forma mais 
detalhada possível. Dê prioridade às comunicações vindas de 
uma estação ou de um trem em perigo.

Ao receber uma transmissão, que contenha informação, 
instrução ou aviso que possa afetar a segurança de uma 
operação ferroviária, você deverá repeti-la após ouvir “câmbio” 
do emissor.

2.3 | Repetição
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Entre em contato com o trem com o qual irá curzar
2 km antes da entrada do pátio.

Em manobras, esteja sempre preparado para parar na metade da 
distância especificada.

2.11 | Testes

2.12 | Mau Funcionamento do Rádio

2.13 | Comunicação Antes de Cruzamentos

Teste os rádios antes do início de qualquer jornada de trabalho. 
Para testá-los, transmita uma mensagem de voz de um rádio 
para o outro.

Rádios que não funcionarem bem ou estiverem mal 
conservados, não devem ser usados. Se necessário solicite 
outro rádio com o seu supervisor.

Em trechos de ACT, entre em contato com o condutor do trem 
com o qual irá cruzar, sempre que se aproximar dos pátios onde 
houver cruzamento programado. Esse contato deverá ocorrer 
2 km antes da entrada do pátio. Durante essa comunicação, 
verifique o posicionamento do trem nas linhas e dos AMV ś.

Outro trem poderá não estar nas proximidades do pátio, ou 
até fora do alcance do rádio. Nesse caso, o condutor do trem 
que chegar primeiro deverá se atentar à chamada do trem que 
se aproxima, além de cumprir com os procedimentos normais 
estabelecidos em cruzamentos.

1) Ao fazer uma transmissão quando você espera 
uma resposta, ao final da frase você deve dizer:

 Tchau
 Câmbio

2) Se você não compreender uma mensagem, o 
que deve fazer:

 Ignorar e continuar o que estava fazendo
 Pedir para repetir
 Desligar o rádio

3) Se houver problema com o rádio você deve:

 Tentar consertar
 Jogar fora
 Solicitar outro para o seu supervisor

4) Em trechos de cruzamento, você deve entrar 
em contato com o outro trem quando:

 Avistar o outro trem
 Passar pelo outro trem
 Estiver 2 quilômetros antes
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Treinamento de Regulamento de Operações - R.O.

Nome:

Instrutor:

Data:       /       /

Local:

Responda as questões a seguir, destaque esta folha e entregue-a ao seu instrutor.

Avaliação de conhecimentos
Capítulo 2 - Uso do Rádio

1) O que deve ser informado ao iniciar uma conversa via rádio?

2) Quando a palavra “câmbio” deve ser usada?

3) Onde o rádio deve estar posicionado? 

4) Quais são os usos impróprios do rádio?

5) O que fazer quando receber uma mensagem incompleta via rádio?

6) Como é feito o teste do rádio?

7) Ao aproximar-se dos pátios onde houver cruzamento programado, o que deve ser feito?

8) Quando “câmbio final” deve ser usado?

9) A palavra “emergência” deve ser usada em quais situações?
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Capítulo 3

Velocidade nas vias, sinais,
bandeiras e seu uso

3.1 | Restrições de Via

Qualquer restrição ou trabalhos de manutenção na via 
serão informados através da Licença. Na licença constarão 
informações sobre as condições da via e/ou a localização da 
equipe que estará efetuando os trabalhos.

O condutor deve ler e compreender todas as restrições 
existentes nas licenças que interfiram no seu setor de trabalho. 
As restrições devem ser revisadas durante todo o percurso e a 
cada aproximação de pátios e desvios.

Velocidades Máximas e Restrições: 

As velocidades máximas autorizadas e restrições são 
determinadas através dos boletins de via. As restrições 
também são apresentadas na própria licença. Tanto no sistema 
ACT como no CTC serão emitidos boletins formulários A e B 
para os trens. Caso ocorra divergências entre as restrições nos 
boletins de via e licença, o condutor deverá respeitar a mais 
restritiva.

Condutor lendo a licença no CBL.

Restrições contidas na Licença.

Restrições contidas na Licença.
Nas vias desviadas controladas (Seções de Bloqueio), a 
velocidade será a máxima permitida pela via permanente.

Em PN’s (Passagens de Nível) com restrições de velocidade 
constantes em boletins de via A, porém não relacionadas à 
via permanente, o trem poderá retomar a velocidade máxima 
permitida no trecho, após a passagem da locomotiva pela PN.

Nos quilômetros onde houver trabalhos autorizados na via 
juntamente com o chefe da turma encarregado do serviço, seu 
nome constará na licença. Os trens o chamarão por rádio e 
utilizarão a buzina quando estiverem 2 km antes da sua área 
de trabalho. As áreas de trabalho devem ser protegidas por 
bandeiras.

Sublinhe as respostas à estas perguntas à medida que 
você lê:

1) Qualquer restrição ou trabalhos de manutenção na via 
serão informados através de que?

2) As velocidades máximas autorizadas e restrições são 
determinadas através de que?

3) Dentro dos limites de trabalho, é necessário manter a 
velocidade determinada por quem?

4) O que deve ser feito quando na licença constar velocidade 
zero (0) à frente dos quilômetros que limitam a área de 
trabalho?

5) Se durante a condução você não compreender o 
significado de um sinal o que deve ser feito?

6) Agitar os dois braços ao lado do corpo e acima da 
cabeça, com movimentos para cima e para baixo é sinal 
manual para o que?

7) O que deve ser feito caso você visualizar uma pessoa 
agitando de forma vigorosa qualquer objeto ou luz?
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Em cada licença recebida, constarão as restrições de velocidade 
referentes às seções de bloqueio autorizadas a serem ocupadas 
para esta licença.

BOLETIM FORMULÁRIO “A” 

Indica as velocidades máximas autorizadas (VMA) ao longo 
do trecho e nos AMV’s: Entrada pela principal (EP), saída pela 
principal (SP), entrada pela desviada (ED), saída pela desviada 
(SD), e também as restrições de velocidade por local (posição 
quilométrica), por subdivisão, por trecho (entre estações), se 
na linha principal (LP) ou na linha desviada (LD), a velocidade 
máxima da restrição e o motivo da restrição.

No campo, observações serão acrescentadas a outras 
informações ou recomendações importantes, pertinentes à 
segurança ou circulação dos trens/veículos ferroviários.

BOLETIM FORMULÁTIO “B” 

Indica os locais de serviço das turmas de manutenção, o nome 
do responsável, a hora de início e final dos trabalhos (período 
de vigência da restrição), se os trens devem parar (PARE SIM) 
ou podem prosseguir com velocidade restrita (PARE NÃO).

O BOLETIM “PARE NÃO” 

Será usado para serviços próximos ou sobre a via, que não 
coloquem em risco pessoas, máquinas, equipamentos ou trens/
veículos ferroviários, e deve ser complementado com o uso de 
bandeiras (vermelha/amarela e verde) e rádio.

O trem deverá se aproximar obedecendo a regra 3.2. O chefe 
de turma deve garantir as condições de segurança que não 
impliquem na paralisação dos trens, porém se por motivo 
emergencial necessitar parar o trem, deve se comunicar via 
rádio ou outro sinal, ou colocar bandeira vermelha na entrada 
dos limites de trabalho.

O BOLETIM “PARE SIM” 

Será usado sempre que houver risco para as pessoas, máquinas, 
equipamentos ou trens/veículos ferroviários, e deve ser 
complementado com o uso de bandeiras (vermelha/amarela, 
vermelha e verde) e rádio.

O trem deverá se aproximar obedecendo a regra 3.2. O chefe 
de turma deve estar preparado para orientar os trens, fazendo 
com que se evitem paradas desnecessárias e que, ao liberar 
os trens, estes possam percorrer na maior velocidade possível 
(mais próxima da VMA do trecho).

No caso de não receber autorização, ou não poder se comunicar 
com o chefe de turma, o trem deve parar no ponto indicado no 
boletim ou na bandeira vermelha.

Em linhas duplas ou pátios de cruzamento, quando estiverem 
trabalhando sobre uma das vias, mas sem interferência/risco 
com a outra via, deverá ser colocado boletim “PARE NÃO” na 
via não afetada, para proteger pessoas e máquinas, além das 
bandeiras vermelha/amarela e verde no centro e em ambos os 
lados das vias, e da bandeira vermelha no centro e no lado da 
via afetada.

Em linhas duplas ou pátios de cruzamento, quando estiverem 

trabalhando nas duas vias, ou houver risco para pessoas, 
máquinas, equipamentos e trens/veículos ferroviários, deverá 
ser colocado boletim “PARE SIM” nas duas vias, além das 
bandeiras vermelha/amarela, vermelha e verde no centro e em 
ambos os lados das vias.

Nos trechos de descida de Serra deverão ser adotadas as 
seguintes distâncias de colocação de bandeiras:

1000 m da área de restrição – Bandeira vermelha/•	
amarela
500 m da área de restrição – Bandeira vermelha•	

Nos trechos com histórico de roubo/vandalismo, deve-se 
colocar portador (bandeireiro) ou fixar a bandeira no patim 
do trilho.

Nos trechos de linha dupla ou pátios de cruzamento, deve-se 
colocar bandeiras vermelha/amarela, vermelha e verde na via 
em serviço e bandeiras vermelha/amarela e verde na outra 
linha.

BANDEIRAS

As bandeiras de sinalização são importantes para a segurança 
ferroviária e devem ser utilizadas segundo as normas vigentes 
e deverão seguir o seguinte padrão: 

 BANDEIRA VERMELHA/AMARELA
 
Significa que o veículo pode prosseguir com velocidade restrita 
e pronto para parar em 1 km ou 500 m nos trechos de Serra.

 BANDEIRA VERMELHA
 
Significa parar de imediato e somente pode ser ultrapassada 
com ordem do responsável pelos trabalhos (nome no Boletim 
“B”).

 BANDEIRA VERDE
 
Significa término da restrição ou de local de trabalho e o 
veículo poderá prosseguir em VMA (velocidade máxima 
autorizada) somente após passar toda a composição.

 BANDEIRA VERDE/AMARELA

Indica a presença de homens/máquinas próximos, porém fora 
do gabarito da via (mínimo de 3 metros do eixo da linha)
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Exemplo Formulário B

Exemplo Formulário A
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Quando na licença constar VR, não houver bandeira vermelha 
e não for possível falar com o chefe de turma, o trem pode 
prosseguir com velocidade restrita até que o trem completo 
ultrapasse os limites de trabalho.

Alteração de Horário

Quando perceber que o trabalho na via irá encerrar antes, ou 
ultrapassar o horário estipulado, o chefe de turma deve avisar 
o controlador com antecedência e solicitar a permissão para 
alterar o horário de término do trabalho. 

O controlador irá, através de macro livre, informar os 
trens circulando na seção de bloqueio. Caso o horário seja 
ultrapassado, e você não consiga comunicação com o CCO, 
as bandeiras vermelha/amarela obrigatoriamente deverão ser 
protegidas pela presença de um colaborador.

Todo chefe de turma é obrigado a confirmar a existência do 
seu boletim formulário B, junto ao CCO, antes de iniciar os 
trabalhos na via. Caso não seja possível essa comunicação, 
as bandeiras vermelha/amarela obrigatoriamente deverão ser 
protegidas pela presença de um colaborador até a passagem do 
primeiro trem, que confirmará a existência do boletim.

Ao se aproximar de limites de trabalho, o condutor deve 
identificar-se adequadamente descrevendo as iniciais da ferrovia, 
seu nome, número da locomotiva e quilômetro pelo qual esta 
passando.

Dentro dos limites de trabalho, é necessário manter a velocidade 
determinada pelo chefe de turma.  No campo “observações” da 
licença, será informado o nome do chefe de turma e o quilômetro 
onde está sendo realizado o trabalho.

Após o trem completo passar por uma bandeira verde, ou receber 
autorização do chefe de turma, poderá retomar a velocidade 
autorizada.
 
Permissão Verbal

Exemplo:

— ALL maquinista Ronildo da locomotiva 7660 aproximando-
se da bandeira vermelha amarela no quilômetro 119, 
chamando chefe de turma João, câmbio.

— ALL chefe de turma João na escuta, pode falar maquinista 
Ronildo, câmbio.

— Bom dia João, solicito instruções câmbio.
— Bom dia Ronildo, você está autorizado a transpor bandeira 

vermelha no km 120, e adentrar meus limites de trabalho à 
velocidade autorizada para o trecho, câmbio.

— Ok! João estou autorizado a transpor bandeira vermelha 
no km 120 e, passar pelo seu limite de trabalho à velocidade 
autorizada para o trecho, câmbio.

— Correto Ronildo, câmbio final.

O chefe de turma deve vistoriar o trem que passa, informando a 
tripulação logo em seguida sobre qualquer problema encontrado, 
assim como o número do último vagão.

Exemplo:

— Chefe de turma João chamando locomotiva 7660, maquinista 
Ronildo, câmbio.

— Maquinista Ronildo na escuta João, câmbio.
— Seu trem passou pelo meu limite de trabalho sem nenhuma 

anormalidade, cauda HFD 632156-9, câmbio.
— Obrigado João, bom trabalho e, até a próxima, câmbio 

final.

Quando o chefe de turma estiver realizando trabalhos em túneis 
ou locais em que a transmissão de informações com rádio fique 
comprometida, será necessário se deslocar em direção ao trem 
que estiver se aproximando, assim que ouvir a buzina.

Quando	o	trem	tiver	que	parar

Quando na licença constar velocidade zero (0) à frente dos 
quilômetros que limitam a área de trabalho, o trem/veículo não 
deve entrar nos limites até que receba autorização do chefe de 
turma, existindo ou não bandeiras vermelhas no campo.

3.2 | Proteção para Trabalhos na Via 

3.3 | Revezamento Durante a Viagem

Velocidade Zero

Só é permitido ultrapassar o horário de trabalho
com autorização do controlador.

Condutores trocando informações sobre o trem.

As trocas de condutores devem ser feitas com rapidez e em 
locais onde não haja PN com grande fluxo de veículos. 

O condutor deve ler a licença antes de iniciar a viagem e 
conversar com o condutor anterior sobre qualquer cuidado 
especial com o trem.
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1) Caso ocorra divergências entre as restrições nos 
boletins de via e na Licença, o condutor deverá 
respeitar a velocidade:

 Boletim
 Licença

2) Quando houver trabalhos autorizados na via, 
na licença constará:

 Aviso de perigo
 O Km do trabalho e nome do chefe da turma
 Letras em azul

3) Quando perceber que o trabalho na via irá 
encerrar antes, ou ultrapassar o horário estipulado 
o colaborador deve:

 Abandonar a obra e retornar no próximo dia
 Informar o CCO
 Sinalizar com bandeiras vermelhas

4) As trocas de condutores devem ser feitas:

 Onde houver PN
 Onde não houver PN

3.4 | Sinalização

3.5 | Sinais Manuais

O responsável pelos sinais de proteção deve ter disponível as 
bandeiras ou elementos indicados, em quantidade necessária e 
em boas condições de visibilidade, para seu uso imediato.

Fique sempre alerta aos sinais e cumpra com suas indicações. 
Se você não compreender o significado de um sinal, pare o 
trem, entre em contato com o supervisor ou o CCO e esclareça 
a sua dúvida. Não atue quando um sinal for destinado a outros 
trens ou veículos.

Para dar sinais claros durante o dia e à noite, os colaboradores 
devem usar luzes ou bandeiras de cor correta.

Os colaboradores que dão sinais devem:

Certificar-se de que os sinais possam ser facilmente •	
visualizados;
Sinalizar pelo lado do condutor.•	

Se uma pessoa que estiver dando sinal manual ou luminoso 
deixa de ser vista, pare o movimento imediatamente.

Sinais defeituosos, ou exibidos de forma incorreta, devem ser 
informados imediatamente ao Controlador de Tráfego.

Os sinais manuais devem ser realizados da seguinte maneira:

PARE - NOITE

Movimentar o braço
horizontalmente utilizando 
uma lanterna de luz branca.

RECUAR

Um braço movimentando 
circularmente.

CUIDADO, DIMINUIÇÃO 
DE VELOCIDADE 

Agitando um braço na 
horizontal ao lado do corpo, 
com pequenos movimentos 
para  cima e para baixo.

PROSSIGA

Agitando um braço para cima 
e para baixo, à frente do corpo.

Exceto ao sinal de pare, à noite, os sinais serão dados do 
mesmo modo, com lanterna de luz branca.

Para transmitir sinal de parada durante a noite, o colaborador 
deverá utilizar lanterna e sinalizar com movimentos horizontais 
direcionados ao trem.

PARE - DIA

Agitando os dois braços ao lado 
do corpo e acima da cabeça, 
com movimentos para cima e 
para baixo.
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A bandeira vermelha/amarela alerta um trem a parar próximo a homens, equipamentos ou restrições de via. Para garantir que o trem 
consiga parar no ponto indicado, os trabalhadores devem colocar bandeiras vermelha/amarela em ambos os lados da via 1 km antes 
do ponto de restrição. Após a bandeira vermelho/amarela, o trem deve se aproximar pronto para parar na bandeira vermelha. As 
tripulações devem fazer uso da buzina com dois toques longos, um curto e um longo.

O sinal de parada pode ser dado por qualquer pessoa. Caso você 
visualizar uma pessoa agitando de forma vigorosa qualquer 
objeto ou luz, pare o trem imediatamente.

3.6 | Sinal de Parada

3.7 | Bandeira Vermelha/Amarela

Qualquer pessoas pode dar um sinal de parada.

Sublinhe as respostas à estas perguntas à medida que 
você lê:

8) A bandeira Verde/Amarela alerta o quê?

9) Qual é significado da bandeira azul?

10) Em pátios assistidos as bandeiras devem ser exibidas 
em que lado da via?

11) Um toque longo com a buzina avisa o quê?

12) Trainlink é utilizado para o quê?

13) O que deve ser feito ao verificar que um vagão está 
avariado ou acidentado?

Quando	a	restrição	não	consta	na	Licença	e	não	houver	bandeira	vermelha,	deve-se:

1. Prosseguir à velocidade restrita 1 km após a bandeira vermelha/amarela;
2. Fazer uso da buzina com dois (2) toques longos, um (1) curto e um (1) longo;
3. Fazer uso do rádio.
4. Retornar a velocidade depois de:
 a) Receber permissão do responsável pela bandeira;
 b) A cauda do trem passar por uma bandeira verde;
 c) A cauda do trem ter percorrido 3 km desde a localização das bandeiras vermelha/amarela.
5. Avisar o CCO

Uso da Bandeira Vermelha/Amarela.

Se a bandeira vermelha não for exibida somente retome a velocidade depois 
de 3km da bandeira vermelha/amarela
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3.8 | Bandeira Vermelha

3.9 | Bandeira Verde

3.10 | Bandeira Verde/Amarela

Bandeiras vermelhas são exibidas onde os trens devem parar. 
O trem deve parar antes de ultrapassá-las. Depois de parar e de 
receber autorização do chefe de turma, o trem pode prosseguir 
dirigido por suas instruções, que devem incluir distância e 
velocidade. Quando o chefe de turma libera o trem para fazer 
velocidade normal, entende-se que esta velocidade é a máxima 
autorizada, conforme formulário A.

Quando uma bandeira vermelha for exibida entre os trilhos de 
uma via de um pátio de manobras (não controlada pelo CCO), 
o trem deve parar e não deverá prosseguir até que a bandeira 
tenha sido retirada por um colaborador da mesma turma que 
a colocou.

A bandeira verde indica o término de uma área com restrição. 
Se vários pontos necessitam restrição de velocidade ou proteção 
de homens ou equipamentos, os trabalhadores devem:

A. Exibir bandeiras vermelha/amarela para cada área com 
restrição.

B. Exibir uma bandeira verde somente no final da última 
área com restrição.

Você deve aguardar a cauda do trem passar a bandeira verde 
para retomar a velocidade máxima autorizada para o trecho.

As bandeiras verde/amarela indicam a presença de homens 
trabalhando próximos, porém fora do gabarito da via, ou seja, 
mais do que 3 metros do eixo da via. Elas devem ser instaladas 
a 500 metros da área de restrição.

Ao avistar uma bandeira verde/amarela a tripulação deve fazer 
uso da buzina sinalizando com dois (2) toques longos um (1) 
curto e um (1) longo em seguida.

O trem deve parar ao ver uma Bandeira Vermelha.

Homens trabalhando fora do gabarito da via.

Bandeira Vermelha em pátio de manobra.

Retomar velocidade após a cauda passar a bandeira verde.

Bandeira exposta à direita da via.

Bandeiras expostas nos dois lados da via.

3.11 | Localização da Bandeira

Em pátios assistidos as bandeiras devem ser exibidas à direita 
da via, à vista de um trem em aproximação, exceto bandeiras 
vermelhas que podem ser exibidas “entre trilhos”.

Em vias singelas as bandeiras vermelha/amerela e as bandeiras 
vermelhas devem ser exibidas em ambos os lados da via.

Quando as bandeiras forem exibidas adiante do primeiro trilho 
de uma via adjacente, estas bandeiras não afetarão a via na 
qual se despacha o trem.
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Na maior parte dos casos, os reparos são feitos em área de 
oficina.

Quando	a	Bandeira	Azul	estiver	em	uso:

O material rodante em questão não pode ser acoplado ou •	
movido.
O material rodante não pode ultrapassar o limite da via •	
protegida pela bandeira azul.
Nenhum outro material rodante pode obstruir total ou •	
parcialmente a visão da bandeira azul.
A bandeira deve ser colocada nas duas extremidades do •	
material rodante.

Área de oficina.

Uso de cadeados nos AMV para
proteção da Bandeira Azul.

Cuidado ao posicionar a bandeira azul próxima de algum •	
veículo também azul, pois o fundo azul pode tornar a 
bandeira imperceptível. Neste caso posicione a bandeira 
próximo ao AMV de entrada da linha protegida.

A bandeira azul deve ser removida após o término de todos 
os reparos e quando todos os trabalhadores tenham deixado 
a área. 

Somente deve ser removida por um colaborador da área que 
a colocou. 

3.13 | Códigos para Uso de Buzina

A buzina deve ser utilizada antes de iniciar um movimento, ao 
se aproximar de túneis, viadutos, passagens de nível e áreas 
protegidas por Boletim Formulário B.

Quando as condições climáticas afetem a boa visibilidade, 
deve-se fazer uso da buzina com freqüência.

Sinais da buzina

Toque curto – 2 segundos.
Toque longo – 5 segundos.

1 toque longo•	  
 
Aviso de que o trem vai se movimentar. Esta buzina deve ser 
utilizada na primeira movimentação de qualquer locomotiva 
que esteja parada por mais de 30 minutos.

2 longos, 1 curto e 1 longo•	
 
Ao se aproximar de uma passagem de nível, túnel, trabalhos 
na via, pessoas na via ou qualquer condição de alerta. Deve 
ser utilizado 200 metros antes da PN, e continuar até que a 
locomotiva ocupa a passagem totalmente.

3.12 | Bandeira Azul
 (Proteção de Homens Trabalhando)

A bandeira azul é usada para sinalizar que há trabalhadores 
efetuando reparos, inspecionando, testando ou efetuando 
qualquer serviço em cima, debaixo ou entre o material rodante. 
Esta bandeira deve ser posicionada entre os trilhos.

Bandeira Azul entre trilhos.

Quando o material rodante for uma locomotiva, ou estiver 
acoplado a uma, deve-se fixar bandeira no painel de controle 
da locomotiva.

Bandeira Azul no painel de controle da locomotiva.

Em reparos de emergência, caso não tenha uma bandeira azul 
no momento, o responsável pelo reparo deve retirar a alavanca 
reversora da locomotiva.

Movimentação dentro da área de oficina

O material rodante protegido pela bandeira azul, pode ser 
movimentado em área de oficina quando:

1) O condutor estiver sob a direção e orientação do assistente 
de mecânica encarregado da área.

2) Os trabalhadores forem avisados com antecedência sobre 
a movimentação.

3) A bandeira azul for removida pelo pessoal que a 
colocou.
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Farol dianteiro aceso à plena potência.

Dispositivo Telemétrico de Cauda.

Inspecionando número do vagão cauda.

3.14 | Faróis de Locomotivas e Veículos
  Ferroviários Leves

O farol dianteiro deve permanecer aceso à plena potência em 
todo o percurso durante o dia e a noite.

1 toque curto•	
 
Aproximação de uma passagem de nível dentro de oficina, 
mas com um colaborador posicionado na passagem para parar 
o tráfego de veículos.

Caso ocorra falha do farol o condutor deve avisar o CCO e 
CCO Mecânica. Se a falha for durante o dia, o condutor poderá 
prosseguir conforme orientação do CCO até o ponto onde seja 
possível a reparação ou troca de locomotiva. Se a falha ocorrer 
durante a noite, o condutor deverá parar o trem e aguardar a 
reparação ou o socorro por outra locomotiva. 

Ao cruzar com outro trem, reduza a potência do farol até 
que a locomotiva do outro trem passe por completo pela 
sua locomotiva, então volte à potência máxima e observe os 
vagões do outro trem, caso encontre algum problema, avise o 
outro condutor imediatamente.

Quando estiver com o trem parado antes de um cruzamento, 
você deve reduzir a potência do farol dianteiro e mantê-la 
assim durante todo o tempo em que permanecer dentro dos 
limites do desvio ou pátio de manobras, independente se 
estiver parado ou efetuando manobras.

Para indicação do último vagão, é utilizado o dispositivo 
telemétrico de cauda (EOT-TRAINLINK). 

Caso o dispositivo telemétrico de cauda falhe no trajeto, você 
deve avisar o controlador de tráfego.

Se ao conferir a cauda, o número do último vagão não for 
exatamente igual, você não deve jamais dar a cauda como 
conferida.  

Verifique detalhadamente o número do vagão cauda e só libere 
a via após ter certeza de que o trem está completo.

Se uma locomotiva está operando sem vagões ou está na cauda 
de um trem, o farol reduzido pode ser utilizado como sinal de 
integridade do trem.

Ao verificar vazamentos em vagões cauda, confira o número 
do vagão, e certifique-se de que este vagão é realmente a cauda 
do trem. 

3.15 | Indicador de Trem Completo

3.16 | Sinais Usados para Proteção do
            Material Rodante

Ao verificar que um vagão está avariado ou acidentado, você 
deve sinalizar este vagão com etiquetas para restringir o uso do 
mesmo. Neste aviso pode ser usada a frase “NÃO MOVER” 
ou equivalente.

Este vagão não deverá ser acoplado ou movido. Cuide para que 
nenhum outro veículo ou vagão obstrua a visão do sinal.

Sinalize vagões avariados ou acidentados.

Em trens que não tenham esse dispositivo, deve ser utilizado o 
número do último vagão para confirmação da cauda do trem.
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5) Agitando um braço na horizontal ao lado do 
corpo, com pequenos movimentos para cima e 
para baixo significa:

 Acelere
 Diminua a velocidade

6) Para transmitir sinal de parada durante a noite, 
o colaborador deverá utilizar:

 Lanterna
 Tocha
 Isqueiro

7) A bandeira vermelha/amarela alerta um trem a:

 Retomar a velocidade máxima
 Parar antes da bandeira
 Parar próximo a homens ou equipamentos 
                 trabalhando na via

8) Ao se aproximar de uma passagem de nível, 
túnel, trabalhos na via, pessoas na via ou qualquer 
condição de alerta deve-se utilizar a buzina com:

 Dois toques longos, um curto e um longo
 Um toque muito longo
 Alternando entre toques curtos e longos até 
                 passar da área

9) Durante a viagem o farol dianteiro da locomotiva 
deve permanecer acesso

 Somente de noite
 Somente de dia
 De dia e de noite



Treinamento de Regulamento de Operações - R.O.

Nome:

Instrutor:

Data:       /       /

Local:

Responda as questões a seguir, destaque esta folha e entregue-a ao seu instrutor.

Avaliação de conhecimentos
Capítulo 3 - Velocidade nas vias, sinais, bandeiras e seu uso

1) Qualquer restrição ou trabalhos de manutenção na via serão informados através de quê?

2) As velocidades máximas autorizadas e restrições são determinadas através de quê?

3) Dentro dos limites de trabalho, é necessário manter a velocidade determinada por quem?

4) O que deve ser feito quando na licença constar velocidade zero (0) à frente dos quilômetros que limitam a área de trabalho?

5) Se durante a condução você não compreender o significado de um sinal o que deve ser feito?

6) Agitar os dois braços ao lado do corpo e acima da cabeça, com movimentos para cima e para baixo é sinal manual para o quê?

7) O que deve ser feito caso você visualizar uma pessoa agitando de forma vigorosa qualquer objeto ou luz?

8) A bandeira verde/amarela alerta o quê?

9) Qual é significado da bandeira azul?

10) Em pátios assistidos as bandeiras devem ser exibidas em que lado da via?

11) Um toque longo com a buzina avisa o quê?

12) Trainlink é utilizado para o quê?

13) O que deve ser feito ao verificar que um vagão está avariado ou acidentado?
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Capítulo 4

Movimento de Trens e Locomotivas

4.1 | Autorização para Iniciação de
          Movimento de Locomotivas

4.2 | Movimentos de Recuo

O condutor é o responsável pela segura operação do trem e sua 
carga. Qualquer outro colaborador que trabalhe no trem deve 
obedecer às suas instruções. 

A locomotiva poderá ser operada por um aprendiz autorizado, 
porém, sob a atenta supervisão do condutor instrutor.

Todo movimento em via controlada pelo CCO só pode ser 
iniciado após receber sua respectiva autorização do CCO para 
ocupar uma SB.

Um trem só pode ocupar uma via quando:

Possui uma autorização/licença;•	
A via foi interditada para esse trem;•	
O trem se encontra em um pátio assistido;•	
Possui uma autorização para circular em território CTC.•	

Troca, adição ou retirada de locomotiva ou vagões em SB’s 
sem licença, é permitido nos seguintes casos:

Quando há autorização do controlador através de macro •	
livre ou via rádio;
Quando o trecho está protegido pela licença de um dos •	
trens;
Quando é possível o contato via rádio entre os trens e •	
ambos estão parados antes de iniciar a manobra;
Quando existe campo visual ou cobertura dos veículos •	
que estão parados para a movimentação dos demais 
veículos com segurança.

Quando for necessário auxiliar um trem com outra locomotiva, 
o condutor da locomotiva avariada será o responsável pela 
operação.

Sublinhe as respostas à estas perguntas à medida que 
você lê:

1) Quem é responsável pela segura operação do trem e 
sua carga?

2) Quando um trem pode ocupar uma via?

3) Quando for necessário auxiliar um trem com outra 
locomotiva, o condutor de qual locomotiva será o 
responsável pela operação?

4) Em casos de cruzamentos e/ou ultrapassagem de trens, 
em qual distanciado marco deve-se parar?

5) A SB que estiver sob a jurisdição do pátio assistido é 
sinalizada como?

6) As velocidades máximas de circulação e restrições da 
via são indicadas onde?

7) O que deve ser feito caso seja necessário deixar parte 
do trem sobre a via principal ou desviada controlada pelo 
CCO?

8) O condutor não deve operar locomotivas sobre vias que 
se encontrem submersas até quantos centímetros acima 
do boleto do trilho?

Movimento de recuo de um trem em sua totalidade, em uma via, 
só pode ser feito em velocidade restrita. Nas vias controladas 
pelo CCO, o recuo deve ser autorizado pelo Controlador de 
Tráfego e somente pode ser feito dentro dos limites por ele 
autorizados.

Movimento de recuo com trem inteiro. Movimento de recuo para engate.

Recuo na via principal para recompor um trem conduzido por 
apenas um condutor pode ser feito sem obedecer a velocidade 
restrita desde que:

O CCO seja comunicado;•	
O condutor inspecione o estado de toda a composição;•	
O movimento não ultrapasse os limites da SB do trem ou •	
atinja um limite de pátio;
Não haja homens trabalhando dentro dos mesmos limites;•	
Não haja passagens de nível dentro dos mesmos limites;•	
Não haja movimento de pedestres dentro dos mesmos •	
limites;
O movimento não exceda o comprimento do trem, •	
limitado a no máximo 1 (um) km;
O trem não esteja sobre uma chave de mola;•	
A velocidade não exceda 3 (três) km/h;•	
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4.3 | Cuidados em Cruzamentos e/ou
          Ultrapassagens de Trens

4.4 | Pátios

4.7 | Cuidados em Casos de Defeitos nas Vias

4.5 | Velocidade Geral ao Passar AMVs

Um trem que precise ocupar um desvio deve parar antes do 
AMV para posicioná-la corretamente, a não ser que ela já esteja 
favorável à ele. Em casos de cruzamentos e/ou ultrapassagem 
de trens, deve-se parar a uma distância de pelo menos 100 
metros do marco, se a largura e o comprimento do trem assim 
o permite.

Caso seja necessário deixar parte do trem sobre a via principal 
ou desviada controlada pelo CCO, deve-se avisar o controlador 
de tráfego através da macro 08 (macro de linha ocupada), e 
aplicar número suficiente de freios manuais para impedir que 
a parte separada possa mover-se.

O condutor deve proteger o trem contra qualquer condição que 
possa interferir em sua segurança.

Em tempestades, neblina intensa ou riscos de desmoronamentos, 
os trens devem usar velocidade restrita ao se aproximar de 
pontes, túneis, PN’s ou outros lugares que ofereçam perigo.

O controlador de tráfego deve ser avisado sobre a situação. Se 
não puder continuar de forma segura, o trem deve ser parado 
até que as condições melhorem.

Caso seja descoberto qualquer problema ou defeito nas vias, 
deve-se imediatamente notificar o controlador de tráfego e 
sinalizar com bandeiras se for possível.

O condutor não deve operar locomotivas sobre vias que se 
encontrem submersas até 7,5 cm acima do boleto do trilho, até 
que elas sejam inspecionadas e declaradas seguras.

Quando um trem estiver na via principal esperando cruzamento 
com outro, o condutor deve revisar e posicionar a AMV para a 
via desviada, favorável ao trem que está se aproximando, a não 
ser que por motivos de segurança o condutor não possa deixar 
a cabine da locomotiva.

A SB que estiver sob a jurisdição do pátio assistido será 
sinalizada por placas e indicadas na CIE (circular de instruções 
especiais). Nessa SB a velocidade é restrita limitada às 
velocidades máximas determinadas pela via permanente.

Todos os colaboradores que trabalham dentro de um pátio 
assistido são responsáveis pelas operações e devem estar atentos 
para evitar acidentes. Devem ter conhecimento também das 
condições operacionais do pátio, tais como: vagões estacionados, 
posições de AMV’s, circulação de outros veículos e etc.

As locomotivas que se encontram dentro do pátio devem dar 
passagem aos trens tão logo seja possível.

Em pátios não assistidos as tripulações deverão estabelecer 
contato via rádio e os trens efetuarão cruzamentos e manobras 
em velocidade restrita.

As velocidades máximas de circulação e restrições da via são 
indicadas no boletim formulário A e nas licenças. Os condutores 
são responsáveis por saber e não exceder a velocidade máxima 
autorizada, bem como os limitadores de seu trecho.

A velocidade de trens de passageiros é aceitável somente para 
trens formados integralmente por carros de passageiros. A 
velocidade para autos de linha e máquinas especiais constarão 
na CIE.

O controlador deve ser avisado imediatamente sobre qualquer 
circunstância que possa retardar ou impedir a velocidade 
normal do trem.

Em cruzamentos, mantenha distância de pelo menos 100m do Marco.

Macro 08 (Macro de linha ocupada)

Aplicando freio manual.

Não operar locomotivas sobre vias submersas pela água.

Pátio Assistido.

4.6 | Material Rodante Deixados em
          Pátios e Vias Controlas pelo CCO
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Quando o trem parar através de uma aplicação de freios de 
emergência, antes de movimentar o trem, deve-se:

Inspecionar todos os vagões e locomotivas;•	
Verificar se a composição e a via estão em bom estado;•	
Certificar que todas as rodas estejam posicionadas sobre •	
os trilhos;
Certificar que o trem esteja completo;•	
Percorrer 20 metros além da cauda para verificar se há •	
vestígios de descarrilhamento.

Para efetuar manobras de recuo em PN, um colaborador deve 
posicionar-se paralelo a passagem para parar o tráfego de 
veículos até que os vagões tenham ocupado toda a PN.

Recuo em PN somente com colaborador controlando o tráfego.

Em PN com cancela não é necessário sinalizar para o tráfego.

Máximo de 10 min obstruindo uma PN.

Não estacione vagões numa distancia inferior a 15 metros da PN.

1) A locomotiva poderá ser operada por um 
aprendiz autorizado, porém:

 Sob a atenta supervisão do condutor instrutor
 Com autorização do CCO
 Somente em velocidade restrita

2) Todos os colaboradores que trabalham dentro 
de um pátio assistido são responsáveis pelas 
operações e devem estar atentos para evitar 
acidentes.

 Verdadeiro
 Falso

3) Os condutores são responsáveis por saber e não 
exceder a velocidade máxima autorizada, bem 
como os limitadores de seu trecho.

 Verdadeiro
 Falso

4) A velocidade para autos de linha e máquinas 
especiais constarão

 Na CIE
 Na locomotiva
 Será comunicada via macro 14

5) Se as condições climáticas não permitirem a 
segura condução do trem deve-se:

 Ignorar e continuar a jornada
 Parar o trem
 Cortar o trem para aliviar o peso

4.8 | Parada de Emergência

4.10 | Cuidados em Passagens de Nível

4.9 | Recuando Vagões Sobre PN
          (Passagens de Nível)

Os movimentos só podem ser realizados sob orientação via 
rádio deste colaborador.

Deve-se sempre fazer sinalização ao tráfego, porém, não será 
necessário sinalizar quando existir uma cancela baixada ou se 
é evidente que não há veículo algum sobre a passagem ou se 
aproximando dela.

Os condutores devem manter livres as passagens de nível e 
seus respectivos circuitos dos semáforos.

Os semáforos não deverão ser acionados de forma  
desnecessária. 

Se para uma manobra for necessário ocupar uma PN, essa 
ocupação não deve ultrapassar mais de 10 minutos.

Caso necessário, o trem pode ser dividido para deixar livre 
uma PN não protegida por cancelas. O conjunto de vagões 
dividido deverá ser posicionado a não menos que 15 metros 
do cruzamento.
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4.11 | Inspeção de Trens

Sempre inspecione o seu trem e os que estão passando próximos  
ou cruzando com você. Caso detecte qualquer irregularidade, 
avise imediatamente o condutor do trem. 

Se isso não for possível, avise o controlador de tráfego.

Caso seja necessário deixar veículos ou vagões em uma 
SB, deve-se obter permissão do controlador de tráfego e 
providenciar a proteção apropriada. 

O Controlador deve saber que proteção foi providenciada, e 
deve também notificar todos os outros veículos que trafeguem 
nessa área para fazer velocidade restrita nos 2000 metros que 
antecedem os veículos parados.

Para a circulação de trens, locomotivas ou outros veículos 
ferroviários para prestar “Socorro”, atender incidentes 
ou qualquer outra anormalidade no trecho, os seguintes 
procedimentos devem ser adotados:

O local do evento deverá ser protegido por sinalização •	
com antecedência mínima de 1000 metros, sempre que 
possível;

Condutor do Trem atendido deve informar as condições •	
de chegada no local ao CCO que repassará ao Trem 
Socorro. Ex: Curva, corte, tempo nublado. 

Você também deve estar atento aos sinais das pessoas que 
inspecionam seu trem. Se receber qualquer sinal de parada, 
ou você mesmo detectar um problema em seu trem, pare-o 
imediatamente.

Só é permitido reiniciar o movimento após inspecionar todo o 
trem e certificar-se de que ele está em condições seguras para 
prosseguir.

Todo defeito detectado deve ser corrigido se for possível. Se 
for necessário retirar um vagão que apresentou um defeito, 
certifique-se de que isso poderá ser feito de forma segura.

Colaborador inspecionando o trem que passa.

Condutor inspecionando o seu próprio trem.

Sublinhe as respostas à estas perguntas à medida que 
você lê:

9) Quando forem aplicados os freios para uma parada de 
emergência, antes de reiniciar a movimentação do trem, 
devem ser feitos quais procedimentos?

10) Para efetuar manobras de recuo em PN, onde é que um 
colaborador deve-se posicionar e por quê?

11) Se para uma manobra for necessário ocupar uma 
PN, essa ocupação não deve ultrapassar mais de quantos 
minutos em PN`s com grande fluxo de veículos?

12) Caso detecte qualquer irregularidade com o trem que 
está passando do seu lado o que deve ser feito?

13) O desengate entre vagões pode ser feito apenas 
fechando a torneira de ar de qual vagão?

14) Quais procedimentos devem ser adotados quando o  
condutor precisar se ausentar da cabine da locomotiva 
para revisar a composição?

Desconectando mangueiras de ar para desacoplar vagão.

Desengate

O desengate entre vagões pode ser feito apenas fechando a 
torneira de ar do vagão do lado que continuará acoplado à 
locomotiva, sem necessidade de desacoplar manualmente as 
mangueiras.

Se precisar desconectar qualquer material rodante de uma 
locomotiva, certifique-se que todos os cabos, mangueiras de 
ar e outras conexões foram desacopladas manualmente.

4.12 | Proteção de Veículos Deixados em  
 Seções de Bloqueio

Antes de enviar trem de Socorro, o CCO deve certificar-•	
se de que o trem atendido está parado e não irá mais se 
movimentar. 

Para prestar socorro a qualquer material rodante, deve-se obter 
a Licença de Socorro.

4.13 | Operações de Manobras com
 Vagões e Locomotivas
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Um vagão jamais pode circular com suas portas laterais abertas.

Os seguintes procedimentos devem ser adotados quando o  
condutor tiver que se ausentar da cabine da locomotiva para 
revisar a composição:

a) Parar o trem esticado;
b) Colocar o manípulo do freio automático na posição 

punho-fora;
c) Colocar o manípulo do freio independente em aplicação 

total;
d) Colocar a alavanca reversora em neutro e retirá-la;
e) Baixar o interruptor de campo do gerador principal;
f) Colocar a chave de isolamento na posição, partir/isolar;
g) Fechar janelas e portas das locomotivas e quando possível 

trancá-las;
h) Fechar a torneira angular entre as locomotivas e os 

vagões, mantendo-a fechada até o retorno à locomotiva.

Quando o trem tiver que ser vistoriado para constatação de 
vazamentos ou substituição de mangueira, o manípulo do freio 
automático deverá ser colocado na posição de aplicação total 
de serviço, o freio manual da locomotiva comandante deverá 
ser apertado e a torneira angular entre as locomotivas e vagões 
deverá ser mantida aberta. 

Os demais procedimentos acima descritos deverão ser 
mantidos.

Estes procedimentos não são válidos para trechos de serra, 
locais em que o condutor deverá aguardar “socorro” de outro 
colaborador habilitado para auxiliá-lo na revisão do trem.

Vagão Plataforma

Vagões plataforma carregados com postes, trilhos, madeira, 
canos ou outros objetos que ultrapassem a caixa ou o piso do 
vagão, não devem ser acoplados a:

Vagões de passageiros;•	
Locomotivas;•	
Vagões abertos carregados com veículos e máquinas;•	
Vagões de cargas perigosas;•	
Vagões de serviço ocupados.•	

6) Os condutores devem manter livres as 
passagens de nível e seus respectivos circuitos dos 
semáforos

 Verdadeiro
 Falso

7) Um trem, locomotiva, equipamento ou veículo 
pode obstruir o acesso à plataforma quando 
um trem de passageiros estiver recebendo ou 
despachando passageiros.

 Verdadeiro
 Falso

8) Todo defeito detectado no seu trem deve ser:

 Corrigido se for possível
 Ignorado

9) Um vagão jamais pode circular com suas portas 
laterais abertas.

 Verdadeiro
 Falso

Portas laterais

Um vagão jamais pode circular com suas portas laterais 
abertas. Após o descarregamento do vagão, suas portas devem 
ser fechadas.

Se for necessário mover vagões em trechos curtos para 
pequenas manobras, certifique-se de que as portas dos vagões 
não irão atingir estruturas ou instalações fixas.

4.14 | Revisão da Composição em Trens  
 Tripulados por Um Só Condutor





Treinamento de Regulamento de Operações - R.O.

Nome:

Instrutor:

Data:       /       /

Local:

Responda as questões a seguir, destaque esta folha e entregue-a ao seu instrutor.

Avaliação de conhecimentos
Capítulo 4 - Movimento de Trens e Locomotivas

1) Quem é responsável pela segura operação do trem e sua carga?

2) Quando um trem pode ocupar uma via?

3) Quando for necessário auxiliar um trem com outra locomotiva, o condutor de qual locomotiva será o responsável pela 

operação?

4) Em casos de cruzamentos e/ou ultrapassagem de trens, em qual distância do marco deve-se parar?

5) A SB que estiver sob a jurisdição do pátio assistido é sinalizada como?

6) As velocidades máximas de circulação e restrições da via são indicadas aonde?

7) O que deve ser feito caso seja necessário deixar parte do trem sobre a via principal ou desviada controlada pelo CCO?

8) O condutor não deve operar locomotivas sobre vias que se encontrem submersas até quantos centímetros acima do boleto do 

trilho?

9) Quando forem aplicados os freios para uma parada de emergência, antes de reiniciar a movimentação do trem, devem ser 

feitos quais procedimentos?

10) Para efetuar manobras de recuo em PN, onde é que um colaborador deve-se posicionar e por quê?

11) Se para uma manobra for necessário ocupar uma PN, essa ocupação não deve ultrapassar mais de quantos minutos em PN`s 

com grande fluxo de veículos?

12) Caso detecte qualquer irregularidade com o trem que esta passando do seu lado o que deve ser feito?

13) O desengate entre vagões pode ser feito apenas fechando a torneira de ar de qual vagão?

14) Quais procedimentos devem ser adotados quando o condutor tiver que se ausentar da cabine da locomotiva para revisar a 

composição?
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Capítulo 5

Manobras

5.1 | Cuidados ao Efetuar Manobras

Sempre realize manobras de maneira correta e eficiente para 
evitar danos pessoais, danos ao material rodante, estruturas ou 
bens da ferrovia.

Em manobras, sempre observe os seguintes itens:

O rádio deve ser utilizado no suporte peitoral; •	

Sublinhe as respostas à estas perguntas à medida que 
você lê:

1) Quando é permitido subir nos vagões em movimento?

2) Além do freio a AR o que deve ser utilizando para manter 
qualquer veículo no lugar de forma fixa?

3) Por que não deve se trafegar com os vagões carregados 
de forma inadequada?

4) Ao efetuar movimentos para ingressar ou empurrar um 
vagão para um desvio morto, onde é que um colaborador 
deve posicionar-se? 

5) O engate não deve ser feito com velocidade superior a 
quanto?

Utilize o suporte peitoral para o rádio.

Verifique o estado das mangueiras.

Mantenha uma distância segura dos vagões durante a manobra.

Esteja sempre apoiado em pelo menos 
3 pontos de apoio.

Utilize roupas que não ofereçam risco de enroscar, sem •	
capuz solto e sem cordões. Muito cuidado com o tipo de 
roupa impermeável a ser utilizada em dias chuvosos;
Só é permitido subir em vagões em movimento se a •	
velocidade for segura (não superior a 6 km/h) e se o vagão 
for equipado com escada lateral e estribo;
Se estiver em cima de um vagão em movimento, esteja •	
sempre apoiado em pelo menos 3 (três) pontos de apoio;

Em casos onde é necessário que a locomotiva empurre •	
vagões, um colaborador deve posicionar-se em cima ou 
na lateral do último para que tenha boas condições de 
visibilidade. Vagões não devem ser fracionados em movimento.•	

Caso aconteça de mais de uma locomotiva estar trabalhando 
na mesma via de um pátio, ambos os condutores devem manter 
contato e entrar em acordo no que diz respeito aos movimentos 
de seus veículos, para evitar danos pessoais ou materiais. 

Preste atenção nas mensagens recebidas via rádio, 
principalmente quando houver nomes parecidos na operação. 
Nesses casos, utilize o nome do condutor e número da 
locomotiva.

Colaborador em cima do vagão para auxiliar na manobra.

Realize manobras somente com as mangueiras de freio •	
acopladas e o sistema pneumático carregado;

Se o acesso ao teto ou à lateral do vagão não for possível, •	
este colaborador deverá posicionar-se adiante da manobra 
e fora do gabarito. Se houver disponibilidade, pode ser 
utilizado o apito para uma melhor advertência aos 
veículos ou pedestres.
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Não se deve usar somente o freio a ar para manter qualquer 
veículo no lugar de forma fixa. Neste caso, deve-se aplicar 
quantidade suficiente de freios manuais e/ou cunhas para 
impedir qualquer movimento.

Quando composições forem estacionadas em rampa 
descendente para ambos os lados, deve-se aplicar o freio 
manual de vagões posicionados em ambas as extremidades da 
composição.

Ao realizar manobras com vagões em vias de clientes para 
carga ou descarga, certifique-se de que os seguintes elementos 
foram removidos:

Rampas;•	
Acoplamentos de descarga e cabos terras de vagões •	
tanque;

5.2 | Método para Estacionar Vagões ou
 Locomotivas

5.3 | Carga e Descarga de Vagões

Quando ocorrer um engate de uma locomotiva com vagões 
em declive, os freios manuais não devem ser soltos até que o 
sistema de freios a ar se encontre totalmente carregado.

Utilize cunha e aplique o freio manual para manter o trem parado.

Cabo terra.

Carga e descarga de vagões.

Carga e descarga de vagões.

Carregamento de soja.

Portões travados para evitar enrosques.

Nos engates em declive, só solte os freios manuais assim que o 
sistema de freio a ar se encontre totalmente carregado.

Aparatos transportadores;•	
Condutos de carga e descarga;•	
Conexões similares;•	

Antes de iniciar o movimento, certifique-se de que as portas 
do vagão foram fechadas, e que todas as pessoas envolvidas no 
trabalho já se retiraram de dentro, de cima ou das imediações 
do vagão.

Não trafegue com vagões que estiverem carregados de forma 
inadequada. Vagões com carga desnivelada ou desbalanceada 
podem tombar ou provocar descarrilhamento.

Ao entrar em terminais de clientes, certifique-se de que os 
portões estão totalmente abertos e não há riscos de algum 
vagão enroscar nas suas partes móveis.
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5.4 | Uso de Freios a Ar em Manobras

5.5 | Desvio Morto

5.6 | Precaução para Acoplar/Mover   
          Vagões ou Locomotivas

MFA (Manípulo de freio automático)

Engates somente com velocidade inferior a 3 km/h.

Desvio Morto.

Toda manobra deve ser realizada com as mangueiras de ar 
acopladas e com o sistema pneumático carregado.

Antes de qualquer manobra, deve-se conectar o sistema de freio 
a ar e assegurar-se de que ele está funcionando corretamente. 
Deve ser feito o uso da buzina e, durante as operações, deve 
ser utilizado o sistema de freio automático para manobras 
(MFA).

Ao efetuar movimentos para ingressar ou empurrar um vagão 
para um desvio morto, um colaborador deve posicionar-se na 
cauda da composição para orientar o condutor na manobra. 
Nenhum movimento poderá ser feito sem a autorização deste 
colaborador.

Antes de acoplar ou mover qualquer material rodante, 
certifique-se de que ele tenha condição que permita realizar 
acoplamentos ou movimentos com segurança. 

O engate não deve ser feito com velocidade superior a 3 (três) 
km/h, e deve-se confirmar o engate.

Tenha conhecimento sobre como operar diferentes tipos 
de freios. Quando utilizar freios manuais para prevenir 
movimentos de um vagão, teste os mesmos para garantir que 
estão funcionando.

1) Durante manobras, o rádio deve ser utilizado:

 No bolso
 No suporte peitoral
 Não se deve usar o rádio

2) Quando ocorrer um engate de uma locomotiva 
com vagões em declive, os freios manuais:

 Não devem ser soltos nunca
 Não devem ser soltos até que o sistema de  
                 freios a ar se encontre totalmente carregado

3) Antes de iniciar o movimento, certifique-se de 
que as portas do vagão foram fechadas, e que 
todas as pessoas envolvidas no trabalho já se 
retiraram de dentro, de cima ou das imediações 
do vagão.

 Verdadeiro
 Falso

4) Para fazer manobra, as mangueiras de ar, não 
devem ser acopladas.

 Verdadeiro
 Falso

5) Ao entrar em um desvio morto o colaborador 
posicionado na cauda deve:

 Manter contato com o CCO
 Orientar o condutor
 Desligar seu rádio

6) O engate não deve ser feito com velocidade 
superior a:

 30 km/h
 10 km/h
 3 km/h





Treinamento de Regulamento de Operações - R.O.

Nome:

Instrutor:

Data:       /       /

Local:

Responda as questões a seguir, destaque esta folha e entregue-a ao seu instrutor.

Avaliação de conhecimentos
Capítulo 5 - Manobras

1) Quando é permitido subir nos vagões em movimento?

2) Além do freio a ar o que deve ser utilizando para manter qualquer veículo no lugar de forma fixa?

3) Por que não se deve trafegar com os vagões carregados de forma inadequada?

4) Ao efetuar movimentos para ingressar ou empurrar um vagão para um desvio morto, onde é que um colaborador deve 

posicionar-se? 

5) O engate não deve ser feito com velocidade superior a quanto?
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Capítulo 6

AMV (Aparelho de Mudança de Via)

6.1 | Identificação de Limites

6.2 | Identificação de Limites na Via Principal

Em vias não controladas pelo CCO, antes de ultrapassar o 
marco de uma via em que o AMV esteja posicionado para 
outra via, o condutor deve certificar-se de que não há outra 
composição se deslocando na direção do mesmo AMV.

Os colaboradores que operam AMV ś devem estar seguros de 
que eles estejam devidamente posicionados para a rota a usar. 
Deve certificar-se de que as agulhas estejam devidamente 
encostadas e que a indicação da bandeirola corresponda com 
a posição do AMV.

A posição normal de uma chave na via principal é para 
movimento na via principal, exceto: 

1. Em locais onde existem AMV’s de mola em ambos os 
extremos da via; 

2. Quando a chave está sob a responsabilidade de um 
membro da tripulação de um trem ou do Chefe de um 
pátio; 

3. Durante a realização de manobras, caso se tenha certeza 
que nenhum outro trem ou locomotiva passará sobre a 
chave; 

4. Quando autorizado pelo CCO (a autorização é feita pela 
licença).

Nos desvios que forem equipados com AMV de mola deverão 
ser obedecidas as seguintes velocidades na via Principal antes 
da entrada:

1.	 AMV	de	mola	SEM	sinalização	luminosa	ou	sonora:

Até a passagem das locomotivas pelo AMV:
Velocidade de entrada de acordo com o Boletim de Via – 
Formulário A, limitado a 15 km/h;

2.	 AMV	de	mola	COM	sinalização	luminosa	ou	sonora:

Até a passagem das locomotivas pelo AMV:
Velocidade de entrada de acordo com o Boletim de Via – 
Formulário A;

Sublinhe as respostas à estas perguntas à medida que 
você lê:

1) Em vias não controladas pelo CCO, antes de ultrapassar 
o marco de uma via em que o AMV esteja posicionado para 
outra via, o condutor deve certificar-se de quê?

2) Os AMV´s da via principal devem estar protegidas com 
o quê?

3) Se houver mais de um colaborador no trem que aguarda 
o cruzamento, um deve se posicionar do lado oposto da 
via, e o outro? Por quê?

4) Anormalidades encontradas nos AMV´s devem ser 
reportadas a quem?

5) O que não deve ser feito sobre AMV´s que estejam em 
posição de descarrilamento?

6) Para onde os AMV´s falsos sempre devem estar 
posicionados?

Certifique-se de que não há outro trem se deslocando para o mesmo AMV.

AMV posicionado para a via principal.

Restante do trem:

Havendo ou não sinalização, após a passagem da locomotiva 
o trem pode fazer a VMA de acordo com o Boletim de Via – 
Formulário A e observar os seguintes procedimentos:

Em perímetro urbano

Em trechos com velocidade máxima autorizada até •	
33km/h, a velocidade dos trens com produtos perigosos 
não deve ultrapassar 20 km/h;
Em trechos com velocidade máxima autorizada superior •	
a 33 km/h, a velocidade dos trens com produtos perigosos 
não deve ultrapassar 33 km/h;

Nota: Em caso de falha na sinalização, parar o trem e verificar 
o funcionamento do AMV.
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Quando houver um cruzamento entre trens, o colaborador 
responsável pela operação do AMV não deve ficar próximo 
do mesmo quando o trem com o qual está cruzando estiver se 
aproximando. 

O mesmo deve verificar se o AMV está devidamente 
posicionado com cadeado e as agulhas devidamente 
encostadas para o trem que se aproxima. Se houver mais de 
um colaborador no trem que aguarda o cruzamento, um deve 
se posicionar do lado oposto da via, e o outro no interior da 
cabine da locomotiva, com o objetivo de inspecionar o trem 
em aproximação.

6.4 | Distância dos AMVs

6.5 | Operação de AMVs

6.6 | AMV nas Vias de Balança

6.7 | AMV Descarrilhadeiro

Em caso de falta ou 
avaria de cadeados em 
AMV na via, deve ser 
providenciada a reposição 
imediata e caso não seja 
possível, o AMV deverá 
ser travado ou pregado. 
O controlador de tráfego 
e/ou o chefe de pátio 
devem ser avisados.

Antes de ultrapassar um AMV de mola, o condutor de autos 
de linha e/ou outros veículos ferroviários leves deve operá-lo 
manualmente.

Os AMV ś de saída, exceto os de mola, não devem ser 
transpostas quando estão em posição inadequada.

Não se deve recuar sobre um AMV danificado até que o 
mesmo tenha sido travado ou reparado.

Todos os AMV ś devem ser vistoriados periodicamente 
quanto ao seu correto funcionamento e limpeza. Qualquer 
anormalidade deverá ser relatada imediatamente ao supervisor 
encarregado.

Os AMV ś devem ficar posicionados para desviar balanças 
quando estas não forem utilizadas.

Quando isto não for possível as balanças devem ser previamente 
postas fora de serviço (travadas) e a velocidade da composição 
não deve exceder 5 km/h.

Os AMV ś descarriladeiros 
devem ser sinalizados conforme 
ilustração ao lado.

Os colaboradores que prestem 
serviços em trens, locomotivas 
e pátios de manobras devem 
saber a localização de todos os 
AMV ś descarriladeiros.

Não devem ser efetuados 
movimentos sobre AMV 
que estejam em posição de 
descarrilamento.

Os AMV ś descarriladeiros 
sempre devem estar em posição 
de descarrilamento a menos 

AMV sendo travado.

Mantendo distância segura do AMV.

Dois colaboradores vistoriando o trem que passa.

que seja necessária a utilização da via. Devem ser utilizados 
cadeados e/ou travas.

Placa AMV Descarrilhadeiro.

AMV Descarrilhadeiro.

Cadeado de AMV.

Os AMV ś da via principal devem estar protegidos por cadeados 
e/ou travas.

6.3 | Cadeados e Travas
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6.8 | AMV Falso

6.9 | Operação Manual de Máquina
          de AMV do CTC

Os colaboradores que prestam serviços em trens, locomotivas e pátios de manobras devem saber a localização de todos os AMV ś 
falsos.

Os AMV ś falsos sempre devem estar posicionados para o desvio a menos que seja necessária a utilização da via. Em AMV ś 
falsos devem ser utilizados cadeados e/ou travas.

Nos casos de falha ou defeito no sistema, a máquina de AMV 
poderá ser operada manualmente mediante autorização do 
controlador, nesses casos o AMV deverá ser travado.

AMV Falso.

1) AMV é:

 Aparelho de Mudança de Via
 Boletim
 Tipo de freio

2) Em trechos com velocidade máxima autorizada 
até 33 km/h, a velocidade dos trens com produtos 
perigosos não deve ultrapassar:

 3 km/h
 80 km/h
 20 km/h

3) Em caso de falta ou avaria de cadeados em 
chaves na via a mesma deve-se:

 Travada ou pregada
 Ignorada

4) O colaborador responsável pela operação da 
chave deve ficar:

 Sentado sobre a chave
 Numa distância segura da chave
 Não deve operar a chave

5) Não se deve recuar sobre uma chave danificada 
até que a mesma tenha sido:

 Travada ou reparada
 Sinalizada com bandeira vermelha

6) Os colaboradores que prestam serviços em trens, 
locomotivas e pátios de manobras devem saber a 
localização de todas as chaves descarrilhadeiras.

 Verdadeiro
 Falso





Treinamento de Regulamento de Operações - R.O.

Nome:

Instrutor:

Data:       /       /

Local:

Responda as questões a seguir, destaque esta folha e entregue-a ao seu instrutor.

Avaliação de conhecimentos
Capítulo 6 - AMV (Aparelho de Mudança de Via)

1) Em vias não controladas pelo CCO, antes de ultrapassar o marco de uma via em que o AMV esteja posicionado para outra via, 

o condutor deve certificar-se de quê?

2) Os AMV´s da via principal devem estar protegidas com o quê?

3) Se houver mais de um colaborador no trem que aguarda o cruzamento, um deve se posicionar do lado oposto da via, e o outro? 

por quê?

4) Anormalidades encontradas nos AMV´s devem ser reportadas a quem?

5) O que não deve ser feito sobre AMV´s que estejam em posição de descarrilamento?

6) Para onde as AMV´s falsas sempre devem estar posicionadas?





Licenciamento de trens via ACT e CTA - 53

Capítulo 7

Licenciamento de trens via ACT e CTC

7.1 | Definições e Conceitos CTC 

A via de circulação consiste em:

Linhas singelas entre estações.•	
Duas ou mais linhas de pátio, que formam o pátio de •	
cruzamento.
(P) Principal (nem sempre é a linha reta)•	
(D) Desviada•	
(três ou mais) Para pátios contendo três linhas de •	
circulação, será a linha denominada pela CIE – circular 
de instruções especiais

Sublinhe as respostas à estas perguntas à medida que 
você lê:

1) O que é seção de bloqueio?

2) O que são e onde ficam localizados as SDC?

3) Quem permite a entrada de um segundo trem em uma SB?

4) Para que serve uma licença de socorro?

5) Quando uma seção de Bloqueio é liberada?

6) Quando é permitido comboios?

A via de circulação está dividida em:

Seção de Bloqueio (SB)

Seção de bloqueio é a região da via que permite licenciamento 
de apenas um trem por vez (exceto em licenças especiais).

Seção Detetora de Chaves (SDC):

A SDC é a região da via onde estão localizados os AMV’s, 
que ligam as vias desviadas à via principal. A SDC possui um 
dispositivo que detecta a presença de um trem, e envia um 
sinal para o CCO. 

Tome cuidado para nunca exceder o limite da licença, pois o 
simples fato de parar o trem em cima da SDC, informará ao 
CCO que você ocupou a próxima SB sem permissão.

Via de Circulação.

Via de Circulação.

Trem parado antes da SDC, não ocupando a SB seguinte.

Trem ultrapassando a SDC, ocupando a SB seguinte.

Exemplo 1: Uma licença de LAPA (LLA-D) até Rio da Várzea 
(LLA-LVZ) o trem deverá seguir da via desviada da Lapa até 
o AMV de entrada do pátio de Rio da Várzea, sem ocupar o 
AMV.

Exemplo 2: Uma licença de LLA-D até LVZ-P o trem deverá 
seguir da via desviada da Lapa até a seção de bloqueio formada 
pela via principal de Rio da Várzea (marco da última chave de 
saída).
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Licença passando por pátios intermediários:

Quando é concedida uma licença que passe por pátios intermediários, será informado nesta licença todas as  vias por onde o trem 
deverá passar em cada pátio.

Exemplo: Licença da estação Uvaranas até estação Rosaldo, passando por Periquitos e Pinheirinho. O trem irá partir da desviada de 
Uvaranas, passando pela via Principal de Periquitos e desviada de Pinheirinho. Cada licença envolve, no máximo, cinco pátios.

Pátios Intermediários.

7.2 - Autorização de Entrada na Via

Para entrar em uma seção de bloqueio, o condutor deve solicitar para o CCO uma autorização de entrada na via. Após receber do 
centro de controle de operacional (CCO) a autorização, o trem pode ocupar, mas não avançar, a seção de bloqueio seguinte.

Acompanhe o exemplo na ilustração abaixo:
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Nos trechos controlados por ACT(Automação de Circulação de Trens), os veículos ferroviários precisam obter uma licença para 
trafegar nas seções de bloqueio.

A autorização para trafegar em SB sempre é enviada ao trem após a autorização de entrada na via.

Acompanhe abaixo a ilustração que demonstra o processo de licenciamento de um trem:

7.3. Autorização para Trafegar em Seções de Bloqueio (SB)

Através da licença, os trens são autorizados a ocupar uma ou mais seções de bloqueio, deslocando-se em um determinado sentido. 
Este sentido é indicado na licença através dos campos “DE” e “ATÉ”. 

Um trem só poderá se movimentar em sentido contrário ao especificado se for concedida  uma autorização do CCO.

7.4. Sentido de Autorização
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As seções de bloqueio só podem ser compartilhadas por dois ou mais trens quando o condutor do trem à frente, através de uma 
licença especial, permite a entrada do trem de trás.

Acompanhe o exemplo abaixo:

7.5. Ocupação de Mesma Seção de Bloqueio

Existem 2 tipos de licença que permitem a ocupação de 2 trens na mesma SB.

1 - Licença Permissiva: Através de uma licença permissiva um trem ganhará autorização para seguir à frente dentro de uma mesma 
seção de bloqueio. O segundo trem só poderá ingressar na seção de bloqueio após autorização do trem à frente. De nenhuma maneira 
o trem à frente poderá recuar. Caso uma parada não desejada ocorrer, o CCO deverá ser informado imediatamente.

 
Um trem não deve trafegar com Licença Permissiva nos seguintes casos:

Se houver uma parada programada para o trem à frente;•	
Em dias de chuva intensa ou forte neblina;•	
Em extensas rampas descendentes ou trechos de serra;•	
Locomotivas com freio dinâmico inoperante.•	

O movimento do segundo trem deverá estar de acordo com a velocidade restrita. No entanto, quando o trem a frente informar sua 
desocupação da seção de bloqueio, com sua cauda conferida, o segundo trem retomará a velocidade máxima permitida no trecho.

2 - Socorro: Através dessa licença especial, será permitido que um trem trafegue em uma seção de bloqueio independente de 
qualquer tipo de bloqueio vigente nessa SB. O trem também poderá trafegar em qualquer sentido da via. Deverá ser fornecida 
uma Licença Normal até o pátio imediatamente anterior ao local do evento, sempre que o deslocamento exigido seja maior que o 
intervalo entre dois pátios adjacentes. A Licença de Socorro será somente do último pátio até o km da locomotiva ou da cauda do 
trem acidentado.

NOTA: Esta licença só poderá ocorrer se todos os envolvidos na operação tiverem conhecimento da situação. Nos últimos 2000 
metros a velocidade deverá ser restrita.
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Uma licença estará em vigor até que um condutor avise que o trem, locomotiva ou veículo tenha saído por completo da SB, ou que a 
licença tenha sido cancelada pelo CCO. Assim que uma licença for enviada para o trem, o sistema fará automaticamente o bloqueio 
das SB ś envolvidas, não permitindo que seja enviada nenhuma outra licença que possa trazer problemas futuramente.

7.6. Licença em Vigor

Uma licença só poderá ser alterada no caso de redução do número de seções de Bloqueio. Se caso haver licenças à frente desta que 
será alterada, e estas já estiverem sido enviadas ao trem, estas licenças serão todas canceladas. Para que o trecho seja liberado para 
outro licenciamento é necessário que a tripulação confirme a alteração da licença citando o local do novo destino.

7.7. Alteração de Licença

Uma licença pode ser cancelada se o trem ou veículo não tiver partido do seu ponto de origem. Para que o trecho seja liberado para 
outro licenciamento é necessário que a tripulação confirme o cancelamento citando a seção de bloqueio onde o trem está parado.

7.8. Cancelamento de Uma Licença

A cada seção de bloqueio que o trem passa, o condutor deve informar sua posição através da macro 06, que pode ser enviada com 
cauda não conferida ou com cauda conferida (trem completo). As SB’s que estão licenciadas para um determinado trem, somente 
serão liberadas quando a macro 06 for enviada com cauda conferida, o que significa que o trem já passou por completo pela SB e a 
mesma já ficará disponível para outros trens. 

7.9. Liberação de Seção de Bloqueio
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A liberação de uma Seção de Bloqueio também poderá ser realizada por qualquer outro trem que informe: 

- O prefixo ou locomotiva do comando.
- Seção de bloqueio em que o trem foi visto completo.
- Número do vagão cauda do trem que passou.

Ao receber uma licença de Uvaranas a Rosaldo, todas as SB’s indicadas na licença ficarão bloqueadas para este trem, conforme 
figura abaixo:

Se em um determinado ponto do trecho o condutor enviar a macro 06 sem cauda conferida, o trecho já percorrido pelo trem 
continuará bloqueado até que seja conferida a cauda.

Quando o condutor enviar a macro 06 com cauda conferida, o trecho percorrido pelo trem até a última SB será liberada para 
tráfego de outros trens.

Uma seção de bloqueio pode ser interditada para ocupação por um ou mais trens (trem de manobra) ou veículos para trabalhos 
na via, permitidos através de uma autorização fornecida pelo CCO para interdição da via. O condutor deverá ter conhecimento 
sobre as restrições de via da SB interditada.

Quando a interdição for solicitada pela estação, toda a movimentação de trens no trecho interditado, ficará sob a responsabilidade 
de quem solicitou a interdição.

Quando existir mais de um trem no 
trecho interditado, a circulação deverá 
ser feita com velocidade restrita. No 
caso em que dois trens, conhecidamente, 
trafeguem no mesmo sentido, o trem à 
frente poderá trafegar com VMA e o 
trem atrás, com velocidade restrita. 

No entanto, quando o trem à frente 
informar a desocupação da seção de 
bloqueio com cauda conferida, o segundo 
trem poderá circular com VMA.

Quando for solicitada uma interdição 
pelo condutor para um trem de 
manobras, este poderá utilizar a via com 
exclusividade até que a via seja liberada, 
e nenhum outro trem terá permissão 
para entrar no trecho interditado.

Qualquer veículo ou locomotiva 
desprovida de MCT, só poderá receber 
interdição para ingressar em território 
do ACT, com autorização do Supervisor 
do CCO.

Locomotivas equipadas com MCT 
deverão se deslocar com o uso de licença 
e não através de interdição.

7.10. Autorização para Interdição de Via
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Poderá ser adotada a concessão de uma única licença para 
comboios de máquinas especiais da via permanente, desde que 
os seguintes procedimentos sejam adotados:

Comboio somente é permitido para serviços de •	
manutenção na via.
O Condutor da máquina que solicitar a licença, será o •	
responsável pelo deslocamento no trecho e avisará ao 
controlador quais serão as máquinas que farão parte 
do comboio. Somente a primeira máquina do comboio 
poderá trafegar a velocidade máxima autorizada do 
trecho. As demais máquinas deverão circular obedecendo 
a velocidade restrita.
Na macro de autorização para entrada na via, o campo •	
cauda deverá ser preenchido com o número da última 
máquina.
Tanto na saída como na chegada do comboio em uma •	
estação, somente poderá ser informada cauda conferida, 
quando todas as máquinas ultrapassarem o marco de 
entrada do pátio de cruzamento e a chave de entrada 
estiver posicionada para principal. Deve ser utilizada a 
macro de posicionamento.
O condutor responsável pelo deslocamento, posicionado •	
como último no comboio e com posse do GPS, deve 
transmitir aos condutores das demais máquinas da 
licença concedida todas as informações referentes ao 
deslocamento.
Não poderão ser concedidas licenças memorizadas •	
para os trens ou veículos que estiverem cruzando com o 
comboio.

CTC

a) Em trechos controlados por CTC os comboios de Plasser 
serão considerados como um trem apenas, desde que as 
máquinas partam do desvio com um intervalo inferior a 1 
minuto entre cada uma.

b) A primeira máquina passará pelo sinal verde e as demais 
poderão passar pelo sinal vermelho.

c) Caso uma máquina atrase mais do que 1 minuto em 
relação à(s) primeira(s), esta deverá aguardar que aquelas 
desocupem o trecho e uma nova rota seja alinhada.

Os limites de CTC estão indicados na circular de instruções 
especiais. Um trem não deve ingressar ou ocupar nenhuma 
via onde o CTC esteja em vigor, a menos que exista um sinal 
fixo à direita da via com indicação para prosseguir e a licença 
tracejada no CBL.

Em casos de falha do CTC, será concedida uma licença 
para ocupação a uma definida seção de bloqueio para poder 
ingressar nos limites de CTC;

Com o sistema inoperante, os trens que circularem devem 
certificar-se de sua integridade (conferência de cauda). Caso 
o tempo previsto para reparo do CTC seja maior do que 2 
horas, o coordenador de circulação deve solicitar apoio ao 
centro de trens e unidades de produção, que de acordo com sua 
disponibilidade deverão colocar operadores de produção nos 
desvios para tornar mais eficiente a circulação;

7.11. Licenciamento de Comboios de 
Máquinas Especiais

7.12. Autorização para Ingressar nos
          Limites do CTC

1) O que é CCO?

 Comando central de operações
 Centro de controle operacional
 
2) O que é SB?

 Computador de bordo
 Sistema brasileiro
 Seção de bloqueio

3) Como o maquinista solicita a entrada na via?

 Pedindo ao supervisor
 Enviando a macro 01 ao CCO
 Não precisa solicitar a entrada

4) Ao compartilhar uma SB com outro trem, qual é 
a velocidade que deve ser utilizada?

 Não mais que 20 km/h
 Velocidade máxima permitida
 Velocidade restrita

5) Para que serve a Macro 6 com cauda 
conferida?

 Para informar o comprimento do trem
 Para liberar a SB anterior
 Para informar a chegada do trem

Cabine da locomotiva.

Sublinhe as respostas à estas perguntas à medida que 
você lê:

7) Onde são indicados os limites de CTC?

8) Liste o significado de seguintes cores nos sinais do CTC:
 a. Verde duplo
 b. Verde
 c. Amarelo
 d. Vermelho piscante
 e. Vermelho
 f. Sinal apagado

9) Trens poderão ser autorizados a ultrapassar um sinal 
vermelho para circular entre estações adjacentes ou entrar 
em um pátio de cruzamento com a emissão de?
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Os aspectos de sinal fornecem indicações dos procedimentos a 
serem adotados para a circulação:

VERDE DUPLO (somente sinal de aproximação): Prossiga •	
com velocidade máxima autorizada até o próximo sinal, 
chave de entrada pela via principal.

VERDE: Prossiga com velocidade máxima autorizada até •	
o próximo sinal.

AMARELO: Prossiga preparado para parar no próximo •	
sinal.

VERMELHO PISCANTE: Prossiga com velocidade •	
restrita.

VERMELHO: Pare. (mesmo com licença)•	

SINAL APAGADO: Pare (deve ser interpretado como •	
sinal VERMELHO).

O sinal de aproximação fornece uma indicação prévia do sinal 
à frente da seguinte forma:

Em caso de ocupação por motivo desconhecido ou outra falha 
no sistema no trecho controlado por CTC, trens poderão ser 
autorizados a ultrapassar um sinal vermelho para circular entre 
estações adjacentes ou entrar em um Pátio de Cruzamento com 
a emissão da Licença sobre Bloqueios.

O movimento para o primeiro trem a trafegar no trecho deverá 
ser à velocidade restrita. Os trens seguintes poderão trafegar 
a Velocidade Máxima do trecho desde que os anteriores 
confirmem CAUDA CONFERIDA e que não tenha sido 
constatada qualquer outra anomalia.

7.13. Aspecto de Sinal

7.14. Sinal de Aproximação

Sinal de Aproximação

Verde Duplo
Verde
Amarelo

Sinal à Frente

Verde ou Amarelo
Verde ou Amarelo
Vermelho ou Vermelho Piscante 

Sinais.

6) Quem é responsável por uma SB interditada?

 O Gerente de pátio
 O CCO
 Quem solicitou a interdição

7) O que é CTC:

 Controle de Tráfego Centralizado
 Comando de Trens Certificados

8) Ao encontrar um sinal “Amarelo” deve se:

 Parar
 Continuar a viagem, preparado para parar no 
próximo sinal.

9) Ao encontrar um sinal “Vermelho piscante”, 
deve se:

 Parar
 Continuar com velocidade restrita

7.16. Sinal fora de Operação

Um sinal estará fora de operação e não terá valor para a 
circulação mediante a fixação de um “X” de madeira pintado 
em branco.

7.15. Licença Sobre Bloqueios

Exceção será feita nas trocas, adições ou retirada de 
locomotivas e/ou vagões nas entradas e saídas dos pátios 
quando após a parada será permitido o avanço do sinal 
vermelho em velocidade restrita e mediante autorização verbal 
do Controlador sob as seguintes condições:

•	 Seja	possível	o	contato	via	rádio	entre	as	tripulações;
•	 Exista	campo	visual	ou	cobertura	dos	veículos	que	estão	

parados para movimentação dos demais veículos;
•	 Nos	pátios	deve-se	obter	autorização	do	Chefe	de	Pátio.

Em serras o trecho será liberado somente com ronda.

Licença de Socorro

A Licença de Socorro pode ser enviada para uma SB que pode 
estar bloqueada ou não. Será apresentada a Velocidade Restrita 
como VMA em todo o trecho representado pela Licença. 

Esta Licença terá como destino 1 (um) quilômetro de interdição 
e não toda a SB.

Observe a redução da VMA na ilustração abaixo:

Redução de velocidade em licenças de socorro.



Treinamento de Regulamento de Operações - R.O.

Nome:

Instrutor:

Data:       /       /

Local:

Responda as questões a seguir, destaque esta folha e entregue-a ao seu instrutor.

Avaliação de conhecimentos
Capítulo 7 - Licenciamento de trens via ACT e CTC

1) O que é seção de bloqueio?

2) O que são e onde ficam localizados os SDC?

3) Quem permite a entrada de um segundo trem em uma SB?

4) Para que serve uma licença de socorro?

5) Quando uma seção de bloqueio é liberada?

6) Quando é permitido licença para comboios?

7) Onde são indicados os limites de CTC?

8) Liste o significado de seguintes cores nos sinais do CTC:

 a. Verde duplo - 

 b. Verde - 

 c. Amarelo - 

  d. Vermelho piscante - 

 e. Vermelho - 

 f. Sinal apagado - 

9) Trens poderão ser autorizados a ultrapassar um sinal vermelho para circular entre estações adjacentes ou entrar em um pátio 

de cruzamento com a emissão de?
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Definições
AMV
Dispositivo de segurança instalado em uma via, para impedir a 
mudança acidental ou não autorizada de trens ou veículos para 
uma via principal ou outras vias.

AMV com Acionamento Elétrico
AMV acionado eletricamente por controle remoto, podendo ser 
operado manualmente quando for necessária a mudança de via.

AMV de Mola tipo Bate-Fica
AMV equipado com mecanismo de mola, que permite a saída 
de um desvio com posicionamento contrário das agulhas.

AMV de Mola tipo Bate-Volta
AMV equipado com mecanismo de mola, regulado para 
restabelecer a posição normal das agulhas quando é efetuado 
o movimento de saída de um desvio.

Boletim de Serviço
Publicação que contém informações e disposições operacionais 
modificando, adicionando ou cancelando as instruções que 
estão em vigor.

Boletim de Via – Formulário A
Publicação que contém informações e disposições operacionais 
modificando, adicionando ou cancelando as instruções que 
estão em vigor.

Boletim de Via – Formulário B
Publicação que contém informações anunciando a presença de 
homens ou equipamentos trabalhando na via com um chefe de 
turma encarregado pelo trabalho.

CBL
Computador de bordo da locomotiva.

Chefe de Pátio
Colaborador designado responsável pela operação de um pátio 
assistido.

Chefe de Turma
Colaborador ou terceiro contratado responsável por turmas de 
manutenção da via permanente e/ou sistemas.

Condutor
Colaborador habilitado o qual é responsável pela operação de 
locomotivas, auto de linha, condução de trens e realização de 
manobras.

Controlador de Tráfego
Colaborador encarregado do comando da movimentação 
de trens através de licenças (SB) ou controle de tráfego 
centralizado (CTC). Ele coordena e controla a circulação de 
trens em vias sob sua autoridade.

CTC	-	(Controle	de	Tráfego	Centralizado).
Sistemas automáticos de sinais de bloqueio para a circulação 
de trens, controlado por um centro que usa indicação de sinais 
luminosos para autorizar o movimento dos trens.

Desvio Ativo
Aquele que é provido de chaves de via em ambas as 
extremidades, oferecendo condições de entrada e saída de 
trens ou veículos ferroviários.

Desvio Morto
Aquele que é provido de uma única chave de via, apresentando 
ou não na outra extremidade um batente delimitativo de seu 
comprimento útil. A entrada e saída de trens ou veículos 
ferroviários se fazem numa só extremidade.

Detector de Descarrilamento
Dispositivo instalado ao longo da via e que possui uma barra 
rígida que vai de um trilho ao outro, transversalmente, a qual 
se rompe ao ser tocada por roda descarrilada ou por peça 
mais robusta que estiver sendo arrastada entre os trilhos.

EPI
Equipamento de proteção individual. Seu uso é obrigatório, 
devendo o colaborador respeitar o regulamento interno e 
zelar pela sua conservação. Usar apenas para a finalidade 
a que se destina, responsabilizar-se por sua guarda e 
conservação, comunicar qualquer alteração que o torne 
impróprio para uso e cumprir as determinações da ALL 
quanto ao seu uso correto e adequado.

Estação
Local na malha da ferrovia designado com um determinado 
nome, dentro da circular de instruções especiais.

Licença
Autorização que permite um trem ou veículo ferroviário 
trafegar em uma ou mais seções de bloqueio.

Limite de Pátio
É um ponto convencionado que delimita duas SB’s, ou seja, 
define o fim de uma SB assistida e o começo da outra não 
assistida ou vice- versa.

Locomotiva
Veículo autopropulsionado utilizado para tração de trens e 
manobras de vagões em pátios.

Locomotiva Comandante
Locomotiva que vai à frente comandando outra locomotiva.

Locomotiva Comandada
Locomotiva que vai atrás comandada por outra locomotiva 
à frente.

Macro
Mensagem pré-formatada do sistema trem-satélite para 
comunicação entre o centro de controle e locomotivas ou 
veículos ferroviários.

Marco
Estacas ou pontos de sinalização no solo que determinam a 
distância regulamentar que um trem ou veículo deve parar 
de um AMV sem que impeça o fluxo de veículos nas vias 
paralelas, ou seja, os veículos ali estacionados não alterarão 
o “gabarito” da via.

MCT - (Mobile Communication Terminal)
Terminal de comunicação móvel

Operadores
São colaboradores habilitados responsáveis pela operação 
e condução de autos de linha, máquinas especiais de via e 
outros veículos ferroviários. 
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Passagem de Nível
Cruzamento de uma ou mais vias com uma rodovia principal 
ou secundária, no mesmo nível.

Pátio Assistido
Conjunto de vias interligadas destinadas à circulação, 
formação de trens, manobras e estacionamento de vagões, 
controlado por um chefe de pátio. Suas fronteiras com as 
SB’s adjacentes são determinadas por pontos denominados 
de “limite de pátio”.

Pátio de Cruzamento
Pátio destinado a permitir o cruzamento ou passagem de 
trem. 

Piloto
Colaborador habilitado, designado para acompanhar um 
trem quando o condutor não estiver familiarizado com 
as características físicas e/ou normas da ferrovia a ser 
percorrida pelo trem, sendo também responsável pela 
segurança do trem.

Rádios
Transceptor utilizado para comunicação entre pessoal de 
terra, tripulações e controlador de tráfego (CCO).

Travador
AMV que permite que um trem deixe ou acesse as vias de 
circulação controladas pelo CCO.

Triângulo
Três vias ligadas em forma de triângulo, por meio de AMV ś, 
permitindo a inversão de trens ou veículos.

VMA - Velocidade Máxima Autorizada.

Velocidade Restrita
Velocidade que o trem deverá circular permitindo sua 
parada dentro da metade do campo de visão. A Velocidade 
Restrita deve ser cumprida até que a frente do trem alcance 
o ponto determinado. Em nenhum caso a velocidade poderá 
exceder a 18 km/h e nunca poderá ser superior a VMA.

Via Desviada (D)
Uma via adjacente à via principal, ou a outro desvio, 
destinada aos cruzamentos, ultrapassagens e formação de 
trens. Os desvios e suas principais características constarão 
na circular de Instruções Especiais. Não deve ser ocupada 
sem prévia autorização ou sem adequada proteção.

Via Dupla
Vias principais paralelas utilizadas para a circulação de 
trens em ambos os sentidos.

Via Principal (P)
Via atravessando pátios e ligando estações. Não deve 
ser ocupada sem prévia autorização ou sem adequada 
proteção.


