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RESUMO

A procura por estratégias de  segurança no sistema operacional  de ferrovias possui relação com o desenvolvimento do aperfeiçoamento da 
situação física e das passagens de nível rodoferroviário.  Várias passagens de nível rodoferroviário estão localizados em centros urbanos, situadas 
em regiões onde existe intenso fluxo de veículos, pedestres e até bicicleta.  Observa-se que uma passagem de nível que não tem uma sinalização 
adequada, pode provocar  acidentes e também impactos ambientais.  Dessa forma, torna-se necessário que diferentes formas de sinalização, com 
caráter  preventivo, evitem diversos acidentes em passagens de nível localizados em  cidades brasileiras. A passagem em nível é formada pela 
interseção de via de dois modais de transportes, com diferentes características físicas e operacionais. Diante de suas características, apresentam-
se como pontos de conflito entre os modais, especificamente, no interior dos centros urbanos, principalmente para acidentes acompanhados de 
morte. Na contemporaneidade a demanda pelo rápido escoamento, tanto de diferentes produtos, assim como, de passageiros, requer qualidade 
na implantação de novas passagens em nível na periferia das grandes cidades, evitando neste sentido, risco de colisões e acidentes para os 
usuários deste modal de transporte. Por conseguinte, esta pesquisa, teve como objetivo, evidenciar a importância do indicador de nível de 
segurança em passagem de nível PN rodoferroviário, como mecanismo de prevenção de acidentes. Diante desta perspectiva buscou-se  responder 
a seguinte questão: em que medida o indicador de nível de segurança em passagem de nível rodoferroviário pode contribuir para redução do 
número de acidentes? Para tal, inicialmente, foi preciso levantar na literatura, quais são os aspectos gerais, contributivos de acidentes em 
passagens de nível rodoferroviário. Nesta perspectiva, estudiosos afirmam que  a busca por um indicador de nível de segurança, contribui 
significativamente, para minimizar o número de acidentes, e,consequentemente, maior  redução dos custos operacionais  do sistema.  Essa 
diminuição de custos advém não apenas da redução de acidentes, mas também, como opção adequada de sinalização, principalmente, quando 
utiliza-se  de processos voltados para  automação. Portanto, esta pesquisa, traz e si, grandes ganhos operacionais, tais como; material, financeiro 
e moral, relacionado as vítimas com perda de vidas. Por fim, esta pesquisa contribui em apontar para a importância de prevenção de possíveis 
riscos com acidentes, utilizando-se do indicador de segurança, associado a proteção de sinalização em passagem de nível rodoferroviário, 
permitindo neste sentido, preservação de vidas humanas, além da manutenção efetiva do sistema ferroviário.
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