
Sinalização RFIG adaptada aos modelos.

Relación de Señales de Bloqueo

No bloqueio entre estações, a cadência dos sinais de bloqueio é a seguinte:

Sinal de bloqueio

São os sinais que estão entre o sinal de saída de uma estação e o sinal avançado da estação seguinte.

Aspectos que podem apresentar:

Caminho Livre (manter a circulação na velocidade normal)

Caminho Livre Condicional (reduza a velocidade para 120 km/h, há um trem a três cantões de 
distância)

Anúncio do Parar (reduza a velocidade, há um trem a dois cantões de distância)

Parar (parar, há um trem para o próximo cantão)

Nota: O sinal de  Caminho Livre Condicional  só aparece na rede após 1992 e nas linhas que a 
velocidade máxima é superior a 200 km/h.



Relação de sinais de uma estação.

A cadência de sinais que encontramos na entrada de uma estação é a seguinte:

Sinal Avançado

São os sinais que seriam colocados antes do sinal de entrada de uma estação.

Aspectos que podem apresentar:

Caminho Livre (mantenha a velocidade normal, passe pela estação por rota direta)

Anúncio do Cuidado (abrandar, percorrer a estação em um desvio)

Anúncio do Parar (abrandar, estação movimentada)

Parar (parar, a entrada da estação está ocupada)

Nota: caso a estação esteja em uma linha sem sinais de bloqueio intermediários, ela não apresentará 
uma Parada.



Sinal de Entrada

São os sinais que estariam localizados na entrada de uma estação.

Aspectos que podem apresentar:

Caminho Livre (mantenha a velocidade normal, passe pela estação por rota direta)

Anúncio do Parar (abrandar, percorrer a estação em um desvio o parada acidental na estação)

Parar (parar, a estação está ocupada)

Ultrapasso Autorizado (Parar. Reinicie as manobras até a próxima agulha ou obstáculo)

Nota:  Os sinais de entrada informam o estado da circulação ferroviária. Não informa as paradas 
comerciais que os trens precisam fazer nas estações.



Sial de Saída

Estes são os sinais que estariam localizados em cada uma das estradas com uma saída para a estrada 
geral.

Aspectos que podem apresentar:

Caminho Livre (continue na velocidade normal)

Anúncio do Parar (Saia da estação em velocidade reduzida)

Parar (parar)

Movimento Autorizado (autoriza a realizar uma manobra sem retomar a marcha normal)

Notas: 

Esses sinais não modificam as paradas comerciais dos trens. Um sinal de estrada na saída de uma 
estação não autoriza a não fazer a parada comercial.

O sinal de saída não exibirá o anúncio de parada nas linhas sem sinais intermediários de bloqueio.

Em estações muito próximas, o Sinal de Saída pode ser o Sinal Avançado da próxima estação e 
apresentará os mesmos Aspectos que o Sinal Avançado mais o Movimento Autorizado.



Sinal Baixo do Recuo e Itinerário

São sinais localizados entre o sinal de entrada e a primeira agulha ou em frente às agulhas de  
entrada da estação.

Aspectos que podem apresentar:

Parar

Itinerário direto

Itinerário desviado

Movimento Autorizado

Sinal Baixo de Manobras

São sinais localizados dentro das instalações das estações.

Aspectos que podem apresentar:

Parar

Manobra Autorizado

Notas:

O sinal de manobra autorizado também pode ser apresentado apenas com o refletor branco.

As manobras não autorizam as rotas gerais a serem circuladas, exceto até os limites da manobra.


