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Introdução 

 

ATENÇÃO: 

A versão atual (Beta 12.2012) contempla a validação do cálculo da criticidade das locomotivas, através da 

parametrização dos critérios de criticidade e o relacionamento dos modelos de locomotivas com as 

exigências e/ou tipos de problema e seus respectivos valores de criticidade. 

O objetivo desta primeira etapa é relativo a aferição da metodologia especificada e sua aderência a 

realidade da operação ferroviária. 

Os demais recursos do sistema, mesmo que implementados, não estarão disponíveis para o acesso do 

usuário ou permitirão somente uma operação parcial. 

A versão atual (1.0 – 10.05.2013) contempla todas as funcionalidades do cliente do sistema OptPro, desde 

os parâmetros de configuração e/ou parametrização do sistema até a montagem de uma programação de 

manutenção. 

Ainda não está contemplada nesta versão a utilização do solver do sistema uma vez que para que o OptPro 

gere uma solução para programação é necessário que as locomotivas com problemas (exigências vencidas 

e/ou ocorrências) sejam as mesmas presentes nos trens/pátios constantes no Sislog. Em cenários de 

Fábrica e Desenvolvimento esta correlação não existe, sendo portanto necessário que o sistema seja 

. testado pelo usuário com o intuito de liberarmos o apontamento para Sislog produção junto a TI/MRS

É importante ressaltar que para iniciar a utilização do sistema é altamente recomendável uma leitura 

atenta do presente Guia do Usuário, sobretudo do último tópico PRIMEIROS PASSOS PARA INÍCIO DA 

UTILIZAÇÃO DO OPTPRO onde são apresentados os passos necessários para que o sistema possa começar 

a ser utilizado. 

Guia do Usuário referente a versão 1.23 – 06.06.2013: 

 _ Alterações no cálculo da criticidade. Ver página 21, tópico 06.01 – Considerações sobre o Cálculo da 
Criticidade. 
 

Guia do Usuário referente a versão 2.13 – 29.08.2013: 

_ Alterações no cálculo da criticidade: incorporação do Fator por Condição do Veículo. Ver página 
21, tópico 06.01 – Considerações sobre o Cálculo da Criticidade. 
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A Tela Principal do OptPro 

 

Tela de início do sistema, assim que o usuário realizar o login, informando MATRÍCULA e SENHA o sistema 

irá efetuar o registro no sistema e exibirá sua tela principal que dará acesso aos demais recursos do OptPro. 

Nesta tela ele poderá visualizar a matrícula do usuário “logado” a data/hora atual e o ambiente de dados 

no qual foi feito o login. 

Será exibido também, no canto superior direito, o status de conexão ao “Solver” do OptPro, indicando se o 

mesmo estará apto a ser acessado pelo cliente do sistema. 
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O Menu Programação 

Através do menu programação o usuário poderá acessar os seguintes recursos do OptPro: 

Nova Programação: Inicia uma nova programação de manutenção. Ao selecionar esta opção o usuário 

deverá escolher a data de referência da programação e a oficina a ser programada como poderá ser 

observado na tela abaixo. 

 
Tela do sistema – Nova Programação 

 

 

ATENÇÃO: 

 

Nome do Arquivo: O sistema OptPro possui um modo de nomeação de arquivos padrão, que obedece a 

seguinte sintaxe: 
 

OptPro_[SIGLA DA OFICINA]_[DATA DE REFERÊNCIA]@[DATA]_[HORA].xml 

 

Exemplo: OptPro_FPJ_2013.05.10@2013.05.09_16.05.24.xml 

Este arquivo se refere a programação do dia 10/05/2013 da oficina FPJ e foi criado as 16:05:24 do dia 

09/05/2013. 
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Abrir Programação: Permite que o usuário abra uma programação já realizada com auxílio do OptPro. Ao 

selecionar esta opção o usuário irá visualizar a estrutura exibida na tela abaixo que permite que seja 

selecionada uma programação de acordo com a data pretendida. 

 
Tela do sistema – Abrir Programação 

Salvar Programação: Permite que o usuário salve a programação corrente. 

Salvar Como: Permite que o usuário salve a programação com outro nome. 

ATENÇÃO: 

O recurso de Salvar Como poderá ser utilizado para “continuidade” das programações durante o dia. O 

usuário abre a programação anterior, altera os parâmetros relativos a nova programação (inclusão de 

novas locomotivas, exclusão das locomotivas já contempladas na programação anterior etc...) e utiliza a 

opção Salvar Como para obter um novo arquivo de programação (atualizado) para a referida oficina. 

 

Fechar OptPto: Esta opção fecha o programa. 
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A Planilha de Programação 

Ao ser iniciada uma nova programação o usuário poderá visualizar a tela a seguir: 

 

Nesta tela ele poderá observar a estrutura da planilha utilizada pelo OptPro para gerar a programação de 

manutenção das locomotivas, a saber: 

N  - Indica o número da locomotiva (indicação numérica sequencial). 

OFICINA - Indica a oficina selecionada para parada da locomotiva (resultado do solver ou definida 

manualmente pelo usuário). 

VALA - Indica a vala selecionada para parada da locomotiva (resultado do solver ou definida 

manualmente pelo usuário). 

MOT - Define o motivo da parada da loco. 

PCM - Indica que o PCM vai utilizar a locomotiva na programação, ou seja, ela vai ser 

efetivamente “parada” para execução da manutenção. 

CPT  - Indica se o CPT autorizou ou não a “parada” da referida locomotiva. 

BLOCO  - Indica em qual bloco a locomotiva está. 

LOCO  - Identificador da locomotiva. 

TREM  - Indica em qual trem a locomotiva está anexada. 

POS  - Pátio em que a loco está localizada. 

DEST  - Destino da locomotiva (quando em trem). 

OFICINAS - Oficinas que estão no itinerário do trem. 

CONDIÇÃO - Condição da locomotiva. 

CBLOCO - Criticidade do bloco. 

CLOCO  - Criticidade da locomotiva. 

VISITA  - Indica a visita referente a parada da loco (se existir – escolha do usuário). 

TROCA  - Indica a troca a ser feita para parada da locomotiva. 



8 
 

HR CHEG - Hora prevista para chegada na oficina (somente para locomotivas onde seja possível a 

parada na oficina). 

HR OCUP - Hora prevista para ocupação da posição na vala e ou fila. 

HR LIB  - Hora prevista para o término dos serviços de manutenção. 

HR SAÍDA - Hora a partir da qual a locomotiva estará disponível para circulação. 

OBS  - Observações sobre a locomotiva (dados inseridos pelo usuário). 

 

As funcionalidades implementadas na planilha de programação poderão ser acessadas através dos botões 

disponibilizados acima da identificação das colunas da planilha, a saber: 

Inserir Loco   - Acessa a tela para inserção de locomotivas na programação. 

Excluir Loco  - Exclui uma locomotiva da programação. 

Gerar Relatório  - Gera um relatório da programação em formato Excel. 

Obs da Programação - Insere observações específicas da programação. 

Fecha Programação - Finaliza a programação atual. 

ATENÇÃO: Depois de “FECHADA” uma programação será finalizada, não é possível alterá-la. Caso seja 

necessária alterações o usuário deverá abrir a programação e utilizar o recurso SALVAR COMO para então 

gerar uma nova programação em substituição a anterior. 

 

 

Situação da Loco - Exibe um resumo da situação da locomotiva em relação ocorrências e exigências. 

(O USUÁRIO TAMBÉM PODERÁ EFETUAR O CLIQUE DUPLO SOBRE O NÚMERO DA LOCO) 

Itinerário do Trem - Exibe um resumo do itinerário do trem. 

(O USUÁRIO TAMBÉM PODERÁ EFETUAR O CLIQUE DUPLO SOBRE O PREFIXO DO TREM) 

Situação da Oficina - Exibe a ocupação atual da oficina. 

(O USUÁRIO TAMBÉM PODERÁ EFETUAR O CLIQUE DUPLO SOBRE A SIGLA DA OFICINA) 
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Alterando os Parâmetros da Programação 

O usuário do OptPro poderá, a qualquer momento, alterar diversos parâmetros da programação da 

manutenção das locomotivas. Para isto ele deverá efetuar o duplo clique sobre a “célula” correspondente 

na planilha de programação. 

Oficina/Vala - Permite ao usuário personalizar a parada de uma locomotiva. 

Ao selecionar esta opção o quadro de diálogo abaixo será exibido: 

 

O usuário poderá definir a oficina, a vala e o motivo da parada da locomotiva. A partir desta definição a 

locomotiva obrigatoriamente parada na respectiva oficina com a indicação da vala. O motivo também 

deverá ser informado. 

 

Motivo  - Permite ao usuário definir o motivo da parada. 

Ao selecionar esta opção o quadro de diálogo abaixo será exibido: 
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PCM/CPT - Acessa o formulário de diálogo entre os usuários do PCM e os usuários do CPT. 

Ao selecionar esta opção o quadro de diálogo abaixo será exibido: 

 

Neste quadro de diálogo ficarão registradas as informações textuais das interações efetuadas entre o PCM 

e o CPT. 

_ Para o usuário PCM, ao clicar na opção UTILIZAR o sistema irá considerar que a referida locomotiva 

poderá ser parada em oficina.  

_ Para o usuário PCM, ao clicar no botão AUTORIZADO, ele estará autorizando a parada da referida 

locomotiva na oficina. 

Loco  - Acessa o resumo da situação da Loco. 

Ao selecionar esta opção o quadro de diálogo será exibido:  
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Trem  - Acessa o itinerário do trem. 

Ao selecionar esta opção o quadro de diálogo será exibido:  

 

 

O quadro de diálogo exibe o resumo do itinerário do trem. 
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Oficinas - Acessa o diálogo referente aos horários que o trem passará por oficinas no itinerário atual. 

Ao selecionar esta opção o quadro de diálogo será exibido 

 
O usuário poderá personalizar o horário de chegada na respectiva oficina, efetuando o duplo clique sobre o 

horário, o seguinte quadro de diálogo será exibido: 

 

O usuário poderá ainda personalizar a permanência desta locomotiva na oficina, efetuando o duplo clique 

sobre a célula referente a permanência, o seguinte quadro de diálogo será exibido: 

 

ATENÇÃO: O usuário somente poderá definir uma parada personalizada (colunas OFICINA/VALA) em 

oficinas que estiver contempladas com data/hora de chegada no itinerário do trem, indicadas no OptPro, 

na coluna OFICINAS da planilha de programação.  
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Visita  - Acessa o diálogo referente a escolha da visita referente a parada da loco. 

Troca  - Acessa o diálogo referente a escolha da troca das locomotivas/Bloco. 
OBS  - Acessa o diálogo referente a inserção de observações para a loco específica. 

 

Inserindo Locomotivas na Programação 

Para inserir locomotivas na programação o usuário deverá acessar o botão INSERIR LOCO, o seguinte 

quadro de diálogo será exibido. 

 

Através desta tela o usuário poderá inserir as locomotivas na programação. Ela possui as seguintes 

funcionalidades: 

 
Atualiza o valor da criticidade para todas as locomotivas cadastradas no sistema. 

 

ATENÇÃO: Dependendo do número de fatores de criticidade criados e do total de locomotivas cadastradas 

no sistema, este procedimento poderá demorar vários minutos, sendo altamente recomendável que seja 

executado em um período de tempo anterior ao da efetiva programação da manutenção. 

 

 
Atualiza o valor da criticidade somente para as locomotivas selecionadas. 
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Atualiza a posição de todas as locomotivas cadastradas no sistema, indicando se estão tem Trem, Pátio ou 
Terminal. 
 

 
Atualiza a posição somente das locomotivas selecionadas pelo usuário. 
 

 
Exibe o resumo da situação da locomotiva no tocante a exigências e ocorrências atuais. 
 

 
Exibe o itinerário do trem. 
 

 
Acessa o recurso para auxílio a seleção de locomotivas. O seguinte diálogo será exibido: 
 

 
 
Através desta opção o usuário poderá selecionar um pátio de referência e o sistema irá selecionar todas as 
locomotivas que passarão por este pátio dentre os trens existentes no Sislog. 
 

 
O usuário poderá também utilizar a opção PREFIXO para digitar um (ou mais) prefixos de trens. Todas as 
locomotivas anexadas a este trem serão selecionadas. 
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Analogamente a opção anterior o usuário poderá digitar o número de uma (ou várias) locomotiva para que 
o sistema selecione a(s) respectiva(s) loco(s). 
 
 

 
O usuário poderá ainda gerar um relatório padrão Excel com um resumo do cálculo da criticidade da 
locomotiva, basta selecionar um conjunto de locomotivas e clicar sobre o botão GERAR RELATÓRIO. 
 

 
O usuário deverá selecionar um conjunto de locomotivas e clicar sobre o botão INSERIR NA 
PROGRAMAÇÃO para que as mesmas sejam inseridas na programação atual. 
 
Será exibida uma tela semelhante a mostrada abaixo. 
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O Menu CPT 

Através deste recurso os usuários do CPT poderão acessar a planilha de programação, no entanto a 

funcionalidade disponibilizada para o usuário será a referente a autorização ou não da parada de locos, 

acessada através do duplo clique sobre célula da coluna CPT na planilha de programação. 

 
O usuário CPT terá acesso a funcionalidade referente ao quadro de diálogo mostrado abaixo. 
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O Menu Relatórios 

Gerando a Agenda da Manutenção 

Através deste recurso o usuário poderá gerar relatórios da Agenda da Manutenção, Selecionando o 

Modelo da Locomotiva a Exigência de Manutenção e as Datas de Início e de Fim para a busca dos dados 

das locomotivas que se encaixem nesses parâmetros. 

Para isto basta selecionar o menu Relatórios > Agenda de Manutenção, será exibida a tela abaixo: 

 

Nesta Tela o usuário deverá selecionar os Modelos de Locomotivas que deseja, clicando sobre o nome da 

na lista de Modelos, depois deverá selecionar as Exigências de Manutenção, que estão separadas por 

Programa, para selecioná-las basta dar um duplo clique sobre o nome da exigência, após isso basta o 

usuário selecionar a Data Inicial e Data Final 

Para gerar o relatório o usuário devera clicar no botão identificado com o ícone do Microsoft Excel©, onde 

será exibida a tela abaixo com a  Agenda de Manutenção para o(s) modelo(s) e exigência(s) selecionada(s) 

dentro do período da Data Inicial e Data Final: 
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O botão Pesquisar tem por finalidade facilitar a localização de determinada exigência dentro da “árvore” 

exibida na tela. Basta digitar o texto e clicar no botão. O sistema encontrará o texto e posicionará o cursor 

sobre ele. Clicando em Pesquisar novamente o sistema continua a procura buscando a próxima ocorrência 

da palavra digitada. 
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O Menu Criticidade 

O Menu Criticidade tem por objetivo fornecer o acesso do usuário a funcionalidade para o cálculo da 

criticidade das locomotivas. Ao ser selecionada a opção Cálculo da Criticidade será exibida a tela 

apresentada abaixo: 

 

Nesta tela o usuário terá todas as locomotivas que apresentarem valor de Criticidade,  exibindo seu Bloco, 

Criticidade total do Bloco, Placa da Loco, Criticidade da Loco, Modelo, Grupo e o Valor da Criticidade pra 

cada Critério definido pelo usuário (EX: IC, RCI, C1, Restrição, Corretiva, Avaria etc...). 

As linhas em vermelho representam as Locos  que tem parada obrigatória na oficina. 

A princípio os dados exibidos serão referentes a última atualização do cálculo da criticidade. Ao clicar no 

botão Atualizar Todos, o cálculo da criticidade será refeito, esse processo é um pouco demorado, contudo 

ao seu final, caso o usuário clique em cima de uma linha referente a uma loco, logo abaixo da lista será 

exibido um resumo com todas as Exigências, mostrando o Tipo de Programa, Descrição, Vencimento, 

Valor da Criticidade, Critério, Indicativo de parada obrigatória, e todos os Tipos de Problema 

(Ocorrências), mostrando o Tipo do Incidente, Descrição, Valor da Criticidade, Critério e Indicativo de 

parada obrigatória. Para estes casos somente serão mostrados as exigências e tipos de problema que 

influenciaram no cálculo da criticidade. 

Caso o usuário deseje atualizar os valores de apenas uma ou mais locos, basta clicar na caixa de seleção da 

linha da loco desejada e depois clicar no botão Atualizar Selecionados. 

Caso o usuário clique sobre o botão identificado com o ícone do Microsoft Excel© será gerado um relatório 

em formato Excel com o resumo das ocorrências e tipos de problemas utilizados para o cálculo da 

criticidade. 
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Para exibir um resumo da situação da locomotiva, com TODAS as informações quanto a Exigências e Tipos 

de Problema, o usuário deverá efetuar um clique duplo sobre a linha da loco desejada. Será exibida a 

seguinte tela: 

 

Caso o usuário clique sobre o botão identificado com o ícone do Microsoft Excel© será gerado um relatório 

em formato Excel com o resumo de TODAS as exigências contidas no plano de manutenção da locomotiva 

assim como das ocorrências (tipos de problema) registrados em sistema para referida loco. 
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Considerações sobre o Cálculo da Criticidade 

O atual Cálculo da Criticidade obedece a três regras básicas para definição do valor da criticidade: 

1. Cálculo da Criticidade para Exigências Vencidas: 

�� = ��� + (�� × 
�)� + �� + (� × 
)� + ⋯+ ��� + (�� × 
�)� 
Onde: 

�� = �����������	��	����������	
�� = �����	��	����é���	��	�����������	1	
�� = �����	��	�����������	����	����� ��!��	��	����"�	

� = #���� ��!��	��	����"�	��	����������(∗) 

 

2. Cálculo da Criticidade para Exigências NÃO Vencidas: 

�� = % � &' 1
�� × 
�( + ' 1

� × 
( +⋯+ ' 1
�� × 
�() 

Onde: 

�� = �����������	��	����������	
% � = *���� �	�	�����	�����	% �����(������ ��)	
�� = �����	��	�����������	����	�
�!ê ���"	� ��"	��	�� ���� ��	

� = #���� ��!��	��	���� ���� ��	��	����������(∗∗) 

 

 

3. Cálculo da Criticidade para os Tipos de Problemas (Ocorrências): 

�� = ��� + � +⋯+ ��� × ,(-./0) 
Onde: 

�� = �����������	��	����������	
�� = �����	��	����é���	��	�����������	����	�	1���	��	#��2����	1 

,(-./0) = 3����	���	�� ��çã�	��	��í�7��	
 

Observações sobre o cálculo da criticidade: 

_ O Valor da Criticidade de uma determinada locomotiva será dado pela soma dos valores calculados, 

baseando-se na formulação mostrada, para todas as exigências da sua agenda de manutenção que 

forem relacionadas pelo usuário aos critérios de criticidade mais os valores definidos pelo usuário  para 

as ocorrências (Tipos de Problema) lançados em sistema para a referida locomotiva.  

 

_ A Criticidade do Bloco é igual a soma dos valores de criticidade das Locomotivas que o compõe. 
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(*) Valor adicional caso ocorra atraso no atendimento da exigência. Este valor será multiplicado pela 

porcentagem de atraso no atendimento. Determinada locomotiva poderá estar atrasada para o 

atendimento a uma exigência (tanto em litros quanto em dias), o valor xn indica a porcentagem de atraso 

em relação a tolerância permitida. 

Ex: Suponhamos que uma locomotiva possui uma agenda de manutenção para uma determinada exigência 

de 60.000 litros, ou seja, de 60.000 em 60.000 litros esta locomotiva deve atender a esta exigência. O limite 

para atraso é de 75.000 litros, ou seja, ela pode “atrasar” 15.000 litros. Caso ela esteja no dia da 

programação com o contador em -10.000 litros o valor do coeficiente xn para esta locomotiva será de: 

10.000 ÷ 15.000 = 0.67 

Este valor será multiplicado pelo coeficiente cn configurado na tela 08.04 – Critérios de Criticidade X 

Exigências. 

 

(**) Valor adicional caso uma determinada exigência se encontre antes do vencimento no momento da 

programação da locomotiva. Determinada locomotiva poderá estar “adiantada” para o atendimento a uma 

exigência (tanto em litros quanto em dias), o valor xn indica a porcentagem de “adiantamento” em relação 

a tolerância permitida. 

Ex: Suponhamos que uma locomotiva possui uma agenda de manutenção para uma determinada exigência 

de 60.000 litros, ou seja, de 60.000 em 60.000 litros esta locomotiva deve atender a esta exigência. O limite 

para antecipação é de 40.000 litros, ou seja, ela pode antecipar em até 20.000 litros sua parada. Caso ela 

esteja no dia da programação com o contador em 10.000 litros o valor do coeficiente xn para esta 

locomotiva será de: 

( 10.000 ÷ 45.000) = 0.25  

Este valor irá entrar no cálculo da fórmula 2 da página anterior e será multiplicado pelo coeficiente cn 

configurado na tela 08.04 – Critérios de Criticidade X Exigências. 
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O Menu Acompanhamento 

Através deste recurso o usuário poderá visualizar o acompanhamento das oficinas, ao ser selecionado o 

usuário visualizará a tela a seguir: 

 
Depois de selecionada o usuário visualizará a situação atual da oficina, semelhante a tela mostrada a seguir. 
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Vala por Oficina 

Através deste recurso o usuário poderá parametrizar as Valas das Oficinas de Locomotivas da MRS. 

Selecionando a Oficina, nomeando as valas e indicando o tempo de inicio e de liberação além da 

capacidade da vala. Para isto basta selecionar o menu Configuração > Cadastro de Valas por Oficina, será 

exibida a tela abaixo: 

 

 

Nesta tela o usuário poderá visualizar as Valas já cadastradas, mostrando a oficina, descrição, nome, pátio, 

tempo de início, tempo de liberação, capacidade e observação. 

Caso o usuário deseje excluir alguma Vala basta clicar sobre a linha e depois clicar no botão Excluir. 

Caso o usuário deseje inserir uma nova Vala basta clicar no botão Incluir e a seguinte tela será exibida: 
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O usuário então deverá selecionar a Oficina, o Nome da Vala, selecionar os Tempos Médios para Início e 

para Liberação, selecionar a Capacidade da Vala e a Observação. 

OBS: 

_ Tempo Médio para Início: Tempo médio para manobra da locomotiva de maneira que ela possa ser 

“entregue” para oficina.  

_ Tempo Médios para Liberação: Tempo médio após a manutenção estar concluída e a efetiva 

liberação da mesma para circulação/formação de trens. 

_ Capacidade da Vala: Número de Locomotivas que a vala comporta. 

Depois o usuário deverá clicar no botão OK  e a nova vala será cadastrada. 

Caso o usuário deseje Alterar alguma Vala basta clicar sobre a linha e depois no botão Alterar. A tela de 

cadastro de nova Vala será exibida com todas as informações para alteração. 

Depois o usuário deverá clicar no botão OK  e as alterações serão salvas. 
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Detalhes da Oficina 

Através deste recurso o usuário poderá parametrizar os Detalhes da Oficina , Selecionando a Oficina e 

configurando os valores da sua capacidade máxima e mínima. Para isto basta selecionar o menu 

Configuração > Cadastro de Detalhes da Oficina, será exibida a tela abaixo: 

 

Nesta tela o usuário poderá visualizar os Detalhes das Oficinas já cadastradas. 

Caso o usuário deseje excluir alguma Regra basta clicar sobre a linha e depois clicar no botão Excluir. 

Para criar uma nova Regra para os Detalhes de Oficinas, basta clicar no botão Incluir, o usuário então 

deverá selecionar a Oficina que deseja inserir e selecionar os valores das capacidades mínimas e máximas 

da oficina. 

Para alterar uma Regra para os Detalhes de Oficinas, basta clicar no botão Alterar, o usuário então deverá  

selecionar os valores das capacidades mínimas e máximas da oficina. 

OBS: As capacidades mínimas e máximas se referem a “fila” permitida para a oficina.  

Exemplo: 

Oficina ABC: Quantidade de Valas = 2 – Capacidade de cada vala = 4 (total de locos na oficina = 8) 

Se configurarmos a capacidade mínima para 11 e a capacidade máxima para 17, estes valores indicarão 

para o OptPro que ele deverá trabalhar para deixar um mínimo de três e um máximo de nove locomotivas 

na “fila”. 
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Critérios de Criticidade 

Através deste recurso o usuário poderá parametrizar os Critérios de Criticidade. Para isto basta selecionar 

o menu Configuração > Cadastro de Critérios de Criticidade, será exibida a tela abaixo: 

 

Nesta tela o usuário poderá visualizar as Critérios de Criticidade já cadastrados, mostrando o seu nome e 

observação . 

Caso o usuário deseje excluir algum  Critérios de Criticidade basta clicar sobre a linha e depois clicar no 

botão Excluir. 

Para criar um novo Critério de Criticidade basta clicar no botão Incluir, e a seguinte tela será exibida: 
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Nesta tela o usuário deverá escrever o Nome do Critério e uma Observação e ao clicar no Botão OK, o novo 

Critério será criado. 

Caso o usuário deseje Alterar algum Critério basta clicar sobre o mesmo na lista e depois clicar no botão 

Alterar e a tela de cadastro será exibida com todas as informações do Critério, permitindo então a 

alteração. O usuário deverá clicar no botão OK  e as alterações serão salvas 

 

Critérios de Criticidade X Exigências 

Através deste recurso o usuário poderá parametrizar quais Exigências de Manutenção estarão relacionadas 

com determinado Critério de Criticidade. Para isto basta selecionar o menu Configuração > Critérios de 

Criticidade X Exigências, será exibida a tela abaixo: 

 

Neste ponto o usuário deverá selecionar o Critério de Criticidade para o qual ele deseja inserir os valores de 

criticidade. Ao clicar em OK a tela abaixo será exibida: 
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Nesta tela o usuário poderá selecionar o(s) modelo(s) para o(s) qual(ais) deseja cadastrar os coeficientes de 

criticidade. Para isto basta marcar os respectivos modelos exibidos na lista MODELO. 

Em seguida ele deverá selecionar a Exigência de Manutenção dentro da lista Tipos de Programa. Será 

exibida esta seleção dentro da caixa Definição dos Parâmetros de Criticidade, onde o usuário deverá 

digitar/selecionar os valores para: Valor da Criticidade, Valor adicional por dias de atraso e Valor diário 

antes do Vencimento. 

Caso esta exigência para este modelo específico de locomotiva indique uma parada obrigatória na oficina o 

usuário deverá marcar a opção [ ] Esta ocorrência implica em parada obrigatória na oficina. 

O usuário poderá ainda inserir alguma observação no campo Observação. 

Basta então clicar no botão Gravar Parâmetros que a associação entre os modelos de locomotivas e a 

respectiva exigência de manutenção será criada/alterada. 

O botão Excluir apaga uma associação (e os respectivos valores dos coeficientes de criticidade) entre o(s) 

modelo(s) de locomotiva(s) selecionado(s) e uma determinada exigência de manutenção. 

O botão Pesquisar tem por finalidade facilitar a localização de determinada exigência dentro da “árvore” 

exibida na tela. Basta digitar o texto e clicar no botão. O sistema encontrará o texto e posicionará o cursor 

sobre ele. Clicando em Pesquisar novamente o sistema continua a procura buscando a próxima ocorrência 

da palavra digitada. 

 

ATENÇÃO: 

_ A partir do momento em que o usuário selecionar mais de um modelo o sistema passará a exibir dentro 

da lista Tipos de Programa as exigências cadastradas comuns aos modelos (indicando com um [ x ] a 

existência de valores cadastrados de criticidade para os respectivos modelos). Caso o usuário insira ou 

altere os valores de criticidade (qualquer dos três valores), o campo referente a parada obrigatória ou a 

observação, ao clicar em Gravar Parâmetros serão gravados os valores configurados para todos os 

modelos selecionados na lista MODELO. 

 

_ Inicialmente o Valor da Criticidade está configurado para aceitar valores compreendidos em um 

intervalo entre 0 e 10.000 e o Valor adicional por dias de atraso e Valor diário antes do Vencimento 

estão configurados para aceitar valores compreendidos entre 0 e 100. 
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Critérios de Criticidade X Tipos de Problema 

Através deste recurso o usuário poderá parametrizar quais Tipos de Problema estarão relacionados com 

determinado Critério de Criticidade. Para isto basta selecionar o menu Configuração > Critérios de 

Criticidade X Tipos de Problema, será exibida a tela abaixo: 

 

Neste ponto o usuário deverá selecionar o Critério de Criticidade para o qual ele deseja inserir os valores de 

criticidade. Ao clicar em OK a tela abaixo será exibida: 

 

Nesta tela o usuário poderá selecionar o(s) modelo(s) para o(s) qual(ais) deseja cadastrar os coeficientes de 

criticidade. Para isto basta marcar os respectivos modelos exibidos na lista MODELO. 

Em seguida ele deverá selecionar o Tipo de Problema dentro da lista Tipo de Problema. Será exibida esta 

seleção dentro da caixa Definição dos Parâmetros de Criticidade, onde o usuário deverá digitar/selecionar 

o valor para o campo Valor da Criticidade. 

Caso este Tipo de Problema para este modelo específico de locomotiva indique uma parada obrigatória na 

oficina o usuário deverá marcar a opção [ ] Esta ocorrência implica em parada obrigatória na oficina. 
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O usuário poderá ainda inserir alguma observação no campo Observação. 

Basta então clicar no botão Gravar Parâmetros que a associação entre os modelos de locomotivas e o 

respectivo Tipo de Problema será criada/alterada. 

O botão Excluir apaga uma associação (e os respectivos valores dos coeficientes de criticidade) entre o(s) 

modelo(s) de locomotiva(s) selecionado(s) e um determinado Tipo de Problema. 

O botão Pesquisar tem por finalidade facilitar a localização de um determinado Tipo de Problema  dentro 

da “árvore” exibida na tela. Basta digitar o texto e clicar no botão. O sistema encontrará o texto e 

posicionará o cursor sobre ele. Clicando em Pesquisar novamente o sistema continua a procura buscando a 

próxima ocorrência da palavra digitada. 

 

ATENÇÃO: 

_ A partir do momento em que o usuário selecionar mais de um modelo o sistema passará a exibir dentro 

da lista Tipo de Problema os tipos de problema comuns aos modelos (indicando com um [ x ] a 

existência de valores cadastrados de criticidade para os respectivos modelos). Caso o usuário insira ou 

altere o valore da criticidade, o campo referente a parada obrigatória ou a observação, ao clicar em 

Gravar Parâmetros serão gravados os valores configurados para todos os modelos selecionados na lista 

MODELO. 

 

_ Inicialmente o Valor da Criticidade está configurado para aceitar valores compreendidos em um 

intervalo entre 0 e 10.000. 
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Parâmetros por Condição do Veículo 

Através deste recurso o usuário poderá definir um fator multiplicador para o cálculo da criticidade em 

virtude da Condição do veículo.  

Este fator multiplicador irá incidir sobre o cálculo da criticidade devido as ocorrências, ou seja, de acordo 

com a condição do veículo (avariado, com restrição etc...) a criticidade calculada referente aos tipos de 

problemas será multiplicada pelo fator configurado na tela abaixo. 

 
Para maiores informações veja o item 06.01 Considerações sobre o Cálculo da Criticidade. 
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Motivos de Parada por Valas 

Através deste recurso o usuário poderá parametrizar quais Valas estarão relacionadas com determinado 

Motivo de Parada. Para isto basta selecionar o menu Configuração > Motivos de Parada por Vala, será 

exibida a tela abaixo: 

 

Nesta tela o usuário poderá selecionar uma vala que deseja alterar os Motivos de Parada que determinada 

vala poderá atender, para isso basta clicar em cima do nome da vala e na lista Motivos de Parada 

aparecerão marcados os motivos que a Vala selecionada atende. Para executar qualquer alteração basta 

Marcar ou Desmarcar o Motivo desejado e clicar no botão Gravar para que a alteração seja efetuada. 

 

ATENÇÃO: 

− Caso o usuário faça qualquer alteração quanto aos Motivos relacionados ou não a uma Vala e não 

clicar no botão gravar, e logo em seguida selecionar outra Vala, a alteração anterior será perdida, pois 

não foi concretizada, para isto o usuário deve obrigatoriamente clicar sobre o botão gravar. 
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Regras para Formação de Blocos de Locomotivas 

Através deste recurso o usuário poderá parametrizar as regras para a Formação de Blocos de Locomotivas, 

selecionando os Modelos e a quantidade de cada modelo num determinado Bloco. Para isto basta 

selecionar o menu Configuração > Cadastro de Regras para Formação de Blocos, será exibida a tela abaixo: 

 

Nesta tela o usuário poderá visualizar as Regras já cadastradas, mostrando o seu nome e observação. 

Caso o usuário deseje excluir alguma Regra basta clicar sobre a linha e depois clicar no botão Excluir. 

Para criar uma nova Regra de Formação de Bloco, basta clicar no botão Incluir, e a seguinte tela será 

exibida: 
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O usuário então deverá digitar o nome da Regra e, para especificar melhor a regra de formação de bloco, 

uma Observação da Regra, após isso o usuário deverá clicar no botão criar  e em seguida selecionar na 

opção Selecione o Modelo, o Modelo de Locomotiva e a Quantidade desse modelo que farão parte da 

Regra de Formação de Bloco.   

O usuário deverá então clicar no botão Inserir para que este Modelo e esta Quantidade seja inserido na 

Regra. O usuário poderá então selecionar o próximo modelo e quantidade do mesmo que farão parte da 

respectiva Regra de Formação de Bloco. 

Caso deseja retirar algum modelo da regra que está sendo cadastrada basta clicar sobre o nome do modelo 

na lista e clicar no botão Retirar Linha. 

 

ATENÇÃO: 

− Durante o cadastro de uma nova Regra de Formação de Bloco se o usuário tentar cadastrar um nome 

de Regra que já exista, uma mensagem será exibida na tela informando o fato e o cadastro não será 

realizado. 
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− Durante o cadastro dos Modelos de Locomotiva pertencentes a Regra de Formação de Bloco se o 

usuário selecionar um Modelo que já tenha sido inserido nessa regra, uma mensagem será exibida na 

tela informando o fato e o cadastro não será realizado. 

 

Regras para Troca de Blocos 

Através deste recurso o usuário poderá parametrizar as Regras para Troca de Blocos, selecionando para 

uma determinada Regra de Formação de Blocos de Locomotivas quais outras Regras de Formação de 

Blocos de Locomotivas poderão ser usadas para uma eventual troca de Blocos de Locomotivas. Para isto 

basta selecionar o menu Configuração > Cadastro de Regras para Troca de Blocos, será exibida a tela 

abaixo: 

 

Nesta tela aparecerão todas as Regras de Formação de Blocos de Locomotivas, nomeando as linhas e as 

colunas da lista. Para o usuário criar/excluir a regra de troca, basta verificar em qual linha e em qual coluna 

estão as Regras de Formação de Blocos de Locomotivas desejadas e clicar na célula referente a linha e 

coluna, assim será marcada/desmarcada a caixa de opção da célula selecionada, então basta o usuário 

clicar no botão salvar e a alteração será cadastrada. 

 

ATENÇÃO: 

− Durante a alteração das Regras de Formação de Blocos de Locomotivas se o usuário não clicar no 

botão salvar nenhuma das alterações será salva. 
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Primeiros Passos para Início da Utilização do OptPro 

A. Definição dos Critérios de Criticidade e Parametrização do Sistema: 

Como a versão atual (Beta – 12.2012) tem por finalidade a validação do cálculo da criticidade das 

locomotivas, o roteiro apresentado abaixo visa a correta configuração dos parâmetros de sistema 

necessários para esta validação. 

1. Parametrize o sistema: cadastro de VALAS, Motivos de PARADA e DETALHES DA OFICINA. 

2. Defina os Critérios de Criticidade a serem criados (EX: IC, RCI, C1, C2, Restrição, Avaria, Corretiva 

etc...) 

Crie estes critérios através do menu Configurações > Cadastro de Critérios de Criticidade. 

3. Ex: Acesse o menu Configuração > Critérios de Criticidade X Exigências, selecione o critério IC e 

promova o relacionamento deste critério com os modelos de locomotivas pretendidos, inserindo os 

valores de criticidade relativos a cada modelo específico. 

4. Ex: Acesse o menu Configuração > Critérios de Criticidade X Tipos de Problemas, selecione o 

critério Avaria e promova o relacionamento deste critério com os modelos de locomotivas 

pretendidos, inserindo os valores de criticidade relativos a cada modelo específico. 

5. Defina quais valas atenderão aos  Motivos de Parada: Configuração > Motivos de Parada  por 

Vala. 

6. Acesse o menu Criticidade > Cálculo da Criticidade. Pressione o botão Atualizar Todos. Aguarde 

alguns instantes para que o sistema recalcule a criticidade das locomotivas e exiba na planilha. 

ATENÇÃO: Dependendo do número de fatores de criticidade criados e do total de locomotivas 

cadastradas no sistema, este procedimento poderá demorar vários minutos, sendo altamente 

recomendável que seja executado em um período de tempo anterior ao da efetiva programação da 

manutenção. 

 

7. Ao clicar no nome da coluna referente a criticidade da locomotiva (CLOCO) a listagem apresentada 

estará organizada em ordem decrescente (as mais críticas primeiro). Caso a parametrização esteja 

coerente as locomotivas apresentadas como as mais críticas deverão ser as que efetivamente 

estiverem em pior estado na prática.  
 

 

B. Geração da Agenda de Manutenção no EBS: 

 

Rodar o Concurrent para geração da Agenda de Manutenção: 

 

1. Logar no Oracle EBS e ir para a responsabilidade “CMRO – PROGRAMADOR PCM” 

 

2. Ir para tela do “Forms”, clicar em “Verificar” / “Solicitações” 
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3. Clicar no botão “Submeter uma Nova Solicitação” 

 
 

4. Marcar “Solicitação Única” e clicar no botão “OK” 

 
 

5. No “Nome do Programa”, escolher “Gera Agenda de Manutenção (MRS - OptPro)” e clicar no botão 

“Submeter” 

 

Será gerado o número da solicitação e o usuário deve acompanhar para verificar o log após o término. 
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C. Montagem da Planilha de Programação: 

 

1. Acesse o OptPro e faça o login. 

 

2. Acesse o Menu Programação > Nova Programação. 

 

3. Selecione uma data de referência e uma oficina. 

 
 

4. Na planilha de programação clique em Inserir Loco. 
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5. Na tela de seleção de locomotivas, clique em Selecionar Locomotivas. 

 

6. Na tela seguinte, selecione o pátio que contém a oficina para a qual você está fazendo a programação e 

clique em OK. 

 

7. Todas as locomotivas que estiverem em Trem cujos itinerários passem por este pátio serão 

selecionadas. 

 

8. Clique em Atualizar Posição Selecionados.  

 

9. Clique em Atualizar Criticidade Selecionados.  
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10. Clique em Insere na Programação. 

 

Desta maneira a programação estará montada para todas as locos em pátio ou em trem cujos itinerários 

passem pelo pátio que contém a oficina e portanto aptas a serem contempladas na atual programação da 

manutenção de locomotivas. 

 

 

 

 

 

 

 


