
Sistema de Suporte a Decisão para Programação

Guia do Usuário
Módulo de Cadastro de Dados

Módulo de Programação

 

 

 

 

Sistema de Suporte a Decisão para Programação 

de Trens MRS na malha São Paulo. 

 

Guia do Usuário
Módulo de Cadastro de Dados 

Módulo de Programação 
Versão de 01.09.05.01 

 

 

 

Desenvolvido por: 

 

 

Guia do Usuário 
 



 
 

2 PSP - Programação São Paulo: Guia do Usuário                                       www.potech.com.br 

 

SUMÁRIO 

 

Capítulo 1 – Programação São Paulo 
 

Caracterização do Problema....................................................................................... 03 
Esquema Gráfico dos Trechos da Malha São Paulo (PSP).............................................. 04 
A Arquitetura do PSP.................................................................................................. 05 
 

 

Capítulo 2 – Introdução ao PSP 
 

Acessando o Sistema.................................................................................................. 06 
Visão Geral do Sistema............................................................................................... 07 
 

 

Capítulo 3 – Módulo de Cadastro de Dados 
 

Objetivo................................................................................................................... 11 
Cadastro de Trechos................................................................................................ 12 
Cadastro de Pátios para Reversão........................................................................... 18 
Cadastro de Pátios para Atividades de Vagões....................................................... 20 
Cadastro de Propriedades de Terminais................................................................. 22 
Cadastro de Regiões................................................................................................ 24 
Cadastro de Grupos de Locomotivas....................................................................... 28 
Cadastro de Composição dos Grupos de Locomotivas........................................... 29 
Cadastro dos Grupos de Frotas............................................................................... 31 
 

 

Capítulo 4 – Módulo de Programação  

A Planilha de Programação do PSP.............................................................................. 32 
Definindo as Locomotivas da Programação.................................................................. 34 
Reposicionando Locomotivas...................................................................................... 35 
Posicionamento Final de Locomotivas......................................................................... 36 
Definindo Trechos Bloqueados para Programação........................................................ 37 
Definindo as Demandas.............................................................................................. 38 
Executando o Solver................................................................................................... 42 
Visualizando e Interpretando os Resultados................................................................. 44 

 

 



 
 

3 PSP - Programação São Paulo: Guia do Usuário                                       www.potech.com.br 

 

Capítulo 1 – Programação São Paulo 
 

Caracterização do Problema_________________________________ 

Atualmente o tráfego de carga na malha do estado de São Paulo possui importância 

estratégica para MRS Logística, pois tem apresentado um aumento significativo na demanda 

por transporte de Trens, principalmente nos classificados como “carga geral”. 

No entanto, para atender a estas demandas, a MRS se vê obrigada a trafegar em trechos cuja 

propriedade pertence a outras companhias ferroviárias (predominantemente CPTM e ALL).  

Dentre estes trechos, os pertencentes a CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

se tornam especialmente “críticos” em virtude de uma série de “restrições” definidas em 

contrato, que visam o compartilhamento de uma mesma infra-estrutura ferroviária entre duas 

companhias, a CPTM caracterizada fundamentalmente pelo trêfego de trens de passageiros e 

a MRS que visa o transporte de carga. 

O Sistema PSP, desenvolvido pela POTech, tem por objetivo auxiliar ao corpo técnico da MRS, 

responsável pela programação dos trens para malha São Paulo, a definir uma grade de 

programação otimizada e que atenda as diversas restrições contratuais. 

Na versão atual, a programação gerada pelo sistema PSP atende as seguintes restrições: 

• Locomotivas permitidas por trecho. Controle de quais locomotivas poderão circular em 

cada trecho da ferrovia. 

• Horário de compartilhamento. Faixas de horários diárias onde o tráfego de trens de carga 

é permitido. 

• Número máximo de trens de carga permitido em cada faixa de horário para cada sentido 

de fluxo (“ida” e “volta”). 

• Limitação de comprimento do trem em cada trecho. 

• Limitação do peso do trem em cada trecho.  

• Pátios e horários onde é permitida a manobra de “reversão” (mudança de sentido de 

tráfego do trem). 

• Pátios onde há atividades MRS (anexação e desanexação de Locos e Vagões). 
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Esquema Gráfico dos Trechos da Malha São Paulo

Na figura abaixo é apresentado o esquema de trechos (pátio a pátio) defi

do PSP. A definição dos pátios e dos trechos apresentados no esquema é de suma importância 

para o funcionamento do sistema e do resultado a ser fornecido por ele, uma vez que o PSP irá 

simular o tráfego de trens somente entre os trech

demandas somente em pátios cadastrados.

Figura 01 –

São Paulo atendidos pela versão atual do PSP.
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Esquema Gráfico dos Trechos da Malha São Paulo (PSP)_________

Na figura abaixo é apresentado o esquema de trechos (pátio a pátio) definidos na atual vers

do PSP. A definição dos pátios e dos trechos apresentados no esquema é de suma importância 

para o funcionamento do sistema e do resultado a ser fornecido por ele, uma vez que o PSP irá 

simular o tráfego de trens somente entre os trechos definidos e irá buscar e entregar 

demandas somente em pátios cadastrados. 

– Esquema Gráfico de Pátios e Trechos da malha 

São Paulo atendidos pela versão atual do PSP. 
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__________ 

nidos na atual versão 

do PSP. A definição dos pátios e dos trechos apresentados no esquema é de suma importância 

para o funcionamento do sistema e do resultado a ser fornecido por ele, uma vez que o PSP irá 

os definidos e irá buscar e entregar 
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A Arquitetura do PSP_______________________________________ 

A arquitetura do sistema é composta de componentes arquiteturais que executam a 

computação (requisitos funcionais do sistema), conectores arquiteturais que unem os 

componentes coordenando as interações entre estes e a configuração arquitetural que 

representa o conjunto de componentes e conectores interligados. 

O sistema seguirá uma arquitetura combinada entre o modelo cliente-servidor, no qual a 

distribuição dos dados é feita de uma forma direta e natural, e o padrão MVC (Model, View, 

Controller), que visa o desacoplamento entre os módulos do sistema através da separação 

clara da responsabilidade entre modelo, visão e controle da lógica do negócio. Para este 

projeto, optou-se por uma opção “relaxada” do MVC, que permite interações diretas entre a 

lógica de negócios e a visão. 

O diagrama arquitetural do sistema está representado na figura abaixo: 

 Figura 02 – Esquema Gráfico da Arquitetura Computacional Implementada no PSP. 

 

No modelo, a camada cliente solicita autorização à camada de controle de acesso, ficando esta 

responsável por gerenciar as permissões daquela. Em seguida, o cliente busca as informações 

armazenadas na camada de dados para realizar a programação, que será executada no solver, 

na camada do servidor. Caso ocorram problemas técnicos com o servidor principal, o servidor 

de contingência entrará em ação. 

A camada de dados e a camada do servidor compõem a lógica do negócio (model). Já a camada 

de controle de acesso representa um controle de acesso (controller). Por fim, a aplicação 

cliente indica a visão (view) do MVC. 
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Capítulo 2 

 

Acessando o Sistema

O acesso ao PSP é dado através do MRS Aplicações. Basta efetuar o duplo clique sobre o 

do PSP. 

 IMPORTANTE: O ícone somen

sistema. 

 

Após este procedimento será exibida a tela de autenticação:

 

Depois de efetuada a autenticação o usuário terá acess
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Capítulo 2 – Introdução ao PSP 

Acessando o Sistema_______________________________________

acesso ao PSP é dado através do MRS Aplicações. Basta efetuar o duplo clique sobre o 

O ícone somente será exibido para usuários que tenham direito de acesso ao 

 
Figura 03 – Ícone do PSPcliente 

Após este procedimento será exibida a tela de autenticação: 

Figura 04 – Tela de Autenticação. 

efetuada a autenticação o usuário terá acesso ao sistema. 

                                       www.potech.com.br 

 

_______________________________________ 

acesso ao PSP é dado através do MRS Aplicações. Basta efetuar o duplo clique sobre o ícone 

te será exibido para usuários que tenham direito de acesso ao 
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Visão Geral do Sistema

Ao ser inicializado o sistema apresentará a tela abaixo.

Na tela principal será exibida a situação da conexão do cliente do PSP (responsável pela

montagem dos dados da programação) com o Servidor (Solver 

otimização do resultado da programação).

Figura 06 – Tela indicando o Status da Conexão com o Servidor 

 IMPORTANTE: Caso a conexão com o servidor não tenh

status “Desconectado”

o suporte de rede.
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Visão Geral do Sistema_____________________________________

Ao ser inicializado o sistema apresentará a tela abaixo. 

Figura 05 – Tela Principal do PSP. 

Na tela principal será exibida a situação da conexão do cliente do PSP (responsável pela

montagem dos dados da programação) com o Servidor (Solver – responsável pela simulação e 

otimização do resultado da programação). 

 
indicando o Status da Conexão com o Servidor do PSP.

 

Caso a conexão com o servidor não tenha sido efetuada, o sistema exibirá o 

“Desconectado” e não funcionará. Neste caso entre em contato com 

o suporte de rede. 
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_____________________________________ 

Na tela principal será exibida a situação da conexão do cliente do PSP (responsável pela 

responsável pela simulação e 

 
do PSP. 

a sido efetuada, o sistema exibirá o 

e não funcionará. Neste caso entre em contato com 



 
 

8 PSP - Programação São Paulo: Guia do Usuário

 

O sistema exibirá a barra de menus, conforme mostrado na figura abaixo:

Menu Programação: 

Figura 08 – Menu Programação.

 

Nova Programação...... : Inicia uma nova programação.

Abrir Programação...... : Abre um arquivo de programação.

Fechar Arquivo............ : Fecha o arquivo de programação atual.

Comentários................ : Insere coment

Salvar Programação..... : Salva a programação atual.

Salvar Como................ : Salva a programação atual com outro nome.

Fechar o Sistema......... : Fecha o sistema PSP.
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O sistema exibirá a barra de menus, conforme mostrado na figura abaixo: 

Figura 07 – Barra de Menus do PSP. 

 
Menu Programação. 

Inicia uma nova programação. 

: Abre um arquivo de programação. 

: Fecha o arquivo de programação atual. 

: Insere comentário sobre o arquivo de programação. 

: Salva a programação atual. 

: Salva a programação atual com outro nome. 

: Fecha o sistema PSP. 
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Menu Configuração: 

Figura 09 – Menu Configuração.

 

Pátios de Reversão na PSP..................................

Pátios de Atividades de Vagões na PSP

Propriedades dos Terminais da PSP

Trechos da PSP...................................................

Regiões da PSP.................................

Grupos de Locomotivas da PSP

Composição dos Grupos de Locomotivas da PSP

Grupos de Frotas da PSP....................................
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nfiguração. 

..................................: Define os pátios e os intervalos de horário

  que é permitida a atividade de reversão.

Pátios de Atividades de Vagões na PSP............... : Define quais atividades são permitidas 

  cada pátio da PSP. 

Propriedades dos Terminais da PSP.................... : Define propriedades dos terminais.

................................................... : Define os trechos da PSP. 

................................................... : Define as regiões da PSP. 

Grupos de Locomotivas da PSP........................... : Define os Grupos de Locomotivas da PSP.

Composição dos Grupos de Locomotivas da PSP : Define a composição de cada grupo de

  locomotiva. 

.................................... : Define os Grupos de Frotas a serem 

utilizados na PSP. 

                                       www.potech.com.br 

os pátios e os intervalos de horário 

que é permitida a atividade de reversão. 

quais atividades são permitidas em 

Define propriedades dos terminais. 

Define os Grupos de Locomotivas da PSP. 

Define a composição de cada grupo de 

Define os Grupos de Frotas a serem 
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Menu Sobre o Sistema: 

Apresenta informações sobre o desenvolvimento e versão do sistema PSP.
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Apresenta informações sobre o desenvolvimento e versão do sistema PSP. 

Figura 10 – Sobre o PSP. 
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Capítulo 3 – Cadastro de Dados 

 

Objetivo _________________________________________________ 

O Módulo de Cadastro de Dados tem por função cadastrar os dados necessários para 

parametrização do problema a ser resolvido pelo sistema de apoio à decisão PSP - 

Programação São Paulo. Este cadastramento envolve 8 (oito) etapas: 

• Cadastramento de Trechos da PSP 

• Cadastramento de Pátios de Reversão 

• Cadastramento de Pátios para Atividades de Vagões 

• Cadastramento de Propriedades de Terminais 

• Cadastramento de Regiões 

• Cadastramento de Grupos de Locomotivas 

• Cadastramento da Composição dos Grupos de Locomotivas 

• Cadastramento dos Grupos de Frotas 

 

 IMPORTANTE: É necessário iniciar a etapa de cadastramento de dados pela opção Trechos 

da PSP, pois os demais cadastros irão se referenciar sempre a pátios 

cadastrados nos trechos definidos para a programação São Paulo. Pátios que 

não sejam início ou fim dos trechos da PSP não serão exibidos (portanto não 

poderão ser selecionados) nas telas dos demais cadastros do módulo de 

cadastro de dados. 
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Cadastro de Trechos_______________________________________
 

O conceito de trecho foi incorporado ao sistema da Programação São Paulo devido a 

necessidade de se considerar propriedades distintas para parametrização da solução. 

Figura 11 – Tela mos

 

O esquema gráfico é montado pelo sistema 

mesmo Ramal pela ordem crescente do marco do Km. Visualmente cada linha representa um 

ramal diferente. 

 

 IMPORTANTE: Para Editar um determinado Trecho basta que o usuário clique sobre a linha 

representativa do Trecho (linha azul entre os Pátios Inicial e Final 

identificados no esquema gráfico pela sua sigla).
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_______________________________________

O conceito de trecho foi incorporado ao sistema da Programação São Paulo devido a 

necessidade de se considerar propriedades distintas para parametrização da solução. 

Tela mostrando o esquema gráfico dos Trechos definidos na

 Programação São Paulo. 

O esquema gráfico é montado pelo sistema obedecendo ao seqüenciamento dos Pátios em um 

ordem crescente do marco do Km. Visualmente cada linha representa um 

Para Editar um determinado Trecho basta que o usuário clique sobre a linha 

representativa do Trecho (linha azul entre os Pátios Inicial e Final 

identificados no esquema gráfico pela sua sigla). 
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_______________________________________ 

O conceito de trecho foi incorporado ao sistema da Programação São Paulo devido a 

necessidade de se considerar propriedades distintas para parametrização da solução.  

 
gráfico dos Trechos definidos na 

seqüenciamento dos Pátios em um 

ordem crescente do marco do Km. Visualmente cada linha representa um 

Para Editar um determinado Trecho basta que o usuário clique sobre a linha 

representativa do Trecho (linha azul entre os Pátios Inicial e Final – 
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Opção Incluir: 

Figura 

 

 

Pátio Inicial: Define o pátio inicial do trecho.

 

Pátio Final: Define o pátio final do trecho.

 

 

 IMPORTANTE: Os dois pátios deverão estar localizados em um mesmo ramal ferroviário, o 

programa faz esta verificaçã
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Figura 12 – Tela Inicial de Cadastro de Trechos. 

Define o pátio inicial do trecho. 

Define o pátio final do trecho. 

Os dois pátios deverão estar localizados em um mesmo ramal ferroviário, o 

programa faz esta verificação.  
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Os dois pátios deverão estar localizados em um mesmo ramal ferroviário, o 
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Opção Alterar Dados no esquema gráfico de trechos 

ou 

Opção Criar Trecho no formulário de Incluir Trechos.

Figura 13 – Tela mostrando o esquema 

 

Região: O usuário deverá indicar a qual Região da PSP pertence este Trecho.

 

Necessário Locomotivas com ATC no Trecho ? 

Indica se para o Trecho em questão o sistema deverá utilizar Locomotivas

dispositivo ATC. 

 

Guia 1 – Sentido Cadastrado:

Definição das propriedades do Trecho para o sentido cadastrado.

 

Perfil do Trecho Sentido Cadastrado:

sentido cadastrado. O perfil do trecho é definido como a quantidade de HP´s 

necessários para o transporte de uma tonelada bruta no trecho no sentido cadastrado.

 

Fator de Redução da Tração:

trafegando em trechos da CPTM.

 

Transit Time Médio: 

Trecho no sentido cadastrado, em minutos.
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no esquema gráfico de trechos (clicando sobre a linha representativa do Trecho).

no formulário de Incluir Trechos. 

Tela mostrando o esquema gráfico dos Trecho entre OCE e IEF.

O usuário deverá indicar a qual Região da PSP pertence este Trecho. 

Necessário Locomotivas com ATC no Trecho ? ���� Sim  ���� Não: 

Indica se para o Trecho em questão o sistema deverá utilizar Locomotivas

strado: (Exemplo OCE -> IEF) 

Definição das propriedades do Trecho para o sentido cadastrado. 

Perfil do Trecho Sentido Cadastrado: Define o perfil do trecho em HP/TB para o 

sentido cadastrado. O perfil do trecho é definido como a quantidade de HP´s 

rios para o transporte de uma tonelada bruta no trecho no sentido cadastrado.

Fator de Redução da Tração: Porcentagem de redução da tração das locos quando 

trafegando em trechos da CPTM. 

 Tempo médio de percurso entre o Pátio Inicial e

Trecho no sentido cadastrado, em minutos. 

                                       www.potech.com.br 

(clicando sobre a linha representativa do Trecho). 

 
Trecho entre OCE e IEF. 

 

Indica se para o Trecho em questão o sistema deverá utilizar Locomotivas dotadas do 

Define o perfil do trecho em HP/TB para o 

sentido cadastrado. O perfil do trecho é definido como a quantidade de HP´s 

rios para o transporte de uma tonelada bruta no trecho no sentido cadastrado. 

Porcentagem de redução da tração das locos quando 

Tempo médio de percurso entre o Pátio Inicial e o Pátio Final do 
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Guia 2 – Sentido Inverso: (Exemplo IEF 

Definição das propriedades análogas para 

 

Guia 3 – Locomotivas x Trecho

 Definição dos Grupos de Locom

 

O usuário deverá utilizar os botões  

Locomotivas do Trecho. 

Figura 14

Grupos de Locomotivas e Trechos da PS

 

 IMPORTANTE: Verifique atentamente o cadastro dos grupos de locomotivas, pois solução 

encontrada pelo 

formados com locomotivas permitidas no trecho. 

apresente somente locomotivas qu

permitidos, a solução gerada não apresentará trens que trafegam pelo 

trecho em questão
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(Exemplo IEF -> OCE) 

análogas para o Trecho no sentido inverso ao cadastrado.

Locomotivas x Trecho: 

Definição dos Grupos de Locomotivas que poderão atender a determinado Trecho.

ário deverá utilizar os botões  � e  para incluir ou excluir um determinado Grupo de 

14 – Tela mostrando o correlacionamento entre 

Grupos de Locomotivas e Trechos da PSP. 

Verifique atentamente o cadastro dos grupos de locomotivas, pois solução 

encontrada pelo Solver do PSP levará em consideração somente Trens 

formados com locomotivas permitidas no trecho. Caso a programação 

apresente somente locomotivas que não estejam contidas em grupos 

permitidos, a solução gerada não apresentará trens que trafegam pelo 

trecho em questão.  
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o sentido inverso ao cadastrado. 

otivas que poderão atender a determinado Trecho. 

para incluir ou excluir um determinado Grupo de 

 

Verifique atentamente o cadastro dos grupos de locomotivas, pois solução 

PSP levará em consideração somente Trens 

Caso a programação 

e não estejam contidas em grupos 

permitidos, a solução gerada não apresentará trens que trafegam pelo 
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Tabela de Faixas de Horário para o

 

Conforme definido no contrato firmado entre a MRS e a CPTM, para cada sentido (cadastrado 

ou inverso) de cada Trecho é necessário que o usuário defina o 

Máximo e o Headway a ser utilizado em cada uma das faixas de horários.

 

Figura 15

 

Ao selecionar a opção Incluir 

propriedades do Trecho, será exibida para o usuário a tela abaixo:

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16

Tipo do Dia: Se a faixa de horário se refere a Dia Útil, Sábado 

Hora Inicial: Hora em que se inicia a aplicação das propriedades definidas.

Programação São Paulo: Guia do Usuário                                       

para o Trecho: 

Conforme definido no contrato firmado entre a MRS e a CPTM, para cada sentido (cadastrado 

ou inverso) de cada Trecho é necessário que o usuário defina o Comprimento Máximo

a ser utilizado em cada uma das faixas de horários. 

15 – Tabela de Faixas de Horário para o Trecho. 

 Faixa de Horário ou Editar Faixa de Horário na tela de edição de 

propriedades do Trecho, será exibida para o usuário a tela abaixo: 

16 – Inclusão de Faixa de Horário para o Trecho. 

 

Se a faixa de horário se refere a Dia Útil, Sábado ou Domingos/Feriados.

Hora em que se inicia a aplicação das propriedades definidas. 

                                       www.potech.com.br 

Conforme definido no contrato firmado entre a MRS e a CPTM, para cada sentido (cadastrado 

Comprimento Máximo, o Peso 

 

na tela de edição de 

ou Domingos/Feriados. 
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Hora Final: Hora em que termina a aplicação das propriedades definidas. 

Peso Máximo: Peso máximo em TB admissível no Trecho para esta faixa de horário. 

Comprimento Máximo: Comprimento máximo do Trem admissível para o Trecho nesta faixa 

de horário. 

Headway: Headway em minutos aplicado ao Trecho nesta faixa de horário. 

Aplicar estas propriedades para ambos os sentidos - ? ���� Sim  ���� Não: 

Define se as propriedades definidas no momento serão aplicadas somente a um dos sentidos 

ou a ambos (cadastrado e inverso). 

 

 IMPORTANTE: Para horários não cadastrados, o sistema restringe o tráfego, definido 

comprimento = 0 e peso máximo = 0. Exemplo: com base na tabela de 

faixas de horário apresentada na página anterior, um dia da semana (SEM) 

no horário de 00:00 as 04:00 possui Peso Max = 4950, Comprimento Max =  

800 e Headway = 60 minutos e no horário de 09:00 as 15:00 com Peso Max 

= 1900, Comprimento Max =  600 e Headway = 70 minutos. Na faixa de 

horário definida para o intervalo de 04:00 as 09:00, para esta faixa de 

horário o sistema restringe automaticamente as propriedades Peso Max = 

0, Comprimento Max =  0, ou seja, não permite o tráfego de trens, uma vez 

que a faixa de horário não está cadastrada. 
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Cadastro de Pátios para Reversão

Esta opção tem por objetivo definir os horários em que um determinado pátio poderá ser 

utilizado para realização da manobra de reversão.

Figura 17 – Horá
 

Opção Alterar Dados: 

Figura 18 

Programação São Paulo: Guia do Usuário                                       

Cadastro de Pátios para Reversão_____________________________

Esta opção tem por objetivo definir os horários em que um determinado pátio poderá ser 

utilizado para realização da manobra de reversão. 

Horários definidos para reversão nos pátios da PSP

 – Cadastro de Faixas de Horário para o Trecho. 
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_____________________________ 

Esta opção tem por objetivo definir os horários em que um determinado pátio poderá ser 

 
rios definidos para reversão nos pátios da PSP. 
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Dia Útil: Início: Hora em que inicia o intervalo permitido para reversão em um dia útil. 

  Fim: Hora em que termina o intervalo permitido para reversão em um dia útil. 

 

Sábado: Início: Hora em que inicia o intervalo permitido para reversão no sábado. 

  Fim: Hora em que termina o intervalo permitido para reversão no sábado. 

 

Domingos e Feriados: 

  Início: Hora em que inicia o intervalo permitido para reversão no domingo. 

   Fim: Hora em que termina o intervalo permitido para reversão no domingo. 

 

���� Horário do compartilhamento 

Para trechos compartilhados (trechos CPTM), quando marcada esta opção o sistema define 

como horário para reversão os horários compartilhados.   

 IMPORTANTE: No caso da opção Horário do compartilhamento estar marcada o sistema 

exibirá automaticamente o intervalo de 00:00 a 23:59. Esta definição é 

indicada desta maneira, pois devido aos horários de compartilhamento os 

trens só terão acesso aos respectivos pátios em horários definidos como 

compartilhados. 
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Cadastro de Pátios para Atividades de Vagões

Esta opção tem por função definir propriedades relativas a movimentação de vagões 

pátios da PSP. 

Figura 19 – Horários definidos para reversão nos pátios da PSP.

Opção Alterar Dados: 

Figura 
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Cadastro de Pátios para Atividades de Vagões__________________

Esta opção tem por função definir propriedades relativas a movimentação de vagões 

Horários definidos para reversão nos pátios da PSP.

 

 
Figura 20 – Altera Propriedades dos pátios da PSP. 

 

 

                                       www.potech.com.br 

__________________ 

Esta opção tem por função definir propriedades relativas a movimentação de vagões nos 

 
Horários definidos para reversão nos pátios da PSP. 
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Atividade de Anexar/Desanexar Vagão: 

���� Sim  ���� Não:  Indica se o Pátio em questão permite ou não a atividade de anexação ou 

desanexação de vagões. Este tipo de pátio estará apto a ser origem ou destino de uma 

demanda. 

 

���� Concentrador: Indica se o pátio poderá ser utilizado como concentrador (hub), ou seja, nele 

poderão ser realizadas operações de manobra da MRS sem que obrigatoriamente sejam a 

origem ou destino dos vagões/Locos. Exemplos: IEF, ICG, IJN, ISN... 

 

Tempo Médio de Anexação/Desanexação: Define um tempo médio para a operação de 

anexação e desanexação de vagões no pátio. 
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Cadastro de Propriedades de Terminais

Esta opção tem por objetivo definir propriedades dos terminais de carga a serem utilizados no 

sistema PSP. 

Figura 21 – Listagem dos Terminais pertencentes aos pátios da PSP.

 

Opção Alterar Dados: 

Figura 
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Cadastro de Propriedades de Terminais________________________

Esta opção tem por objetivo definir propriedades dos terminais de carga a serem utilizados no 

Listagem dos Terminais pertencentes aos pátios da PSP.

 
Figura 22 – Alteração dos dados dos terminais. 
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________________________ 

Esta opção tem por objetivo definir propriedades dos terminais de carga a serem utilizados no 

Listagem dos Terminais pertencentes aos pátios da PSP. 
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Pátio Anterior (sentido de acesso): O usuário deverá informar o pátio imediatamente anterior 

ao pátio de acesso ao terminal. Esta informação é necessária para que o sistema defina 

corretamente o sentido de acesso permitido ao terminal. 

 

Tempo de Percurso Pátio/Terminal: Tempo de percurso entre o pátio de acesso e o terminal 

do cliente. 

 

Comprimento Max do Trem no Terminal: Comprimento máximo permitido para o trem no 

Terminal do Cliente. 

 

Tempo de Permanência Média: Define um tempo médio de permanência (por vagão) no 

Terminal do Cliente. 

 

Descarga Exclusiva ���� Sim  ���� Não: Define se o terminal é destinado a descarga exclusiva do 

cliente (permitindo a entrada somente com a demanda destinada para aquele cliente) ou se 

permite que o acesso ao terminal levando outras demandas além da demanda do cliente. 

  

Horário de Funcionamento do Terminal: Define os horários de funcionamento do Terminal. 

Dia Útil   : Horário Inicial e Final de funcionamento do Terminal em dias úteis. 

Sábado   : Horário Inicial e Final de funcionamento do Terminal nos sábados. 

Domingos e Feriados : Horários Inicial de Final de funcionamento do Terminal aos domingos  

     e feriados. 
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Cadastro de Regiões_____________________________

O contrato firmado entre a CPTM e a MRS prevê condições especiais para utilização da malha 

ferroviária da CPTM pela MRS. Dentre as condições estabelecidas existe uma que prevê um 

número máximo de fluxos de trens de carga em uma determinada faix

atender a esta condição foi criado o conceito de REGIÃO. Uma Região possui como atributos o 

eu Nome, o Pátio onde se inicia (

CPTM que a atende. 

Figura 

Opção Incluir: 

Programação São Paulo: Guia do Usuário                                       

________________________________________

O contrato firmado entre a CPTM e a MRS prevê condições especiais para utilização da malha 

ferroviária da CPTM pela MRS. Dentre as condições estabelecidas existe uma que prevê um 

número máximo de fluxos de trens de carga em uma determinada faixa de horário. Para 

atender a esta condição foi criado o conceito de REGIÃO. Uma Região possui como atributos o 

, o Pátio onde se inicia (Pátio Inicial), o Pátio onde termina (Pátio Final

Figura 23 – Listagem de Regiões Cadastradas. 

 
Figura 24 – Cria uma nova Região. 
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___________ 

O contrato firmado entre a CPTM e a MRS prevê condições especiais para utilização da malha 

ferroviária da CPTM pela MRS. Dentre as condições estabelecidas existe uma que prevê um 

a de horário. Para 

atender a esta condição foi criado o conceito de REGIÃO. Uma Região possui como atributos o 

Pátio Final) e a Linha da 
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Nome da Região: Nome da Região (definido pelo usuário).

Pátio Inicial:  Pátio onde se inicia a Região.

Pátio Final: Pátio onde termina a Região.

Linha da CPTM: Definição da Linha CPTM qu

Depois desta definição o usuário deverá definir as Faixas de Horário e as devidas quantidades 

de fluxo de trens de carga para cada uma das faixas

Figura 
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Nome da Região (definido pelo usuário). 

inicia a Região. 

Pátio onde termina a Região. 

Definição da Linha CPTM que atende a Região. 

Depois desta definição o usuário deverá definir as Faixas de Horário e as devidas quantidades 

de fluxo de trens de carga para cada uma das faixas (exibidas também na opção 

Figura 25 – Faixas de Horário para a Região. 
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Depois desta definição o usuário deverá definir as Faixas de Horário e as devidas quantidades 

exibidas também na opção Alterar). 
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Opções Incluir Faixa de Horário

Figura 26 – Alteração/Inclusão de Faixa de Horário

 

Tipo do Dia: Se a faixa de horário se refere a Dia Útil, Sábado ou Domingos/Feriados.

Hora Inicial: Hora em que se inicia o compart

Hora Final: Hora em que termina o compartilhamento da linha.

 

Quantidade Máxima de Trens de Carga:

No Sentido Cadastrado:

nesta Região, nesta faixa de horário no sentido do cadast

No Sentido Inverso: Quantidade máxima de trens de carga que poderão circular nesta 

Região, nesta faixa de horário no sentido inverso ao do cadastro dos Pátios. 

Quantidade Máxima:

nesta Região, nesta faixa de horário, independentemente do sentido.
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Faixa de Horário e Alterar Faixa de Horário: 

Alteração/Inclusão de Faixa de Horário da a Região.

Se a faixa de horário se refere a Dia Útil, Sábado ou Domingos/Feriados.

Hora em que se inicia o compartilhamento da linha. 

Hora em que termina o compartilhamento da linha. 

Quantidade Máxima de Trens de Carga: 

No Sentido Cadastrado: Quantidade máxima de trens de carga que poderão circular 

nesta Região, nesta faixa de horário no sentido do cadastro dos Pátios.

Quantidade máxima de trens de carga que poderão circular nesta 

Região, nesta faixa de horário no sentido inverso ao do cadastro dos Pátios. 

Quantidade Máxima: Quantidade máxima de trens de carga que poderão circular 

a Região, nesta faixa de horário, independentemente do sentido. 
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da a Região. 

Se a faixa de horário se refere a Dia Útil, Sábado ou Domingos/Feriados. 

Quantidade máxima de trens de carga que poderão circular 

ro dos Pátios. 

Quantidade máxima de trens de carga que poderão circular nesta 

Região, nesta faixa de horário no sentido inverso ao do cadastro dos Pátios.  

Quantidade máxima de trens de carga que poderão circular 
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 IMPORTANTE: É importante ressaltar que o usuário não deverá confundir as Faixas de 

Horários definidas Trecho com as Faixas de Horários definidas para Região. 

Para trecho a faixa de horário tem o objetivo de restringir o Comprimento 

Máximo, Peso Máximo e Headway. Já para o conceito de Região o objetivo 

da faixa de horário é restringir o número máximo de trens que poderão 

passar na região definida entre os dois pátios em determinado horário. 

 

 IMPORTANTE: Analogamente ao conceito utilizado para as faixas de horários de trechos, 

quando um determinado intervalo de horário não é cadastrado o sistema 

assume automaticamente que o número de trens permitidos para aquele 

intervalo é de zero. Exemplo: Observando as faixas de horários definidos na 

página anterior poderemos observar que para um dia útil (SEM), no horário 

de 04:00 as 10:15 não poderá haver fluxo de trens nesta região 

(Intercâmbio Brás). 

 

 IMPORTANTE: O conceito de Região foi definido exclusivamente para o sistema da 

Programação São Paulo (PSP). Este conceito é oriundo da análise do 

contrato firmado com a CPTM, objetivando a implementação de um 

conceito que contemplasse a “contagem” do número de trens que circulam 

entre dois pátios dentro da malha da CPTM. Para a definição de uma Região 

não é obrigatório que os pátios inicial e final estejam em sequência (não há 

nenhuma razão topológica entre eles).  
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Cadastro de Grupos de Locomotivas

O conceito de Grupos de Locomotivas foi criado para possibi

por locomotivas alocadas em 

definir qual locomotiva dentro de um determinado grupo irá atender a uma demanda 

específica. 

Figura 26

aptas a circularem nos trechos da PSP.

Opções Incluir e Alterar: 

Nome do Grupo: O usuário deverá digitar o nome do grupo. É importante ressaltar qu

nome do grupo deverá ser de fácil assimilação com o tipo de locomotiva que ele contém, uma 

vez que sua associação no sistema se dará sempre através da visualização do Nome do Grupo 

pelo usuário. 
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Cadastro de Grupos de Locomotivas__________________________

s de Locomotivas foi criado para possibilitar o atendimento de demandas 

alocadas em um determinado grupo. Desta maneira o sistema PSP poderá 

definir qual locomotiva dentro de um determinado grupo irá atender a uma demanda 

26 – Lista de Grupos de Locomotivas (Frotas) 

aptas a circularem nos trechos da PSP. 

 
Figura 27 – Altera/Inclui o Nome do 

 Grupo de Locomotivas. 

O usuário deverá digitar o nome do grupo. É importante ressaltar qu

nome do grupo deverá ser de fácil assimilação com o tipo de locomotiva que ele contém, uma 

vez que sua associação no sistema se dará sempre através da visualização do Nome do Grupo 

                                       www.potech.com.br 

__________________________ 

litar o atendimento de demandas 

um determinado grupo. Desta maneira o sistema PSP poderá 

definir qual locomotiva dentro de um determinado grupo irá atender a uma demanda 

 

O usuário deverá digitar o nome do grupo. É importante ressaltar que o 

nome do grupo deverá ser de fácil assimilação com o tipo de locomotiva que ele contém, uma 

vez que sua associação no sistema se dará sempre através da visualização do Nome do Grupo 
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Cadastro de Composição dos Grupos de Locomotivas
 

Esta opção visa oferecer ao usuário condições para associar uma determinada Loco a um 

Grupo de Locos específico. 

Figura 28

Opção Alterar Dados: 

Figura 29
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Cadastro de Composição dos Grupos de Locomotivas_________

Esta opção visa oferecer ao usuário condições para associar uma determinada Loco a um 

28 – Composição dos Grupos de Locomotivas. 

 

29 – Adiciona/Remove Locomotivas no Grupo. 
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____________ 

Esta opção visa oferecer ao usuário condições para associar uma determinada Loco a um 
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Todas as Locos: Listagem de todas as Locos encontradas no banco de dados.

Locos do Grupo: Listagem das Locos contidas no Grupo.

 

Setas de Operação....... : o botão  

: o botão  

 

Seleção Múltipla: 

• O usuário poderá “arrastar o mouse” sobre a lista de locos, que o sistema adicionará ou 

removerá do Grupo todas as locos englobadas pela seleção.

• O usuário poderá pressionar a tecla SHIFT para definir um intervalo de seleção contínuo ou 

pressionar a tecla CTRL (Control)

 

Seleção de uma Loco Específica:

O usuário poderá também digitar o ID (Número da Loco) que o sistema irá procurando 

automaticamente a Loco a medida que os números de identificação são digitados. Depois 

basta clicar na tecla � para que a Loco seja inserida no Grupo.

Figura 
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Listagem de todas as Locos encontradas no banco de dados. 

Listagem das Locos contidas no Grupo. 

o botão  �  Adiciona Loco(s) do Grupo. 

: o botão    Remove Loco(s) do Grupo. 

rá “arrastar o mouse” sobre a lista de locos, que o sistema adicionará ou 

removerá do Grupo todas as locos englobadas pela seleção. 

O usuário poderá pressionar a tecla SHIFT para definir um intervalo de seleção contínuo ou 

CTRL (Control) para definir um intervalo de seleção não contínuo.

Seleção de uma Loco Específica: 

usuário poderá também digitar o ID (Número da Loco) que o sistema irá procurando 

automaticamente a Loco a medida que os números de identificação são digitados. Depois 

para que a Loco seja inserida no Grupo. 

Figura 30 – Caixa de Procura de Locos.  
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rá “arrastar o mouse” sobre a lista de locos, que o sistema adicionará ou 

O usuário poderá pressionar a tecla SHIFT para definir um intervalo de seleção contínuo ou 

para definir um intervalo de seleção não contínuo. 

usuário poderá também digitar o ID (Número da Loco) que o sistema irá procurando 

automaticamente a Loco a medida que os números de identificação são digitados. Depois 
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Cadastro dos Grupos de Frotas
 

O conceito de Grupo de Frota

determinada demanda. No momento do planejamento da programação a ser atendida ainda 

não estão definidos os vagões específicos que irão atender a determinada demanda, no 

entanto é conhecido o Grupo de Frota (de vagões) que irá atender a

 

O usuário poderá configurar para utilização no PSP as três variáveis abaixo:

 

• Comprimento Médio do Vagão.

• Peso Médio do Vagão Vazio.

• Peso Médio do Vagão Carregado.

 

Figura 
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Cadastro dos Grupos de Frotas_______________________________

O conceito de Grupo de Frota é utilizado para identificar os vagões que irão atender a uma 

determinada demanda. No momento do planejamento da programação a ser atendida ainda 

não estão definidos os vagões específicos que irão atender a determinada demanda, no 

entanto é conhecido o Grupo de Frota (de vagões) que irá atender a demanda.

O usuário poderá configurar para utilização no PSP as três variáveis abaixo: 

Comprimento Médio do Vagão. 

Peso Médio do Vagão Vazio. 

Peso Médio do Vagão Carregado. 

Figura 31 – Grupos de Frotas de Vagões. 
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_______________________________ 

e irão atender a uma 

determinada demanda. No momento do planejamento da programação a ser atendida ainda 

não estão definidos os vagões específicos que irão atender a determinada demanda, no 

demanda. 
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Capítulo 4 

 

A Planilha de Programação do PSP
 

A figura abaixo exibe a estrutura de entrada de dados da planilha de programação do PSP:

Figura 

 

 IMPORTANTE: A programação é realizada sempre para 

contadas iniciando

D é definido como o dia da demanda que ficou disponível mais cedo.

 

Em razão das diversas diferenças de horário de funcionamento/faixas entre dias

e domingos/feriados, o usuário deverá definir na planilha o tipo de dia D e o tipo de dia D+1. 

Veja a figura abaixo: 

Figura 33 – 
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Capítulo 4 – Módulo de Programação
 

A Planilha de Programação do PSP____________________________

A figura abaixo exibe a estrutura de entrada de dados da planilha de programação do PSP:

Figura 32 – Planilha de Programação. 

A programação é realizada sempre para um intervalo de 48 horas, que são 

contadas iniciando-se a 00:00 hora do dia D, até as 23:59 do dia D+1

D é definido como o dia da demanda que ficou disponível mais cedo.

Em razão das diversas diferenças de horário de funcionamento/faixas entre dias

e domingos/feriados, o usuário deverá definir na planilha o tipo de dia D e o tipo de dia D+1. 

 Define o tipo de dia D e D+1 para programação. 
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rogramação 

____________________________ 

A figura abaixo exibe a estrutura de entrada de dados da planilha de programação do PSP: 

 

um intervalo de 48 horas, que são 

23:59 do dia D+1. O dia 

D é definido como o dia da demanda que ficou disponível mais cedo. 

Em razão das diversas diferenças de horário de funcionamento/faixas entre dias úteis, sábados 

e domingos/feriados, o usuário deverá definir na planilha o tipo de dia D e o tipo de dia D+1. 
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Na planilha ainda poderemos observar as estruturas destinadas à entrada de dados da 

programação: 

 

(1) – LOCOMOTIVAS DA PROGRAMAÇÃO 

(2) – REPOSICIONAMENTO DE LOCOMOTIVAS PARA PÁTIOS DA PROGRAMAÇÃO 

(3) – POSICIONAMENTO FINAL DE LOCOMOTIVAS 

(4) – BLOQUEIO DE TRECHOS DURANTE O PERÍODO DA PROGRAMAÇÃO 

(5) – DEMANDA DE VAGÕES (MV/OP) 

 

 

 IMPORTANTE: Os títulos das colunas das tabelas que compõe a planilha de programação se 

apresentam destacados em duas cores diferentes:  

Títulos em Preto: colunas que não poderão ser alteradas pelo usuário.  

 

Títulos em Vermelho: colunas de dados que poderão ser alterados pelo 

usuário, para isto basta efetuar o DUPLO CLIQUE sobre o dado que se deseja 

alterar. 
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Definindo as Locomotivas da Programação
 

A primeira tabela se destina ao preenchimento das locomotivas qu

da programação. 

Figura 34

Atendimento as Demandas da Programação.

 IMPORTANTE: O pátio onde está posicionada a locomotiva é inicialmente obtido através  

do Sislog, no entanto observe 

significa que o pátio onde a locomotiva estará posicionada inicialmente 

poderá ser definido pelo usuário. 

Opção Incluir Locomotiva: 

Figura 35 – Listagem de todas as Locos que estão trafegando nos pátios de Sã

 

O usuário poderá “filtrar” a lista de locomotivas por 

as locomotivas que irão atender as demandas da programação e clicar em 
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Definindo as Locomotivas da Programação_____________________

A primeira tabela se destina ao preenchimento das locomotivas que irão atender as demandas 

34 – Tabela de Locomotivas Selecionadas para 

Atendimento as Demandas da Programação. 

 

O pátio onde está posicionada a locomotiva é inicialmente obtido através  

do Sislog, no entanto observe que o título da coluna está em vermelho. Isto 

significa que o pátio onde a locomotiva estará posicionada inicialmente 

poderá ser definido pelo usuário.  

Listagem de todas as Locos que estão trafegando nos pátios de Sã

O usuário poderá “filtrar” a lista de locomotivas por Tipo de Localização ou por 

as locomotivas que irão atender as demandas da programação e clicar em Adicionar Locos

                                       www.potech.com.br 

_____________________ 

e irão atender as demandas 

 

O pátio onde está posicionada a locomotiva é inicialmente obtido através  

que o título da coluna está em vermelho. Isto 

significa que o pátio onde a locomotiva estará posicionada inicialmente 

Listagem de todas as Locos que estão trafegando nos pátios de São Paulo. 

ou por Pátio. Marcar 

Adicionar Locos. 
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Reposicionando Locomotivas
 

Quando uma locomotiva selecionada está posicionada em um pátio que não faz parte da lista 

de pátios que compõe os trechos da programação São Paulo, o sistema PSP considera que esta 

locomotiva terá de trafegar para um dos pátios pertencentes aos trechos da pr

procedimento gera a necessidade de reposicionamento destas locomotivas, conhecidas como 

escoteiras. Este reposicionamento é importante pois mesmo uma locomotiva trafegando 

sozinha é considerada pelo controle de trens da CPTM como um trem e 

entra na contagem do número de trens que poderão trafegar em uma determinada faixa de 

horário. 

 

 

 

 

Figura 36 – Tabela das Locos “Escoteiras” a serem utilizadas na programação.

 

A opção Incluir Locomotiva dá acesso a listagem de locos apre

 

 

 IMPORTANTE: Há uma diferença significativa entre definir uma Loco como “escoteira” 

Figura 36 –

onde a loco estará localizada no início da programação 

definição da Loco como “escoteira” esta Loco 

e será computada como tráfego dentro da sua respectiva faixa de horário 

enquanto que com a definição por parte do usuário

este deslocamento ou seja, é uma def

base no seu conhecimento sobre quais Locos estarão localizadas em quais 

pátios no momento em que se iniciar o tráfego dos trens programados para 

determinada faixa de horário.
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Reposicionando Locomotivas________________________________

ando uma locomotiva selecionada está posicionada em um pátio que não faz parte da lista 

de pátios que compõe os trechos da programação São Paulo, o sistema PSP considera que esta 

locomotiva terá de trafegar para um dos pátios pertencentes aos trechos da pr

procedimento gera a necessidade de reposicionamento destas locomotivas, conhecidas como 

ste reposicionamento é importante pois mesmo uma locomotiva trafegando 

sozinha é considerada pelo controle de trens da CPTM como um trem e consequentemente 

entra na contagem do número de trens que poderão trafegar em uma determinada faixa de 

Tabela das Locos “Escoteiras” a serem utilizadas na programação.

dá acesso a listagem de locos apresentadas na Figura 35.

Há uma diferença significativa entre definir uma Loco como “escoteira” 

– em comparação com a definição por parte do usuário do pátio 

onde a loco estará localizada no início da programação 

efinição da Loco como “escoteira” esta Loco será considerada pelo “Solver” 

e será computada como tráfego dentro da sua respectiva faixa de horário 

enquanto que com a definição por parte do usuário, o sistema não computa 

este deslocamento ou seja, é uma definição pessoal do usuário tomada com 

base no seu conhecimento sobre quais Locos estarão localizadas em quais 

pátios no momento em que se iniciar o tráfego dos trens programados para 

determinada faixa de horário. 

É importante ressaltar que 

momento que foram definidas Locos 

“escoteiras” torna-se obrigatória a 

definição de qual o pátio será o des

a Hora da Partida desta(s) 
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________________________________ 

ando uma locomotiva selecionada está posicionada em um pátio que não faz parte da lista 

de pátios que compõe os trechos da programação São Paulo, o sistema PSP considera que esta 

locomotiva terá de trafegar para um dos pátios pertencentes aos trechos da programação. Tal 

procedimento gera a necessidade de reposicionamento destas locomotivas, conhecidas como 

ste reposicionamento é importante pois mesmo uma locomotiva trafegando 

onsequentemente 

entra na contagem do número de trens que poderão trafegar em uma determinada faixa de 

 
Tabela das Locos “Escoteiras” a serem utilizadas na programação. 

sentadas na Figura 35. 

Há uma diferença significativa entre definir uma Loco como “escoteira” – 

em comparação com a definição por parte do usuário do pátio 

onde a loco estará localizada no início da programação – Figura 34. Na 

será considerada pelo “Solver” 

e será computada como tráfego dentro da sua respectiva faixa de horário 

o sistema não computa 

inição pessoal do usuário tomada com 

base no seu conhecimento sobre quais Locos estarão localizadas em quais 

pátios no momento em que se iniciar o tráfego dos trens programados para 

É importante ressaltar que a partir do 

definidas Locos 

se obrigatória a 

definição de qual o pátio será o destino e 

 Loco(s). 
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Posicionamento Final de Locomotivas
 

Esta opção visa fornecer ao usuário do PSP um recurso para a obtenção de um posicionamento 

final pré-programado de uma locomotiva específica (ou de um modelo de locomotiva) em um 

determinado pátio ao final de uma programação.

determinadas Locos em pátios “chave” para o atendimento as demandas da próxima faixa de 

horário. 

 

Figura 37 – Tabela mostrando o posicionamento final das Locos.

 

O usuário deverá definir: 

 

PÁTIO.............. : Pátio no qual a(s) Loco(s) estará(ão) posicionada(s).

QUANTIDADE.. : Quantidade de Locos.

MODELO......... : Define qual o modelo de Loco.

Nº LOCO.......... : No caso de se definir uma Loco específica o usuário deverá informar o nº da

Loco. 

OBSERVAÇÕES : Observações sobre o posicionamento final.

 

 

 IMPORTANTE: Caso seja selecionada uma quantidade de Locos maior do que 1 (um), 

obviamente a seleção se dá por modelo, então o usuário deverá indicar o 

modelo que ele pretende que seja colocado no pátio ao final da 

programação. Caso a seleção seja pelo Nº da Loco, o usuário estará se 

referindo então a uma loco específica e a quantidade passa 

automaticamente para 1 (um).

 

 IMPORTANTE: O posicionamento final de locomotivas é 

como sendo 

programação.

tráfego de trens para atendimento as demandas ele será desconsiderado. 

A(s) demanda(s) será(ão) atendida(s) no entanto as l

posicionamento final diferente do posicionamento pretendido.
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Posicionamento Final de Locomotivas_________________________

Esta opção visa fornecer ao usuário do PSP um recurso para a obtenção de um posicionamento 

programado de uma locomotiva específica (ou de um modelo de locomotiva) em um 

determinado pátio ao final de uma programação. Desta maneira o usuário poderá posicionar 

determinadas Locos em pátios “chave” para o atendimento as demandas da próxima faixa de 

Tabela mostrando o posicionamento final das Locos.

o no qual a(s) Loco(s) estará(ão) posicionada(s). 

Quantidade de Locos. 

Define qual o modelo de Loco. 

No caso de se definir uma Loco específica o usuário deverá informar o nº da

ações sobre o posicionamento final. 

Caso seja selecionada uma quantidade de Locos maior do que 1 (um), 

obviamente a seleção se dá por modelo, então o usuário deverá indicar o 

modelo que ele pretende que seja colocado no pátio ao final da 

ogramação. Caso a seleção seja pelo Nº da Loco, o usuário estará se 

referindo então a uma loco específica e a quantidade passa 

automaticamente para 1 (um). 

O posicionamento final de locomotivas é interpretado pelo “Solver” do PSP 

como sendo o processo com menor relevância na solução do problema da 

programação. Portanto, caso este posicionamento final venha influenciar no 

tráfego de trens para atendimento as demandas ele será desconsiderado. 

A(s) demanda(s) será(ão) atendida(s) no entanto as locomotivas terão um 

posicionamento final diferente do posicionamento pretendido.
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_________________________ 

Esta opção visa fornecer ao usuário do PSP um recurso para a obtenção de um posicionamento 

programado de uma locomotiva específica (ou de um modelo de locomotiva) em um 

ta maneira o usuário poderá posicionar 

determinadas Locos em pátios “chave” para o atendimento as demandas da próxima faixa de 

 
Tabela mostrando o posicionamento final das Locos. 

No caso de se definir uma Loco específica o usuário deverá informar o nº da 

Caso seja selecionada uma quantidade de Locos maior do que 1 (um), 

obviamente a seleção se dá por modelo, então o usuário deverá indicar o 

modelo que ele pretende que seja colocado no pátio ao final da 

ogramação. Caso a seleção seja pelo Nº da Loco, o usuário estará se 

referindo então a uma loco específica e a quantidade passa 

interpretado pelo “Solver” do PSP 

o processo com menor relevância na solução do problema da 

caso este posicionamento final venha influenciar no 

tráfego de trens para atendimento as demandas ele será desconsiderado. 

ocomotivas terão um 

posicionamento final diferente do posicionamento pretendido. 
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Definindo Trechos Bloqueados para Programação
 

Este recurso visa oferecer ao usuário a opção de programar uma solução para atendimento a 

demandas sem considerar o fluxo de trens em determinados trechos da programação São 

Paulo em determinados horários.

 

Usualmente este recursos deverá ser utilizado quando por exemplo, se fizer necessária uma 

manutenção que interrompa o fluxo de trens em um determinado trecho

 

Figura 38 – Tabela mostrando o bloqueio do trecho OBR

05:00 as 06:00 do dia D da programação.

 

O usuário deverá definir obrigatoriamente:

 

TRECHO........... : Selecionar o trecho da PSP a ser “interrompido”.

HORA INÍCIO... : Horário inicial da 

HORA FIM....... : Horário final da interrupção.

SENTIDO.......... : Se a interrupção se dará no 

Ambos. 

 

 

 IMPORTANTE: Sentido Cadastrado

exemplo acima OBR

exemplo acima seria IMO
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Definindo Trechos Bloqueados para Programação_______________

Este recurso visa oferecer ao usuário a opção de programar uma solução para atendimento a 

derar o fluxo de trens em determinados trechos da programação São 

Paulo em determinados horários. 

Usualmente este recursos deverá ser utilizado quando por exemplo, se fizer necessária uma 

manutenção que interrompa o fluxo de trens em um determinado trecho. 

Tabela mostrando o bloqueio do trecho OBR-IMO das

05:00 as 06:00 do dia D da programação. 

O usuário deverá definir obrigatoriamente: 

o trecho da PSP a ser “interrompido”. 

Horário inicial da interrupção. 

Horário final da interrupção. 

Se a interrupção se dará no Sentido Cadastrado, no Sentido Inverso

Sentido Cadastrado: sempre em relação ao texto indicativo do trecho, no 

acima OBR-IMO e Sentido Inverso é o inverso ao cadastrado, no 

exemplo acima seria IMO-OBR. 
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_______________ 

Este recurso visa oferecer ao usuário a opção de programar uma solução para atendimento a 

derar o fluxo de trens em determinados trechos da programação São 

Usualmente este recursos deverá ser utilizado quando por exemplo, se fizer necessária uma 

IMO das 

Sentido Inverso ou em 

: sempre em relação ao texto indicativo do trecho, no 

é o inverso ao cadastrado, no 
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Definindo as Demandas
 

As demandas no PSP poderão ser oriundas de duas fontes diferentes:

(1) Via MV´s definidas no Sislog e lidas diretamente para a Programação São Paulo.

(2) Via OP´s (Ordem de Produção) definidas pelo usuário.

 

Figura 39 – Tabela mostrando as demandas definidas para uma programação.

 

Identificação: 

MV: Identificação da MV (Nº da MV) ou OP.

 

Demanda: 

QTD: Quantidade de Vagões.

COMP: Comprimento médio dos vagões.

PESO: Peso médio dos vagões.

LOT: Lotação dos vagões (C = carregado e V = vazio).

FROTA: Frota a qual pertencem os vagões.

OBS: Observação sobre a demanda.

 

Origem: 

PÁTIO: Pátio de origem da demanda.

TERM: Terminal de origem da demanda.

 

Destino: 

PÁTIO: Pátio de destino da demanda.

TERM: Terminal de destino da demanda.

 

Pátio 

REF: Pátio de referência. Define a passagem obrigatória em um determinado pátio do 

trajeto. Exemplo: Uma dema

atendida via OBR ou via IOF por exemplo. Caso o usuário queira que a demanda 

seja atendida pelo caminho que passa por OBR, basta então colocar OBR como 

pátio de referência. Isto não significa que o trem ir

somente que foi definido um trajeto para atendimento a demanda que sai de IEF, 

vai para ISA e passa obrigatoriamente por OBR. Se o usuário definir como pátio de 

referência OCE por exemplo terá o mesmo efeito que OBR para est
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Definindo as Demandas_____________________________________

As demandas no PSP poderão ser oriundas de duas fontes diferentes: 

Sislog e lidas diretamente para a Programação São Paulo.

Via OP´s (Ordem de Produção) definidas pelo usuário. 

Tabela mostrando as demandas definidas para uma programação.

: Identificação da MV (Nº da MV) ou OP. � 

: Quantidade de Vagões. � 

: Comprimento médio dos vagões. � 

: Peso médio dos vagões. � 

: Lotação dos vagões (C = carregado e V = vazio). � 

: Frota a qual pertencem os vagões. 

: Observação sobre a demanda. 

em da demanda. � 

: Terminal de origem da demanda. 

: Pátio de destino da demanda. � 

: Terminal de destino da demanda. 

: Pátio de referência. Define a passagem obrigatória em um determinado pátio do 

trajeto. Exemplo: Uma demanda originária de IEF com destino a ISA poderá ser 

atendida via OBR ou via IOF por exemplo. Caso o usuário queira que a demanda 

seja atendida pelo caminho que passa por OBR, basta então colocar OBR como 

pátio de referência. Isto não significa que o trem irá “parar” em OBR, significa tão 

somente que foi definido um trajeto para atendimento a demanda que sai de IEF, 

vai para ISA e passa obrigatoriamente por OBR. Se o usuário definir como pátio de 

referência OCE por exemplo terá o mesmo efeito que OBR para est

                                       www.potech.com.br 

_____________________________________ 

Sislog e lidas diretamente para a Programação São Paulo. 

 
Tabela mostrando as demandas definidas para uma programação. 

: Pátio de referência. Define a passagem obrigatória em um determinado pátio do 

nda originária de IEF com destino a ISA poderá ser 

atendida via OBR ou via IOF por exemplo. Caso o usuário queira que a demanda 

seja atendida pelo caminho que passa por OBR, basta então colocar OBR como 

á “parar” em OBR, significa tão 

somente que foi definido um trajeto para atendimento a demanda que sai de IEF, 

vai para ISA e passa obrigatoriamente por OBR. Se o usuário definir como pátio de 

referência OCE por exemplo terá o mesmo efeito que OBR para esta demanda. 
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Previsão de Horários: 

DISPONÍVEL: Data e horário a partir da qual a demanda estará disponível.

ENTREGA: Data e horário previsto para entrega.

 

Configurar Atendimento: 

UNIT: Unitário. Caso seja SIM a demanda deverá possuir um trem exclusivo 

demanda não poderá ser atendida juntamente com outras demandas.

FRAC: Fracionável. Caso SIM significa que uma demanda poderá ser fracionada e 

atendida por partes. Exemplo: uma demanda de 30 vagões poderá ser dividida 

em três partes de 10 vagõ

trajetos também diferentes.

PRIOR: Nível de prioridade. De 1 (um) a 3 (três), sendo a prioridade um a mais urgente 

e a três a menos urgente.

 

 IMPORTANTE: Os campos marcados com 

demanda. 

 

Opção Incluir MV: 

Figura 40

entre os pátios da Programação São Paulo.

 

Será exibida a listagem das MV´s lançadas no Sislog. O usuário deverá escolher quais as MV´s 

deverão ser atendidas pela programação e clicar em Adicionar MV.

 

 IMPORTANTE: As MV´s por padrão não possuem os dados referentes aos campos 

PESO. O usuário deverá introduzir obrigatoriamente estas informações na 

tabela de demandas.
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: Data e horário a partir da qual a demanda estará disponível.

: Data e horário previsto para entrega. � 

: Unitário. Caso seja SIM a demanda deverá possuir um trem exclusivo 

demanda não poderá ser atendida juntamente com outras demandas.

: Fracionável. Caso SIM significa que uma demanda poderá ser fracionada e 

atendida por partes. Exemplo: uma demanda de 30 vagões poderá ser dividida 

em três partes de 10 vagões e atendida por trens diferentes em horários e 

trajetos também diferentes. � 

: Nível de prioridade. De 1 (um) a 3 (três), sendo a prioridade um a mais urgente 

e a três a menos urgente. � 

Os campos marcados com � são obrigatórios para o atendimento a 

demanda.  

40 – Listagem das Movimentações de Vagões 

entre os pátios da Programação São Paulo. 

Será exibida a listagem das MV´s lançadas no Sislog. O usuário deverá escolher quais as MV´s 

la programação e clicar em Adicionar MV. 

As MV´s por padrão não possuem os dados referentes aos campos 

O usuário deverá introduzir obrigatoriamente estas informações na 

tabela de demandas. 
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: Data e horário a partir da qual a demanda estará disponível. � 

: Unitário. Caso seja SIM a demanda deverá possuir um trem exclusivo para ela. A 

demanda não poderá ser atendida juntamente com outras demandas. � 

: Fracionável. Caso SIM significa que uma demanda poderá ser fracionada e 

atendida por partes. Exemplo: uma demanda de 30 vagões poderá ser dividida 

es e atendida por trens diferentes em horários e 

: Nível de prioridade. De 1 (um) a 3 (três), sendo a prioridade um a mais urgente 

o atendimento a 

 

Será exibida a listagem das MV´s lançadas no Sislog. O usuário deverá escolher quais as MV´s 

As MV´s por padrão não possuem os dados referentes aos campos COMP e 

O usuário deverá introduzir obrigatoriamente estas informações na 
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 IMPORTANTE: Note que o Pátio de Des

Isto significa que ele poderá ser alterado pelo usuário. Há casos em que ele 

obrigatoriamente deverá ser modificado, observe o seguinte exemplo: uma 

demanda deverá sair de ISA (Santo André) para FBB (Barba

cadastrado no PSP, então caso o usuário queira colocar esta demanda na 

programação, ele obrigatoriamente deverá modificar o pátio de destino 

para IEF (Manuel Feio).

 

Opção Incluir OP: 

 

Figura 

 

Demanda: 

Identificação da Ordem de Produção

Quantidade: Quantidade de vagões.

Grupo de Frota: Grupo de frota dos vagões.

Lotação: Lotação dos vagões (Vazio/Carregado).

Peso: Peso médio do vagão.

Comprimento: Comprimento médio do vagão.
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Note que o Pátio de Destino é exibido com o título da coluna em vermelho. 

Isto significa que ele poderá ser alterado pelo usuário. Há casos em que ele 

obrigatoriamente deverá ser modificado, observe o seguinte exemplo: uma 

demanda deverá sair de ISA (Santo André) para FBB (Barba

cadastrado no PSP, então caso o usuário queira colocar esta demanda na 

programação, ele obrigatoriamente deverá modificar o pátio de destino 

para IEF (Manuel Feio). 

Figura 41 – Tela de Ordem de Produção. 

dentificação da Ordem de Produção: Identificador para OP. 

: Quantidade de vagões. 

: Grupo de frota dos vagões. 

: Lotação dos vagões (Vazio/Carregado). 

: Peso médio do vagão. 

: Comprimento médio do vagão. 
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tino é exibido com o título da coluna em vermelho. 

Isto significa que ele poderá ser alterado pelo usuário. Há casos em que ele 

obrigatoriamente deverá ser modificado, observe o seguinte exemplo: uma 

demanda deverá sair de ISA (Santo André) para FBB (Barbará). FBB não está 

cadastrado no PSP, então caso o usuário queira colocar esta demanda na 

programação, ele obrigatoriamente deverá modificar o pátio de destino 
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Origem da Demanda: 

Pátio de Origem: Pátio de origem da demanda. 

Terminal de Carga: Terminal de carga da demanda. 

Data: Data da disponibilidade da demanda. 

Hora: Hora da disponibilidade da demanda. 

 

Destino da Demanda: 

Pátio de Destino: Pátio de Destino da demanda. 

Terminal de Descarga: Terminal de Descarga da demanda. 

Data: Data prevista para entrega da demanda. 

Hora: Hora prevista para entrega da demanda. 

 

Configura Atendimento a Demanda: 

Pátio de Referência de Rota: Pátio de referência. 

Nível de Prioridade: Prioridade. 

Demanda Unitária: Opção por demanda unitária SIM/NÃO. 

Demanda Fracionável: Opção por fracionar a demanda SIM/NÃO. 

 

Depois de definidas as propriedades da Ordem de Produção, basta clicar em Adicionar OP. 
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Executando o Solver_______________________________________
 

Depois de definidos os dados relativos a planilha de programação o “Solver” do PSP estará 

apto para ser executado, basta que o usuário clique no botão 

Figura 

 

O usuário poderá configurar ainda a 

solucionado o problema da programação, escolher a solução a ser exibida através da opção 

Soluções propostas pelo Solver PSP

 

Depois de executado o Solver irá exibir

processamento da solução foi iniciado.

Figura 

 

O usuário poderá interromper o processamento a qualquer momento clicando no botão 

Cancelar SOLVER. 
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_______________________________________

Depois de definidos os dados relativos a planilha de programação o “Solver” do PSP estará 

apto para ser executado, basta que o usuário clique no botão Executar Solver

Figura 42 – Tela de Configuração do Solver PSP. 

O usuário poderá configurar ainda a Quantidade de Soluções pretendidas bem como, após 

solucionado o problema da programação, escolher a solução a ser exibida através da opção 

Soluções propostas pelo Solver PSP. 

Depois de executado o Solver irá exibir a mensagem apresentada abaixo, indicando que o 

processamento da solução foi iniciado. 

 
Figura 43 – Tela de Processamento do Solver PSP. 

O usuário poderá interromper o processamento a qualquer momento clicando no botão 
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_______________________________________ 

Depois de definidos os dados relativos a planilha de programação o “Solver” do PSP estará 

Executar Solver. 

 

pretendidas bem como, após 

solucionado o problema da programação, escolher a solução a ser exibida através da opção 

a mensagem apresentada abaixo, indicando que o 

O usuário poderá interromper o processamento a qualquer momento clicando no botão 
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Erros mais comuns: 

 

Incompatibilidade do modelo de dados: 

Caso seja constatada alguma incompatibilidade entre os dados de entrada e os dados e/ou da 

configuração (parametrização da ferrovia) necessários para a resolução da programação será 

exibida e tela apresentada abaixo.

Figura 44 – Mensagem de Erro por Incompatibilidade de Dados.

 

 

Restrição Impeditiva: 

Caso exista alguma restrição que impeça o tráfego de trens para uma determinada 

programação será exibida uma mensagem como a apresentada abaixo:

 
============================================================================

NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DE TRENS 

============================================================================

Figura 45 

 

Esta mensagem significa que com os dados lançados não foi possível a definição de trens para 

a programação. Exemplo: o usuário poderá ter escolhido Locos que não trafegam em 

determinados trechos e para o atendimento as de

obrigatório a passagem pelos trechos não atendidos pelas Locos. Desta maneira não há como 

o Solver definir uma solução. Outro exemplo é na hipótese do usuário definir uma demanda 

com um grande número de vagões, culminando e

trafegar nos trechos CPTM e por 

caso também não haverá como apresentar soluç
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Incompatibilidade do modelo de dados:  

Caso seja constatada alguma incompatibilidade entre os dados de entrada e os dados e/ou da 

configuração (parametrização da ferrovia) necessários para a resolução da programação será 

entada abaixo. 

Mensagem de Erro por Incompatibilidade de Dados.

Caso exista alguma restrição que impeça o tráfego de trens para uma determinada 

programação será exibida uma mensagem como a apresentada abaixo: 

====================================================================

NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DE TRENS - VERIFIQUE OS DADOS DE ENTRADA !!! 

============================================================================

 – Mensagem de Erro por Restrição Impeditiva. 

Esta mensagem significa que com os dados lançados não foi possível a definição de trens para 

a programação. Exemplo: o usuário poderá ter escolhido Locos que não trafegam em 

determinados trechos e para o atendimento as demandas daquela programação seria 

obrigatório a passagem pelos trechos não atendidos pelas Locos. Desta maneira não há como 

o Solver definir uma solução. Outro exemplo é na hipótese do usuário definir uma demanda 

com um grande número de vagões, culminando em um trem com tamanho que o impeça de 

trafegar nos trechos CPTM e por “distração” definir esta demanda como não fracionável, neste 

caso também não haverá como apresentar solução para a programação.  
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Caso seja constatada alguma incompatibilidade entre os dados de entrada e os dados e/ou da 

configuração (parametrização da ferrovia) necessários para a resolução da programação será 

 
Mensagem de Erro por Incompatibilidade de Dados. 

Caso exista alguma restrição que impeça o tráfego de trens para uma determinada 

================================================================================ 

======================================================================================= 

Esta mensagem significa que com os dados lançados não foi possível a definição de trens para 

a programação. Exemplo: o usuário poderá ter escolhido Locos que não trafegam em 

mandas daquela programação seria 

obrigatório a passagem pelos trechos não atendidos pelas Locos. Desta maneira não há como 

o Solver definir uma solução. Outro exemplo é na hipótese do usuário definir uma demanda 

m um trem com tamanho que o impeça de 

como não fracionável, neste 
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Visualizando e Interpretando os Resultados
 

Os resultados fornecidos pelo sistema PSP serão apresentados na Planilha de Programação, 

logo abaixo do botão de execução do Solver:

Figura 46 – Visualização dos Resultados Fornecidos Pelo Solver PSP.
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O resultado fornecido pelo Solver PSP apresenta um esquema semelhante ao PAT – Plano de 

Atividade do Trem para todos os trens que irão compor a solução. 

 

Exemplo: 

 

Na solução apresentada na figura 46, um trem denominado TREM = [1] anexou a Loco 

9031529 e as demandas OP-GRA1 composta de 20 vagões e OP-CIVIL2 composta de 10 vagões 

(ambas originárias de Ordem de Produção) e partiu de IJN (Jundiaí) as 09:00. Gradativamente 

observamos a passagem do trem pelos pátios que compõe o seu itinerário (e seus respectivos 

horários de chegada – liberação – saída). 

 

Este TREM = [1] chegou em ISA (Santo André) as 12:01 e desanexou a demanda OP-CIVIL2. Foi 

liberado e partiu as 13:01. Passou pelos pátios do seu itinerário e chegou a ICG (Campo 

Grande) as 14:18 desanexou a demanda OP-GRA1, desanexou a Loco 9031529 e finalizou o 

trem. 

 

Este exemplo de PAT é apresentado como solução para todos os trens constituintes da 

solução. 

 

O usuário poderá imprimir a solução através da opção  

 

O usuário poderá copiar para área de transferência através da opção  

 

 

 

 IMPORTANTE: Caso o usuário queira “colar” a solução copiada para um Editor de Texto é 

importante ressaltar que um procedimento indispensável para manutenção 

da formatação é a escolha de um tipo de fonte mono-espaçada como por 

exemplo a Courrier New. Desta maneira o resultado poderá ser colado e 

mantida a sua formatação original.  
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============================================================================================================ 

Identificação do Trem - TREM = [1] 

============================================================================================================ 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PATIO | Hr Chegada | Hr Liberação | Hr Saída                                                             

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    IJN     -----        09:00          09:00 

          --------------------------------------------- 

            Atividade           Indentificação     QTD  

          --------------------------------------------- 

            ANEXAR DEMANDA      OP-GRA1            020 

            ANEXAR DEMANDA      OP-CIVIL2          010 

            ANEXAR LOCO         9031529            ... 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    OVP     09:10        09:10          09:10 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    OCL     09:22        09:22          09:22 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    OFR     09:57        09:57          09:57 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    OCI     10:07        10:07          10:07 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    OJA     10:28        10:28          10:28 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ILA     10:45        10:45          10:45 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    IAB     10:50        10:50          10:50 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    OBF     10:58        10:58          10:58 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    OBR     11:15        11:15          11:15 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    IMO     11:20        11:20          11:20 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    IIP     11:27        11:27          11:27 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ISC     11:36        11:36          11:36 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    IUT     11:51        11:51          11:51 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ISA     12:01        13:01          13:01 

          --------------------------------------------- 

            Atividade           Indentificação     QTD  

          --------------------------------------------- 

            DESANEXAR DEMANDA   OP-CIVIL2          010 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ICP     13:16        13:16          13:16 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    IRP     13:41        13:41          13:41 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    IRG     13:56        13:56          13:56 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ICG     14:18        15:18          ----- 

          --------------------------------------------- 

            Atividade           Indentificação     QTD  

          --------------------------------------------- 

            DESANEXAR DEMANDA   OP-GRA1            020 

            DESANEXAR LOCO      9031529            ... 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Fim do Trem: [1] 

============================================================================================================ 


