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O problema

A Via Permanente (VP), cuida do planejamento e da execução de todos os trabalhos que A Via Permanente (VP), cuida do planejamento e da execução de todos os trabalhos que 
envolvem a perfeita conservação da malha ferroviária.
Sua atuação é essencial para a segurança da operação ferroviária e prevenção de acidentes.
Para que haja segurança no trabalho da VP é necessário o bloqueio da linha a ser 
manutenida.manutenida.

O objetivo deste bloqueio é prevenir acidentes no momento de execução de atividade de 
manutenção da via, impedindo a passagem de trens nas linhas bloqueadas para 
manutenção.manutenção.

Para este bloqueio de via damos o nome de LDL (Liberação e Devolução de Linha) que 
consiste na permissão de invasão de gabarito ou espaço aéreo da linha sinalizada por 
pessoas ou equipamentos com finalidade de execução de serviços.pessoas ou equipamentos com finalidade de execução de serviços.



O problema

Todo esse controle de bloqueios da malha ferroviária Todo esse controle de bloqueios da malha ferroviária 
era feita de forma manual em cadernos tornando difícil 
obter históricos de trabalhos efetuados, locais 
manutenidos e tempos executados.

Os analistas não conseguiam medir o desempenho das 
manutenções e a maneira que estas impactavam na 
ferrovia, fato que se tornava impossível pelo montante 
de informações em cadernos.de informações em cadernos.



Soluções propostas

Especificar e contratar empresa parap p p
desenvolver ferramenta para controle de
liberação e devolução de linha (LDL).
Não existe orçamento para esta
contratação.

Desenvolver com recursos internos uma
ferramenta que para controle de liberação e
devolução de linha (LDL).



A Solução

Desenvolvimento e implantação do PlanVia que é a sistematização do processo de liberação e devolução de linha 
(LDL), que garante o procedimento de interdição nos trechos que estão em manutenção. Dessa forma, o trabalho 

dos profissionais no campo tem sua segurança garantida. 



PlanVia

Cópia do Painel sinóptico, com as informações das manutenções programadas e LDLs 
abertas abertas 



Visualização da programação de 
lVP com apenas um clique 

(apontar & clicar)



Busca e visualização dos dados 
de LDL de forma rápida e 
i t iti  ( t  & li )intuitiva (apontar & clicar)



Benefícios

•O sistema PlanVia permite que os trechos onde existem programações de manutenção ou 
interdição no tráfego sejam visualizados graficamente pelo operador;

•O ft  t bé  ibilit   hi t  l t ô i  d  f lá i  d  LDL  li i   •O software também possibilita o preenchimento eletrônico do formulário de LDL e elimina a 
versão de papel;

• Controle dos motivos de abertura de LDL, não permitindo a abertura de LDL sem sua 
ã  é iprogramação prévia;

• Agilidade na busca/fechamento de LDL no painel gráfico;

• R d ã  d   d  i  il i õ  f it   ê  (R$ 592 00)• Redução de cerca de seis mil impressões feitas por mês (R$ 592,00);

•Criação de relatórios personalizados com as informações de manutenções.



Considerações Finais

O PlanVia agiliza o processo de LDL, facilitando a gestão de abertura/busca/fechamento de 
LDL;
Facilita o acesso às informações em tempo real das LDLs abertas;
Diminui  a solicitação de informações ao CTF;
 óCriação de relatórios sob demanda;
Melhor apuração das manutenções realizadas;

Comentário do usuárioComentário do usuário
“Saímos da era dos dinossauros.” – Paulo Cesar Veloso, Controlador de Tráfego ferroviário

Próximos Passos
 Planejamento de manutenções dentro do sistema
Disseminação  do sistema para os pátios da EFVM (Aguardando a padronização da LDL de 
pátio)



Q tõ  / Di ãQuestões / Discussão


