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Plano Diretor das Regionais Administrativas de Belo Horizonte
Elaboração do capítulo de mobilidade dos Planos Direto-
res das regionais administrativas Centro Sul, Barreiro, Leste, 
Nordeste, Oeste, Noroeste, Venda Nova e Pampulha, do mu-
nicípio de Belo Horizonte.

Plano Diretor Ipatinga – MG
Revisão do capítulo de mobilidade do Plano Diretor do mu-
nicípio de Ipatinga, em Minas Gerais.

Plano de Mobilidade Urbana de Catanduva, Rio Claro, Ita-
bira, Tiradentes
Desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana para os 
municípios de Catanduva-SP, Rio Claro-SP,  Itabira-MG, Tira-
dentes-MG, entre outros, contemplando: o levantamento 
de dados, consolidação do diagnóstico da situação atual, 
avaliação dos projetos previstos, avaliação das condições 
de mobilidade, modelagem e simulação de cenários, defi-
nição de um plano de ações.

Plano Cicloviário da Região Metropolitana do Recife – PE
Desenvolvimento do Plano Cicloviário, em âmbito metro-
politano, contemplando todos os municípios da Região 
Metropolitana do Recife (RMR), no estado do Pernambuco.

Plano Cicloviário de Fortaleza – CE
Elaboração do Plano Cicloviário para o município de Forta-
leza, no Ceará. Contemplando a realização das pesquisas, 
levantamentos de campo, definição da malha cicloviária, con-
solidação das estratégias de implantação.

Mobicentro Belo Horizonte - MG
Avaliação do impacto no trânsito de diferentes alternativas 
de implantação do BRT para melhoria da mobilidade na 
área central de Belo Horizonte, considerando a circulação 
dos veículos biarticulados pelo sistema viário existente, 
as interfaces com pedestres (incluindo os Portadores de 
Mobilidade Reduzida) e o funcionamento das estações de 
transferência.

Melhorias para o Deslocamento de Pedestres na Área Central 
de Recife – PE
Estudo de circulação de pedestres, incluindo a avaliação de 
tempos semafórico para travessia de vias e o reposiciona-
mento de pontos de embarque e desembarque, e elabo-
ração de projetos executivos de tratamentos de calçadas e 
canteiros das interseções com o objetivo de criar um am-
biente mais seguro e confortável para o deslocamento de 
pedestres, especialmente aqueles com restrições de mobi-
lidade.
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mobilidade e sustentabilidade

O padrão de mobilidade centrado nos modos motorizados e individuais de transporte se mostram cada vez mais 
insustentáveis, seja pelo uso indiscriminado dos espaços públicos, pelas emissões de poluentes e aumento dos ní-
veis de ruído, pelo aumento no número e severidade dos acidentes, bem como pelo aumento dos tempos gastos 
com deslocamentos. É preciso estabelecer políticas e desenvolver, cada vez mais, planos e projetos que busquem 
a implantação e priorização de modos sustentáveis economicamente e ambientalmente, como o transporte não 
motorizado e o transporte coletivo. 

O Grupo SYSTRA já realizou projetos de mobilidade em mais de 150 países e 350 cidades, e conta com uma equipe 
multicultural com especialistas em todos os modos de transportes. Defendemos uma nova forma de mobilidade, com 
o uso de modos de transportes que sejam mais sustentáveis e acessíveis. O Grupo tem como compromisso imaginar 
e construir soluções seguras e sustentáveis ambientalmente e economicamente, antecipando os impactos ambientais 
e promovendo desenvolvimento sustentável.

groupsystra

RIC para Empreendimentos 
Desenvolvimento de Relatório de Impacto na Circulação para Sho-
ppings Centers (Pátio Savassi, BH Shopping, Boulevard Shopping, 
Diamond Mall, Ponteio Lar Shopping, Itaú Power Shopping, Sho-
pping Villagio Anchieta, Via Shopping),  empreendimentos comer-
ciais (Supermercado Mart Plus, Leroy Merlin, Bretas, Jorlan, Stola, 
Portal Sul, Wall Mart, Savassi Mall, Carrefour), empreendimentos 
na área de educação (Universidade Federal de Minas Gerais, PUC 
Minas, Faculdade Estácio de Sá) e empreendimentos na área de 
saúde (Unimed, Hospital Oncomed, Hospital Madre Teresa, Cen-
tro de Especialidades Médicas).

no mundo

Estratégias de mobilidade sustentável para metrópoles mundiais
Definição de estratégias para implementação de políticas de mo-
bilidade sustentável em metrópoles (cidades com população su-
perior a 1 milhão de habitantes) de países emergentes e/ou em 
desenvolvimento, através do estudo de caso de cidades modelos 
(Paris, Tóquio, Madrid, Seul e Curitiba) e análise do potencial 
de aplicação em 15 cidades de referência: Bangkok, Bogotá, Ca-
sablanca, Caracas, Conakry, Curitiba, Dubai, Dakar, Hanoi, Cairo, 
Moscou, Manila, Nova Deli, Rio de Janeiro, de Seul, Zagreb.

Plano de Mobilidade e Transporte de Casablanca, Sarajevo, Co-
nacri, Baku 
Diagnóstico da infraestrutura de transporte público existente e 
da carteira de projetos previstos, com o objetivo de avaliar as 
condições de mobilidade e definir um plano de ações para a re-
organização do sistema de transporte por meio da melhoria das 
redes rodoviárias e ferroviárias para as localidades de Casablanca 
(Marrocos), Sarajevo (Bósnia Herzegovina), Conacri (Guiné), Bacu 
(Azerbaijão) e Manama (Bahrein).

Contribuição dos Trens de Alta Velocidade ao Meio Ambiente e 
Mobilidade Sustentável
Análise multicriterial de eficiência energética e emissão de CO2 
para demonstração das vantagens ambientais e de mobilidade 
das linhas ferroviárias alta velocidade para a sociedade frente a 
outros meios de transporte alternativos.



nossos serviços

plano diretor
O Plano Diretor é um instrumento de planejamento 
urbano que visa estabelecer diretrizes para sistematizar o 
desenvolvimento físico, econômico e social do território 
municipal. O Grupo SYSTRA tem vasta experiência na 
realização de análises de integração entre o uso do solo e 
sistemas de transporte, bem como na definição de políticas 
de mobilidade para o desenvolvimentos sustentável dos 
centros urbanos.

plano de mobilidade urbana - planmob
O PlanMoB é o principal instrumento de planejamento dos 
sistemas de circulação e transporte em áreas urbanas. Ele 
busca traçar os objetivos e ações para horizontes futuros. 
Já desenvolvemos Planos de Mobilidade para diversos 
municípios brasileiros. Contamos com equipe e tecnologia 
para realizar todas as etapas: levantamentos de campo e 
pesquisas, diagnóstico, participação popular, modelagem 
de cenários, definição de estratégias, projetos, etc.

planos cicloviários
Os Planos Cicloviários têm por objetivo instrumentalizar os 
municípios com diretrizes capazes de nortear as ações de 
políticas cicloviárias. Para tanto, são propostas iniciativas 
públicas de incentivo ao uso da bicicleta. A SYSTRA 
elabora todas as etapas de planos cicloviários: diagnóstico, 
potencialidade para a região, análise dos parâmetros legais 
em torno da implantação de infraestrutura cicloviária, 
indicações de ações educativas e de campanhas para o 
incentivo ao uso da bicicleta, avaliação das tecnologias a 
serem empregadas, estudo de rede e projeto funcional, 
diretrizes de estacionamento, estimativas orçamentárias 
para a implantação e aplicação do Plano Cicloviário, Plano 
de Ação Estratégica e, por fim, Plano de Gestão Cicloviária.

logística urbana
Define-se como logística urbana o estudo da movimentação 
de cargas nos centros urbanos, visando aperfeiçoar o 
processo de transporte e armazenagem de mercadorias e 
minimizar o impacto na circulação de veículos e pessoas. 
Temos experiência na aplicação dos conceitos de logística 
urbana para definição de ações públicas e/ou privadas 
que buscam integrar o ambiente urbano, reduzindo os 
custos, o congestionamento e a poluição.

planejamento de transporte coletivo
O transporte coletivo conecta as diversas áreas das 
cidades permitindo deslocamentos em distância não 
adequadas para modos não motorizados. O Grupo SYSTRA 
tem mais de 60 anos de experiência na concepção, 
implementação e manutenção de sistemas de transporte 
urbanos, especialmente metroviários. Buscamos conceber 
e planejar soluções viáveis, adequadas aos aspectos 
ambientais e urbanísticos locais. Nesse sentido, atuamos 
na elaboração de estudos de viabilidade técnica e 
econômica de sistemas de transporte coletivo (BRT, 
ônibus, metrô, ferrovia) e avaliamos políticas tarifárias 
e formas de cobrança (bilhetagem, integração tarifária, 
câmaras de compensação). Temos uma longa experiência 
de parceria com instituições públicas, na regulação do 
transporte coletivo, na definição de políticas públicas, na 
modelagem da licitação de serviços de transporte e na 
organização institucional.

avaliação dos impactos ambientais
Através da utilização de softwares de microssimulação de 
tráfego, o Grupo SYSTRA tem experiência na avaliação de 
impactos ambientais com base na emissão instantânea de 
poluente devido à aceleração / desaceleração e velocidade 
dos veículos. O modelo de emissão instantânea consiste 
na medição das emissões de cada poluente, a cada passo 
da simulação, baseados em coeficientes que depende do 
tipo de veículo, do tipo de combustível e das medidas 
de aceleração e desaceleração instantâneas. Ao final da 
microssimulação é possível quantificar o total de poluentes 
emitidos em toda a extensão da rede de tráfego, em cada 
trecho ou por cada tipo de veículo, sendo apresentado 
o consumo de combustível pelo tráfego simulado e a 
emissão de poluentes resultante.

estudo de impacto de vizinhança – eiv
O EIV é um instrumento de planejamento e gestão urbana, 
instituído pelo Estatuto da Cidade. Este instrumento 
consiste, sinteticamente, no conhecimento de impactos que 
empreendimentos geram ao seu entorno, em decorrência de 
seu porte ou das atividades nele exercidas. A partir deste 
conhecimento, são traçadas diretrizes que visam mitigar os 
impactos, de modo a proporcionar melhores condições de 
habitabilidade, conforto e segurança à vizinhança. Atuamos  
na elaboração de EIV com o objetivo de propor medidas 
capazes de promover melhorias de  nos âmbitos ambiental, 
habitacional e da mobilidade.

relatório de impacto na circulação – ric
O RIC consiste na elaboração de estudo para determinação do impacto gerado na circulação das vias de entorno devido à 
implantação ou ampliação de um empreendimento (Polo Gerador de Viagens). Após conhecer os potenciais impactos, são 
propostas medidas mitigadoras ou compensatórias para os efeitos negativos, bem como medidas capazes de potencializar 
os impactos positivos na circulação de pessoas e bens na área de influência. No Brasil, o Grupo SYSTRA possui mais de 300 
relatórios elaborados ao longo de 25 anos de atuação, abrangendo empreendimentos de diversas naturezas (shoppings, 
edifícios comerciais, residenciais, indústrias, supermercados, universidades, hospitais, centros religiosos, de exposição etc.).
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