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Presente do planejamento 
à operação, para entregar 
as melhores soluções em 
RODOVIAS
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Nosso objetivo é planejar, projetar, gerenciar e operar empreendimentos transporte seguros, eficientes e 
inovadores, que respeitem os usuários e o meio ambiente. 
Isso representa mais do que um simples negócio, trata-se de uma paixão compartilhada por todos nossos 
colaboradores.
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 OPERAÇÃO

PRESENTE EM TODAS AS  
FASES DO EMPREENDIMENTO

PLANEJAMENTO

Oferecemos assessoria técnica para modelagem 
institucional e de negócios, desde a elaboração 
de legislação e regulamentações, até a 
condução de processos licitatórios. 

APOIO INSTITUCIONAL

Somos pioneiros no Brasil na utilização de 
softwares de microssimulação de tráfego e 
pedestres, tecnologia que vem revolucionando 
os estudos relativos à mobilidade nas princi-
pais cidades do mundo. 

Desenvolvemos pesquisas de tráfego e 
transporte para órgãos públicos e empresas 
privadas, fornecendo subsídios para o 
desenvolvimento de projetos e estudos que 
servem de base para a análise de alternati-
vas técnicas e de estratégias.

MICROSSIMULAÇÃO E LOGÍSTICA

PESQUISAS

Elaboramos estudos de engenharia para 
verificação da viabilidade técnica e financei-
ra da construção e ampliação de rodovias, 
considerando estudos de demanda, 
simulações e engenharia de tráfego, a 
segurança viária e a capacidade e nível de 
serviço.

ESTUDOS DE VIABILIDADE

Realizamos diversos tipos de estudos que 
tem como objetivo, por exemplo, buscar a 
tarifa de equilíbrio, buscar maior justiça para 
os usuários na tarifação e analisar novas 
possibilidades de cobrança.

POLÍTICAS TARIFÁRIAS

SYSTRA + 

100 mil km de estradas 
planejadas e projetadas

Trabalhamos em 7 de cada 10 
concessões de rodovias no Brasil.

 

1 bilhão de veículos usam as 
nossas soluções todos os anos

  

NOSSOS NÚMEROS FALAM POR
SI SÓ:
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PROJETO  
Durante a concepção dos projetos, o Grupo SYSTRA busca 
planejar e projetar soluções viáveis e adequadas aos aspectos 
ambientais, sociais e urbanísticos locais, respeitando a legislação 
vigente. 

Com base em dados fornecidos pela equipe de planejamento ou 
pelo cliente, avaliamos e desenhamos as caraterísticas básicas da 
via. 

No estudo de traçado definimos as larguras das vias ou ramos 
de interseções, consideramos os estudos de tráfego e as 
características entorno (urbanas, ambientais, geológicas e 
geotécnicas). Uma vez aprovado pelo cliente, detalhamos todos 
os elementos geométricos do projeto. No projeto de terraplana-
gem apresentamos o movimento da terra e das seções transver-
sais ao longo da via.    

Desenvolvemos estudos hidrológicos do empreendimento, assim 
como os projetos de drenagem.

Desenvolvemos os projetos de sinalização - vertical, horizontal e 
semafórica - para vias urbanas e interurbanas. O projeto é 
desenvolvido a partir do projeto geométrico, respeitando as 
normas e regulamentações existentes. 

Desenvolvemos o projeto de pavimentação a partir dos estudos 
geotécnicos e dos estudos tráfego, apoiado nas condições 
propostas pela geometria e a drenagem da via.

Realizamos, a partir de extensas bases de dados, estimativas dos 
custos de investimento e de operação dos empreendimentos. 
Graças à nossa experiencia na concepção e operação de vias, 
conseguimos otimizar a concepção dos projetos, reduzindo os 
OPEX e CAPEX.  

ESTUDOS DE CONCEPÇÃO 

PROJETO GEOMÉTRICO E TERRAPLANAGEM

ESTUDOS HIDROLÓGICOS E DRENAGEM

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

ESTIMATIVAS E OTIMIZAÇÃO DE OPEX E CAPEX

©SYSTRA - São Paulo

OPERAÇÃO  
INSPEÇÃO RODOVIÁRIA 

ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS

PESAGEM DE VEÍCULOS 

MONITORAMENTO DE TRÁFEGO

GERENCIAMENTO
GERENCIAMENTO DE IMPLANTAÇÕES

SUPERVISÃO DE OBRAS

FISCALIZAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS

Participamos no planejamento e monitoramento de 
todas as fases da implantação dos empreendimentos: 
planejamento físico-financeiro, documentação de 
referência, planejamento ambiental, atividades 
pré-construtivas, complementações necessárias; 
especificações técnicas e operacionais, controle de 
qualidade.

Realizamos supervisão da execução dos serviços e 
obras, incluindo o planejamento, programação e 
controle, mediante meios tecnológicos e geométricos.  
Elaboramos medições dos serviços e obras executa-
das, assim como relatórios técnicos e monitoramento 
ambiental do empreendimento.

Apoiamos o poder concedente na verificação do 
cumprimento das obrigações contratuais das conces-
sionárias, permitindo uma rápida avaliação do 
desempenho das mesmas. Temos experiencia nas 
áreas de análise de projetos, inspeções de obras de 
artes especiais, obras, conservação especial e de 
rotina, tráfego, operação, sinalização, segurança viária, 
meio ambiente, administração e finanças.

Executamos serviços de inspeção e atuamos, 
quando necessário, com medidas corretivas para a 
verificação das condições dos elementos presentes 
na faixa de domínio.  Apoiamos às equipes de 
conservação, orientando e proporcionando a 
cobertura operacional necessária na instalação e 
execução de sinalização de desvios de tráfego. 

Prestamos, por meio de veículos especialmente 
adaptados, atendimento a usuários cujos veículos 
apresentem panes ou estejam envolvidos em 
acidentes, e elaboramos bancos de dados de 
ocorrências, de maneira a subsidiar a autoridade 
de trânsito no desenvolvimento de ações de 
engenharia de tráfego. 

Gerenciamos o tráfego rodoviário de veículos de 
carga por meio da utilização de postos fixos ou 
móveis de pesagem de veículos. O objetivo é 
verificar o cumprimento dos limites de peso e 
apoiar as autoridades de trânsito na aplicação de 
penalidades aos veículos infratores. Consolidamos 
as informações em bancos de dados que 
permitem a tomada de ações relativas à gestão de 
tráfego de carga às autoridades competentes.  

Mediante equipamentos de controle de velocidade 
e de controle de avanço, contribuímos para 
proporcionar melhores condições de segurança 
viária. Realizamos o registro fotográfico de 
veículos infratores, triagem e apoio às autoridades 
de trânsito no encaminhamento de notificações. 

©SYSTRA - SÃO PAULO - BRASIL
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Antes
da concessão

Processo
de licitação

Construção Operação

Revisão completa do projeto, desde a previsão de custos e receitas até o modelo de gestão e operação

Estudo de Viabilidade Previsão de Demanda Apoio ao Concessionário na Operação & Gestão

 Estimativa de CAPEX Projetos funcionais,
básicos e executivos

Estimativa de OPEX  

Antes
da concessão

Processo
de licitação

Construção Operação

Modelagem da Concessão
e/ou PPP Suporte à Licitação Supervisão completa do operador

Supervisão da Construção Supervisão da Operação

CLIENTES PRIVADOS

CLIENTES PÚBLICOS

O NOSSO FOCO
EM CONCESSÕES

O Grupo SYSTRA vem acompanhando há mais de 15 anos o desenvolvimento do mercado de 
concessões rodoviárias do Brasil, participando de estudos junto a clientes públicos e privados em 
todas as fases do processo – estudos de tráfego e viabilidade, projetos de engenharia e orçamen-
tação, definição de lotes para concessões e PPPs e estratégias de investimentos e financiamento. 
Trabalhamos ainda na montagem de propostas, bem como em estudos estratégico e operacionais.

Fiscalização da Construção
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NOSSOS
CLIENTES

Nossos clientes se beneficiam da nossa experiência adquirida em projetos mundiais emblemáticos e 
das habilidades que experimentamos em todas as fases do ciclo de vida da rodovias.

OFERECEMOS UMA AMPLA 
GAMA DE SERVIÇOS, A FIM 
DE PROPORCIONAR UMA 
VISÃO GERAL A NOSSOS 
CLIENTES.
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PROJETOS 
ALGUNS DE NOSSOS
Modelagem da concessão da rede 

rodoviária de Minas Gerais

UBAs - DER/SP

Rodoanel Norte 

Contratada por um grupo de empresas interessadas no 
sucesso do Programa de Concessão de Rodovias do 
Estado de Minas Gerais, a SYSTRA foi contratada para 
realizar um estudo técnico capaz de avaliar todo o 
Sistema Rodoviário Estadual e definir lotes passíveis de 
exploração

No início dos anos 2000, o DERBA - Departamento de 
Infraestrutura de Transportes da Bahia, desenvolver um 
programa para recuperar as rodovias do Estado, no qual 
foi incluída a construção de postos de pesagem fixos e 
móveis.

A SYSTRA atuou nos serviços de elaboração do projeto 
de engenharia, detalhamento executivo, serviços técnicos 
especializados de apoio e acompanhamento técnico às 
obras (ATO) dos Trechos Oeste (Lote 2) e Norte (Subtre-
cho 16) do Rodoanel Mário Covas.

A SYSTRA atua na engenharia de tráfego com UBA´s do 
DER/SP desde a implantação do primeiro serviço piloto 
do programa, no ano de 1998, tendo sido, desta forma, a 
empresa prercursora do serviço.

Balanças Rodoviárias - Bahia

PARA ESSES E MAIS PROJETOS ACESSE O NOSSO WEBSITE: WWW.SYSTRA.COM.BR 
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SOLUÇÕES DE MODELAGEM:

 
SOFTWARES DE SIMULAÇÃO

  

     
Aimsun

VissimVisum

TransCad TransModeler

Optima

 
A partir da modelagem 
do sistema viário e de 
cada veículo individual-
mente, o simulador 
microscópico de tráfego 
Aimsun permite analisar 
rodovias e áreas urbanas 
com realismo.  

O TransCad é um software 
de previsão de demanda 
acoplado a um sistema de 
informações geográficas 
(SIG), adequado para o 
planejamento territorial e 
de redes de transporte. 

Versátil pacote computacional, é 
capaz de representar sistemas 
multimodais, rodovias, vias 
urbanas e áreas internas de 
manobra, como estacionamentos.

Modelo de gestão de tráfego em tempo real, 
capaz de consolidar uma ferramenta completa 
de apoio ou decisão. 

Programa multimodal, destinado a 
microssimulação de sistemas de 
transportes, baseada no comporta-
mento dos veículos e pedestres, 
capaz de reproduzir o uso da oferta 
pela demanda de passageiros e de 
carga.

Por meio de uma rede multimodal 
integrada, é possível criar uma 
microssimulação para análise de 
tráfego, projeções de demanda e 
gerenciamento de dados baseados 
em SIG. 

Formamos continuamente nossa equipe técnica para utilização das mais recentes inovações 
tecnológicas do setor, com o objetivo de garantir a maior qualidade em nossos serviços. 

SYSTRA +
Além dos softwares de modelagem de tráfego, utilizamos outros softwares e manuais de referência internacionais para elabo-
ração de estudos, oferecendo as melhores soluções de forma personalizada e direta.
• HDM-4 (Highway Development & Management): combina um sistema de gerência de pavimentos com um modelo de previsão 
de velocidades e custos operacionais veiculares
• HCS: Utiliza os preceitos do Highway Capacity Manual (HCM), para avaliar a qualidade do serviço prestado pela infraestrutura 
viária
• IHSDM: Conjunto de ferramentas para análise do projeto geométrico de rodovias no que diz respeito à segurança
• AutoCad: Explora digitalmente as principais características físicas e funcionais de um projeto antes de ser implantado, permitindo 
a criação de modelos coordenados e ricos em dados
• SIMUL8: permite a simulação de processos de forma rápida e eficiente, possibilitando visualizar a formação de filas e apurar 
incontáveis indicadores de desempenho.
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a confiança transporta o 
mundo
A VETEC, TECTRAN e SYSTRA uniram forças para constituir o mais completo
grupo de engenharia de mobilidade do Brasil.

Nossos mais de 400 profissionais planejam, projetam, gerenciam e operam
infraestruturas de transporte eficientes e seguras para melhorar a
competitividade do país e a qualidade de vida dos brasileiros.

+ de 400  
profissionais 

1969 Desde 
no Brasil

+ de 
 

2000 
projetos 

realizados 

Recife

Belém

Belo Horizonte

São Paulo

Porto Alegre

brasil

2 empresas
VETEC
TECTRAN

no país
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