
OLUTIONS

O parceiro que você pode  
confiar para construir suas
FERROVIAS
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OS PROJETOS MAIS
EFICIENTES

Um sistema bem concebido possibilita economizar recursos no longo prazo. Assim, o Grupo SYSTRA incorpora as considerações 
sobre a conservação e manutenção dos trilhos e vagões desde os primeiros estudos. Sua visão global sobre os projetos ajuda a 
propor padrões que correspondem às exigências dos mesmos.

Trabalhamos sempre para criar os projetos mais eficientes do mercado. 

6
RAZÕES

PARA ESCOLHER 

FERROVIAS

SERVIÇO ADAPTÁVEL
E FLEXÍVEL 

MENOR CUSTO DE
TRANSPORTE PARA
LONGAS DISTÂNCIAS

SEGURANÇA DOS 
PASSAGEIROS

EFICAZ
EM TERMOS
ENERGÉTICOS

CONFIABILIDADE E
VIABILIDADE DAS 
LINHAS

TRÁFEGO
SERVIÇO:

REGULAR

Trabalhamos sempre para criar os projetos mais eficientes do mercado. 

A experiência do Grupo SYSTRA abrange todos os tipos 
de ferrovias nas mais diferentes áreas de expertise:  

1 -  Normas & Padrões
Seguimos todas as normas e padrões internacionais e nacionais. 

2 -  Especificações técnicas
Trabalhamos com todos os tipos de bitolas, trilhos e cargas de eixo.

Projetamos sistemas de eletrificação e sinalização
3 -  Sinalização e eletrificação

Temos experiência em diversos projetos de modernização e construção de novas linhas 
4 -  Novas linhas e renovação

SYSTRA + 
•  PARTICIPAMOS DE  diversos projetos
emblemáticos como o LGV Sud Europe
Atlantique, na França. 

•  NOSSO PRIMEIRO PROJETO no 
Brasil foi a modernização da rede 
ferroviária do país na década de 60.
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Em nossos 60 anos de história, trabalhamos em projetos emblemáticos 
ao redor do mundo.

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

ALGUNS DE NOSSOS PROJETOS:

Projeto: 
do LGV Sud Europe Atlantique

Readequação funcional da estações:
Ipiranga, Saladino e Utinga da CPTM

Atualização do sistema de sinalização:
da rede suburbana e interurbana de Sydney

Estudos de viabilidade técnica:
da ferrovia EF-170 (Ferrogrão) no trecho entre
SINOP/MT e MIRITUBA/PA

Segregação de linhas:
CPTM/MRS logística S.A

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PAG2.pdf   1   06/10/2017   14:29:01



AS FERROVIAS ESTÃO
NO NOSSO DNA
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O GRUPO SYSTRA É UMA SOCIEDADE
ANÔNIMA DETIDA PELA RATP, 
OPERADORA DO METRÔ DE PARIS, 
SNCF, OPERADOR FERROVIÁRIO
NACIONAL FRANCÊS, E BANCOS 
FRANCESES. 

O nosso desafio diário: projetar e 
implementar as soluções de transporte 
mais seguras, eficientes e econômicas 
feitas, adequadando para cada situação. 
Graças ao nosso know-how e nossos
6.100 especialistas, estamos presentes 
em todas as fases dos projetos de 
transporte: planejamento, projeto 
gerenciamento, operação
estudos de viabilidade, construção, 
testes, comissionamento e 
manutenção. 

Portanto, somos capazes de fornecer 
uma solução abrangente e gerenciar 
todas as etapas do seu projetos.

CONCEPÇÃO
DO PROJETO

DESIGN:
PROJETO FUNCIONAL, 
BÁSICO E 
EXECUTIVO

CONSTRUÇÃO:
SUPERVISÃO E
VERIFICAÇÃO 
TÉCNICA TESTES, 

ACOMPANHAMENTO,
COMISSIONAMENTO
E MONITORAMENTO
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CONCEPÇÃO
Baseada no nosso know-how adquirido em 
anos de experiência em projetos renomados. 

Nas etapas da concepção dos projetos de 
transporte ferroviários, buscamos conceber e 
planejar soluções viáveis, adequadas aos 
aspectos ambientais e urbanísticos locais, e de 
acordo com os padrões e normas vigentes. 
Nossos serviços incluem:

Estudos sócioeconômicos;

• Estruturação de projetos;
• Definição/otimização de traçado;
• Definição das especificações funcionais;
• Estudos de demanda;
• Orçamento;
• Cronograma de implementação;
• Estudos de localização de estações e pátios;
• Estudos ambientais;

• Estudos de viabilidade;

• Preparação de documentos para
licitação, licenciamento, etc;
• Estudos de operação;
• Apoio às escolhas tecnológicas;
• Estudos de desapropriação;
• Estratégia para construção com

DESIGN
O Grupo tem experiência na elaboração e 
gerenciamento dos projetos básicos e executi-
vos das infraestruturas de transporte ferroviário. 
Possuímos competências técnicas em todos os 
âmbitos dos projetos:

• Via permanente;
• Estrutura civis (túneis, pontes, viadutos);
• Material rodante, centro de manutenção;
• Arquitetura de estações (superfície ou 
subterrâneas) e polos de integração;
• Sistemas ferroviários (sinalização , energia 
elétrica e catenária;
telecomunicações, sistema de arrecadação, 
sistema de informação, etc.);
• Apoio na elaboração do material das 
licitações.

CONSTRUÇÃO
Elaboramos todas as atividades necessárias 
para a implantação da solução de transportes 
pretendida, com todos
os detalhes técnicos referentes às diferentes 
disciplinas que compõem o projeto. Assim, 
nossos serviços incluem:

• Supervisão de obras;
• Plano de operação temporário;
• Gestão da segurança;
• Gestão da logística de obra;
• Gestão de contratos;
• Comunicação sobre os projetos.

TESTES E ACOMPANHAMENTO
O Grupo intervém em todas as etapas pós 
construção, apoiando os operadores com os 
seguintes serviços:

• Estudos de operação e de segurança;
• Controles da geometria, controles de 
voltagem, bonding;
• Controle da garantia;
• Integração de sistemas;
• Treinamentos;
• Fechamento de contratos.

PRESENTE EM TODAS AS FASES DO PROJETO
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SYSTRA + 
•  6o ANOS DE EXPERIÊNCIA no mercado ferroviário, à disposição dos nossos 
clientes para o desenvolvimento dos melhores projetos.  

•  TRABALHAMOS EM TODOS OS TIPOS DE FERROVIAS, incluindo transporte de
carga, alta velocidade, trens regionais e até mesmo metropolitanos.

• SOMOS ESPECIALISTAS, em projetos de eletrificação e sinalização de 
ferrovias. 

• ESTAMOS SEMPRE MELHORANDO as nossas técnicas e metodologias, para
trazer as tecnologias mais eficientes ao seu projeto. 

• DIVERSOS PROJETOS DESENVOLVIDOS para inúmeras condições climáticas, 
inclusive para as especificidades tropicais.
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EXPERIÊNCIA
GLOBAL

O Grupo SYSTRA é reconhecido internacionalmente pela sua 
experiência na atuação em projetos ferroviários, incluindo: 
ferrovias convencionais, metropolitanas e interurbanas, de 
alta velocidade ou para transporte de carga. 

Nosso trabalho ao redor do mundo é um bem que permite 
afirmar que o Grupo têm as ferramentas e expertise 
necessárias para apoiar cada um dos seus clientes a atingir 
seus objetivos com sucesso, propondo soluções originais e 
práticas, enquanto respeitamos padrões internacionais, o 
meio ambiente local e requerimentos de segurança. 

A SYSTRA está pronta para entregar as melhores soluções, baseadas
no nosso conhecimento de mercado e em nossa experiência global. 

PRINCIPAIS PROJETOS FERROVIÁRIOS DA SYSTRA PELO MUNDO: 

Dehli–Chandigarh

New York

Rocky Mountaineer

East Side Access

Hanoi–Vinh

Sydney Railway 
Network

Modernização 
Novas linhas 

LEGENDA

DSO–Schefferville

Montreal–Deux Montagnes

Mexico City– 
Queretaro–Irapuato

Puerto Cabello–

Ferrogrão

Segregação 
CPTM

 
La Encrucijada

Ecuador Railway  
Network

Chile Railway 

Corredor 
Biocêanico

Ferronorte

 
Network

Dakar- 
Diamniado

North-West 
Rail link

Bukit–Asam 
Mining Line

Jakarta Railway 
Network

Honam Line

Kampala–
Kasese

Trans Gabon

Save–Parakou

Kinshasa–Matadi

Taouirt–Nador

Tangier–Ras R’Mel

Lisbon–Porto

Awash–
Kombolcha– 
Hara Gebeya

Boumedfaa–Djelfa
Khemis–El Affroun

Touggourt– 
Hassi Messaoud

Port Saïd 
Tunnels

Cairo–
Alexandria

North-South 
Railway

Qatar Railway 
Network

Jubail Industrial 
Railway

Egip
Cambrian Lines

Danish Electrification Programme

E30, E59, E65, E75

Latvia Railway Network

Lithuania Railway Network

• Plovdiv–Svilengrad
• Dupnitza–Kulata
• Mezda–Gorna Oryahovitsa

Bucharest–Constanta

Adana–Measin
Divrigi–Iskenderum

Tripoli–Beirut–Tyr

Jamuna River

Freight Corridors 
India

Bangladesh Railway Network

Jhansi–Bhimsen

 

france

saudi  
arabia

korea
usa

morocco

algeria

lithuania
latvia

poland

australia

mexico

canada

chile

senegal

venezuela

ecuador

brazil

indonesia

vietnam

democratic 
republic 

gabon

benin

portugal

ethiopia

qatar

united kingdom

denmark

bulgaria

romania

turkey
lebanon

bangladesh
indiaegypt

Besançon–Develey

Saint-Gervais–
Vallorcines

Haute Savoie–
Geneva (Ceva)

Haut-Bugey

Cannes–Grasse

Corsica 
Railway 

Network

Calais–Dunkirk

Serqueux–Gisors

Le Havre Port Railway Network

Marseilles–

Rennes–Brest

Nantes–Pornic

Montpellier–Perpignan

Volvic– 
Clermont-Ferrand

Bagnac–Aurillac

Nîmes–Montpellier

Ferroanel

Ferrovia do Aço

FIOL
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ZOOM 
COMBINE TRANSPORTE EFICIENTE E DESENVOLVIMENTO 

As ferrovias estão intrinsicamente ligadas com o desenvolvimento da região onde elas passam , levando 
empregos, energia elétrica e até mesmo sistemas de comunicação para comunidades carentes de 
forma inteligente e amigável ao meio ambiente.  

Operação Meio ambiente Segurança

Custo
 operacional

Polui menos que 
outros modais

Menor ultilização 
de espaço

Maior segurança, 
em relação a 
outros modais

Maior disponibilidade 
de manutenção

Contribuição para 
eletrificação

Capacidade 
de transporte

Menor consumo 
energético

Segurança
 cibernética

Geração de
empregos

Desenvolvimento
de comunidades

carentes

Regularidade 
nos horarios Menos ruídos

Segurança dos
passageiros e staff

Interface de usuários 
e fatores humanos

Criação de 
infraestruturas

Benefício do sistema ferroviário 

Social

Apesar da necessidade de maior inves�mento inicial, o transporte sobre trilhos traz diversos bene�cios 
ao seu local de implantação, dinamizando a economia e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. 
Isso representa mais do que um simples negócio: trata-se de uma paixão compar�lhada por cada 
colaborador da SYSTRA.
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Rua Olimpíadas, 100 - 2° Andar 
Vila Olímpia - São Paulo, SP  
04551-000
Tel. +55 11 3048 9300  
systra.com.br
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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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