
OLUTIONS

O parceiro que você pode  
confiar para construir seu
METRÔ AUTOMÁTICO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CAPA.pdf   1   02/10/2017   16:10:41



CLASSIFICAÇÃO DE METRÔS AUTOMATIZADOS

O modal perfeito para conciliar a crescente demanda por transporte urbano eficiente, servindo grandes 
metrópoles e ajudando a reduzir a poluição atmosférica. 

GRAU
DE AUTOMAÇÃO  GoA1  GoA2  GoA3  GoA4

SISTEMAS Sistema de proteção
automatizado

Sistema de proteção
automatizado 

+
Operação de trem
automatizado

Sitema de proteção
automatizado
Operação de trem
automatizado

+
Sistema automatizado
de supervisão de 
trens

Sistema de proteção
automatizado
Operação de trem
automatizado
Sistema automatizado 
de supervisão de trens

+
Gerenciamento automa-
tizado das portas

TRAÇÃO Condutor Automático Automático Automático

FREIOS Condutor Automático Automático Automático

PORTAS Condutor Condutor Staff a bordo Automático

GERENCI. DE INCIDENTES Condutor Condutor Staff a bordo Automático

METRÔ AUTOMATIZADO

UMA SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL E RESPONSIVA PARA 
MOBILIDADE URBANA

6 
RAZÕES

PARA ESCOLHER 
UM METRÔ 

AUTOMATIZADO

SERVIÇO ADAPTÁVEL
E FLEXÍVEL 

CUSTO DE OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO
OTIMIZADOS

SEGURANÇA DOS 
PASSAGEIROS

PEGADA
AMBIENTAL

CONFIABILIDADE E
VIABILIDADE DAS 
LINHAS

TRÁFEGO
SERVIÇO:

REGULAR
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ESCOLHA A SYSTRA
E RECEBA O MELHOR

50% dos metrôs  
automáticos
em construção ao 
redor do mundo

60  anos de experiência 
em projetos bem sucedidos.

100%  DAS FERROVIAS NAS

100  CIDADADES COM MAIS DE 

1,000,000+ HABITANTES

80  
PAÍSES

 

contam com a nossa presença
operacional

Um centro de exclência global

Uma rede técnica internacional

TRANSPORTE, CERTIFICADO
pelos selos de qualidade

 

IEEE 1474 e IEC 62290 

PARA O SEU  
METRÔ AUTOMÁTICO

Upgrade de linhas existentes Upgrade e novas linhas Novas linhas

Paris, Dubai, Doha, Santiago, Londres, Nova Iorque, 
Sydney, Xangai, Riyadh, Lyon, Bruxelas, …
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Por 60 anos, a SYSTRA vem desenvolvendo soluções 
incomparáveis, baseadas em conhecimentos abrangentes 
de todas as fases do trabalho – isso resultou na reputa-
ção do Grupo como uma das maiores referências em 
metrôs automatizados no mundo. 

Ao redor do mundo, o Grupo projetou 1 de cada 2 
metrôs automatizados. A SYSTRA acredita em relações 
próximas aos clientes, para relacionar a crescente 
demanda mundial, ao mesmo tempo que se respeita as 
especificidades de cada local. 
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INTEGRADOR DE
SOLUÇÕES

ESTUDOS 
PRELIMINARES

PREPARAÇÃO
DE EDITAIS E ESCOLHA
DAS MELHORES SOLUÇÕES
DA INDÚSTRIA

3

TESTE E 
COMISSIONAMENTO

SUPERVISÃO DA
CONSTRUÇÃO

SOLUÇÕES 
INTEGRADAS

Photo credit: ©SYSTRA - Paris ligne 14

NÓS TORNAMOS A SUA 
VISÃO EM UM PROGRAMA 
CONSTRUIDO EM ESTÁGIOS 
PERFEITAMENTE CONTROLA-
DOS PARA ATENDER A SUAS 
NECESSIDADES.  

Graças à nossa experiência, 
adquirida em projetos interna-
cionais emblemáticos, nossa 
equipe tem a expertise técnica 
para propor soluções originais 
e práticas, enquanto respeita-
mos padrões internacionais, o 
meio ambiente local e requeri-
mentos de segurança.  
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1
ESPECIFICANDO SOLUÇÕES
TÉCNICAS 

∤  Estações: tamanho, plataforma 
portas de plataforma
Material rodante: velocidade    ∤
frenagem, conforto.

∤  Instalações técnicas: tração
e localização do pátio

∤  Sinalização: tipos de sinalização, 
grau de automação, progresso, 
supervisão.

2 3
GERENCIAMENTO DE INTERFACES

4
SUPERVISÃO, CONSTRUÇÃO 
E TESTES

5
GARANTIA DE OPERAÇÃO
CONFIÁVEL

•  PENSE GLOBALMENTE, traba-
  lhe pragmaticamente: isso signi-
  fica pegar todos os trabalhos,
  presentes ou futuros, e pensar
  em uma solução original e 
  competitiva. 

•  CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO
 E OPERAÇÃO INTEGRADAS,
 logo no início do projeto

•  COMBINAR extensões a linhas
já existentes, criando uma rede
eficaz e de acordo com sua
necessidade. 

•   APLICAR AS ULTIMAS 
TECNOLOGIAS AO SEU
PROJETO, para atender 

•   CONSELHOS INDEPENDENTES 
sob as melhores soluções
industriais.

SYSTRA + 

Photo credit: Paul Prescott Fotolia - New Delhi

Com o intuito de combinar 
capacidade, conforto, 
segurança e otimizar custos 
operacionais, nossos 
especialistas te ajudarão a 
definir seu sistema de 
transporte. 

Dos primeiros estudos até 
a construção, teste e 
operação, a SYSTRA implan-
ta suas habilidades compro-
vadas em todos os está-
gios da vida de sua 
infraestrutura. Isso torna a 
SYSTRA uma companhia de 
engenharia única no 
mundo. 

Sistemas de transporte sempre 
envolvem complexas questões 
multidisciplinares. Um gerencia-
mento eficiente do projeto 
depende do controle completo 
das interfaces internas e 
externas do trabalho. 
A SYSTRA encara o desafio e 
propõe uma estratégia de 
integração de sistemas 
confiável, para que você possa 
se concentrar apenas em 
gerenciar seu projeto.  

Essa fase crucial deve ser 
preparada desde o começo do 
seu projeto, requerendo 
coordenação meticulosa. 
Nossos especialistas estão à 
disposição para ajudá-lo a 
preparar e realizar esses 
processos.  

Todos os dias, nossos profis-
sionais trabalham para entregar 
o melhor em excelência técnica 
e segurança para nossos 
clientes ao redor do mundo. 
Nossos especialistas garantem 
que cada sistema de transporte 
entregue o nível de segurança 
requerido. 

GERENCIANDO SEU PROJETO 
DE MODO A BALANCEAR 
ORÇAMENTO E PRAZO

condições de operação 
extremas, respeitando 
escrupulosamente seu 
prazo e orçamento.  
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ZOOM 
INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE

Photo credit: Seong Joon Cho CAPA Pictures - Busan

SISTEMA DE 
SEGURANÇA

MATERIAL RODANTE

SISTEMA DE
CONTROLE

AUTOMATIZADO

CENTRO DE
CONTROLE 

OPERACIONAL 

SISTEMA DE 
DADOS

SUPRIMENTO
DE ENERGIA
ELÉTRICA

Apenas as pessoas com conhecimento profundo dos requerimentos de operação, das características 
dos diferentes componentes, junto com as estratégias para integrar e comissionar as soluções 
certas, podem oferecer as soluções de qualidade aos clientes. O time de experts da SYSTRA trabalha 
em diversos projetos de metrôs automáticos ao redor de todo mundo, então eles estão familiariza-
dos com as diferentes linhas de produtos propostas pelos fabricantes. É isso que dá a SYSTRA a, 
capacidade única para montar e integrar soluções para linhas novas e renovadas.
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Gerenciando a integração do sistema de transporte

Processos
Especificações
e projeto do 

sistema
Interfaces

Teste e 
instalação
in loco

Segurança
 e qualidade

Gerenciamento
de requerimentos

Engenharia de
manutenção e 

operação 

Funções e 
performance

 do sistema de
 transporte

Gerenciamento das
interfaces

Testes in loco Segurança do 
sistema

Gerenciamento
das configurações

Gerenciamento e
monitoração das

falhas

Confiabilidade, 
Disponibilidade,
Manutenção

 

Gerenciamento
de dados técnicos

Arquitetura do
sistema

Gerenciamento dos 
testes de operação

Segurança
 cibernética

Verificação e 
validação das 

propostas

Estratégia de
migração

Gerenciamento de
treinamento

Segurança dos
passageiros e staff

Ruídos e vibrações Entrega ao cliente
Interface de usuários 
e fatores humanos

Compatibilidade  
eletromagnética, 
e interferências
eletromagnéticas

Monitoramento de
performance

Avaliador de 
segurança 

independente

Princípios de 
aterramento

NÓS TEMOS EXPERIÊNCIA
EM TODOS ASPECTOS TÉCNICOS
A SYSTRA entrega soluções adaptadas as condições locais, baseadas no nosso conhecimento de mercado,
nossa experiência em grandes projetos, e em nosso conhecimento dos players da indústria.  
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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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