
O parceiro que você pode
confiar para construir as 
suas PONTES  

OLUTIONS
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O planejamento de grandes projetos de infraestrutura, como grandes ligações fixas e pontes, requer a perfeita 
coordenação de um grande número de disciplinas técnicas. A SYSTRA, junto com a sua subsidiária no Brasil,
participou da construção das mais altas e longas pontes do mundo, tornando-se um líder mundial em 
engenharia estrutural.

 

 

PERFORMANCE COMBINADA, 
ESTÉTICA E RESILIÊNCIA

O MAIS LONGO VÃO PARA PONTE ESTAIADA FERROVIÁRIA:  TIANXINGZHOU, China

O MAIS LONGO VÃO PARA LINHA DE ALTA VELOCIDADE EM VIGA CAIXÃO:  MEDWAY, Great Britain

O MAIS LONGO VÃO PARA LINHA DE ALTA VELOCIDADE EM PONTE DE ARCO AMARRADO: MOAM, South Korea

A MAIS LONGA PONTE MARINHA, MEDINDO 36KM: SHEIKH JABER AL AHMAD AL SABAH CAUSEWAY, Kuwait

A MAIS LONGA PONTE PÊNSIL: CHACAO, Chile

OS ESTUDOS E SUPERVISÃO MAIS RÁPIDOS DOS TRABALHOS SOBRE UM PROJETO DE METRO: MASHAEER MUGADASH METRO , Saudi Arabia

RECORDES MUNDIAIS DAS NOSSAS PONTES E VIADUTOS

PROJETANDO INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS, BEM INTEGRADAS 
AO MEIO AMBIENTE 

A SYSTRA é referência no projeto de todos os tipos de estruturas elevadas, de pontes até viadutos:  
Viga reta, Arco, Estaiada e Pênsil.

 VIGA RETA  PONTE EM ARCO  PONTE ESTAIADA  PONTE PÊNSIL

6
desafios

ESTÉTICA
– Luminosidade 
– Arquitetura 
– Integração com a paisagem

RESILIÊNCIA a 
terremotos,  
inundações e tempestades

CONSTRUTIBILIDADE 
– Facilidade de construção
–  Menos distúrbios durante a 

construção 

FUNCIONALIDADE:
Seleção das seções 

funcionais e otimização 
da estrutura 

 

 

DURABILIDADE 
DOS MATERIAIS 

CUSTO
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SAUDI ARABIA

EGYPT

TUNISIA
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POLAND

FRANCE

UNITED KINGDOM

QATAR UNITED 
ARAB 
EMIRATES

CHILE

KOREA

INDIA

CHINA TAIWAN

VIETNAM
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OA2 Bridge on T7 tramway line 
Vidourle Bridge (CNM HSL)

Santiago de Chile metro 
Chacao Bridge

Ho-Chi-Minh City metro
Dien Bien Phu Bridge
Hanoi line 3

Uijeongbu metro 
Dodam Bridge 
Keumgang Bridge 
Jobal Bridge 
Gyeong an Bridge 
Jeongji Bridge

Tunis metro

Penang Bridge

Krasinski Bridge

Mashaeer  
Mugadash Metro

Aswan Bridge

Golden Horn Bridge

Shanghai metro 
Beijing Tianjin Bridge 
Hefei-Bengbu Bridge 

Naijng Anquing Bridge 
Xiamen Shenzhen Bridge 

Tianxingzhou Bridge

Lusail Expressway

Taipei metro

Delhi metro 
Mumbai metro 

Faridabad metro 
Wazirabad Signature Bridge 

Weh Bridge 
Moolchand Bridge 

Pragati Maidan Bridge

Dubai Al Safooh  
tramway Bridges 
Dubai metro 

Medway Bridge 
Almond Valley Heritage Centre Footbridge

Sheikh Jaber Bridge* 
Sheikh Jaber Bridge 
Main link (Designer)
Doha link (ICE)

* Sheikh Jaber Al Ahmad Al Sabah Causeway, Kuwait 3

ESCOLHA A SYSTRA
E RECEBA O MELHOR

MAIS  DE  
15 PONTES  
extradorso projetadas no mundo

440  km de viadutos em “U” 
construidos desde 1992

570  experts em estruturas 

Para a sua PONTE 

Durante 60 anos a SYSTRA vem projetando, reparando e 
reforçando pontes ferroviárias e rodoviárias. Isso nos torna 
líder mundial em engenharia estrutural. 

 
 

A excelência da SYSTRA depende de uma organização 
baseada em relações estreitas com nossos clientes, ótimas 
técnicas e respeito as condições locais.  
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Temos um centro de excelência de pontes que conta com mais 
de 500 engenheiros civis. Temos presença operacional em mais
de 80 países. Nossa presença local e exposição internacional 
nos permite entender as práticas e condições locais, e códigos 
de design. 

Temos inúmeras experiências com as principais empreiteiras.

 

Os melhores projetos de pontes 
do mundo
A SYSTRA projeta pontes para ferrovias e rodovias, e isso 
nos torna um líder mundial em engenharia estrutural.

PONTE MOAM:  
Silver Medal for bridge of the year, Korea 2003

VIADUTO DO METRÔ DE DUBAI: 
French Grand Prix of Engineering, 2008

LINHA DE METRÔ MASHAEER MUGADASH DE MECA:   
FIDIC Centenary Awards, 2013

NOSSOS PRÊMIOS

Viga Reta
Viaduto em U
Pontes em Arco e Treliça 
Ponte Estaiada 
Ponte Extradorso
Ponte Suspensa

LEGEND

BRAZIL

Iguaçu Bridge

Pará Road Strap
Santos - Guarujá Bridge



4

NÓS TORNAMOS A SUA 
VISÃO EM UM PROGRAMA
DE ESTÁGIOS PERFEITAMENTE 
CONTROLADOS, BASEADOS
NO SEU PRAZO E ORÇAMENTO

 

PROJETO DE  
PONTES

1
ESTUDOS DE VIABILIDADE

•  Verificando e validando a 
viabilidade do projeto

•  Projetos e desenhos conceituais 

•  Relatórios técnicos que explicam 
soluções que valem a pena 

•  Especificações técnicas  
em estruturas e soluções,  
e estimativas de custo

2
DESIGN

•  Especificações funcionais
•  Elaborar critérios de projetos para a 

estrutura

•  Projeto básico
•  Projeto executivo
•  Verificação técnica, financeira e impactos 

no desenvolvimento sustentável por 
soluções que valem a pena considerar 

•  Especificações técnicas sobre estrutura 
manutenção para essas soluções

•  Estudos sobre o melhor desempenho 
solução para o design: funcional e 
design detalhado e desenhos

•  Métodos de construção

•  Controle de qualidade interno e externo
•  Gerenciamento de projetos e interfaces

•  Ajudar cliente no planejamento, 
preparação de licitações e 
na análise de propostas

 

•  ADAPTAR O DESIGN PADRÃO
para acomodar os requisitos 
especiais do seu projeto.

•  CÁLCULO DINÂMICO 
 

sob cargas moveis.

•  CÁLCULO DE CONFORTO DO 
PASSAGEIRO

•  INTERAÇÃO COM A 
ESTRUTURA VIÁRIA

•  INTERAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
DO SOLO E SISMOLOGIA  

•  AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS

•  REALIZAÇÃO DE ESTUDOS COM 
padrões internacionais 

•  CERTIFICADOS DE SEGURANÇA 
EVALUATION

SYSTRA +
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3
CONSTRUÇÃO  
E COMISSIONAMENTO

•  Projeto da construção

•  Verificações independente dos 
serviços de engenharia

•  Supervisão da construção

•  Teste, análise e validação 

•  Gerenciamento do projeto e das 
fases de construção

•  Verificação e validação de documentos, 
estruturas temporárias e projetos

•  Supervisão de testes em cargas e 
comissionamento

4
REFORMAS E REFORÇO 
DE ESTRUTURAS

 

•  Inspeções de estrutura

•  Exames de pontes e viadutos para 
análise de danos estruturais

•  Serviços de engenharia para remodelação 
e atualização das estruturas existentes

•  Serviços de engenharia para substituir 
extensões ou estruturas inteiras

 
 

•  Verificação e validação dos métodos para 
projeção das estruturas
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Compreensão profunda do 
que está em jogo durante
a fase de licitação.

 

Nós temos as habilidades e imaginação 
necessárias para desenvolver e soluções 
criativas e originais que os contratantes 
esperam. 
Nós apoiamos suas equipes, fornecendo 
nossa experiência em infraestrutura:

•  Inovação e agilidade

•  Desafie e otimize as quantidades:  
O projeto patenteado de viga em U é 
reconhecidamente 15-25% menor do 
que outras estruturas de metro: o 
metro elevado da cidade de 
Ho Chi Minh com GS e Sumitomo, 
por exemplo.

•  Cobre o escopo total exigido dos 
estudos funcionais, de geotecnologia 
e complexos estruturais.

•  Capaz de comparar as diferentes 
tipologias de pontes e descobrir 
a solução mais eficaz (A ponte 
extradorso da WEH Bridge em 
Mumbai, Índia, selecionada 
para inserção e restrição de 
depuração vertical).

•  Capacidade de otimizar quantidades 
e adaptar métodos de construção
aos requisitos do contratante.

 

 

Forte capacidade de entrega
durante a construção

•  Fast Track: A SYSTRA foi um player 
chave para o recorde mundial do Metrô
de Mashaeer Mugadash, metrô elevado 
que teve o projeto das suas seções 
elevadas entregue em 8 meses de
trabalho. 

 •  Seguindo as quantidades e conceitos 
propostos. 

•  Capacidade para gerenciar a aprovação 
e minimizar os riscos associados - 
Metro de Mashaaer: 15 000 entregas 
dentro de 8 meses de projeto.

 
 

•  Compreensão profunda do que 
está em jogo para o cliente:
Ter uma forte experiência ao lado 
do cliente nos permite antecipar 
suas necessidades. Na ferrovia de 
Dodam o projeto das pontes, a 
estética e a inserção foram pontos 
chave no desenvolvimento do projeto.

•  Forte gerenciamento das interfaces: 
Quando se trata de ponte ferroviária, 
as interfaces são um ponto estratégico.

 

CONTRATOS DESIGN-BUILD, UMA PARCERIA CHAVE

CHEIK JABER*, KUWAIT
SYSTRA explora novos horizontes
O Sheikh Jaber Causeway, que será a maior ponte 
marítima do mundo, abrange 36 km e conecta a 
capital do Kuwait a Subiyah, representando duas 
maravilhas da engenharia em uma. O projeto abrange 
o fortalecimento de intercâmbios e a criação de duas 
ilhas artificiais que irão abrigar portos e marinas. 
Tendo envolvido 14.650 desenhos, desenvolvidos 
por uma equipe de mais de 260 funcionários 
da Índia, Coréia do Sul e França.

 

ALÇA VIÁRIA DE BELÉM, BRASIL
Projetos essenciais para o norte brasileiro
A implantação do Sistema de Integração do Leste
Paraense – SILP tornou-se um projeto fundamental 
nos últimos anos, sendo a Alça Viária de Belém parcela 
relevante do empreendimento citado, compreendendo
a ponte sobre o Rio Guamá e seu trecho rodoviário de 
ligação à BR-316, pontes sobre os rios Moju Cidade, 
Acará e Moju Jaguarari, trechos complementares da 
nova alça rodoviária, e serviços complementares na 
BR-010/316, PA-151 e PA-475.

* Sheikh Jaber Al Ahmad Al Sabah Causeway, Kuwait

Nossa colaboração de longa data 
com empresas de engenharia civil 
nos faz idealmente posicionados para 
adaptar nossos métodos para suas 
restrições:

A SYSTRA tem um conjunto de mais 
de 40 referências com empreiteiras, e 
70% de nossos projetos de pontes 
foram desenvolvidos em parcerias 
com esses colaboradores.

Nossas equipes multi-qualificadas 
operam em ambientes multiculturais 
e podem se ajustar completamente a 
diversas localidades e cenários: Ásia, 
Austrália, Europa do Sul e do Norte, 
América Latina, Oriente Médio, etc.
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ZOOM
VIADUTO EM FORMATO DE “U”, 20 ANOS DE 
CONTÍNUA INOVAÇÃO  

  Os sistemas acústicos atuais 
são paliativos que dependem 
de barreiras laterais ao ruído

 
 

   Uma melhor durabilidade 
e menos manutenção 
graças à maior 
compacidade do UHPC

   Menos acúmulo de poeira 
graças à sua superfície
mais suave

   O mesmo balanço de carbono 
do que o viaduto em forma de U

* Ultra High Performance fiber reinforced Concrete

  Adaptado para minimizar distúrbios 
durante a fase de obras de construção, 
como desvio de tráfego

  Otimizado para reduzir o tempo 
de construção e, portanto, os custos

UHPC por intervalos de 45 
metros

(29% maior que o viaduto em
forma de U)

  Perturbações mínimas 
durante a construção

  Desvios de utilidades 
reduzidas

 Intersecções mais fáceis, 
cruzamentos de estradas
 

  Massa total: 35% mais leve do que a solução 
de  viga convencional

 

  Peso reduzido da plataforma
  Cargas da Fundação: 15% mais leve
  Construção pré-fabricada

  Validação de construtividade
através de uma parceria pré-distribuidora

  Dois protótipos construídos em 2015
para validação de projeto

 Design puro e adaptável para misturar em todos os contextos
  Design sob medida (customização): Padrão aberto 
para feixes laterais, cores de concreto

MENOS RUÌDOS  

SUSTENTÁVEL

TRANSPARÊNCIA

CONSTRUÇÃO 
OTIMIZADA

TÉCNICAMENTE 
EXCELENTE, 

LOCALMENTE 
ADAPTADO

 

ESTRUTURA
 SUSTENTÁVEL

SOLUÇÃO
IMEDIATA

VIADUTO
UHPC

A SYSTRA projetou e desenvolveu o viaduto em formato de U como uma solução eficaz para os sistemas de transporte de massa e VLT. Sendo 
adotado por cidades de todo o mundo como Dubai, Shangai, Délhi, Taiwan e Santiago no Chile. O viaduto mostrou que é uma resposta economica-
mente viável às necessidades de desenvolvimento urbano, garantindo baixos custos de construção e operação.  Tendo recebido o prêmio FIDIC 
Centenary Award no ano de 2013, pelo projeto do metrô de Meca. 

UM NOVO CONCEITO PARA METRÔS: VIADUTOS USANDO UHPC*

*



7

3%

Porosidade para água  
17%

Permeabilidade de oxigênio 
10-16m2

Coeficiente de difusão 
de cloreto

 

2.10-11m2/s
10-19m2

2.10-14m2/s

PROPRIEDADES 
DE DURABILIDADE

CONCRETO 
NORMAL

CONCRETO DE ALTA  
PERFORMANCE

UHPC  
 

DURABILIDADE DO UHPC COMPARADA COM  
O CONCRETO NORMAL

O S-Rack ** integra o sistema 
que fornece e melhora a redução 
do ruído no ar, tanto no viaduto 
UHPC como em formato de U.

 
 
 
 

** solução patenteada

  Ruído reduzido na fonte

  Invisibilidade

   Economia em comparação com outras soluções

  Flexibilidade 

  Área ampliada de proteção de som

  Cabos protegidos contra roubos

  Ruído reduzido dentro do material rodante

  Menor resistência ao vento nas estruturas

2  Painel de absorção lateral 

3   Painel central 
de absorção

 

4 Laje absorvente

1   “Cap” para reduzir a  
área de vazamento



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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