


A ETRA é uma empresa líder em Mobilidade e 

Serviços Integrais. Nos seus mais de 30 anos de 

percurso empresarial, a ETRA foi desenvolvendo e 

incorporando as capacidades tecnológicas e 

humanas necessárias para inovar, manter e 

incrementar as suas vantagens.



A ETRA é um grande grupo empresarial dedicado a 

disponibilizar a sociedade serviços com a mais avançada 

tecnologia nas áreas de mobilidade, rede de tráfego e 

transporte, iluminação, energia, segurança e comunicações.

A pioneira de sistemas SAE no 

mundo, com mais de 50% da 

gestão do transporte urbano na 

Espanha

Presente em 12 países ao redor 

do globo

3 escritórios no Brasil: São 

Paulo, Rio de Janeiro e Recife

Oferecemos diversas formas  

de pagamento, incluindo 

financiamento

Iniciamos o processo de 

homologação embarcada em 

2015

Alta capacidade de adaptação 

das soluções para melhor 

atender aos clientes



1º projeto ITS do Brasil, equipamos 

3.000 veículos com nossos 

equipamentos e sistemas

Referência mundial em sistema de 

gestão de frota, monitoramos mais de 

12.000 veículos

2.200 veículos equipados com o 

que há de mais atual em 

tecnologia embarcada

Estes são três dos principais projetos 

da ETRA na área de transporte

Com mais de 30 anos de atuação no mercado, a ETRA 

tem diversos casos de sucesso em seu portfolio de 

clientes



Solução para disponibilizar ar puro e livre de contaminação 

ao ambiente embarcado

Sistemas de contagem de passageiros à bordo, medição de 

temperatura corporal e identificação do uso de máscara via 

Inteligência Artificial

Solução de desinfecção de ambientes através de luz 

ultravioleta



Essa solução se baseia na recirculação do ar, 

realizando a sua “lavagem” e proporcionando 

sua descontaminação.

A principal diferença dessa solução está no conceito de recirculação e 

descontaminação do ar, não em sua renovação. Ao injetar ar externo no 

ambiente embarcado, não há garantias de que esse ar não esteja 

contaminado. Com a recirculação e as ‘n’ passagens do ar pelos filtros, 

proporcionamos um ar limpo, puro e que cumpre com as recomendações 

da OMS para a qualidade do ar.



Filtro de alta eficiência na 

retenção de partículas. Pensado 

para filtrar as partículas mais 

grossas, otimizando assim o 

rendimento dos filtros absolutos 

da 3ª Fase e mantendo o 

equipamento em condições 

corretas de higiene

Sistema de redução de gases, 

registrado, que por 

decomposição química, 

adsorção, juntamente com a 

disponibilidade de carbono ativo 

elimina os gases nocivos e 

odores no entorno de aplicação. 

Destaque para a redução de O³

Filtro absoluto de retenção de 

partículas, retendo partículas 

entre 0,1 e 0,3 micras com 

99,995% de eficiência. Utiliza-se 

um filtro HEPA-H14 certificado 

pela norma EN 1822



Filtro de alta eficiência na 

retenção de partículas. Pensado 

para filtrar as partículas mais 

grossas, otimizando assim o 

rendimento dos filtros absolutos 

da 3ª Fase e mantendo o 

equipamento em condições 

corretas de higiene

Filtro absoluto de retenção de 

partículas, retendo partículas 

entre 0,1 e 0,3 micras com 

99,995% de eficiência. Utiliza-se 

um filtro HEPA-H14 certificado 

pela norma EN 1822

Sistema de redução de gases, 

registrado, que por 

decomposição química, 

adsorção, juntamente com a 

disponibilidade de carbono ativo 

elimina os gases nocivos e 

odores no entorno de aplicação. 

Destaque para a redução de O³



Filtro de alta eficiência na 

retenção de partículas. Pensado 

para filtrar as partículas mais 

grossas, otimizando assim o 

rendimento dos filtros absolutos 

da 3ª Fase e mantendo o 

equipamento em condições 

corretas de higiene

Sistema de redução de gases, 

registrado, que por 

decomposição química, 

adsorção, juntamente com a 

disponibilidade de carbono ativo 

elimina os gases nocivos e 

odores no entorno de aplicação. 

Destaque para a redução de O³

Filtro absoluto de retenção de 

partículas, retendo partículas 

entre 0,1 e 0,3 micras com 

99,995% de eficiência. Utiliza-se 

um filtro HEPA-H14 certificado 

pela norma EN 1822



Equipamento pensado exclusivamente para 

ambientes embarcados, possui fácil instalação, 

baixo consumo de energia, altíssima eficiência de 

filtragem e é protegido contra violações ou 

acessos acidentais aos filtros internos
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ao ambiente embarcado

Sistemas de contagem de passageiros à bordo, medição de 

temperatura corporal e identificação do uso de máscara via 

Inteligência Artificial

Solução de desinfecção de ambientes através de luz 

ultravioleta



Essa técnica demanda menos tempo que a desinfecção habitual, reduzindo o processo de 

limpeza tradicional de 40 para 5 minutos, utilizando a metade da mão de obra necessária. Não é 

necessário esperar: após o término do processo o ônibus está pronto para voltar ao serviço. A 

desinfecção deve ser sempre realizada sem a presença de passageiros e por pessoal 

especializado, pois a radiação UV-C pode ser prejudicial à pele.

Solução estacionária para 

desinfecções na garagem e 

soluções embarcadas para 

desinfecções mesmo quando o 

ônibus está na rua 



Solução para disponibilizar ar puro e livre de contaminação 

ao ambiente embarcado

Sistemas de contagem de passageiros à bordo, medição de 

temperatura corporal e identificação do uso de máscara via 

Inteligência Artificial

Solução de desinfecção de ambientes através de luz 

ultravioleta



Medição instantânea de até 30 pessoas simultaneamente, através de câmeras 

hibridas térmicas

Sistemas de contagem de passageiros embarcados para informar aos operadores e 

usuários os níveis de ocupação de cada carro, em tempo real

Através do uso de sistemas de visão artificial, é possível realizar uma análise das 

imagens de vídeo para identificar o uso de máscaras



Nosso time está de prontidão para te atender e 

esclarecer qualquer dúvida ou entender qual a melhor 

solução para a sua frota.



(11) 2500-4915 etrabras@grupoetra.com


