
VIDAS À SALVO! COM SEGURVIA. 

 
Elemento pré-fabricado em concreto armado, a SEGUR 
S100, são usadas tanto para dividir vias quanto para 
definir proteção lateral em pistas, de tipo New Jersey, 
simétricas dos dois lados com um metro de altura e estão 
classificadas  para o mais alto nível de contenção de  
tráfego H1 (nível de contenção “alta”, contemplando 
através dos crash testes o nível de contenção “alta”), 
projetadas para produzir uma desaceleração gradual e 
controlada. A nova barreira SEGUR S100 é o sistema 
de contenção em cimento armado pré-moldado mais 
moderno existente no mercado internacional. 
Homologado por meio de crash-teste no junho de 
2017, o sistema de segurança foi criado para conter 
ao máximo a deflexão lateral da barreira reduzindo 
isso ao índice W2. Elas estão presentes em diversos 
Países, principalmente naqueles que apresentam cultura 
de possuírem rodovias de alto padrão de qualidade e 
segurança, como é o caso de Itália, Alemanha, Suíça, 
França, Áustria, Portugal e Espanha, onde estima-se 
mais de 100.000 km de estradas equipadas com estes 
tipos de barreiras. 
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CANTEIRO CENTRAL E LATERAL. 

SALVANDO VIDAS... 
BARREIRAS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA 



 

Com a preocupação na redução dos índices de acidentes 
e redução da força de impacto para os passageiros no 
momento da colisão (índice ASI A) e considerando o 
custo/beneficio quando comparado aos dispositivos 
tradicionais, as concessionárias e os organismos 
públicos estão trabalhando com muito empenho no 
sentido de colocar, em seus projetos viários, as barreiras 
de segurança rodoviária SEGUR S100, além da redução 
dos índices de acidentes e severidade na colisão, para 
ter uma  rápida e segura recomposição do sistema 
operacional rodoviário em caso de acidente. Este 
sistema é altamente versátil, permite máxima proteção 
operacional em obras viárias e realizações de desvios da 
pista de rodagem com segurança pelo fácil 
remanejamento durante os trabalhos. Após utilização 
elas deverão ser fixadas por definitivo estabelecendo 
segurança para o trafego na rodovia. 

Este sistema de contenção de alta tecnologia devido a 
constante aperfeiçoamento, é feito através de uma 
montagem transversal composta de vários elementos 
modulares pré-fabricados, que configura uma “cadeia” 
não rígida, este comportamento é exatamente o contrário 
respeito as barreiras New Jersey tradicionais construídas 
in loco. Uma das principais características destes 
elementos de segurança são as ligações longitudinais; 
que para criar uma "cadeia", tem na parte superior por 
toda a sua extensão uma barra de aço roscada embutida 
no concreto, que através de uma luva de rosca inversa 
com 28 mm, permite a conexão mútua entre os 
elementos adjacentes. Além disso as extremidades da 
base  também são interligadas através de 2 placas de 
aço que são fixadas através de barras roscadas que 
transpassam a peça. O elemento tem as dimensões: 
comprimento ml. 6,18; altura ml. 1,00; largura ml. 0,62 
(base) / ml. 0,15 (superior). Peso (kg. 3.600) e 
internamente composta por uma armação metálica que 
utiliza aço CA 50 com peso de 147,93 kg. 

A inclinação do perfil das barreiras de segurança SEGUR 
ET 100 e SEGUR ET100S, tem a tarefa importante de 
solevar a roda do veiculo no impacto, redistribuindo a 
energia ao logo da barreira e em seguida facilitando o 
controle, devolvendo o veiculo a sua trajetória inicial. 

A utilização do concreto num sistema deste tipo, cuja 
aprovação depende de um leque de ensaios de desempenho 
bastante amplo, traz inúmeras vantagens comparativamente 
por exemplo a um sistema tradicional de concreto e aço. A 
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elevada resistência do concreto a compressão é 
complementada com o sistema de ligação em aço que da uma 
extraordinária resistência em flexão e elasticidade instalada 
em cada elemento individual na longitudinal, o que permite ao 
sistema defletir absorvendo energia e voltar para a cota de 
trabalho sem perder qualquer ligação entre todos os seus 
elementos. Nenhum elemento da barreira invade o veiculo 
apos a colisão pondo em risco os seus ocupantes, não tem 
pontas cortantes ou arestas vivas no corpo da barreira, 
salvaguardando também os motociclistas. A velocidade de 
montagem é bastante elevada, visto que trabalha com um 
encaixe simples em aço  sem grande necessidade de mão de 
obra. Em situação de acidente e, caso seja necessário 
desmontar algum elemento da barreira ou haver algum 
danificado, a sua substituição por outro elemento, é 
extremamente simples e rápida. A sua durabilidade é 
perfeitamente justificada durante o período mínimo de 50 
anos. 

§ Impedimento de transposição e tombamento 
(roll-over) 

§ Redirecionamento do veículo 
§ Ausência de penetração de elementos do 

dispositivo no veículo 
§ Desacelerações limitadas no veículo e no 

motorista 
§ Deformações limitadas do veículo. 
§ Proteção nas implantações de projetos (obras) 
§ Durabilidade, qualidade e resistência 

Crash-teste. 
Todos os sistemas de contenção veicular são ensaiados 
em crash-teste em conformidade com a norma Europeia 
EN 1317. O nível de contenção a ser ensaiado é definido 
com base na aplicação prevista da barreira de segurança 
antes da realização do teste de impacto. 

Para maioria dos níveis de contenção são necessários 
dois ou três crash-testes – um com um veículo leve e 
outro dois com veículos pesados (caminhão e ônibus). 
Durante a colisão os passageiros do veiculo passam por 
uma forte aceleração dos seus corpos. Uma aceleração 
excessiva pode resultar em ferimentos mortais. No teste 
com veiculo leve mostrou que a aceleração medida se 
encontra dentro da faixa permitida segundo o padrão da 
norma. O teste com veículos pesados verificou-se que 
não haverá transposição de pista no caso de um impacto 
grave. 

 



CERTIFICAÇÕES. 
Os nossos produtos são assegurados pelo cumprimento 
as normas técnicas Brasileiras ABNT NBR 15486:2016 e 
Europeias as quais são certificadas e confirmadas pelos 
Crash Testes oficiais que foram realizados na Europa 
pelo Ministério do Transporte Italiano, com a certificação 
UNI EM 1317. As barreiras de segurança pré-moldadas 
SEGUR ET 100S, atende as Normas; 

Brasileira  

- ABNT NBR 15486 - 2016 - Segurança no Tráfego - 
Dispositivos de contenção viária - Diretrizes de projeto e 
ensaios de impacto; 

- ABNT  NBR 14885  -  2016 - Segurança no Tráfego - 
Barreiras de Concreto; 

Europeia 

- UNI EN 1317 (1998 - 2001) - Road Restraint 
Systems - Parte 1 à 5; 

 

Americana 

- NCHRP 350 - National Cooperative Highway 
Research Program – Recommended 
Procedures for the Safety Performance 
Evaluation of Highway Features 

IMPLATAÇÃO. 
Como descrito anteriormente a barreira de segurança é 
composta de vários elementos modulares pré-
fabricados, ligados entre si, formando uma “cadeia” 
continua. Por se tratar de um dispositivo composto por 
blocos pré-moldados, a montagem da barreira de 
segurança pode ser feita de forma bastante rápida, 
reduzindo impactos no tráfego e no local da intervenção 
da obra, quando comparada a outros sistemas de 
segurança. 

Está versatilidade apresenta-se como muito eficiência 
permitindo a instalação de 600 a 1000 metros em um 
turno de 8 horas, com apenas 4 colaboradores. 

Além dos outros modelos de contenção rodoviária 
apresentar uma produtividade de implantação muito 
menor, sofre forte influência das condições climáticas, 
causando transtornos ao tráfego, na medida que gera 
congestionamentos e aumenta a insegurança. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

A SEGURVIA sempre buscando alternativas de inovação e atender com excelência seus clientes, trouxe para o Brasil um 
equipamento (pinça) para auxiliar nas operações de carga, descarga e posicionamento das peças nos locais indicados 
com agilidade, eficiência e segurança. 

 

PRODUÇÃO PROXIMO DA SUA OBRA. 
A SEGURVIA,  buscando otimização de custos, disponibiliza seus equipamentos para produção das barreiras de segurança 
pré-moldadas com a mesma qualidade exigida em sua certificação, próximo a sua obra, atendendo a necessidade do 
cliente em projetos da construção rodoviária  no âmbito do território nacional. 

 

Quem somos - A SEGURVIA e uma empresa especializada na produção e distribuição de produtos e serviços na área de Infra- 
estrutura Rodoviária. 

A SEGURVIA produz barreiras de segurança tipo New Jersey de ultima geração com específicos requisitos qualitativos em matéria 
de segurança e respeito ambiental, assim como estabelecido pelas principais instituições que regulamentam o setor das infraestruturas 
de Rodovias.   

No Brasil a SEGURVIA e a representante da empresa Italiana ABESCA EUROPE que é a titular dos resultados de crash-teste e dos 
certificados de homologação emitidos pelo Ministério de Transportes Italiano. 

A SEGURVIA  conta uma equipe de engenheiros e técnicos altamente qualificados em sistemas construtivos a  disposição de nosso 
cliente, para auxiliar no projeto e aplicação do sistema de segurança composto com as barreiras  pré-moldadas  SEGUR ET 100 e 
SEGUR ET 100S. 

Onde estamos: A SEGURVIA nasceu em Florianópolis, hoje com filial em São Paulo.  

• Florianópolis (SC):   Rua Souza Dutra, 145 – Sala 105 – (48) 32440202 
• São Paulo     (SP ):   Rua Joaquim de Morais, 68 – (11) 38057508 – Cel. Dep.Comercial (11) 950692768 
• www.segurvia.com.br  - info@segurvia.com.br 

  



 

 

SEGURANÇA 
Este sistema de contenção de alta tecnologia devido a 
constante aperfeiçoamento, é feito através de uma 
montagem transversal composta de vários elementos 
modulares pré-fabricados, que configura uma “cadeia” não 
rígida, este comportamento é exatamente o contrário com 
referencia as barreiras New Jersey tradicionais 
construídas in loco.  

SISTEMA DE FIXAÇÃO 
SEGURO  

Um encaixe simples em aço de alta resistência sem grande 
necessidade de mão de obra. 

 

 

 

 

RAPIDEZ NA INSTALAÇÃO 
Está versatilidade apresenta-se com muita eficiência por 
suas peças serem utilizadas na fase de obras e depois 
colocadas no posicionamento final. Este sistema permite a 
instalação de 600 a 1000 metros em um turno de 8 horas, 
com apenas 6 colaboradores.  

Além dos outros modelos de contenção rodoviária 
apresentar uma produtividade de implantação muito 
menor, sofre forte influência de resíduos descartados na 
fase da obra atacando meio ambiente, bem como fatores 
de condições climáticas, alto volume de tráfego causando 
transtornos aos movimentos na medida que gera 
congestionamentos e aumenta a insegurança viária. 

 

MAIS DE 300KM  
Salvando vidas...  Tecnologia 

comprovada, já foi implantada em mais 
de 300 quilômetros de pistas no território 

nacional  

  

 

 



 

                SISTEMAS DE CONTENÇÃO VIÁRIA 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

O uso de barreiras de concreto como dispositivos de contenção viária tem seu uso disseminado, com 
aplicações por todo o mundo. Desde meados do século passado as barreiras de concreto foram 
sendo desenvolvidas e aprimoradas buscando melhorar seu desempenho de segurança, buscando 
aumentar o nível de contenção de modo a contemplar os veículos de maior dimensão, ao mesmo 
tempo em que busca garantir a segurança e a integridade das pessoas nos veículos de passeio. Ao 
longo do tempo foram desenvolvidos formatos mais seguros para as barreiras de segurança, e foram 
sendo desenvolvidas e aprimoradas as normas de ensaio dos dispositivos de contenção, como forma 
de ensaiar e aprovar, por critérios padronizados e seguros, estes dispositivos. 

As barreiras de concreto, em sua forma construtiva, podem ser moldadas in loco ou pré-fabricadas. 
As Barreiras moldadas in loco são tipicamente rígidas e utilizam algum tipo de fundação para obter 
estabilidade e desenvolver sua capacidade de contenção, transmitindo os esforços de impacto 
para a fundação da barreira. 

As Barreiras pré-fabricadas, através da solidarização das peças do sistema, desenvolvem sua 
capacidade de contenção transmitindo esforços lateralmente, para as peças adjacentes por meio 
da forte conexão entre os segmentos de barreira, através das peças de conexão.  

Nos impactos contra as barreiras pré-moldadas, parte da energia do impacto é utilizada no 
deslocamento da barreira, e assim, a resultante é menor para os ocupantes do veículo, aliado ao 
fato de que o ângulo de impacto fica minimizado pelo seu deslocamento lateral, resultando em uma 
energia menor aos ocupantes do veículo. 

Nos impactos contra barreiras rígidas (moldadas in loco, com fundação) toda a energia é absorvida 
pelo veículo e seus ocupantes, resultando em maior severidade do impacto aos ocupantes do 
veículo. 

O impacto contra as barreiras rígidas impõe esforços maiores aos ocupantes do veículo, uma vez 
que a energia do impacto é absorvida integramente pelo veículo e seus ocupantes. 

O impacto contra as barreiras pré-moldadas resulta em esforços menores aos ocupantes do veículo, 
uma vez que parte da energia é utilizada no deslocamento lateral da barreira, resultando em menor 
energia residual a ser absorvida pelo veículo e seus ocupantes, ocasionando um ASI (Índice de 
Severidade de Aceleração) menor.  

Este comportamento resulta tipicamente em ASI maior para as barreiras rígidas e em ASI menor para 
as barreiras pré-moldadas que permitem deslocamento lateral. 

Segundo a NBR 15486:2007, “Quanto mais flexível o sistema, mais energia do impacto é dissipada 
pela deflexão da barreira, e as forças de impacto impostas ao veículo são menores.” Segundo o 
AASHTO Roadside Design Guide, sistemas mais flexíveis são geralmente mais “perdoadores” que os 
sistemas mais rígidos, uma vez que a maior parte da energia do impacto é dissipada pela deflexão 
da barreira, e forças mais baixas de impacto são impostas ao veículo. 

Apresentamos a seguir a comparação entre o projeto disposto no Anexo A da ABNT NBR 14885, de 
domínio publico, e o uso de barreiras certificadas e homologadas SEGUR S100. 



 

2. BARREIRA DUPLA MOLDADA “IN LOCO” 
 

A barreira “in loco” permitida pela ABNT NBR 14885, cujo os certificados são de domínio publico,  
necessitam de fundação, conforme desenho a seguir: 

 

A NBR 14885 Segurança no tráfego – Barreiras de concreto especifica os requisitos mínimos exigíveis 
para o projeto construtivo e implantação de barreiras de concreto para segurança no tráfego. 

Conforme se observa na NBR 14885, o Anexo A apresenta exemplos de modelos de domínio público, 
ensaiados para os seus respectivos níveis de contenção pela Federal Highway Administration (FHWA), 
como segue: 

 

 

 



Observa-se que as barreiras apresentadas, com nível de contenção TL4, com altura de 810mm, 
composta com 4kg de aço por metro linear e concreto Fck 30 MPa. Estas barreiras se encaixam na 
classificação de nível Alto de contenção. 

 

 

É importante se observar que as barreiras “in loco”, com 810mm, ao serem ensaiadas por impacto 
conforme as normas internacionais, conseguem atingir até um nível Alto de contenção, TL4, 
conforme tabela 6 da NBR 15486 a seguir: 

Tabela 6 – Classificação dos níveis de contenção, conforme EN 1317-2 

 

3. SISTEMA DE CONTENÇÃO SEGUR S100 

As Barreiras pré-moldadas S100, foram projetadas como um sistema de segurança que impede o 
veículo de transpor a pista, redirecionando o mesmo à sua trajetória original, absorvendo uma 
parcela da energia do impacto e diminuindo a severidade do acidente para o condutor. 

 

 
 

 



 

 

As barreiras SEGUR S100 foram projetas e testadas através de ensaios de teste de impacto, e 
aprovadas, sendo posteriormente homologadas conforme as exigências da Norma Europeia EN1317, 
atendendo também as Normas brasileiras ABNT NBR 15486 e NBR 14885. Conforme certificações a 
seguir: 

 

 

  

 

 

 

A Barreira Segur S100 confeccionada pela Segurvia é um sistema de segurança, formada por 
barreiras de concerto pré-moldadas, com perfil New Jersey. Tendo as seguintes dimensões, 6,20m de 
comprimento, 0,62m de base, 1,00m de altura e 0,15m de topo, composta com 75kg de aço por 
barreira. A resistência característica do concreto aos 28 dias é de 35 Mpa, com peso total de 3.600 
kg e nível de contenção Alta. 

 

Seu desempenho foi comprovado através dos testes de impacto (crash test) realizado pelo 
Laboratório Cento Prove AISICO S.r.L. na Itália, onde os resultados foram: 

 

 

 

 

 



 

Item Resultado de Prova 

Crash Test Report nº 769 770 

Matiz de Ensaio TB11 TB 42 

Energia do Impacto 40,6 kJ 126,6 kJ 

Deflexão Dinâmica Máxima (Dn) 0,10m 0,90m 

Largura de Trabalho (Wn) 0,70m 1,50m 

Intrusão do Veículo (Vin) -- 1,40m 

Deformação Máxima 0,10m 0,90m 

Classe de Largura de Trabalho (W) W2 W5 
  

Com relação as Matriz de Ensaio TB11 e TB42, ficam assim reguladas de acordo com a ABNT NBR 
15486: 

 

 

 

4. UTILIZAÇÃO DA BARREIRA SEGUR S100 COMO TEMPORARIA 

Segundo o Volume VII da Resolução do Contran n. 690, legislação federal, cujo os descumprimento 
estão sujeitos as Responsabilidades civis e criminais, a proteção de canteiro de obra através de 
sinalização temporária necessariamente precisa ser feita através de barreiras de concreto armado 
pré-moldada ou metálica, adjacente ao trafego, de modo a fornecer proteção contínua, não 
podendo ser utilizados blocos de concreto isolados ou soltos para separação da área de obra, 
conforme demonstrado a seguir: 



 

 

 

Além da legislação federal, a ARTESP através da Portaria n. 07/2014 determina no item 7.1 a 
obrigação de utilização de barreiras: 

 

Toda obra ou serviço deve ter uma separação física entre a área de trabalho 
e o fluxo veicular, de modo a prover proteção efetiva aos trabalhadores, aos 
equipamentos e à obra em si. Esta separação, em obras de média e longa 
duração, deve ser feita com dispositivos de contenção tais como barreiras 
de concreto pré-moldadas, barreira metálica ou defensas. 

Deve-se utilizar dispositivos de proteção efetiva como barreiras de concreto 
em peças pré-moldadas, barreiras metálicas portáteis, providas de 
solidarização entre peças, ou defensas, nas obras executadas em faixa de 
rolamento adjacente ao tráfego ou em área contígua à faixa de rolamento, 
onde ocorra escavação que possa propiciar a queda de um veículo, de 
modo a oferecer proteção contínua, separando fisicamente a área de 
trabalho do fluxo veicular. 

 

 

Com isso, as barreiras SEGUR S100, além de certificadas e homologadas para forma definitiva na 
rodovia, também podem ser utilizadas para a proteção de canteiro de obra, protegendo os usuários 
da rodovia e os operários em obra, otimizando o custo fazendo proteção de canteiro e logo após 
colocada como definitiva na rodovia. 

 

 

 

 



 

1. CONCLUSÃO 

 
Para atender a NBR 14885 e a NBR 15486 as barreiras de contenção devem ser ensaiadas e 
aprovadas, conforme os requisitos estabelecidos no que tange aos níveis de contenção. Só devem 
ser aceitos modelos ensaiados e aprovados pelas normas internacionais NCHRP 350 / MASH ou EN 
1317-2.  

 

As barreiras de concreto rígidas (in loco), atendem até no máximo um nível Alto de contenção, TL4, 
conforme demostrado pelos resultados dos testes internacionais de ensaio de domínio público. 

 

As barreiras de concreto rígidas (in loco) (810mm), podem ser utilizadas até nível de contenção TL4 
desde que sejam construídas para resistir aos esforços dos testes de impacto, garantindo, além da 
manutenção dos formatos aprovados, que a resistência do concreto, a taxa de armadura, e as 
dimensões mínimas, sejam garantidas em relação aos modelos aprovados. O Anexo A da NBR 14885 
apresenta exemplo de modelos de domínio público que foram ensaiados e aprovados pela norma 
americana, devendo ser ressaltado o fck de 30 Mpa do concreto e a taxa mínima de armação.  

 

Por outro lado, as barreiras de concreto pré-moldadas modelos padrão europeu SEGUR S100, 
também podem ser utilizadas para o nível de contenção Alto, atingindo a classificação H1 conforme 
a Norma EN 1317-2.  

 

Embora a sua certificação e homologação tenha sido para o nível Alto de contenção previsto em 
Norma, as Barreiras da Segurvia podem ser utilizadas também para os Níveis Temporário e Normal. 

 

É importante ressaltar que as barreiras SEGUR S100 com nível Alto de contenção, H1, além de ter a 
capacidade de conter e redirecionar com segurança um veículo de 10ton., também são seguras 
para os veículos de passageiros de menor dimensão, através da realização concomitante e 
obrigatória do ensaio TB11, com veículo de passeio de 900kg impactando a barreira com ângulo de 
impacto de 20 graus, com velocidade de impacto de 100km/h. 

 

As barreiras pré-moldadas, com conexão entre segmentos, defletem sob impacto, reduzindo as 
forças de impacto impostas ao veículo e seus ocupantes, e possuem um Índice de Severidade de 
Impacto menor quando comparadas com as barreiras rígidas que não se movem ao serem 
impactadas, por serem construídas com fundação, que não propiciam flexibilidade e deslocamento 
lateral. 

 

 



 

Uma vez que as barreiras rígidas não se movem sob impacto, toda a energia do impacto é absorvida 
pelo veículo, levantando e deformando o veículo, resultando em valores mais elevados de ASI. Nas 
barreiras pré-moldadas, com elementos de conexão entre segmentos, a barreira se move 
lateralmente, utilizando parcialmente a energia do impacto neste deslocamento, diminuindo o 
ângulo de impacto em função do deslocamento do sistema e assim, a energia resultante aos 
ocupantes do veículo é menor, diminuindo o risco que se reflete num valor de ASI menor. O 
deslocamento lateral das barreiras tem seu valor expresso pelo Espaço de Trabalho W, que é medido 
durante o teste de impacto (crash teste) realizado conforme a NBR 15486, e classificado conforme a 
Tabela 9 da NBR 15486.   

 

 

Segue abaixo um quadro comparativo da Barreira rígida construída in loco, em relação ao sistema 
de segurança composto com barreiras pré-moldadas: 

COMPARATIVO BARREIRA RIGIDA  X BARREIRA PRÉ MOLDADA 

Concreto 30 Mpa x 35Mpa 

Aço 4kg p/m x 12,09 p/m 

Altura 0,80 m x 1,0 m 

ASI 
C x A 

1,4<ASI<=1,9 x ASI<=1 

Matriz de ensaio  

TL4 

x 

TB11/TB42 

Veículos Veículos 

820kg 900kg 

8.000 kg 10.000kg 

 

 

 

Sendo assim conclui-se, com relação as barreiras “in loco” do Projeto do Anexo A da ABNT NBR 14885 
apresentado comparado ao sistema de segurança utilizando as barreiras pré-moldadas, podemos 
observar que a barreira SEGUR S100 possuem mesmo nível de contenção (A), sendo a SEGUR S100 é 
superior em quesitos de Matriz de Ensaio, em qualidade, já que o tipo de concreto utilizado é (35Mpa) 
em relação a rígida (30Mpa), composição de armadura especial contendo 12,09 p/m e com altura 
superior em relação a base (1m) e otimiza o custo na obra, pois pode ser utilizada como proteção 
de canteiro de obra e posteriormente colocada como definitiva na rodovia. E o destaque fica para 
o alto nível de segurança apresentado nos testes com relação ao ASI – sendo menor ou igual 1.  

 

 


