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INTRODUÇÃO: 

As barreiras de segurança são consideradas como abordagens físicas ou não físicas para 

proteger os ativos dos danos (SKLET, 2006). Uma barreira de segurança pode incluir vários elementos 

de barreira técnica, operacional e organizacional, e pode desempenhar uma ou mais funções de 

segurança, que determinam a finalidade da barreira (DNV, 2014).  

As barreiras de segurança também podem evitar a travessia do canteiro central pelos veículos 

desgovernados. Além disso é capaz de absorver grande parte da energia de impacto e redirecionar os 

veículos para evitar que os mesmos não invadam zonas perigosas e gerem mais acidentes (ABNT NBR 

15486:2016). 

Nesta pesquisa objetivou-se realizar: revisão sobre o tema, levantamento dos tipos de barreiras 

de segurança utilizadas no Brasil, identificação das características e propriedades dos materiais 

empregados na fabricação das barreiras de segurança, levantamento das legislações referentes às 

barreiras de segurança e menção sobre barreira de segurança de rodovia localizada no estado de São 

Paulo. 

METODOLOGIA: 

A metodologia utilizada para a realização da Etapa 1 (revisão da literatura), Etapa 2 

(características e propriedades dos materiais empregados na fabricação de barreiras de segurança), 

Etapa 3 (legislações referentes a barreiras de segurança) se deu por meio de pesquisas em bases de 

dados de artigos científicos relacionados com o tema utilizando-se o Google Acadêmico, SciELO, Portal 

Capes. A Etapa 4 (listagem das rodovias que possuem barreiras de segurança no estado de São Paulo) 

foi realizada com auxílio do Google Earth (programa de computador cuja função é apresentar um modelo 

tridimensional do globo terrestre). Este programa está sendo utilizado para a visualização de rodovias, 

captura de fotos e medição de distâncias de uma marcação a outra. Na Figura 1 pode-se verificar as 

marcações referentes ao início e fim da barreira, pelo fato do Google Earth ser construído a partir de 

mosaico de imagens do satélite obtidas de fontes diversas, imagens aéreas e GIS 3D, sendo possível 

dizer que o resultado obtido em relação as distâncias, está bem próximo da realidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A barreira de segurança tem a função de reconduzir o veículo tendente a sair da pista, 

obedecendo a uma série de requisitos: 

 Evitar danos a pessoas fora do veículo; 

 Fazer com que o impacto sofrido pelos ocupantes do veículo se mantenha dentro de limites 

seguros para a sua integridade física; 

 Impedir que os veículos leves e os veículos pesados penetrem em áreas perigosas; 

 Desviar o veículo que atinja a barreira, obrigando-o a seguir uma trajetória sensivelmente paralela 

à direção da barreira de segurança; 

 Minimizar o custo dos danos; 

 Resistir ao impacto de um veículo que se choque contra a barreira, sem que esse veículo e a 

própria barreira se convertam em uma ameaça para o tráfego. 

 

Materiais empregados na fabricação de barreiras de segurança: 

À medida que os estudos de segurança e contenção viária foram avançando, outros tipos de 

dispositivos foram criados concorrendo ou complementando o uso de barreiras de concreto, como as 

barreiras semi-flexíveis de perfil metálico e as flexíveis de cabos de aço com poste frágil (LIMA, 2006). 

Os tipos de barreiras de segurança empregados são: 

Barreira de concreto: é um dispositivo de proteção contínuo, moldado em concreto armado, de 

forma, resistência e dimensões adequadas, com o objetivo de se evitar que veículos desgovernados 

provoquem danos às pessoas e propriedades, sem pôr em risco os veículos que com elas possam colidir, 

bem como seus ocupantes. Trata-se de proteção rígida e indeformável, cuja capacidade de proteção do 

veículo desgovernado é dada pela sua forma.  

Barreira metálica: são altamente resistentes, sendo feitas em perfil metálico e aço. De acordo 

com a norma brasileira esta defensa é classificada como semi maleável simples devido a sua capacidade 

de deformação (menor que a maleável), dupla onda (característica da lâmina) e é utilizada para a 

proteção lateral das estradas. 

Barreira de cabo de aço: é projetada para receber impactos de veículos e com pouca 

manutenção continuar seu funcionamento normal. Em caso de impacto de um veículo, esta barreira atua 

como uma rede de contenção, funcionando como uma “rede” que diminui gradativamente o movimento 

do veículo. Os cabos e postes especiais absorvem e dissipam progressivamente a inércia do veículo, 

evitando que ele volte para as vias, bem como uma segunda colisão, que ocorre ao impactar as barreiras 

tradicionais (rígidas e semi-rígidas). 

Barreira de concreto com tela antiofuscante: 

Telas antiofuscantes são telas preparadas e criadas com o intuito de proporcionar mais 

segurança e reduzir consideravelmente o número de acidentes. Apresenta algumas características 

essenciais para o desempenho de suas funções em estradas, rodovias e na separação de pistas. Essas 
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grades são confeccionadas de modo a evitar que a luz do farol automotivo da pista oposta ofusque a 

visão dos motoristas, o que poderia causar acidentes de trânsito. Para isso, suas barras são 

posicionadas de maneira específica, conforme determinações dos órgãos reguladores do trânsito. 

As barreiras de concreto podem ser compostas de materiais tradicionais e reciclados, como 

(SADRMOMTAZI et al., 2012): cimento, agregado miúdo, agregado graúdo, adições como borracha e 

EPS (poliestireno expandido), armadura de aço. 

Os benefícios técnicos do emprego de pneus inservíveis em barreiras de segurança é a 

diminuição da ocorrência de acidente fatais na rodovia. A borracha proveniente de pneus inservíveis, 

confere ao concreto propriedades mecânicas com alta capacidade de absorção de impacto de veículos 

desgovernados. A estrutura de concreto cujo comportamento é rígido passa a semi-deformável trazendo 

benefícios no momento da colisão do veículo. A Via Viva (uma entidade criada a partir da parceria entre 

a Monobeton e a Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais (Avape)) empregou 

borracha triturada proveniente de pneus inservíveis em dois trechos da rodovia Raposo Tavares 

(VASCONCELOS, 2005). 

 

Especificações referentes a barreiras de segurança: 

Entre as especificações referentes a barreiras de segurança se destaca a ABNT NBR 

14885:2016 que especifica os requisitos mínimos exigíveis para o projeto construtivo e implantação de 

barreiras de concreto para segurança no tráfego e a ABNT NBR 15486:2016 que estabelece diretrizes 

de projeto de dispositivos de contenção, bem como critérios de aceitação destes dispositivos por meio 

de ensaios de impacto, de forma a garantir o seu desempenho. Esta Norma aplica-se a todos os novos 

projetos viários, duplicações, reconstruções ou adequações geométricas. 

Conforme a ABNT NBR 14885:2016, a barreira de concreto é “um dispositivo ou sistema de 

segurança, rígido e contínuo, destinado a ser implantado ao longo das vias públicas, com forma e 

dimensões tais que, quando colididos por veículos desgovernados, reconduzam estes veículos à pista 

com desacelerações suportáveis pelo corpo humano e com os menores danos possíveis ao veículo e 

ao próprio dispositivo”. 

Segundo a ABNT NBR 14885:2016 o concreto da barreira de segurança deve ter a resistência 

característica à compressão simples (fck) mínimo de 25 MPa. Os materiais, a execução e o controle 

devem estar de acordo com as ABNT NBR 6118, ABNT NBR 12655 e ABNT NBR 14931. 

 

ABNT NBR 6970:2022 e NBR 6971:2012 

Para as barreiras de segurança metálicas existem as normas: ABNT NBR 6970:2022 

(Dispositivos auxiliares – Defensas metálicas galvanizadas por imersão a quente) que estabelece os 

requisitos para a admissão das defensas metálicas de perfis galvanizados por imersão a quente e a 

ABNT NBR 6971:2012 (Segurança no tráfego – Defensas metálicas – Implantação) que especifica as 

características necessárias para a implantação das defensas metálicas. 
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Rodovia com barreira de segurança no estado de São Paulo: 

Através do auxílio do programa foi possível fazer um levantamento na Rodovia Dom 

Pedro I, SP-065, sentido Campinas - Jacareí e neste percurso foi encontrado um total de 434 

barreiras de segurança entre elas 273 barreiras em painel metálico e 161 barreiras de concreto, 

conforme mostra Figura 1.  

As barreiras são responsáveis por uma extensão de aproximadamente 120 quilômetros, 

divididos entre 74 quilômetros para as barreiras metálicas e 46 quilômetros para as barreiras de 

concreto. É importante ressaltar que pela maneira que esses dados foram obtidos os valores 

estão muito próximo dos valores reais. 

A Figura 2 mostra o ponto de transição entre a barreira de concreto e a barreira metálica 

localizado na Rodovia Dom Pedro I. 

 

 
Figura 1 – Rodovia Dom Pedro I (sentido Campinas a Jacarei) com as marcações referentes a 

existência de barreiras de segurança. Fonte: Google Earth. 
 
 

 
Figura 2 - Transição entre a barreira de concreto e barreira metálica, localizado na 

Rodovia Dom Pedro I. Fonte: Google Earth 
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CONCLUSÕES:  

Pode-se concluir nesta pesquisa que os tipos e características das barreiras de segurança mais 

utilizadas ao longo das rodovias são as barreiras de contenção metálica, pois estas se caracterizam 

como material de deformação dúctil. Em alguns pontos da rodovia é possível visualizar a transição entre 

a barreira de concreto e a barreira metálica o que promove um enrijecimento gradativo dos dispositivos 

de contenção, eliminando-se a diferença brusca da rigidez do dispositivo de concreto e garantindo que 

o veículo seja redirecionado para a rodovia com segurança. 

Com relação as especificações referentes às barreiras de segurança destacam-se a ABNT NBR 

14885:2016 que especifica os requisitos mínimos exigíveis para o projeto construtivo e implantação de 

barreiras de concreto para segurança no tráfego, e, a ABNT NBR 15486:2016 que estabelece diretrizes 

de projeto de dispositivos de contenção, bem como critérios de aceitação destes dispositivos por meio 

de ensaios de impacto, de forma a garantir o seu desempenho. 
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