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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo abordar sobre os dispositivos de contenção viária 

utilizados em nosso país e sua influência direta na segurança viária, através de 

comparativos entre as opções utilizadas atualmente nas rodovias de toda a 

federação. O meio de transporte mais utilizado é o rodoviário, também é o qual 

registra maior número de acidentes, inclusive com maior número de vítimas fatais. A 

mortalidade no trânsito é considerada como um dos maiores problemas de saúde 

pública, a nível global. O cenário brasileiro não é diferente desta realidade, na qual 

diversos fatores influenciam diretamente para isso. Neste trabalho, será apresentada 

uma descrição dos dispositivos e sua função, seguidos de uma análise comparativa. 

O presente trabalho norteia-se pela norma de Segurança no tráfego – Dispositivos 

de contenção viária – Diretrizes de projeto e ensaios de impacto, a NBR 15486 de 

2016. Os resultados obtidos demonstram que é necessário a reavaliação dos 

métodos utilizados, visto que já existem novas tecnologias melhores e mais seguras 

disponíveis. 

 

Palavras-chave: Dispositivos de Contenção Viária, Estradas, Construção Civil, 

Segurança Viária. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Conforme a NBR ABNT 15486 (2016), dispositivos de contenção são aqueles 

“instalados na via com objetivo de conter, absorver energia de impacto e redirecionar 

os veículos desgovernados que saiam da faixa de rodagem”. 

Uma das principais partes que devem ser previstas em um projeto de rodovia 

são as sinalizações, tanto para o executor quanto para os órgãos de trânsito 

responsáveis. Quando não são bem projetados e apresentam irregularidades, 

podem causar graves consequências para os usuários. (CARDOSO; et al, s.d.). 

 “Os acidentes de transporte terrestre no Brasil matam aproximadamente 43 

mil pessoas por ano segundo os dados do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (Datasus), do Ministério da Saúde (MS)”. (IPEA, 2015). 



Esses dados permitem ter uma noção da importância da segurança viária em 

nosso país, de forma a controlar e minimizar os valores crescentes de mortalidade 

no trânsito. Os dispositivos dos quais se trata este trabalho são um dos fatores que 

auxiliam nessa redução e com base em pesquisas, serão apontadas a seguir as 

características dos modelos utilizados no Brasil e no mundo, fazendo um 

comparativo entre ambos. 

 

2.1 VISÃO GERAL 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2009 apud Bertho; 

Módenes, 2012), a vitimização fatal é só uma parte da acidentalidade no trânsito, 

pois além das mortes, mais de 50 milhões de pessoas são feridas a cada ano. O 

gráfico abaixo apresenta dados estatísticos obtidos pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), que indicam qual meio de transporte apresenta o maior 

número de vítimas fatais. 

Gráfico 1 – Mortes por acidente 

 

Fonte: IPEA, 2015. 

Conforme vemos no “Gráfico 1”, observa-se que as motocicletas são o tipo de 

veículo com maior taxa de mortes/acidente. Tipo de veículo o qual os dispositivos 

não conseguem conter com eficácia e reduzir a gravidade do acidente. 



2.2 DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO 

 Segue uma breve descrição dos dispositivos de contenção e suas principais 

características. 

2.2.1 Barreiras de Concreto 

Segundo a NBR ABNT 15486 (2016), barreira de concreto é um dispositivo ou 

sistema de segurança, implantado no decorrer das vias públicas com objetivo de 

reconduzir veículos desgovernados à pista quando colidirem sobre a mesma. 

Existem dois tipos de barreiras usadas no Brasil, que são simples ou duplas.  

As barreiras simples geralmente são usadas em bordas externas, já as 

barreiras duplas, em sua maioria, como separadoras de fluxo das vias. (NBR ABNT 

15486, 2016, p. 2). 

 

2.2.2 Defensas Metálicas 

Conforme especificado na NBR 6971 (2012), as defensas metálicas podem 

ser projetadas para canteiros centrais, pistas em desnível, aterros altos, junto a 

curvas de raio pequeno, como proteção de entrada e saída de ponte, viadutos e 

pórticos, como proteção contra obstáculos fixos e juntos a pista, nas vias margeando 

rios e lagos, e em outras situações que o projetista julgar aplicar.   

 

2.2.3 Barris de Contenção 

Com a necessidade de um transporte cada vez mais ágil, se torna uma 

tendência das autoridades criarem maneiras de suprir essa demanda com o menor 

risco possível. Sendo que em grandes metrópoles, como exemplo Monterrey no 

México, a criação de vias expressas, pontes e viadutos de faixa elevadas se tornam 

mais frequentes. (ARREOLA-RISSA; et al, 2008). 

Como alternativa tem sido a utilização de barris absorção e contenção do 

impacto (BACI), que são capazes de acomodar os recipientes de plástico 

reforçados, preenchidos em seu interior com cerca de 180 litros de água e que são 



colocados alinhados em número de dois a quatro barris presos um cabo especial, 

geralmente de aço. (ARREOLA-RISSA; et al, 2008).  

 

2.2.4 Rolling Barrier System 

Sistema recentemente criado por uma pequena empresa coreana, ainda não 

utilizado no Brasil, formado por barreiras de rolamento, que consistem em uma 

estrutura equipada com um tubo contínuo coberto por anéis de material uretano, 

com características semelhantes a um ábaco erigido. (NAGADARSHAN; et al, 2017). 

 

3. OBJETIVOS 

Os dispositivos de contenção viária utilizados em nosso país têm influência 

direta na segurança viária, portanto o objetivo deste trabalho é avaliar através de 

comparativos entre alguns deles, quais os mais eficientes e o quanto os dispositivos 

utilizados contribuem para a segurança. 

 

4. METODOLOGIA 

A elaboração do trabalho se deu a partir de três etapas: primeiramente a 

pesquisa e levantamento de dados teóricos significativos; em segundo lugar, a 

leitura e análise de dados; por fim, a separação de dados a serem utilizados e 

concepção do artigo.  

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 TESTES COM BARREIRAS DE CONCRETO 

Os dados pesquisados utilizaram como base, para esta seção, estudos 

realizados nos últimos 15 anos, testes e simulações. (ZAIN, MOHAMMED, 2015, 

p.2). O software usado para análise foi o LS-DYNA (bastante usado na 

automobilística e na construção civil), que simula colisões de veículos com barreiras 

de concreto e fornece dados mais relevantes. 



“Os parâmetros de teste envolvem três fatores principais eficazes: o ângulo 

de colisão do veículo para a barreira de concreto, a velocidade do veículo quando 

atinge a barreira e o peso do veículo”. (ZAIN, MOHAMMED, 2015, p. 2). 

Richard et al. (2002 apud Zain; Mohammed, 2015) usou uma barreira de 

concreto New Jersey, com 610 mm de largura na base, 150 mm de largura no crown 

e 810 mm de altura. Na pesquisa foram testadas, entre outras, as barreiras New 

Jersey com as seguintes alturas: 810, 950, 1000 e 1050 mm. Projetando contra elas 

um veículo de 30 toneladas. Em outro modelo, a barreira de concreto foi de 810 mm 

de altura e o veículo pesava 10 toneladas. 

Para barreiras baixas foram testados veículos entre 820 kg e 2000 kg com 

velocidades diferentes. Entretanto, para barreiras altas, testaram-se veículos 

pesados entre 8.000 e 36.000 kg com velocidades em torno de 80 km/h. (ZAIN, 

MOHAMMED, 2015, p. 28). 

 

5.2 AVALIAÇÃO PARA DEFENSAS METÁLICAS  

Na implementação das defensas metálicas, algumas precauções devem ser 

tomadas, os componentes não podem apresentar arestas ou cantos vivos contra o 

fluxo de trafego, os elementos de fixação devem estar atrás das laminas e se ainda 

ocorrer risco de atingir veículos, devem ter suas formas baixas e arredondadas.  

A NBR 6971 (2012) divide as defensas metálicas em: defensa simples 

(formada por uma só lâmina), defensa dupla (formada por duas lâminas paralelas), 

defensa maleável (classificado como semirrígida, formada por lâminas dupla onda), 

defensa semi-maleável (sistema semi-rígido, formada por lâminas dupla onda) e 

defensa tripla onda (sistema semi-rígido, podendo ser simples ou dupla, composta 

por lâminas tripla onda). 

 

5.3 AVALIAÇÃO PARA BARRIS DE CONTENÇÃO 

A escolha do tipo de atenuador varia de acordo com diversos fatores, 

dependendo do tipo de cada cruzamento podendo ficar distribuídos em: forma linear, 



triangular, diamante. O número de barris usados também é influenciado pelo tipo da 

via e velocidades dos veículos que circulam nela. (ARREOLA-RISSA; et al, 2008). 

Quanto ao princípio por trás da eficácia desses dispositivos, são usados dois 

conceitos da física de conservação do movimento e energia cinética, através da 

capacidade de absolvição do impacto e deformação plástica do material. Para 

avaliar a eficácia no uso desse tipo de atenuador, serão usados como referência um 

estudo aplicado na cidade de Monterrey no México durante o ano de 2000 a 2005. 

 

5.4 TESTES PARA ROLLING BARRIER SYSTEM 

Quando o veículo entra em colisão com este tipo de barreira, ativa o atrito de 

rolamento, o que reduz a gravidade do acidente de trânsito. É uma barreira de 

propriedade semirrígida, e o uretano tornou-se o material escolhido por suas 

propriedades físicas e mecânicas muito melhores que diversos outros materiais. 

Para avaliação da eficácia deste dispositivo, foram feitos testes de desempenho. 

(NAGADARSHAN; et al, 2017). 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS PARA BARREIRAS DE CONCRETO 

Entre as barreiras altas, a de 1050 mm foi a mais estável contra o impacto de 

um veículo de 30 toneladas. Já a barreira de 810 mm foi a mais estável contra o 

impacto de um veículo de 10 toneladas. (ZAIN, MOHAMMED, 2015, pág. 5). 

Significando que as barreiras utilizadas no Brasil, que compreendem alturas de 1070 

mm e 810 mm, possuem alturas adequadas para serem utilizadas. 

Nas rodovias, para veículos menores e picapes em torno de 2.000 kg, as 

barreiras de concreto que devem ser usadas são as com altura média de 813 mm. 

Para conter e redirecionar a queda de um caminhão de 8.000 kg até 36.000 kg, uma 

barreira de concreto deve ter uma altura mínima de 1067 mm. Barreiras altas de 

concreto são geralmente eficazes para todos os tipos de veículos e velocidades. 

(ZAIN, MOHAMMED, 2015, pág. 28). 



As dimensões das barreiras de concreto sofreram alterações mínimas em 

anos anteriores. Essas dimensões podem ser modificadas para desenvolver um 

projeto que é apropriado para as condições atuais. (ZAIN, MOHAMMED, 2015, pág. 

28). 

Apesar de serem eficazes na contenção de impacto, ainda necessitam 

melhoramentos contínuos e inclusive, trabalhando conjuntamente com outros 

dispositivos para melhor eficácia do sistema.  

Outro fator importante é a velocidade, fator que influência diretamente nos 

cálculos dos impactos, por isso quanto maior a velocidade, menor será a eficiência 

da barreira. Sendo assim, a prudência dos motoristas é essencial para segurança. 

 

6.2 RESULTADOS PARA DEFENSAS METÁLICAS  

A defensa metálica é um equipamento útil, principalmente quando a intenção 

é evitar o transpasse do veículo da via, parra terrenos externos tendo sua maior 

eficácia com veículos de médio e grande porte como caminhões, ônibus e carros.  

Se tratando de motocicleta, ela tende a ter uma falha, já que a altura padrão é 

de no mínimo 75 cm do solo, porém a estrutura só cobre 25cm, deixando um vão de 

50cm podendo causar danos ao motociclista, que pode ter lesões agravadas no 

momento do impacto ou até mesmo ser levado a óbito.   

 

6.3 RESULTADOS PARA BARRIS DE CONTENÇÃO 

Durante o período de estudo a quantidade de mortes nos trechos variava de 

1,4% a 0,45% para cada 1000 habitantes, sendo que em cruzamentos sem o BACI a 

variação vai de 0,6% a 0,2% para cada 1000 habitantes e em trechos com o 

dispositivo implementado cai para 0,3% a 0,1%. (ARREOLA-RISSA; et al, 2008). 

Os dados deixam clara a eficácia dos dispositivos, mesmo sendo uma 

solução de baixo custo, pode fazer uma redução de 50% das mortes em vias 

urbanas onde é implementado. (ARREOLA-RISSA; et al, 2008). 

 



6.4 RESULTADOS PARA ROLLING BARRIER SYSTEM 

O sistema RBS se mostrou bastante funcional nos testes envolvendo duas 

categorias de veículos: 

• Veículos de pequeno e médio porte (Carros): durante a avaliação, observou-

se que o produto RBS envia o veículo envolvido no acidente de volta à pista em 

movimento normal, protegendo os ocupantes de um segundo acidente por danos 

internos causados no veículo. 

• Veículos de grande porte (Caminhões e Ônibus): observou-se que o produto 

RBS altera o método de colisão para fricção rotacional tornando à colisão continua 

por um longo tempo causando o efeito de arrasto e, assim, minimizando o choque 

momentâneo. 

Além disso, a eficácia do sistema também foi comprovada depois que a 

barreira de rolamento foi instalada em seções de duas estradas em Busan, na 

Coreia do Sul, onde os acidentes fatais com as seções foram reduzidos em mais de 

50% em um ano. (NAGADARSHAN; et al, 2017).                  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os dispositivos de contenção viária analisados se mostraram bastante úteis e 

necessários para garantir a segurança nas vias. Os dados levam a comprovar que 

os dispositivos usados no Brasil apresentam qualidade para redução dos impactos, 

tanto nas barreiras de concreto quanto nas defensas metálicas.  

As barreiras de rolamento se provaram uma alternativa eficaz que pode 

auxiliar principalmente em trechos onde o fluxo de acidentes é maior, já que no 

momento é um equipamento de alto custo, sendo que sua implementação deve ser 

feita de forma gradual.  

Quanto aos barris de contenção, eles se mostraram uma ótima alternativa 

para complementação da segurança nas vias, em especial em pontos de choque 

direto de veículos com a contenção e além disso, por apresentarem baixo custo. 

Por fim, concluímos que apesar de serem utilizados modelos bons em todo o 

país, não são sistemas totalmente eficientes como no caso dos motociclistas que 

perdem suas vidas devido ao formato das defensas metálicas que se tornam 



prejudicial aos mesmos. Estudos futuros para melhoramentos desses dispositivos 

podem ser realizados no intuito de suprir esses e outros problemas, bem como a 

implantação de novos modelos já existentes, como os que foram mencionados neste 

trabalho. 
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