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Sumário  

No presente artigo é apresentada uma abordagem da Ascendi à problemática da segurança rodoviária, sendo que 

esta assume um papel estratégico empresarial para a promoção da melhoria contínua dos padrões de segurança 

rodoviária nas autoestradas sob sua gestão, com particular ênfase nos aspetos relacionados com a qualidade da 

infraestrutura.  
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1. INTRODUÇÃO  

A Ascendi integra atualmente um conjunto de seis Concessionárias responsáveis por cerca de 627 km de 

autoestradas concessionadas pelo Estado Português. 

Já completados 23 anos desde a sua génese, a empresa assume a promoção da melhoria contínua dos padrões de 

segurança rodoviária nas autoestradas, com particular ênfase para os aspetos relacionados com a qualidade da 

infraestrutura, como um dos seus pilares estratégicos. 

Apesar das barreiras de segurança instaladas cumprirem com os requisitos de segurança à época dos projetos de 

execução, a Ascendi contratou em 2018 um estudo técnico que avaliou a conformidade das barreiras de segurança 

instaladas na sua infraestrutura à luz das disposições da Norma Europeia 1317 [1; 2; 3], e das Disposições 

Normativas “Sistemas de Retenção Rodoviários – Manual de Aplicação” publicadas como Documento Base em 

2010 pelo Instituto de Infraestruturas Rodoviárias (INIR) [4]. 

Este levantamento detetou várias insuficiências que motivaram o desenvolvimento de um Programa de 

Substituição das Barreiras de Segurança que tipificou as alterações a efetuar e ordenou-as por prioridade de 

intervenção de acordo com o risco associado. 

As prioridades definidas foram as seguintes: 

• Prioridade 1 – Separador central em vias desniveladas; 

• Prioridade 2 – Obras de Arte e Transições para plena via; 

• Prioridade 3 – Aterros de grande dimensão; 

• Prioridade 4 – Proteção de obstáculos pontuais perigosos e transições [5]. 
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O Programa teve início em 2018 e já contabiliza 186 km de novas barreiras de segurança instaladas, prevendo-se 

para 2022 a instalação em mais 41 km. 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Desde o início da implementação do Programa, a equipa responsável deparou-se com uma dificuldade que atrasou 

o tratamento dos casos incluídos na Prioridade 2 - Obras de Arte e Transições para plena via. 

Para esta Prioridade estava recomendada a substituição de barreiras de segurança formadas por dois perfis U, 

instalados sobre um lancil em betão com altura de 0,30 m – situação típica (ver Figura 1).  

 

 

Figura 1. Barreira de Segurança com dois perfis U – situação típica (Fonte: Ascendi). 

Acresce que, para estas barreiras de segurança, não foi identificada qualquer documentação que atestasse o seu 

comportamento, nomeadamente o seu nível de retenção1 e as características de deformabilidade e gravidade 

resultante de um embate. 

Adicionalmente, este sistema não possui elementos que permitam materializar uma transição certificada entre estas 

barreiras e as que eventualmente lhe deem continuidade para a plena-via. 

De realçar que, para a maioria dos locais onde se encontram instaladas estas barreiras é requerido um nível de 

retenção H1 ou H2 e a largura disponível para a sua deformação é da ordem dos 0,90 m. O nível de retenção de 

um sistema pode ser determinado a partir das condições de ensaio descritas no Quadro 1 e 2. 

 
1 O nível de retenção corresponde à capacidade do sistema para redirecionar um veículo de ensaio com uma 

determinada massa, velocidade e ângulo de embate. Refira-se que o nível de retenção indica, em termos de energia 

cinética, a máxima capacidade de carga do sistema, ou seja, corresponde ao ensaio com o veículo mais pesado. 
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Quadro 1. Critérios de ensaio de colisão de veículos [1]. 

Teste Velocidade de 

embate (km/h) 

Ângulo de 

embate (º) 

Massa do 

veículo (kg) 

Tipo de veículo 

TB11 100 20 900 Automóvel 

TB21 80 8 1300 Automóvel 

TB22 80 15 1300 Automóvel 

TB31 80 20 1500 Automóvel 

TB32 110 20 1500 Automóvel 

TB41 70 8 10000 Veículo pesado rígido 

TB42 70 15 10000 Veículo pesado rígido 

TB51 70 20 13000 Autocarro 

TB61 80 20 16000 Veículo pesado rígido 

TB71 65 20 30000 Veículo pesado rígido 

TB81 65 20 38000 Veículo pesado articulado 
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Quadro 2. Níveis de retenção de barreiras de segurança [1]. 

Nível de retenção Ensaio de aceitação 

Retenção num ângulo fechado (1)   

T1 

T2 

T3 

 

TB 21 

TB 22 

TB 41 e TB 21 

Retenção normal 

N1 

N2 

 

TB 31 

TB 32 e TB 11 

Retenção mais elevada 

H1 

H2 

H3 

 

TB 42 e TB 11 

TB 51 e TB 11 

TB 61 e TB 11 

Retenção muito elevada 

H4a 

H4b 

 

TB 71 e TB 11 

TB 81 e TB 11 

Nota 1: Níveis de retenção num ângulo fechado deverão ser utilizados apenas em barreiras de segurança 

temporárias. Também se podem ensaiar as barreiras de segurança temporárias para níveis de retenção mais 

elevados. 

Nota 2: Uma instalação ensaiada com sucesso num determinado nível de retenção deve ser considerada como 

tendo cumprido a condição de ensaio de um nível inferior, com exceção de N1 e N2 que não incluem T3. 

Nota 3: Ambos os ensaios TB 71 e TB 81 estão incluídos nesta norma porque, em diferentes países, estão 

atualmente sendo realizados ensaios e a desenvolver-se barreiras de segurança muito elevadas utilizando tipos 

de veículos pesados bastante diferentes. Os dois níveis de H4a e H4b não devem ser considerados como 

equivalentes e não é apresentada nenhuma hierarquia entre eles. 

 

Após consulta ao mercado nacional e internacional não foi identificada nenhuma solução homologada que 

conseguisse responder aos vários requisitos com que a empresa se deparava, isto é: 

• Nível de retenção igual ou superior a H1; 

• Deflexão dinâmica máxima de 0,90 m; 

• Nível de Proteção de Motociclistas (DPM); 

• Solução a instalar sobre lancil de 0,30 m. 

Para responder a esta necessidade, a Ascendi promoveu uma parceria com a empresa Roadsteel Engineering que 

comtemplou, numa primeira fase, o desenvolvimento e homologação de uma barreira de segurança que cumprisse 

com os vários requisitos. 

Numa segunda fase foi previsto o desenvolvimento e homologação desta solução de modo a permitir a sua 

instalação sobre lancis de 0,20 m de altura, situação esta também frequente na rede da Ascendi. 

Para uma terceira fase ficou previsto o estudo, desenvolvimento e certificação de uma transição desta barreira para 

as barreiras de plena-via. 

Por último, foi ainda considerada a possibilidade de uma quarta fase, na qual se poderão desenvolver um conjunto 

de complementos a aplicar na Barreira de modo a conferir-lhe um nível de retenção H4b. 
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O presente trabalho pretende descrever o processo de desenvolvimento, desde a caracterização do problema inicial, 

dificuldades encontradas, até às características específicas destas soluções, com ênfase para as suas condições de 

aplicabilidade e perspetivas futuras de desenvolvimento. 

3. SOLUÇÃO ENCONTRADA 

3.1. Desenvolvimento da Barreira de Segurança para Lancis de 0,30 m 

Num primeiro momento, ainda antes de ser ter decidido avançar para o desenvolvimento de uma nova barreira, 

foram efetuadas algumas simulações numéricas para procurar caracterizar o comportamento da barreira-tipo 

existente (Figura 1) e assim concluir sobre necessidade de proceder à sua substituição. Em simultâneo, procurou-

se perceber o efeito induzido pela presença do lancil de 0,30 m de altura, que se suspeitava poder ser penalizador 

da performance da solução. 

Os resultados confirmaram as suspeitas iniciais, isto é, a guarda não teria um nível de retenção superior ao N2 e 

mesmo assim, com uma severidade elevada. Confirmou-se ainda que a presença do lancil tem uma interação com 

o veículo tipo do ensaio TB 51 que provoca a sua elevação, inibindo o seu desejado redireccionamento. 

Face aos resultados obtidos decidiu-se avançar para o desenvolvimento de uma nova solução, tendo-se, desde 

cedo, preconizado a utilização de uma viga com a configuração de uma tripla onda. 

Em relação aos prumos, preconizou-se a modulação de um afastamento constante de 2,0 m, isto é, igual à da guarda 

existente. 

Em relação às fixações e após longo debate e simulações diversas, optou-se por prever duas soluções: 

• Uma primeira que recorre a varões roscados aplicados em orifícios criados no lancil de betão e fixos 

com resinas sintéticas; 

• Uma segunda que utiliza os pernos da solução atual, reforçados com dois varões adicionais fixados com 

resina. 

Esta opção confere à solução uma flexibilidade que tem benefícios consideráveis na montagem da barreira em 

situações de substituição, uma vez que permite a montagem inicial da barreira nos pernos existentes e o reforço 

posterior com duas ou 4 fixações adicionais, consoante a opção de instalação. O recurso às quatro fixações novas 

deverá acontecer sempre que não exista a certeza quanto à integridade e resistência dos pernos existentes. Por sua 

vez, sempre que os pernos existentes permitirem a sua utilização definitiva, as duas fixações adicionais serão 

utilizadas para conferir ao sistema a robustez adicional de que necessita. 

O desenvolvimento teve início pela modelação numérica do sistema, seguida de ensaios parciais para validar as 

opções a tomar. 

O primeiro desses testes estudou a interação do prumo com o lancil, tendo calibrado o comprimento das fixações 

e rigidez do prumo. O facto de estarmos perante um lancil de 0,30 m de altura levemente armado determinou que 

as ancoragens novas a instalar possuíssem 250mm de entrega, mas que o prumo tivesse uma rigidez limitada. 

Outro conjunto importante de testes foram os relacionados com o DPM. Neste caso, o primeiro desafio foi o de 

evitar ou contato demasiado forte com o lancil e o segundo foi o de evitar que o manequim rodasse e introduzisse 

o braço por detrás da barreira tripla onda. 
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Figura 2. Teste de colisão com manequim (Fonte: RoadSteel). 

 

A primeira dificuldade foi ultrapassada pela calibração cuidada da rigidez do pendural que segura o ecrã do DPM 

e a segunda foi assegurada pela adição de um perfil no tardoz do ecrã, que assim garante que este se mantém 

vertical e evita o movimento de rotação do manequim. 

Chegou-se assim à configuração final da guarda com os dois sistemas de fixação:  

(i) com recurso à aplicação de quatro ancoragens novas por prumo (Figura 3) 

(ii) com recurso aos pernos existentes e a duas ancoragens novas por prumo (Figura 4). 

 

 

Figura 3. Barreira de Segurança ASC-H2P30-SPM com quatro ancoragens novas (Fonte: RoadSteel). 
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Figura 4. Barreira de Segurança ASC-H2P30-SPM (A1) fixa com os pernos existentes e duas ancoragens 

novas (Fonte: RoadSteel). 

 

 

Figura 5. Barreira de Segurança ASC-H2P30-SPM (A1) – planta da base de fixação (Fonte: RoadSteel). 

 

Conforme se pode verificar na Figura 5, a base do prumo tem oito aberturas, sendo as quatro mais centrais 

destinadas ao pernos existentes e as quatro mais exteriores destinadas às fixações novas. 

De referir ainda que as aberturas destinadas às fixações novas possuem dimensão suficiente para permitir a furação 

do betão através delas, possibilitando que a instalação das novas fixações se efetue após a montagem da guarda 

com recurso aos pernos existentes. 
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Após o processo de conceção, seguiu-se a construção dos modelos numéricos, que permitiram calibrar e ajustar a 

solução, e assim melhorar a expetativa de se atingir o comportamento desejado aquando dos ensaios de choque à 

escala real. 

Os testes foram então realizados no final de 2020 no laboratório oficial da Fundação Cidaut em Valladolid, 

Espanha, tendo-se obtido os seguintes parâmetros de desempenho: 

• Barreira de Segurança ASC-H2P30-SPM (4 anc. Novas) 

 

o Nível de Retenção    H2 

o Gravidade do Embate    B 

o Classe de nível de Largura Útil   W2 

o Deflexão Dinâmica   0.60m 

o DPM - Nível de Gravidade do Embate  Nível I (70Km/h) 

 

• Barreira de Segurança ASC-H2P30-SPM (A1) (4 pernos exist. + 2 anc. novas) 

 

o Nível de Retenção    H2 

o Gravidade do Embate    B 

o Classe de nível de Largura Útil   W2 

o Deflexão Dinâmica   0.50m 

o DPM - Nível de Gravidade do Embate  Nível I (70Km/h) 

Por último, refere-se que foi ainda desenvolvida uma solução para acomodar os movimentos na zona das juntas de 

dilatação das obras de arte. 

3.2. Barreira de Segurança para Lancis de 0,20 m 

Obtida uma solução satisfatória para a primeira fase, procurou-se então uma solução que desse resposta aos casos 

de obras de arte com lancis de 0.20 m de altura. Embora para estes casos já existam soluções no mercado, pareceu 

adequado encontrar uma solução que fosse semelhante à desenvolvida para os lancis mais altos, de modo a 

diminuir as necessidades stock de material sobressalente. 

A solução encontrada está ilustrada na Figura 6 e difere da original pela inclusão de quatro chapas metálicas sob 

a base dos prumos de modo a colocá-la ao mesmo nível da solução original.  
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Figura 6. Barreira de Segurança ASC-H2P20-SPM (Fonte: RoadSteel). 

 

Na fixação serão utilizadas quatro novas ancoragens solidarizadas com resina química. Em termos de 

componentes, esta solução difere da anterior pela adição das quatro novas chapas e pela alteração do comprimento 

das ancoragens em mais 0,10 m. 

Em relação à homologação, foi aceite a modificação da Barreira de Segurança ASC-H2P30-SPM de acordo com 

a EN 1317-5 [2], tendo sido requerido apenas a comprovação do comportamento das ancoragens, o que foi 

conseguido através de ensaios parciais ao conjunto prumo/chapas/lancil (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7. Ensaio PPM Frontal – Direita (Fonte: RoadSteel). 

 

Obtidos resultados satisfatórios nos ensaios executados, foi então conseguida a homologação da solução de 

barreira de segurança ASC-H2P20-SPM, com os seguintes parâmetros de desempenho: 
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• Barreira de Segurança ASC-H2P20-SPM 

 

o Nível de Retenção    H2 

o Nível de Gravidade do Embate   B 

o Classe de nível de Largura Útil   W2 

o Deflexão Dinâmica   0.60m 

o Gravidade do Embate    Nível I (70Km/h) 

 

3.3. Transição para a Plena-Via 

 Após o desenvolvimento de uma solução específica, está presentemente em fase de certificação a solução de 

transição entre o novo sistema de barreiras de segurança ASC-H2P30-SPM e a secção corrente aplicada na plena 

via (Figura 8).  

 

 

 
 

Figura 8. Transição entre Obra de Arte e a Plena Via (Fonte: RoadSteel). 

 

Na ausência atual de uma norma harmonizada aplicável às transições, nomeadamente a EN 1317-4 [3], optou-se 

por conceber as transições de acordo com os requisitos da norma Francesa NF 058 e solicitar a certificação junto 

à ASCQUER-Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route. 

A solução encontrada é, na realidade, constituída por duas transições: 

o Uma primeira entre a nova barreira sobre a Obra de Arte e uma barreira tripla onda com 

prumos cravados no solo com nível de retenção H2 (W4; Dm=1,10m); 

o A segunda, entre a barreira tripla onda com prumos ao solo e a guarda ómega multinível N2 

(W3; Dm=0,70m), H1 (W3; Dm=0,74m) e H2 (W5; Dm=1,30m), também cravada ao solo. 

De acordo com a NF 058, a primeira parte da transição não carece de nenhuma avaliação particular, uma vez que, 

cumulativamente: o perfil da barreira (tripla onda) é o mesmo; os níveis de retenção das duas barreiras são idênticos 

(H2) e a diferença entre as deflexões dinâmicas de ambas estão dentro do limite previsto pela mesma (<0,50 m). 

A segunda parte, embora possua compatibilidade de nível de retenção e deflexão dinâmica, requer uma peça 

especial para efetuar a transição entre os dois perfis (tripla onda para ómega), pelo que requer uma demonstração 

de comportamento com recurso a simulação numérica. 

4. IMPLEMENTAÇÃO 

A implementação da nova solução de barreiras de segurança ASC-H2P30-SPM teve início em 2020, com a 

realização de um projeto piloto na autoestrada A25 na concessão das Beiras Litoral e Alta. Os locais selecionados 
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foram o Viaduto sobre a Linha do Vale do Vouga e a Ponte sobre o Rio Caima. A Figura 9 ilustra o “antes” e 

“depois” da instalação no Viaduto sobre a linha férrea Vale do Vouga. 

  

 

Figura 9. “Antes” (esquerda) e “depois” (direita) da instalação da solução ASC-H2P30-SPM no Viaduto 

sobre a Linha do Vale do Vouga (Fonte: Ascendi). 

 

Após realização deste projeto, os trabalhos continuaram na A25, num total de 6,5 km da nova solução instalada 

em 2021. No ano de 2022 está programada a instalação de mais 13,7 km na concessão Norte e Beiras Litoral e 

Alta. A Figura 10 mostra alguns exemplos de aplicação nova barreira de segurança na autoestrada A25.  

 

  

 

Figura 10. Exemplos da nova solução de Barreiras de Segurança instalada na A25 (BLA) (Fonte: 

Ascendi). 

 

No que respeita à solução ASC-H2P20-SPM, implementada em lancis de 0,20 m, esta obteve recentemente 

certificação (dezembro de 2021), pelo que ainda não foram iniciados trabalhos de instalação. Esta está programada 

para ocorrer aquando do término da implementação da solução ASC-H2P30-SPM em toda a rede e após a 

realização de um projeto piloto da transição da nova barreira de segurança e secção corrente. 
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5.  PERSPETIVAS FUTURAS  

Conforme referido no Capítulo 2, foi inicialmente equacionado o reforço da nova barreira H2, de modo que se 

obtenha a homologação para o nível de retenção H4b. 

Perspetiva-se que esta barreira possa ter a configuração ilustrada na Figura 11. 

 

Figura 11. Esquema ilustrativo do sistema de Barreira de Segurança com nível de retenção H4b (Fonte: 

RoadSteel). 

 

Os prumos da barreira atual já possuem furação que permite aumentar a sua altura e assim materializar a 

configuração ilustrada, ou outra que se venha a mostrar-se mais conveniente para alcançar o objetivo de obter a 

homologação através dos adequados ensaios de choque (TB81). 

6. CONCLUSÃO 

O Programa de Substituição de Barreiras de Segurança é parte integrante do Plano de Ação de Segurança 

Rodoviária 2020-2023 definido pela Ascendi que visa reduzir significativamente o número de vítimas na sua rede.  

A implementação do Programa foi condicionada pela inexistência no mercado de uma solução que servisse os 

objetivos do programa para um caso particular. 

Face à magnitude deste caso, foi identificado um parceiro – RoadSteel - disponível para colaborar com a Ascendi 

na resolução desta limitação. A parceria permitiu desenvolver uma solução técnica que responde aos vários 

requisitos técnicos aplicáveis, nomeadamente: 

o Nível de retenção; 

o Deformabilidade; 

o DPM; 

o Junta de dilatação; 

o Transição para a plena via; 

o Flexibilidade nas alturas dos suportes; 

o Facilidade de instalação. 
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