
 

1 

PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BARREIRAS DE SEGURANÇA 

NA REDE ASCENDI 

Telma Silva1, João Neves2 

 

1 Ascendi, Inovação e Gestão de Infraestruturas; Direção de Gestão da Conservação, Edifício Litografia Lusitana 

Praça Mouzinho de Albuquerque, nº197, 4100-360 Porto, Portugal 

email: tsilva@ascendi.pt http://www.ascendi.pt 

2 Ascendi, Inovação e Gestão de Infraestruturas; Direção de Gestão da Conservação, Edifício Litografia Lusitana 

Praça Mouzinho de Albuquerque, nº197, 4100-360 Porto, Portugal 

email: jneves@ascendi.pt http://www.ascendi.pt 

Sumário (Estilo: Sumário – 10, Bold) 

Ao longo dos últimos anos ocorreram algumas mudanças relevantes nos sistemas de retenção rodoviários, 

principalmente ao nível dos seus requisitos de instalação e processos de testes e certificação dos produtos. 

Em 2010 foi publicado em Portugal, ainda que em versão provisória, o documento “Sistemas de Retenção 

Rodoviários – Manual de Aplicação” que estabeleceu, entre outros, os requisitos para instalação de barreiras de 

segurança de acordo com a Norma Europeia 1317. Nessa altura, a maioria da rede Ascendi já se encontrava 

construída e em funcionamento, tendo sido implementadas barreiras de segurança previstas nos projetos de 

execução que, por sua vez, se basearam nas disposições normativas em vigor à data do projeto.  

Para avaliar e consumar a conformidade da rede com os atuais requisitos estabelecidos, a Ascendi desenvolveu 

um programa que visa a análise e, sempre que necessário, a substituição das suas barreiras de segurança que 

teve início em 2018 e que decorrerá até 2024.  

Palavras-chave: Segurança Rodoviária; Sistemas de Retenção de Rodoviários; Nível de Retenção; Barreiras de 

Segurança; EN 1317. 

1 INTRODUÇÃO 

A Ascendi é uma Concessionária Rodoviária que detém atualmente seis concessões numa extensão total de 627 

km de autoestradas do Estado Português. 

A atribuição destas concessões rodoviárias ocorreu entre 1999 e 2010, contemplando o desenvolvimento do 

Projeto, Construção e a Operação das vias. 

Os projetos de execução contemplaram sistemas de retenção rodoviários, mais concretamente barreiras de 

segurança que foram instaladas de acordo com as boas práticas e normativos legais nacionais em vigor à data, 

nomeadamente os desenvolvidos pela empresa Estradas de Portugal, SA – atualmente Infraestruturas de Portugal, 

SA. 

Todavia, ao longo destes anos, verificou-se uma evolução de vários conceitos técnicos associados à Segurança 

Rodoviária e aos sistemas de retenção rodoviários que, em alguns casos foram reconhecidos e transcritos para 

normativos de cumprimento obrigatório ou meramente orientadores emitidos por autoridades europeias. No 

entanto, apenas parte desses novos conceitos foram transcritos para o ordenamento nacional, pelo que, em Portugal, 

essas orientações apenas parcialmente se tornaram vinculativas para as Concessionárias Rodoviárias. 

O exemplo concreto desta situação reflete-se na Norma Europeia 1317 [1; 2] para os Sistemas de Retenção de 

Veículos, a qual nunca foi totalmente transposta para a regulamentação portuguesa, daqui advindo efeitos 

(negativos) de uma relevante indefinição regulamentar e da ausência das orientações claras. 

Por esse motivo, em 2010, o Instituto de Infraestruturas Rodoviárias (INIR) publicou o documento “Sistemas de 

Retenção Rodoviários – Manual de Aplicação” [3], elaborado pelo LNEC que, embora em versão provisória, 
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define as disposições normativas a seguir para a conceção e instalação de barreiras de segurança de acordo com a 

EN1317 [1; 2]. 

2 PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE BARREIRAS DE SEGURANÇA 

2.1 Criação do Programa 

Com o intuito de avaliar a conformidade das barreiras de segurança instaladas na sua infraestrutura, a Ascendi 

contratou em 2018 um estudo técnico [4] que teve como base as disposições da Norma Europeia 1317 [1; 2] e as 

Disposições Normativas “Sistemas de Retenção Rodoviários – Manual de Aplicação” [3] do INIR. 

Embora reconhecendo que a infraestrutura cumpria com o disposto nos projetos de execução, o estudo elaborado 

permitiu detetar várias insuficiências que motivaram o desenvolvimento de um programa de intervenção - 

Programa de Substituição das Barreiras de Segurança – para tratamento das situações que carecem de intervenção. 

Este Programa visa essencialmente efetuar a atualização das barreiras de segurança em alguns locais da rede 

Ascendi, através de um aumento do nível de retenção das mesmas, dado que, a grande maioria das barreiras 

atualmente instaladas tem um nível de retenção N2, pelo que, apenas são adequadas para a contenção de veículos 

ligeiros. 

De acordo com a definição presente no Manual do INIR [3], o nível de retenção corresponde à capacidade do 

sistema para redirecionar um veículo de ensaio com uma determinada massa, velocidade e ângulo de embate. O 

nível de retenção de um sistema pode ser determinado a partir das condições de ensaio descritas nos Quadros 1 e 

2. 

 

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. 

 

 

2.2 Prioridades de Intervenção 

Tendo em consideração as necessidades de alteração identificadas, foram estabelecidos 4 níveis de prioridade de 

intervenção de acordo com a tipologia e risco associado [4]: 

 

• Prioridade 1 - Separador central em vias desniveladas: 

Recomendação do aumento do nível de retenção das barreiras de segurança em zonas com um desnível entre faixas 

de rodagem superior a 1,00 m em zonas cuja largura do separador central é inferior a 5 m, face à probabilidade de 

ocorrência de um acidente por transposição do separador central com invasão da faixa de rodagem contrária e à 

gravidade das consequências do mesmo (Figura 1). 
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Figura 1. Prioridade 1 - Separador central em vias desniveladas (Fonte: Ascendi). 

 

• Prioridade 2 - Obras de Arte e transições para plena via: 

Recomendação para aumento de nível de retenção das barreiras de segurança em obras de arte (pontes e viadutos) 

com localização e envolvente que requerem a minimização do risco para os condutores, para o património e para 

os cidadãos (terceiros) localizados em área vulnerável (Figura 2). 

É igualmente recomendado o tratamento das zonas de transição entre a barreira de segurança da obra de arte e a 

respetiva barreira a montante e jusante desta. 

 

Figura 2. Prioridade 2 - Obras de Arte e transições para plena via (Fonte: Ascendi). 

 

• Prioridade 3 - Aterros de grande dimensão: 

Recomendação para o aumento do nível de retenção das barreiras de segurança instaladas para proteção de taludes 

com grande desnível ou em outros locais com risco significativo para os condutores, decorrente de uma saída 

descontrolada da via (Figura 3). 
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Figura 3. Prioridade 3 - Aterros de grande dimensão (Fonte: Ascendi). 

 

• Prioridade 4 - Obstáculos e transições: 

Recomendação de avaliação e, sempre que necessário, tratamento para: 

• Proteção de obstáculos pontuais perigosos localizados na área vulnerável (Figura 4). 

• Redução da largura de trabalho (W) em alinhamentos de barreiras de segurança instaladas para proteção 

de obstáculos pontuais perigosos (postes de iluminação e outros equipamentos) localizados com 

afastamento inferior à largura de trabalho de referência. 

• Tratamento das transições (amarração) entre barreiras de segurança flexíveis com as barreiras de 

segurança rígidas em betão (DBA) (Figura 5). 

 

Figura 4. Prioridade 4 - Proteção de obstáculos pontuais perigosos (Fonte: Ascendi). 
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Figura 5. Prioridade 4 – Transição entre barreira de segurança flexível e barreira de segurança rígida 

(Fonte: Ascendi). 

 

2.3 Fases do Programa 

O desenvolvimento e implementação do Programa contempla as seguintes fases: 

1. Levantamentos de campo detalhados para a caraterização do estado atual das barreiras de segurança da 

rede; 

2. Avaliação e identificação, face aos normativos, de todas as situações que necessitam de intervenção; 

3. Seleção da solução a implementar; 

4. Elaboração de concurso para instalação das barreiras de segurança e efetivação da sua instalação; 

5. Manutenção. 

Em termos de organização interna da Ascendi destacam-se os seguintes Serviços/Direções responsáveis pela 

materialização do projeto: 

• Serviço de Segurança Rodoviária (Direção de Gestão da Conservação) – efetua o desenvolvimento e 

gestão das fases 1 a 3, e também da fase 5; 

• Serviço de Gestão da Conservação (Direção de Gestão da Conservação) – promove a realização dos 

concursos para instalação das barreiras de segurança e efetua o acompanhamento dos trabalhos de 

implementação (fase 4); 

• Centros de Operação e Manutenção (Direção de Operação e Manutenção) – apoia as várias fases do 

Programa, sempre que necessário;  

• Serviço de Compras (Direção Administrativa e Financeira) – apoia a aquisição de material (barreiras de 

segurança) para efeitos de stock e/ou instalação.  

 

Este Programa teve início em 2018 e estender-se-á até 2024, cobrindo a rede integral das 6 concessões rodoviárias 

da Ascendi. 

3 IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 Investimento (2018 – 2021) 

O investimento já incorrido no âmbito das intervenções realizadas foi na ordem dos 13M€, assim repartidos entre 

2018 e 2021: 

• Ano 2018 - 1 635 523 €; 

• Ano 2019 - 2 289 882 €; 
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• Ano 2020 - 4 934 591 €; 

• Ano 2021 - 3 999 496 €. 

No caso particular da A25, sendo esta uma autoestrada que integra a rede transeuropeia, foi possível recorrer ao 

apoio financeiro da Comissão Europeia através do programa “CEF Road Safety 2018”. O investimento foi 

comparticipado a 20%, representando um apoio líquido de cerca de 580k€, para as intervenções realizadas na 

concessão Beiras Litoral e Alta. 

3.2 Extensão de barreiras instaladas (2018 – 2021) 

A extensão total de barreiras de segurança instaladas entre 2018 e 2021, no âmbito deste projeto foi de cerca de 

186 km, com a seguinte distribuição por prioridade de intervenção (Figura 6): 

 

Figura 6. Extensão de barreiras de segurança instaladas entre 2018 e 2021 (km) (Fonte: Ascendi). 

 

Ao nível da Prioridade 1 foram instalados 8 km de barreiras, encontrando-se resolvidos todos os casos que 

necessitavam intervenção, os quais apenas se registaram na Concessão das Beiras Litoral e Alta. O investimento 

total foi de 500k€. 

Na Figura 7 apresentam-se evidências de alguns dos casos solucionados. 

 

 

Figura 7. Implementação de barreiras de segurança no separador central em faixas desniveladas 

(Prioridade 1) (Fonte: Ascendi). 

 

Relativamente à Prioridade 2, foram inicialmente tratados alguns casos correspondentes a obras de arte com altura 

de lancil reduzido. No entanto, constatou-se a inexistência no mercado de soluções técnicas adequadas para as 

situações em que a obra de arte apresenta um lancil de 30 cm de altura. 

Para colmatar essa necessidade, a Ascendi promoveu uma parceria com a empresa Roadsteel Engineering para 

desenvolvimento, validação e certificação de uma nova barreira de segurança específica para instalação em lancil 

com 30 cm de altura, processo este que veio condicionar a priorização das intervenções anteriormente 

estabelecidas. 
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Assim, encontrando-se concluída a intervenção ao nível da Prioridade 1, a Ascendi decidiu avançar com as 

intervenções ao nível das Prioridades 3 e 4, enquanto aguardava pelo desenvolvimento da nova solução técnica 

para a Prioridade 2. 

A implementação do novo sistema teve início em 2020 com a instalação de um projeto piloto na autoestrada A25, 

nomeadamente no Viaduto sobre a linha Vale do Vouga (km 30+800) e na Ponte sobre o Rio Caima (km 31+500). 

À data foram instalados 6,5 km deste novo sistema em 22 pontes e viadutos da Concessão Beiras Litoral e Alta. 

O investimento total ao nível da prioridade 2 foi superior a 3M€, correspondendo a uma extensão total de 15 km 

de barreiras instaladas. 

Na Figura 8 observam-se alguns viadutos já intervencionados no qual foi instalado o novo sistema de barreiras de 

segurança desenvolvido. 

 

 

Figura 8. Implementação de barreiras de segurança em obras de arte (Prioridade 2) (Fonte: Ascendi). 

 

A Prioridade 3 contabiliza um total de 52 km de barreias de segurança já instaladas entre 2018 e 2021, totalizando 

um investimento de 3M€. 

Na Figura 9 apresentam-se alguns exemplos de taludes de aterro de grande dimensão já intervencionados. 

 

 

Figura 9. Implementação de barreiras de segurança em Taludes (Prioridade 3) (Fonte: Ascendi). 

 

No tratamento da Prioridade 4 foram instalados 111 km de barreiras de segurança, perfazendo um investimento 

total de 6M€. 

Na Figura 10 observam-se alguns exemplos onde foram instaladas barreiras de segurança para proteção de 

obstáculos pontuais perigosos. 
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Figura 10. Implementação de barreiras de segurança – Proteção de obstáculos (Prioridade 4) (Fonte: 

Ascendi). 

 

Realça-se ainda que, em várias situações se verificou a coexistência de aterros de grande dimensão (Prioridade 3) 

e a presença de obstáculos pontuais perigosos (Prioridade 4). Este fator, bem como a disponibilidade de cabimento 

orçamental, possibilitou que as intervenções ao nível das Prioridade 3 e 4 avançassem praticamente em simultâneo. 

 

3.3 Tipologia e classes de desempenho das barreiras de segurança instaladas 

Relativamente às Prioridades 1, 3 e 4, estão a ser atualmente instalados 2 modelos de barreiras de segurança na 

rede Ascendi, no âmbito do Programa, de tipologia metálica, semi flexível, com perfil do tipo “ómega” e que 

incorpora o Dispositivo de Proteção de Motociclistas (DPM).  

As classes de desempenho destas barreiras são as seguintes: 

• Nível de Retenção    N2, H1 e H2 (barreira multinível) 

• Gravidade do Embate    B 

• Classe de nível de Largura Útil   N2W3; H1W3; H2W5 

• Deflexão Dinâmica   0.70m (N2); 0.74m (H1); 1.30m (H2) 

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

 

• Nível de Retenção    N2, H1 e H2 (barreira multinível) 

• Gravidade do Embate    A 

• Classe de nível de Largura Útil   N2W2; H1W4; H2W5 

• Deflexão Dinâmica   0.70m (N2); 1.10m (H1); 1.40m (H2) 

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

 

No caso particular das Obras de Arte com lancil de altura 30 cm, a barreira de segurança que tem vindo a ser 

instalada corresponde à solução que foi desenvolvida em parceria com a Roadsteel, conforme referido no 

subcapítulo anterior, e que apresenta uma tipologia metálica, semi flexível, com perfil em “trionda” e com o 

respetivo DPM. 

As classes de desempenho desta nova barreira (ASC-H2P30-SPM) são: 

• Nível de Retenção    H2 

• Gravidade do Embate    B 

• Classe de nível de Largura Útil   W2 

• Deflexão Dinâmica   0.60m ou 0.50m (dependendo do modo de fixação) 

• DPM - Nível de Gravidade do Embate  Nível I (70Km/h) 
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3.4 Intervenções em 2022 

Em 2022, o Programa prevê a continuidade dos trabalhos com a instalação de 41 km de extensão de barreiras de 

segurança, ao nível das seguintes prioridades: 

• Prioridade 2 – implementação do novo sistema de barreiras de segurança numa extensão de 13 km na 

autoestrada A25, com a perspetiva de concluir a intervenção em Obras de Arte com lancil de 30 cm na 

Concessão Beiras Litoral e Alta. Na Concessão Norte será realizada a primeira intervenção num viaduto 

com lancil elevado com extensão aproximada de 700 m. 

• Prioridade 3 – intervenção programada apenas na Concessão do Grande Porto, numa extensão de 8 km 

de barreiras a instalar. 

• Prioridade 4 – intervenção programada nas Concessões Norte (11 km de extensão) e na Concessão da 

Grande Lisboa (8 km de extensão). 

4 INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO 

No âmbito do Programa destacam-se os seguintes trabalhos de investigação e desenvolvimento realizados em 

parceria com a Roadsteel Engineering, no decorrer do projeto: 

• Desenvolvimento, validação e certificação de uma nova barreira de segurança específica para instalação 

em pontes e viadutos com lancil de 30 cm de altura (ASC-H2P30-SPM), conforme já referido. Esta 

necessidade surgiu da inexistência de soluções homologadas no mercado para este tipo de situação 

comum na Rede Rodoviária Nacional e, em particular, na rede concessionada à Ascendi. 

A Figura 11 apresenta o perfil do novo sistema ASC-H2P30-SPM (barreira de segurança + Dispositivo 

de Proteção de Motociclos) com a respetiva certificação obtida em 2020. Na mesma figura é possível 

visualizar a imagem de um viaduto “antes” e “após” a implementação do novo sistema.  

 

Figura 11. Barreira de Segurança ASC-H2P30-SPM desenvolvida para obras de arte com lancil de 30 cm 

(“antes” e “após” a sua implementação) (Fonte: Ascendi/RoadSteel). 

 

• Certificação da modificação do novo sistema de barreira de segurança desenvolvido para pontes e 

viadutos com lancil de 30 cm de altura (ASC-H2P20-SPM), de modo a adaptar a sua instalação para as 

restantes obras de arte com lancis de 20 cm de altura (Figura 12). O respetivo certificado de homologação 

foi obtido em dezembro de 2021, prevendo-se dar início à sua instalação nos casos necessários após a 

conclusão da implementação do sistema ASC-H2P30-SPM em toda a rede. 

             



 

11 

 

Figura 12. Barreira de Segurança ASC-H2P20-SPM desenvolvida para obras de arte com lancil de 20 cm 

(Fonte: RoadSteel). 

 

• Desenvolvimento, validação e certificação da solução de transição entre o novo sistema ASC-H2P30-

SPM desenvolvido para obras de arte e as barreiras de segurança existentes a montante e jusante da mesma 

(Figura 13), processo que se encontra atualmente em fase de certificação. 

 

Figura 13. Transição entre Obra de Arte e a Plena Via (Fonte: RoadSteel). 

 

5 FERRAMENTAS DE APOIO 

Atendendo à dimensão do projeto foi necessária a criação de algumas ferramentas internas que permitissem 

acompanhar o processo de instalação das barreiras, apoiando na manutenção futura ou em situações em que seja 

necessária a reposição da barreira por motivos de acidente. 

Nesse sentido, a Ascendi desenvolveu uma aplicação em SIG (Sistemas de Informação Geográfica), desenvolvida 

em ambiente ArcGis, para efetuar o registo e atualização do cadastro das barreiras que vão sendo instaladas (Figura 

14). 
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Figura 14. Aplicação SIG para cadastro das novas barreiras de segurança instaladas (Fonte: Ascendi). 

 

Através desta aplicação é possível obter a informação associada à nova barreira instalada, nomeadamente: 

localização (km’s de início e fim), data de instalação, instalador, modelo de barreira, nível de retenção, etc. 

Outra ferramenta desenvolvida foi a criação de um template (Figura 15) digital concebido especificamente para 

cada uma das prioridades, para auxílio dos levantamentos no terreno, que viabilizou de forma prática a 

caraterização detalhada das barreiras de segurança instaladas na rede. 

Com base nos vários templates criados foram identificadas as situações que careciam de intervenção sendo esses 

casos analisados segundos os fluxogramas de decisão aplicáveis previstos no Manual de Sistemas de Retenção 

Rodoviários – Normas de Aplicação [1]. 
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Figura 15. Template de apoio aos levantamentos no terreno (Fonte: Ascendi). 

 

6 CONCLUSÕES 

O Programa de Substituição de Barreiras de Segurança da Ascendi é um projeto ambicioso que tem por objetivo 

melhorar as condições de segurança rodoviária na rede Ascendi, através do aumento do nível de retenção das 

barreiras de segurança, contribuindo assim para a redução significativa do risco de gravidade dos acidentes. 

Este Programa está integrado no Plano de Ação de Segurança Rodoviária 2020-2023, que foi definido pela Ascendi 

e que comtempla uma série de metas e medidas que visam a redução anual do número de vítimas de sinistralidade 

em 5%.  

O principal fator que impulsionou o desenvolvimento do Programa não se deveu aos indicadores de sinistralidade 

resultantes dos acidentes de embates com barreiras de segurança, mas sim de uma necessidade de atualização dos 

sistemas de retenção atualmente instalados. 

O impacto que estas intervenções terão na redução das consequências dos acidentes terá de ser avaliado a longo 

prazo, de forma a obter resultados consistentes. O processo de monitorização do “antes” e “após” a instalação das 

novas barreiras é relativamente complexo pois necessita de uma análise a vários fatores, tais como, a ocorrência 

de acidentes devido a embates com barreiras de segurança, a gravidade em termos de vítimas, os danos causados 

nas viaturas e nas barreiras, etc. Não obstante, o nível de compromisso interno e externo da Ascendi com o projeto, 

materializado no avultado investimento em material e inovação e desenvolvimento, leva-nos a acreditar que 

estamos no caminho certo para melhorar o nível de serviço das nossas infraestruturas tendo em vista o objetivo 

primordial da diminuição do número de vítimas na nossa rede. 
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