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Criar produtos e tecnologias 
inovadores  que melhorem a 

qualidade  e a  segurança das 
estradas . É com este objetivo 

que a STRATEC RT  realiza 

todas as suas patentes .

INOVAÇÃO E 
SEGURANÇA 
SOBRE NAS 
E ST R A DAS 
DO FUTURO



4

INTRODUÇÃO: O FUNCIONAMENTO 
DO GUARDRAIL

As barreiras de segurança rodoviária 
devem obedecer a todos os padrões 
mecânicos que, somente após serem 
certificados por um Crash Test, per-
mitem que a barreira esteja de acordo 
com as normas para garantir o padrão 
de segurança.

Especificamente, um “guardrail” deve 
impedir que os veículos saiam da estra-
da e os derrubem e, ao mesmo tempo, 
devem ser capazes de absorver e dis-
sipar, através da deformação mecânica, 
toda ou parte da energia cinética que o 
veículo possui no momento do impacto, 
reduzindo de forma controlada desa-
celerações induzidas pelo impacto nos 
ocupantes do veículo e permitindo seu 
retorno gradual à pista, interrompendo 
a corrida, possivelmente, próximo à bei-
ra da estrada.

Até hoje, muita atenção foi dada à ve-
rificação da adequação da instalação 
dos vários elementos de barreira “aci-
ma do solo”, controlando as conexões e 
a geometria do sistema (poste, correia, 
espaçador, tubo superior, etc.), enquan-
to pouca atenção foi dada à restrição na 
base das barreiras de segurança, tanto 
no meio-fio quanto no solo.

Na verdade, o tipo de restrição no pé é 
o aspecto mais importante e determi-
nante para o desencadeamento correto 
dos mecanismos de deformação e (se 
houver) a quebra programada de todo 
o sistema de barreira. É suficiente, por 
exemplo, uma ruptura não fornecida 
com uma ancoragem para a gaveta (no 
tipo “em grânulo”) ou a formação da do-
bradiça de plástico até uma profundida-
de de solo diferente daquele projeto (no 
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tipo “sobre o chão”), para determinar um 
sistema de tensões transmitidas total-
mente diferente do projeto e, portanto, 
para obter deformações e mecanismos 
relacionados que não estejam em con-
formidade com a barreira
certificada, com todas as consequências 
suportadas pelos projetistas, estações 
contratantes, etc.

É bastante comum que os “guardrail” 
instalados ao longo das estradas não 
cumpram os requisitos técnicos da nor-
ma de segurança, porque a instalação 
não reflete as condições de certificação, 
com um risco sério para as consequên-
cias de eventuais acidentes e até mes-
mo para a entidade gestora das vias.

Em resumo, pode-se dizer que a arte 
conhecida é satisfatória do ponto de 
vista dos materiais e elementos usados 
para fazer o “produto guardrail”, (pre-
tendido como um sistema certificado 
por laboratórios autorizados), enquanto 
o aspecto relativo à sua instalação per-
manece substancialmente sem solução, 
o que muitas vezes não reproduz as 
condições da certificação do Crash Test.
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OS PROBLEMAS NAS 
INSTALAÇÕES DE PONTES E NAS 
BEIRADAS DOS VIADUTOS em guias existentes, por meio de furos 

com broca de núcleo e rejuntamento da
coluna com argamassa de cimento ex-
pansivo para min. 25 cm ou usando bu-
chas químicas com um poste em um prato; 

em novas zebras, preparando, antes de 
lançar o concreto, os parafusos de an-
coragem no caso de montantes em uma 
placa ou para a fundição dos postes no
cimento.

Até o momento, as postagens são fixadas nas restrições de concreto das 
seguintes maneiras:
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Interferência de hastes de reforço com 
furos para chumbadores (obstruções 
de ferro / reforços que não permitem 
a direção correta e a profundidade do 
furo podem fazer uma necessária redu-
ção no comprimento do chumbador).

Dificuldade intrínseca na perfeita im-
plementação de âncoras químicas 
(furo perpendicular, limpeza precisa, 
tipo e qualidade do produto químico de 
ancoragem, polimerização em relação 
aos tempos de endurecimento, distân-
cia da borda, etc. com o possível peri-
go do escorregamento da âncora do  
meio-fio em caso de acidente).

Dependência da qualidade da insta-
lação nas condições climáticas atuais 
(umidade relativa, chuva/ambiente 
seco);

Necessidade de cortar os chumbado-
res para remover o mastro de um prato 
com a reconstrução do meio-fio (deter-
minar além dos custos dos riscos mais 
elevados por segurança durante o tra-
balho nos estaleiros pós-acidente);

Presença de três diferentes interfaces 
estruturais (potencial recuperação de 
responsabilidade em caso de mau fun-
cionamento do guardrail na chapa).

Muitas vezes, a intervenção tradicional no meio-fio, usando chapas e parafusos 
químicos, nem sempre garante o cumprimento das condições de certificação e, 
consequentemente, o desempenho geral da barreira, devido aos muitos problemas e 
dificuldades como, por exemplo:
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A SOLUÇÃO 
CONCRETESLEEVE

ConcreteSleeve é um guia de metal pro-
jetado e usado na base do guardrail que 
revoluciona a instalação, substituição e 
manutenção de grades de proteção ao 
longo da estrada.
ConcreteSleeve garante em todos os 
lugares os mesmos padrões de segu-
rança, maior velocidade de instalação, 
custos sustentáveis, fácil substituição 
dos montantes, por exemplo, pós-aci-
dente e é resistente à corrosão.

Com o ConcreteSleeve os montantes, 
em caso de impacto real, deformam na 
base da mesma forma em que são de-
formados durante o teste de colisão, na 
borda da bolsa CE, garantindo sempre 
o correto acionamento dos mecanismos 
de deformação todos os componentes 
do “sistema de barreira de segurança” e, 
portanto, em qualquer caso, a confor-
midade com as normas de segurança 
certificadas.

Bolso da caixa ConcreteSleeve



9

CONCRETESLEEVE & GROUNDSLEEVE
Tecnologias Stratec RT para uma estrada segura

AS VANTAGENS DA
CONCRETESLEEVE

Manter o comportamen-
to do pilar de amarração / 
barreira de acordo com o 
Crash Test certificado, com 
a formação da dobradiça de 
plástico sempre na mesma 
posição, garantindo assim a 
conformidade com os regu-
lamentos em todas as situa-
ções e/ou condições.

Salvaguarda e prote-
ção jurídica do gestor da 
infraestrutura rodoviá-
ria em caso de aciden-
tes rodoviários, graças ao 
comportamento correto 
do sistema, que atende 
aos testes de certificação 
em qualquer situação e  
condição.

Conexão direta ao refor-
ço do meio-fio, garantia de 
continuidade da mesma ma-
nutenção permanente da 
mesma posição e condições 
de segurança ao longo do 
tempo.

Fácil inserção e montagem / 
fixação rápida do pilar.
A rápida substituição do pilar 
garante uma drástica redução 
do tempo e de custos de in-
tervenção para manutenção, 
preservação do local e restau-
ração do meio-fio em caso de 
acidente.
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INSTALAÇÃO TRADICIONAL EM 
UMA BORDA COM DEFEITOS

Para a instalação no solo, os Crash 
Tests são realizados com referência 
à única classe de resistência específi-
ca do laboratório, certificada tanto de 
acordo com o CNR-UNI 10006, quanto 
de acordo com o CNR 146/92 (teste de 
carga na placa).
Enquanto os veículos e as condições 
de impacto padrão variam, o terre-
no da instalação não muda. Assim, a 
certificação dos diferentes tipos de 
barreiras é considerada válida apenas 
para o tipo particular de solo presente 
no laboratório de colisão. Atualmente, 
isso determina o problema generali-
zado da incompatibilidade de instala-
ções reais com as condições padrão 
do Crash Test, com comportamentos 

de barreiras no caso de uma colisão 
potencialmente muito diferentes da-
queles esperados e certificados, com 
consequências importantes em ter-
mos de responsabilidade em caso de 
acidentes.

A produção e comercialização de bar-
reiras de segurança rodoviária são re-
guladas pela marcação CE de acordo 
com a legislação vigente sobre produ-
tos de construção. No caso dos siste-
mas de contenção rodoviária, a marca-
ção é efetuada em conformidade com 
os ensaios enumerados no apêndice 
ZA da norma UNI EN 1317-5 harmoni-
zada 2 da Diretiva 89/106 / CEE relati-
va aos produtos de construção (DPC). 
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Um comportamento correto da bar-
reira, portanto, deve permitir que a 
formação da dobradiça de plástico 
na vertical ocorra normalmente logo 
abaixo do nível do solo, indicativamen-
te como um teste de colisão certifica-
do. Em qualquer caso, independente-
mente do ponto ideal de formação da 
chamada dobradiça de plástico, que 
também pode depender do modelo 
específico de “guardrail”, o que é es-
sencial é que a absorção de energia 
observada durante as condições de 
certificação. Apenas a deformação 
correta dos retos, de fato, permite que 
a sequência de iniciador correta dos 
“mecanismos do sistema guardrail” e, 
portanto, a contenção do veículo, evi-
tando tanto o retorno perigoso para a 
estrada, e a saída do veículo da estra-
da com graves consequências.
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PROBLEMAS RELACIONADOS 
COM A INSTALAÇÃO APENAS 
DA “BARRA VERTICAL” NO 
SOLO COM O PERIGO DA 
SUAROTAÇÃO RÍGIDA

Impossibilidade de garantir o cumpri-
mento das condições de certificação 
e consequentemente o desempenho 
global da barreira no caso de insta-
lação em terrenos que não as condi-
ções presentes durante o processo de  
certificação e o Teste de Impacto.

Deslocamento rígido potencial do 
montante sem formação da dobradiça 
de plástico e consequentemente não 
conformidade com as condições de  
certificação.
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A resistência da instalação depende da 
compactação e das características do 
solo que, se não for particularmente 
compacto, altera o comportamento da 
barreira da estrada no caso de impac-
to do veículo. Neste caso, de fato, se as 
colunas não estiverem firmes no solo, 
como resultado do impacto dos veículos 

rodoviários, tendem a girar rigidamente 
no solo (em vez de flexionar e induzir a 
deformação plástica), reduzindo sua ca-
pacidade de deformação e, portanto, a 
capacidade absorver e dissipar a quan-
tidade necessária de energia cinética, 
com possíveis saídas e capotamento do 
veículo.
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A SOLUÇÃO 
GROUNDSLEEVE

GroundSleeve é um sistema de metal 
reforçado das aletas que tem a finalida-
de de afetar uma área maior de terra na 
terra e assim, determinar um maior resi-
stência do sistema guardrail em função 
de um maior volume de terra para mo-
ver e, consequentemente, para permitir 
a formação da dobradiça plástica, que 
representa o ponto crítico principal da 
corrente instalações de guardrail em 
solos frequentemente de má qualidade. 
Muitas vezes a instalação do meio-fio no 
solo não é compatível com o certificado 
do Crash Test de laboratório de acordo 
com a norma 1317, a qual estabelece 
que o solo sempre tem características 
de alta resistência.

Cada tipo de GroundSleeve deve 
ser estudado, dimensionado e cal-
culado com base no tipo de barrei-
ra e barras, bem como de acordo 
com características do solo e na di-
stância da beira da estrada e outras 
situações particulares que podem 
estar presentes.

GroundSleeve da STRATEC RT está 
em conformidade com a norma EN 
1317-5, pois não modifica a barreira 
certificada com suas características 
geométricas e mecânicas, mas in-
tervém apenas no solo para garantir 
maior resistência ao impacto.
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AS VANTAGENS DO
GROUNDSLEEVE

Salvaguarda e proteção jurí-
dica do gestor da infraestru-
tura rodoviária em caso de 
acidentes rodoviários.

Ligação ideal na base e 
formação da dobradiça de 
plástico a uma altura indica-
tiva, como no Crash Test.

Adaptabilidade, tanto geo-
metricamente como estrutu-
ralmente, a todos os tipos de 
colunas do mercado.

Em caso de colisão de veí-
culo, o sistema permanece 
bem fixo.

Instalação rápida e simples 
do sistema por meio de um 
tradicional “bate-estacas” 
com a possibilidade de inse-
rir o GroundSleeve também 
a posteriori, sem a necessi-
dade de desmontar a barra 
vertical e/ou o guarda-copo.

Dependendo do proje-
to, junto com o forne-
cimento do produto, a  
STRATEC RT oferece tam-
bém o serviço gratuito de 
elaboração, cálculo e di-
mensionamento do sistema  
GroundSleeve.
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FIG.1
ConcreteSleeve 

Tasca CE

FOTOGALERIA DE INSTALAÇÕES
CONCRETESLEEVE
& GROUNDSLEEVE 
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FIG.2
A imagem mostra 
apenas um exemplo 
da aplicação do 
GroundSleeve. Cada 
tipo de barreira 
requer seu próprio 
dimensionamento.
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