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“ P a ra  s e r ve rd a d e i ra m e n te 

inovador  você tem que ir aonde 

outros ainda não chegaram”

QUEM SOMOS

Reinhold Messner
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ESTRADAS “INTELIGENTES”:
O FUTURO É AGORA

Ambas as instituições e gerentes estão 
cada vez mais atentos às soluções ino-
vadoras que aumentam a segurança 
nas estradas e melhoram a manutenção.

O futuro e os números falam claramente. 
Tecnologias inteligentes a serem aplica-
das em estradas e gardrails farão parte 
do nosso futuro.

MILHÔES DE VÍTIMAS
POR ANO

PERDA ECONÔMICA CAUSADA DE 
ACIDENTES DE ESTRADA

MUNDO

Silcock 2016



COMPANY PROFILE
Estrada inteligente para
uma vida segura

A SITUAÇÃO NO BRASIL

ACIDENTES DE VIAÇÃO 
EM 2018

VÍTIMAS DESPESAS MÉDICASINCAPACIDADE 
PERMANENTE

FONTES - DENIT / DPVAT
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Projetos inovadores que fazem parte do 
complicado e difícil contexto técnico das 
barreiras de segurança e do contexto 
legal dos acidentes rodoviários pós-
acidente. A STRATEC RT já assumiu o 
desafio e em apenas três anos tornou-
se um parceiro de referência para 
muitas empresas que atuam no setor.

INOVAÇÃO E SEGURANÇA NAS 
ESTRADAS DO FUTURO

Criar produtos e tecnologias inovadoras 
capazes de melhorar a qualidade e a 
segurança das estradas.
É com este objetivo que a STRATEC RT 
realiza todas as suas patentes. Sistemas 
totalmente novos que determinam uma 
importante inovação tecnológica na 
base das grades de proteção.

MISSÃO

INOVAÇÃO SEGURANÇA MONITORAMENTO
E CONTROLE

PROTEÇÃO
LEGAL
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Estrada inteligente para
uma vida segura

STRATEC HINGE-RAIL todos os operadores no setor rodoviário: 
Províncias, Municípios, Consórcios e 
Municípios, Estudos Técnicos de Design, 
Empresas Rodoviárias.

A STRATEC RT nasceu em Bolzano em 
2016 com o objetivo de se tornar uma 
realidade de referência tanto no mercado 
nacional como no internacional para 

Aquisição da licença 
de produção para 

barreiras rodoviárias 
de segurança do Pab

RÁPIDO CRESCIMENTO

Mais de 80 obras 
concluídas

Patentes:
ConcreteSleeve
GroundSleeve

HingeRail

Introdução das tecnologias stratec rt, além da 
itália, nos seguintes mercados: Estados unidos, 

Brasil - Chile - Rússia - Alemanha

Patente dynamic railing com a raily, uma 
empresa conjunta da STRATEC RT

Certificados: “start up inovativa”. Inovação 
segurança monitoramento e controle 

protecção legal

2016 2017 2018 2019
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O departamento de Pesquisa e Desenvol-
vimento é central e estratégico que tra-
balha com tecnologias inovadoras para 
aumentar a segurança das infraestruturas 
rodoviárias em linha com o futuro das es-
tradas “inteligentes”. 
A partir desta visão sobre o futuro, duas 
patentes nascem em 2017, prontas para 
revolucionar os sistemas de ancoragem 
dos guarda-copos: GroundSleeve e  
ConcreteSleeve. Em 2018, a HingeRail 
abre novos horizontes na conexão entre 
os elementos longitudinais, em particular a 
barreira StratecWood.

Em 2018, a STRATEC RT assinou um  
protocolo de P&D com o mais importante 
operador rodoviário italiano para testar os 
sistemas STRATEC RT, a fim de verificar os 
mecanismos de deformação de todo o sis-
tema de barreira, concluídos com sucesso.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
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CONSULTORIAS E APÓS VENDA Gerentes e instituições são confrontados 
com regulamentos, questões de segu-
rança e aspectos legais complexos que 
são difíceis de resolver individualmente.

É necessária uma visão geral que com-
bine os diferentes aspectos e ofereça 
soluções eficazes para necessidades 
complexas.

A STRATEC RT se propõe como parcei-
ra tecnológica e consultora reguladora 
de todas as realidades institucionais e 
produtivas que atuam no campo da se-
gurança viária.

Com isso em mente, nasce o serviço “O 
especialista responde”, dirigido a desig-
ners, empresas rodoviárias, gestores 
de obras e todos aqueles que precisam 
investigar questões relacionadas a bar-
reiras rodoviárias e normas de seguran-
ça, com referência à norma UNI EN 1317.
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Experiência, competência e visão inova-
dora são as principais características da 
equipe STRATEC RT.

Know-how em pesquisa e 
desenvolvimento de tecno-
logias inovadoras.

Habilidades de engenharia 
e design de processos de  
produção.

Experiência comercial, mas 
também técnica/industrial.

EQUIPE
E HABILIDADES

Conhecimento detalhado das 
regulamentações mundiais 
sobre segurança no trânsito.

Resolução de problemas na 
segurança rodoviária/apli-
cação de guardrail

Experiência em parcerias  
internacionais
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ENGENHARIA AO SERVIÇO 
DA SEGURANÇA

Cada sistema STRATEC RT, antes 
de ser construído e instalado, é 
dimensionado e calculado de acordo 
com as características necessárias 
para a correta aplicação, utilizando 
os melhores sistemas de cálculo de 
Elementos Finitos. Com base nos 
resultados das análises de FEM, um 

primeiro protótipo a ser testado feito 
em laboratório. Somente no final deste 
processo, o modelo é projetado e 
colocado em produção. O resultado 
final é um produto que garante 
funcionalidade, preço sustentável, 
confiabilidade e durabilidade ao longo 
do tempo.

PASSO 1
PROJETO

PASSO 2
PROTÓTIPO

PASSO 4
PRODUÇÃO

PASSO 3
CRASH TEST



“Há uma maneira de fazer 

melhor, encontrar.” 

PRODUTOS

Thomas Edison
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Os regulamentos europeus preveem 
que as grades de proteção instaladas 
foram aprovadas com sucesso no 
“Crash Test” exigido por lei.

Os atuais sistemas de ancoragem 
guardrail geralmente não são capazes 
de garantir o desempenho certificado 
no Crash Test.

As inúmeras variáveis de instalação 
com placa e parafusos, rejuntamento 
de postes, etc. e / ou terrenos com 
características diferentes dificilmente 
podem garantir os desempenhos 
certificados.

Por este motivo, em caso de acidente, 
a responsabilidade por acidentes 
rodoviários é atribuída às instituições e 
/ ou aos gestores das estradas.

Enquanto as grades de proteção são 
eficazes em termos de materiais e 
elementos de construção, elas não 
são igualmente relevantes para os 
problemas técnicos relacionados à sua 
instalação e manutenção.

ESTRADAS À PROVA
DE FALHAS
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OS PROBLEMAS
DO GUARDRAIL

No caso de uma ruptura imprevista de 
uma âncora ao concreto ou a forma-
ção da dobradiça plástica a uma pro-
fundidade do solo diferente do projeto, 
as tensões transmitidas são totalmen-
te diferentes daquelas especificadas 
nas condições do teste de colisão.

O aperto da instalação depende da 
compactação e das características do 
solo, que no local são geralmente di-
ferentes das condições do solo e do 
Teste de Colisão. Os pilares, se não 
estiverem firmemente no solo, como 
resultado do impacto dos veículos ro-
doviários, tenderão a girar rigidamen-
te em vez de flexionar e induzir uma 
deformação plástica.
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Os sistemas STRATEC RT representam 
uma mudança radical que vai “para o 
fundo” dos problemas relacionados à 
segurança do guarda-corpo.

Não há mais barreiras instaladas que 
não correspondam às normas de se-
gurança, mas barreiras capazes com 
os sistemas STRATEC RT para respon-
der de forma estável às demandas mais  
extremas.

Todas as soluções da STRATEC RT são 
universais, em conformidade com as 
regulamentações rodoviárias em todo 
o mundo, aplicáveis a todos os tipos de 
barreiras e testadas para operar em to-
das as condições ambientais e em todas 
as superfícies da estrada.

STRATEC RT: A REVOLUÇÃO
DO GUARDRAIL
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A SOLUÇÃO 
CONCRETESLEEVE

ConcreteSleeve é uma guia de metal 
projetada para ser usada na base da 
grade de proteção, o que revoluciona sua 
instalação, substituição e manutenção do 
guardrail em toda a estrada.
Graças à sua tecnologia patenteada, 
garante em todos os lugares os mesmos 
padrões de segurança, maior velocidade 
de instalação, custos sustentáveis, fácil 
substituição dos pilares e excelente 
resistência à corrosão.

Com a ConcreteSleeve os montantes, 
em caso de impacto real, deformam se da 
mesma forma em que são deformados 
durante o crash test, garantindo sempre o 
correto acionamento dos mecanismos de 
deformação de todos os componentes e 
consequentemente a conformidade com 
as normas certificados de segurança.

Bolso da caixa ConcreteSleeve
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AS VANTAGENS DO
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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LA SOLUZIONE 
GROUNDSLEEVE

GroundSleeve (Tasca TE) é um sistema 
de metal reforçado com aletas que tem 
a finalidade de afetar uma área maior 
de terra e, assim, determinar uma maior 
resistência do sistema de guardrail em 
função de um maior volume de solo a 
mover-se e, consequentemente, permite 
a formação da dobradiça de plástico, 
que representa o principal ponto crítico 
das atuais instalações de guardrail em 
terrenos muitas vezes de má qualidade.
Muitas vezes, a instalação tradicional 
do guardrail no solo não está em 
conformidade com o Crash Test 
certificado pelo laboratório, de acordo 
com a norma 1317, em que o terreno 
sempre deve ter características de alta 
resistência. Além disso, no caso de 
aterros estreitos, o problema é agravado 

ainda mais pela falta de terreno 
contrastante contra a deformação do 
pilar, posicionado na beira da estrada 
antes do aterro.
Cada tipo de GroundSleeve deve ser 
estudado, dimensionado e calculado 
com base no tipo de barreira e pilar, 
bem como com base nas características 
do terreno, na distância da beira da 
estrada e outras situações especiais 
eventualmente presente.

GroundSleeve da STRATEC RT está em 
conformidade com a norma EN 1317-5 
como não modifica a barreira certificada 
com as suas próprias características 
geométricas e mecânicas, mas intervém 
somente 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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A StratecWood é a barreira inovadora 
de madeira que combina perfeitamen-
te a segurança rodoviária, a estética e o 
respeito pelo meio ambiente.
Feita de madeira laminada de lariço al-
pino, o único tipo de madeira que não 
necessita de tratamento químico para 
suportar a luz solar e o mau tempo, a 
StratecWood garante alta resistênc-
ia mecânica e permite uma instalação 
rápida e segura.

Graças ao HingeRail, o inovador siste-
ma de junção entre dois elementos de 
barreira, a StratecWood pode ser insta-
lada facilmente em áreas montanhosas, 
solucionando definitivamente inúmeros 
problemas de construção.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA,ESTÉTICA
E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
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Alta durabilidade e desem-
penho de alta resistência 
(classe H1, UNI EN 1317).

Montagem rápida e fácil em 
qualquer situação, reduzin-
do tempo e custos.

Quase livre de manutenção (se 
necessário, uma escovação 
superficial a cada 2-3 anos).

Design e estética em 
harmonia com a natureza 
e o meio ambiente.

Ângulo ajustável, tanto 
na horizontal como na 
vertical.

Adaptabilidade a qualquer 
raio, irregularidades, incli-
nações e/ou declives de 
estradas.

AS VANTAGENS DO STRATECWOOD® 
& HINGERAIL®
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Certificados pela Província Autônoma 
de Bolzano, as barreiras rodoviárias 
do PAB representam o produto de re-
ferência no território provincial.

A escolha de impor seu uso no territó-
rio surge da necessidade de simplifi-
car e padronizar os aspectos técnicos, 
regulatórios e estéticos relacionados 
à segurança do guarda-corpo.

Com a aquisição no final de 2016 da 
licença para a produção de barreiras 
rodoviárias PAB, a STRATEC RT torna-
se protagonista do mercado. Parceiro 
de referência para as instituições é 
uma das três empresas italianas auto-
rizadas a produzir tais barreiras.

BARREIRAS
PAB
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CONTATO

STRATEC RT Srl - GMBH Via Buozzi, 12 - 39100 Bolzano - Italy

+39 0471 538337

info@stratecrt.com

www.stratecrt.com

Follow us on


