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Em uma palavra 

Sistemas de contenção de veículos  
de concreto parecem ter má fama. 
Devido à suposição de que barreiras 
de segurança de concreto são sempre 
rígidas e inflexíveis, são consideradas 
perigosas para veículos leves.

Após mais de 25 anos de desenvolvi-
mento no setor de concreto pré-mol-
dado, os sistemas de contenção de 
veículos da DELTA BLOC® estão na 
linha da frente dos sistemas de 
proteção seguros tanto para automó-
veis de passeio como para veículos  
de carga pesados. Deste modo, o 
portfólio de produtos abrange 
sistemas com nível de severidade de 
impacto mais baixo ASI A para a 
perfeita proteção dos passageiros 
assim como barreiras de segurança 
de elevado nível de contenção H4b e 
sistemas de contenção rígidos com 
largura útil W1.

Sistemas de Contenção de Veículos 
para o Incremento da Proteção nas Estradas 

Barreiras de segurança de concreto já foram desenvolvidas e utilizadas 
nos EUA na década de 50 com o intuito de limitar as conseqüências 
inevitáveis de colisões frontais entre veículos. Na Europa, entretanto, 
não foi antes da década de 80 que a importância de sistemas de 
segurança de veículos foi compreendida. A instituição da Norma 
Européia EN 1317 em 1998 acabou por proporcionar a base para o 
ensaio sistemático e comparável dos sistemas de segurança de veículos 
e o seu uso nas diversas áreas de aplicação. 

O nível de tecnologia atual proporcionado pelo DELTA BLOC® sómente 
foi alcançado com muito esforço e empenho. Com mais de 100  
crash-tests realizados até hoje, a DELTA BLOC® esta estabelecendo 
padrões mundiais para o desenvolvimento de sistemas de barreiras  
de segurança para o tráfego nas rodovias.

Editorial

Atenciosamente,

Thomas Edl, Diretor Geral DELTABLOC International GmbH
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Estrutura 
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Todas as atividades de pesquisa, desenvol-
vimento e venda dos sistemas DELTA BLOC® 
estão concentradas na sede principal da  
DELTA BLOC Internacional GmbH. Cinco  
empresas filiadas na Alemanha, Países Baixos, 
França, Grã-Bretanha e Rússia sustentam  
estas atividades nos seus respectivos  
mercados nacionais. 

Uma empresa do Grupo 
Industrial Kirchdorfer.

O Grupo DELTA BLOC®
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DELTA BLOC®

Desenvolvemos proteção.

 Com sucesso através de parceiros que produzem localmente 
 Segurança no tráfego rodoviário em função de anos de experiência
 Sistemas de contenção de alta tecnologia devido ao constante aperfeiçoamento 

História

Em 1985 o fabricante austríaco de 
concreto pré-fabricado MABA come-
çou a produzir barreiras de segurança 
de concreto. Após a entrada em vigor 
do anteprojeto para a EN 1317, 1ª e 
2ª parte, foram realizados testes de 
impacto com veículos conduzidos e 
a partir de 1994 com manequins em 
veículos telecomandados.
Com o início da DELTA BLOC Europa 
GmbH como empresa independente 
em 2000, a distribuição foi extendida 
ao país vizinho da Alemanha através 
de parceiros autorizados. Desde então 
sete parceiros autorizados fabricam 
modernos sistemas de contenção 
DELTA BLOC® e aperfeiçoam os mes-
mos continuamente desde 2002.
A DELTA BLOC® Europa GmbH 
tornou-se um dos líderes e também 
um licenciador global de sistemas de 
contenção veicular ao longo dos anos. 
Mais de 20 patentes assim como o 

desenvolvimento de know-how em 
função de mais de 100 crash-tests 
realizados em instalações de ensaio 
reconhecidas tornaram as barreiras 
de segurança DELTA BLOC® um pro-
duto de alta tecnologia internacional-
mente reconhecido. 

Hoje, a DELTA BLOC®. é representa-
da em mais de 30 países através de 
filiais e parceiros autorizados.   
A empresa contribui assim efetiva-
mente para segurança rodoviária ao 
redor do mundo. Com parceiros na 
Europa, África, Oriente Médio, Rússia 
e até Austrália, a DELTA BLOC® tem 
se tornado nos últimos anos cada vez 
mais em uma empresa internacional. 
Por este motivo foi decido em 2010 
mudar o nome da DELTA BLOC  
Europa GmbH para DELTA BLOC 
Internacional GmbH.

Apresentação
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O grupo de empresas DELTA BLOC 
faz parte do Kirchdorfer Industry Group

Kirchdorfer Industry Group
Principal escopo    
 Produção de concreto 
 Transporte de cascalho e de concreto
 Peças moldadas em concreto e partes  
 para casas pré-fabricadas 

Grupo DELTA BLOC®

 5 Filiais
 Parceiros em mais de 30 países

Áreas de Negócios
 Pesquisa e desenvolvimento
 Engenharia
 Apoio aos parceiros autorizados
 Desenvolvimento de projetos

Apoio aos Parceiros Autorizados    
 Novos desenvolvimentos em conformidade  
 com regulamentos nacionais
 Suporte na obtenção de aprovações nacionais
 Know-how para lançamento
 Documentação técnica 
 Brochuras & material de divulgação e marketing
 Apoio no desenvolvimento e coordenação de projetos

Perfil
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A demanda por novos produtos está 
sujeita aos regulamentos específicos de 
cada país assim como às necessidades 
específicas de determinados projetos.

A DELTA BLOC® planeja extensivamente 
com os seus parceiros e os mesmos de-
finem em conjunto os objetivos a serem 
alcançados para um desenvolvimento 
de mercado bem sucedido.

1. Demanda

Em função da demanda, produtos novos 
são desenvolvidos para satisfazer as 
necessidades.

A DELTA BLOC® tem desenvolvido 
sistemas de contenção veicular desde 
1985. Em colaboração com universidades 
técnicas tem ampliado de forma continua 
o seu nível de desenvolvimento.

2. Pesquisa e Desenvolvimento

Os protótipos são produzidos de acordo 
com resultados planejados. 

3. Protótipos

1ª PartePesquisa e Ciclo de Produção 

Research Cycle

Um parceiro experiente, que já fabricou 
mais de 4.200 m de protótipos  
DELTA BLOC® , atualmente produz  
seus próprios protótipos.
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Testes de impacto são realizados com 
os protótipos para verificar se o sistema 
atende as necessidades.

4. Ensaios de Impacto 

Aplicando a experiência obtida através 
de mais de 100 crash-tests, a DELTA 
BLOC® lança soluções inovadoras todos 
os anos.  
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2ª PartePesquisa e Ciclo de Produção 

Pesquisa e Ciclo de Produção 



Após testes de impacto bem sucedidos, 
o produto novo é incorporado à linha de 
produtos da DELTA BLOC®. Os resulta- 
dos dos testes de impacto proporcio-
nam dados importantes para efeito de 
planejamento de projetos em segurança 
rodoviária.

A DELTA BLOC® apóia o desenvolvi-
mento e planejamento de projetos 
dos parceiros. Além disso, as filiais da 
DELTA BLOC® trabalham em projetos de 
grande escala em novos mercados. 

5. Planejamento de Projetos

Logo que o tipo de sistema de segurança 
e o número de unidades para o projeto 
são estabelecidos, as barreiras de se-
gurança são produzidas por um parceiro 
autorizado no respectivo país. 

A rede da DELTA BLOC® abrange mais 
de 30 parceiros mundialmente. Como a 
produção é realizada próxima aos locais 
de construção, transportes a longa dis-
tância podem ser evitados, e o ganho de 
valor permanece no próprio país.

6. Produção 

Na execução do projeto, o parceiro auto-
rizado entrega as barreiras de seguran-
ça diretamente no local da construção e 
as instala. 

O processo de instalação de unidades 
pré-moldadas permite uma rapidez de 
instalação de até 2.500 m durante um 
turno de 8 horas.

7. Entrega e Instalação 

Não existem custos de manutenção das 
unidades do sistema de contenção da 
DELTA BLOC®. Deste modo os custos 
de operação são baixos. Elementos 
danificados podem ser rapidamente e 
facilmente substituídos após impactos 
mais severos.

Imediatamente após a 
instalação, as barreiras 
de segurança do DELTA 
BLOC® estão prontas 
para o uso sem qual-
quer restrição.

8. Projeto Concluído
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Crash Tests



Todos os sistemas de contenção 
veicular são ensaiados em crash-
tests em conformidade com a norma 
Européia EN 1317. O nível de con-
tenção a ser ensaiado é definido com 
base na aplicação prevista da barreira 
de segurança antes da realização do 
teste de impacto.

Para a maioria dos níveis de contenção, 
são necessários dois crash-test – um 
com um veículo leve e outro com  
um veículo pesado. Durante a colisão  
os passageiros do veículo passam  
por uma forte aceleração dos seus  
corpos. Uma aceleração extremamente 
excessiva pode resultar em ferimentos 

mortais. O teste com um veículo leve 
mostra se a aceleração medida se 
encontra dentro da faixa permitida 
segundo o padrão da norma. O teste 
com veículos pesados verifica se não 
haverá transposição no caso de um 
impacto grave.

Capacidade 
de con-
tenção 

Nível de 
contenção

Ensaio de 
aceitação

Massa total 
do veículo

Velocidade 
de colisão 

(km/h)

Ângulo 
de co-

lisão em 
graus 

contenção 
em ângulo 
reduzido

T1 TB 21 1.300 80 8

T2 TB 22 1.300 80 15

T3
TB 21 1.300 80 8

TB 41 10.000 70 8

normal

N1 TB 31 1.500 80 20

N2
TB 32 1.500 110 20

TB 11 900 100 20

mais elevada

H1
TB 42 10.000 700 15

TB 11 900 100 20

H2
TB 51 13.000 70 20

TB 11 900 100 20

H3
TB 61 16.000 80 20

TB 11 900 100 20

muito  
elevada

H4a
TB 71 30.000 65 20

TB 11 900 100 20

H4b
TB 81 38.000 65 20

TB 11 900 100 20

Classes de desempenho 
para Sistemas de Contenção

Exaustivamente ensaiadas – 
Barreiras de Segurança DELTA BLOC®  
na Bancada de Ensaios
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Barreiras de 
Segurança Temporárias

Obras nas auto-estradas e rodovias 
são zonas de tráfego perigosas. Pistas 
de rodagem tornam-se mais estreitas, 
devem ser alteradas ou até completa-
mente bloqueadas. Desvios da pista de 
rodagem devem ser restringidos com 
segurança nas áreas perigosas.

Barreiras de segurança temporárias da 
DELTA BLOC® oferecem máxima segu-
rança nestes locais - tanto para  
os operários como para os usuários  
da rodovia.

Melhor Proteção Operacional em Obras 
com Barreiras de Segurança  
Temporárias DELTA BLOC® 

 níveis de contenção adaptados a todas 
 as situações de obra
 formato delgado e pouca largura
 força de impacto extremamente baixa para passagei 
 ros no momento da colisão (ASI A com níveis de  
 contenção T1 e T3, ASI B para outros níveis de contenção)
 instalação e remoção rápidas
 facilidade de transporte devido ao pouco peso
 nenhum dano aos elementos após impactos leves
 rapidez na substituição de elementos danificados
 reutilizáveis em outras obras
 disponíveis a curto prazo devido ao grande estoque

Obras seguras – 
com Barreiras de Segurança  
Temporária DELTA BLOC®
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Barreiras de  
Segurança Permanentes 

Um volume crescente de tráfico nas 
estradas e rodovias exige um nível cada 
vez mais elevado de segurança.  
São necessários sistemas de contenção 
veicular com níveis elevados de  
contenção capazes de evitar o  
rompimento de barreiras provocado 
por veículos muito pesados ou em alta 
velocidade. Neste campo, as barreiras 
de segurança elegantes e confiáveis da 
DELTA BLOC® são exatamente o que se 
necessita.

Segurança constante – 
Barreiras de Segurança DELTA BLOC® 
Permanentes

 o nível correto de segurança para qualquer aplicação
 exigência mínima de espaço (por ex., somente 48 cm  
 para DB 80AS-E / H2 W1)
 força de impacto baixa para os passageiros no momento  
 da colisão (DB 100S / ASI A)
 maioria dos sistemas sem necessidade de fixação à  
 superfície da estrada
 aplicação nas laterais da pista, no canteiro central e  
 entre as pistas de rodagem
 perfil Nova Jersey elegante
 superfície lisa que oferece máxima proteção  
 especialmente aos motociclistas
 instalação rápida
 nenhum dano aos elementos após impactos leves
 rapidez na substituição de elementos danificados
 pouquíssima manutenção 

Proteção em todas as estradas – 
Barreiras de Segurança  
DELTA BLOC® Permanentes
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Sistemas de Transição

Protetores de aço, sistemas de concreto 
e elementos de concreto pré-fabricado 
no local – existem vários tipos de  
sistemas de contenção de veículos.  
Uma conexão segura entre estes  
sistemas é assegurada através dos 
sistemas de transição DB Safelink®.

Conexão Segura – 
Sistemas de Transição DELTA BLOC®

 testados em conformidade com a prEN 1317-4
 nível elevado de contenção - H2
 baixa largura operacional
 instalação rápida
 utilizados na transição entre dois diferentes  
 tipos de barreiras de segurança

Proteção Contínua – 
com Sistemas de Transição 
DELTA BLOC®
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Barreiras de Segurança
para Pontes

Pontes conectam - mas também podem 
ser perigosas. Elevados níveis de  
contenção impedem o rompimento  
das barreiras de proteção por veículos 
pesados e sua queda de pontes.

Sistemas de contenção de veículos  
para pontes devem ser resistentes à 
vibrações e acompanhar dilatações  
da ponte em função de variações de 
temperatura.

Barreiras de segurança DELTA BLOC® 
para pontes respeitam estes critérios. 
Sistemas com níveis elevados de se-
gurança - H2 e H4b - impedem quedas 
com segurança. Como os elementos não 
estão fixados a ponte, pouca energia de 
impacto é transferida para a estrutura 
da ponte em caso de colisão.

Proteção contra quedas – 
Barreiras de Segurança para 
Pontes DELTA BLOC® 

 níveis de segurança mais elevados - H2 e H4b
 pouca exigência de espaço
 energia de impacto baixa para os  
 passageiros no momento da colisão
 não fixadas à estrutura da ponte
 soluções sofisticadas para as juntas  
 de dilatação da ponte
 instalação rápida 
 impedem queda de peças,  
 mesmo após impactos severos
 nenhum dano após impactos leves
 substituição rápida dos elementos danificados 
 pouquíssima manutenção

Chegue sem perigo – 
com Sistemas de Pontes 
DELTA BLOC®
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Barreiras Acústicas

O tráfego gera ruído – e isto necessita 
de proteção. Barreiras acústicas DELTA 
BLOC® proporcionam uma combinação 
única de sistema de contenção de  
veículos e de barreira acústica confiável.

Redução do Nível de Ruído Sistemas  
de Barreiras Acústicas DELTA BLOC®

 integração inovadora de barreiras de segurança 
 com barreiras acústicas
 combinação de sistemas de contenção de 
 veículos com barreiras acústicas
 níveis elevados de contenção H2 e H4b
 pouco espaçamento necessário
 baixa energia de impacto para os passageiros 
 no momento da colisão
 proteção mais eficaz contra ruídos através 
 do posicionamento junto à fonte do ruído
 alturas variáveis de 150 cm a 450 cm
 instalação rápida
 aplicação provisória nos locais de obra 
 devido à instalação sem fixação
 sem necessidade de fixação
 nenhum dano aos elementos após impactos leves
 muitas soluções de desenho arquitetônico

Viver em paz – 
com os Sistemas de Barreira Acústica 
DELTA BLOC®
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Missão & Visão
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Missão 

Desenvolvemos e distribuímos sistemas pré-moldados 
para obras de infraestrutura como líder de tecnologia 
operando mundialmente.

Visão 

 Desenvolvemos produtos corretos 
 para os locais corretos.
 Criamos produtos, que funcionam  
 permanentemente com segurança máxima. 
 Criamos soluções de segurança que 
 contribuem para maior proteção nas estradas.
 Desenvolvemos segurança.

Política Abrangente

 Criamos soluções para nossos clientes 
 - de forma ativa e com flexibilidade.
 Estabelecemos objetivos e proporcionamos 
 estruturas que aumentam a competência dos 
 nossos funcionários.
 Nossa empresa, nossos fornecedores e nossos 
 parceiros asseguram a mais elevada qualidade 
 em função de nossas experiências compartilhadas.
 Criamos confiança através do nosso sucesso.
 Assumimos responsabilidade pela segurança.
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DELTA BLOC International GmbH 
Industriestraße 28
2601 Sollenau
Áustria
Phone: +43 57715 / 470
Fax: +43 57715 / 470 - 474
office@deltabloc.com
www.deltabloc.com

 
DELTA BLOC Deutschland GmbH 
Alois-Senefelder-Straße 2
92318 Neumarkt (Oberpfalz)
Alemanha
Phone: +49 9181 / 265 558
Fax: +49 9181 / 265 558 - 29
office@deltabloc.de
www.deltabloc.de 

 

DELTA BLOC Nederland B.V. 
Jan Tinbergenstraat 228
7559 ST Hengelo
Países Baixos
Phone: +31 74 / 750 88 56
Fax: +31 74 / 750 88 57
office@deltabloc.nl
www.deltabloc.nl 

DELTA BLOC France SAS
5, Rue de Castiglione
75001 Paris
França
Phone: +33 1 / 53 45 27 09
Fax: +33 1 / 53 45 27 01
info@deltabloc.fr
www.deltabloc.fr

 
DELTA BLOC UK Ltd.
Landscape House, Premier Way
Lowfields Business Park
Elland, West Yorkshire HX5 9HT
Reino Unido
Phone: +44 845 / 30 40 - 705
Fax: +44 845 / 30 40 - 706
office@deltabloc.co.uk
www.deltabloc.co.uk 

 
OOO DELTA BLOC Razvitie
ul. Krasina 54, office 306
630112 Novosibirsk
Rússia
Phone: +7 383 / 279 22 90
Fax: +7 383 / 211 95 57
info@deltabloc.ru
www.deltabloc.ru 

Contato
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