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RESUMO: Este artigo apresenta as principais 

características de uso na pesagem dinâmica de veículos 

do tipo bitrem na fiscalização sobre cumprimento da 

legislação de limite de peso nas estradas. A pesagem 

dinâmica de veículos também é utilizada nas rodovias 

para inibir o excesso de peso. Os veículos que 

transportam carga acima do estabelecido pela legislação 

prejudicam o pavimento, podem provocar acidentes e 

danificar o veículo.  Nos últimos anos tem crescido o 

número de veículos bitrem no transporte de cargas, 

principalmente na região centro-oeste do Brasil. Através 

de uma pesquisa exploratória realizada no posto de 

pesagem em uma rodovia federal, foi realizada uma 

análise metrológica da pesagem de veículos bitrem. 

Utilizando-se ferramentas de análise, estatística 

descritiva, foram destacadas as vantagens e desvantagens 

da utilização de balanças móveis durante a pesagem 

destes tipos de veículos. Foi verificado que o sistema de 

pesagem por eixo pode ser utilizado na atividade de 

fiscalização do bitrem em baixa velocidade, desde que 

sejam tomadas as precauções  necessárias para evitar o 

mal funcionamento dos instrumentos de pesagem.      

Palavras-Chaves: Metrologia, Excesso de peso, Pesagem, 

Bitrem.  

 
OBJETIVO 
 

O estudo metrológico da pesagem em movimento de 
veículos bitrem tem o objetivo de investigar possíveis 
variações indevidas, durante a passagem do veículo sobre 
o receptor de carga, que possibilitam influenciar os 
resultados.  

 
INTRODUÇÃO 
 

De acordo com a legislação de trânsito [1], a pesagem 
de veículos de carga é obrigatória. O uso da pesagem 
dinâmica tem o propósito de acelerar o processo normal 
de pesagem dos veículos, evitando o acúmulo de veículos 
nos postos de pesagem, caso fossem pesados de maneira 
convencional, em uma balança estática. Porém, a 
velocidade de pesagem não pode ser elevada para manter 
as condições metrológicas. Desta forma, os instrumentos 

de pesagens são instalados em locais específicos, 
apropriados a esta atividade, em alguns casos são 
instaladas balanças seletivas, as quais direcionam os 
veículos de acordo com a indicação de excesso de peso. 
Caso sejam registrados indícios de sobrecarga no veículo, 
o mesmo é obrigado a seguir para a balança chamada 
“lenta”. Entretanto, enquanto as medições na balança 
seletiva indicarem o peso dentro dos limites legais, os 
veículos são direcionados novamente para a rodovia. Mas, 
em alguns casos não existe tal balança seletiva, sendo os 
veículos direcionados diretamente para a balança lenta. 
Na balança lenta é feita a fiscalização do cumprimento do 
limite de peso dos veículos conforme [2] e [3], onde estão 
estabelecidos os limites de peso e dimensões dos veículos, 
além de constar a liberação de uso dos bitrens, os quais 
anteriormente eram de circulação restrita ao trajeto 
previamente autorizado pelas AET – Autorização Especial 
de Trânsito. Foi verificado um incremento significativo do 
número de veículos bitrem nas rodovias [4]. 

Conforme a legislação metrológica [5], todos os 
instrumentos de medição envolvidos na atividade de 
fiscalização devem ser submetidos ao controle 
metrológico do Inmetro. A autarquia federal é responsável 
pela aprovação dos modelos de instrumentos de pesagem 
e pela fiscalização do uso dos mesmos de forma a manter 
as características metrológicas estabelecidas nas portarias 
de aprovação de modelo.    

Considerando-se que os muitos instrumentos de 
pesagem foram aprovados tendo em vista outra realidade 
da frota nacional, verificou-se a necessidade de avaliar se 
os sistemas de pesagem, compostos de instrumentos de 
pesagem e as instalações respectivas, atendem a esta 
moderna configuração de veículos.  

 
 
MÉTODO 
 
     Utilizando-se como base os procedimentos descritos na 
metodologia de ensaio/verificação de instrumentos de 
pesagem estabelecida pelo Inmetro, anexa à portaria de 
aprovação de modelo do instrumento de pesagem, foram  
considerados como valores de referência as medições 
realizadas em um instrumento de pesagem estática para a 



comparação das médias dos valores registrados na balança 
dinâmica, instalada no posto de pesagem na BR 040 Juiz 
de Fora -Rio.  

Para as indicações de veículos e cargas utilizados foi 
adotada como referência a minuta de recomendação R134 
da OIML [6], a qual prevê o uso de veículos com dupla 
articulação, no caso definido o bitrem para a realidade 
brasileira, considerando-se os veículos com carga próxima 
do limite e sem carga. Considerando os aspectos de 
análise experimental, o número de medições obtida foi em 
quantitativo superior ao estipulado nos procedimentos 
metrológicos normais, além de se considerar a análise 
estratificada de valores para cada faixa de velocidade e de 
carga, conforme os veículos utilizados nos ensaios.   

Definiram-se os veículos da seguinte maneira: em um 
caminhão 3C, uma carreta 2S3, e um bitrem 3T4, foram 
realizadas duas fases distintas de pesagens. Cada fase com 
os veículos carregados e vazios, em três faixas de 
velocidades estipuladas, em séries de pesagens em num 
total próximo à 1000 medições. 

Foram pesados os veículos passando pelas 
extremidades laterais das placas de pesagens. Outra 

situação de ensaio realizado com o uso de suspensor 
(dispositivos que elevam os eixos dos veículos, passando 
o peso para outro eixo do conjunto eixos).  

 
RESULTADOS  

 
Com o propósito de facilitar a análise comparativa dos 

valores foram registrados os valores percentuais relativos 
à dispersão das medições em função do desvio padrão da 
média, dos mesmos veículos submetidos às seqüências de 
pesagens. Desta forma, foi comparada a variação dos 
valores em relação à média das pesagens, em função dos 
vários veículos submetidos às pesagens na mesma 
instalação. Através dos resultados, foi constatado que 
existe diferença entre os vários tipos de veículos 
utilizados nos ensaios.  

Analisando-se a variação dos valores de carga por 
eixos, fica evidenciado na Tabela 1 que os veículos 
bitrens apresentam uma maior variação percentual, 
atingindo até 6,81% em pesagens em movimento em 
2km/h.  

    
Tabela 1: Dispersão das pesagens por eixo a 2 km/h 

 
Vel.  2km/h Medidas de dispersão percentual das pesagens por eixos Etapas 

Veículo 1 2 3 4 5 6 7 

Caminhão vazio 1,13 1,76 0,96     

caminhão carregado 0,70 0,44 0,65     

Carreta vazia 1,30 1,70 0,83 2,70 2,28   

carreta carregada 1,06 1,10 1,27 2,90 3,48   

Bitrem vazio 1,24 2,24 3,10 1,95 2,23 2,39 3,33 

1 

bitrem carregado 4,47 5,92 1,98 1,44 1,80 6,81 5,71 

Caminhão vazio 0,69 1,67 1,55     

caminhão carregado 0,82 0,94 1,21     

Carreta vazia 0,85 0,71 1,76 2,22 1,69   

carreta carregada 1,15 0,77 1,30 0,74 1,15   

Bitrem vazio 0,46 1,60 2,54 0,88 1,09 1,46 1,47 

2 

bitrem carregado 0,99 1,97 1,81 1,17 1,09 1,00 0,95 

 
 
     
 Na Tabela 2, relativo às medições a 4km/h foi 
observado que novamente o veículo bitrem apresenta o 
maior índice de dispersão dos resultados com 4,32% para 
o sétimo eixo. Na Tabela 3, igualmente, foi observado o 
mesmo sétimo eixo com maior índice.  
    As variações acentuadas relacionam-se com os fatores 
de funcionamento do instrumento de pesagem, com as 
condições de instalação e com a qualidade da pista para 
pesagem. É importante que se evite o acúmulo de líquido 
e a erosão no pavimento [7]. O pavimento da pista no 
posto de pesagem,  anterior e posterior à pesagem, deve 
possuir o comprimento adequado à extensão dos veículos 
correspondentes ao tráfego local, recomenda-se que as 
pistas destinadas às pesagens sejam construídas com 

pavimento rígido e sem ondulações ou desníveis em 
excesso [8].          
     Com relação aos valores de PBT (Peso Bruto Total), 
foram registrados as medições na Tabela 4, onde os 
valores estão descriminados conforme o tipo de veículo e  
carga, com relação a primeira e a segunda fase de 
medições. Foi observado que nas duas fases o maior 
índice de dispersão está relacionado com o bitrem.   
     Com relação aos valores de desvios na Tabela 5, 
obtidos entre a diferença do valor médio e o valor de 
referência, igualmente para facilitar a comparação foi 
registrado na forma percentual, tendo como denominador 
o próprio valor de referência. Nesta análise foi verificado 
que os valores superiores destinam-se ao veículo bitrem 



novamente, porém em valores negativos, o que significa 
que o valor médio das pesagens foi inferior ao valor de 
referência. Foi observada uma ligeira variação entre os 
valores percentuais nas diferentes velocidades: 2 km/h,    
4 km/h e 6 km/h. Os valores relativos ao caminhão 
carregado, na segunda fase, devem levar em consideração 

que as pesagens foram realizadas em dia de chuva, desta 
forma as medições para este veículo podem ter sido 
influenciadas por este fator, considerando que a chuva em 
excesso dificulta o funcionamento do instrumento de 
pesagem.

 
 

Tabela 2: Dispersão das pesagens por eixo a 4 km/h 
 

Vel.  4km/h Medidas de dispersão percentual das pesagens conforme os eixos Etapas 

Veículo 1 2 3 4 5 6 7 

caminhão vazio 1,10 1,85 2,55         

caminhão carregado 1,30 1,68 1,02         

carreta vazia 0,36 0,79 1,22 1,13 1,37     

carreta carregada 0,89 0,57 0,82 1,69 3,31     

bitrem vazio 2,19 2,38 2,60 2,50 2,76 3,09 2,33 

1 

bitrem carregado 3,35 1,65 1,64 1,31 1,30 0,82 4,32 

caminhão vazio 0,38 1,11 2,15         

caminhão carregado 0,61 0,75 0,57         

carreta vazia 0,78 1,28 2,32 2,06 2,05     

carreta carregada 0,44 0,44 1,38 0,71 0,55     

bitrem vazio 0,73 1,92 1,88 1,53 1,71 1,85 3,11 

2 

bitrem carregado 2,72 1,58 1,98 0,78 1,13 1,49 1,14 

 
 

Tabela 3: Dispersão das pesagens por eixo a 6 km/h 
 

Vel.  6km/h Medidas de dispersão percentual das pesagens conforme os eixos Etapas 

Veículo 1 2 3 4 5 6 7 

caminhão vazio 0,61 1,91 2,98         

caminhão carregado 0,88 0,83 1,34         

carreta vazia 0,54 0,99 1,21 1,23 1,74     

carreta carregada 1,15 0,71 1,09 1,11 1,48     

bitrem vazio 2,96 2,82 3,36 1,75 1,93 2,28 4,68 

1 

bitrem carregado 2,23 1,21 1,85 2,40 1,33 1,49 1,85 

caminhão vazio 0,63 1,51 1,88         

caminhão carregado 1,04 0,85 0,91         

carreta vazia 0,68 0,69 2,53 2,02 1,62     

carreta carregada 1,07 0,72 1,14 0,79 1,24     

bitrem vazio 0,78 1,72 2,50 1,96 1,52 2,43 2,65 

2 

bitrem carregado 0,93 1,50 1,98 1,93 1,15 1,40 3,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabela 4: Dispersão das pesagens PBT  

 
Valores de dispersão percentuais para o PBT Etapas 

Veículo  2 km/h 4 km/h 6 km/h 

Caminhão vazio 0,72 1,04 0,91 

Caminhão carregado 0,43 0,60 0,54 

Carreta vazia 0,46 0,42 0,55 

Carreta carregada 1,12 0,93 0,44 

Bitrem vazio 1,66 1,48 1,61 

1 

Bitrem carregado 0,76 0,86 0,72 

Caminhão vazio 0,86 0,78 0,79 

Caminhão carregado 0,70 0,36 0,51 

Carreta vazia 0,73 0,83 0,62 

Carreta carregada 0,58 0,49 0,46 

Bitrem vazio 0,65 0,99 0,93 

2 

Bitrem carregado 0,44 0,64 0,90 

 

     
.   
 

 

Tabela 5: Desvio das pesagens do PBT 
 

Valores de desvio percentuais para o PBT Etapas 

Veículo  2 km/h 4 km/h 6 km/h 

caminhão vazio -2,23 0,27 3,21 

caminhão carregado -1,18 -3,16 3,21 

carreta vazia 0,93 0,34 0,42 

carreta carregada -3,15 -2,73 -4,18 

bitrem vazio -0,03 -0,01 2,56 

1 

bitrem carregado -1,58 -1,93 -0,40 

caminhão vazio -2,70 -0,40 3,07 

caminhão carregado -4,50 -6,10 -3,20 

carreta vazia -0,80 0,51 3,75 

carreta carregada 0,50 3,00 2,50 

bitrem vazio -2,50 -1,30 1,27 

2 

bitrem carregado -4,70 5,20 -4,10 

 
     
    Com relação à análise do resultado da pesagem do 
PBT, Quadro 6, tendo como base os efeitos da dispersão e 
do desvio, foi considerada a soma destas parcelas, em 
módulo, de forma a eliminar o efeito dos sinais negativos. 
Considerando o fato da dispersão, os valores podem ser 

positivos ou negativos, ou seja, acrescentar ou reduzir o 
valor da média. Além, do fato do desvio, também, poder 
ser negativo ou positivo. Nesta situação, igualmente, foi 
identificado o bitrem como sendo o veículo que acusou o 
maior erro médio durante as pesagens. 

 
 
 
 
 
 
 



Quadro 6: Erros das pesagens do PBT 
 

Valores de erro médio percentuais para o PBT Etapas 

Veículo  De 2 km/h a 6 km/h 

caminhão vazio 2,80 

caminhão carregado 3,04 

carreta vazia 1,14 

carreta carregada 4,18 

bitrem vazio 2,45 

1 

bitrem carregado 2,08 

caminhão vazio 2,87 

caminhão carregado 5,12 

carreta vazia 2,41 

carreta carregada 2,51 

bitrem vazio 2,55 

2 

bitrem carregado 5,33 

 

     Para a análise mais detalhada da pesagem do bitrem, 
foram realizados ensaios de pesagem de forma a 
proporcionar a passagem do veículo nas extremidades das 
placas de pesagens, visto que de acordo com o 
comprimento mais longo do veículo, em relação aos 
demais veículos, esta atividade pode ocorrer em uma 
pesagem onde não há as limitações corretas da largura da 
pista. Nesta análise, foi observada uma variação com 
relação a pesagem no centro da plataforma de 
aproximadamente 1%, e entre as extremidades laterais 
direita e esquerda de aproximadamente 2%. Outro fator 
também considerado nos ensaios realizados foi a atividade 
do suspensor durante as pesagens, de forma a caracterizar 
a manipulação dos eixos durante a pesagem, 
influenciando negativamente o resultado da pesagem.      
 
DISCUSSÃO 
 
     A legislação de trânsito estabelece que os veículos não 
devem prosseguir viagem com excesso de peso. No caso 
de se verificar excesso por eixo a carga deve ser 
remanejada para evitar excessos. Onde se extrapolar o 
limite no PBT deverá haver o transbordo. Os limites 
estabelecidos pelo Contran [9], são de 5% para o PBT e 
de 7,5% para a carga por eixo.  
     Estes instrumentos de pesagem devem ser submetidos 
ao controle metrológico anual do Inmetro, efetuado pela 
Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade Inmetro, 
formada pelos órgãos metrológicos estaduais [IPEM] e 
pelas superintendências do Inmetro nos estados onde não 
existe órgão de metrológia estadual. Este controle 
metrológico funciona de acordo com a metodologia 
própria do Inmetro, diferente do modelo de ensaios 
utilizados neste trabalho. 
     Como uma vantagem destes instrumentos é 
considerada a versatilidade de pesagem.  Estes pesam 
carga por eixo e somam o resultado das parcelas 
correspondentes a cada eixo formando o PBT, a 

adequação eletrônica do sistema de funcionamento é 
obtida através da atualização do programa de 
gerenciamento das informações. Com o surgimento de 
computadores eletrônicos de maior capacidade de 
processamento é cada vez mais fácil desenvolver 
aplicativos para atender a esta demanda. 

Entretanto, considerando-se as desvantagens destes 
instrumentos de pesagem de veículos em movimento, 
pode-se citar a necessidade de uma instalação adequada às 
dimensões dos veículos. Este fator tem como fundamento 
a necessidade de garantir que no deslocamento dos 
veículos, durante o trajeto ao longo da pista de pesagem, 
não haja influência de outras forças que não a da 
gravidade, se evitada a vibração do veículo. Além do fato 
de que durante a pesagem é importante evitar a aceleração 
ou desaceleração dos veículos. Apesar de alguns 
instrumentos mais modernos poderem atenuar parte deste 
efeito. 

Neste estudo de caso pode-se apreciar que o limite de 
excesso de peso estabelecido pelo Contran de 5%, no caso 
do bitrem, é absorvido pelo instrumento de pesagem que 
atingiu até 5,33% em valores médios. Porém para os 
valores de carga por eixos, as dispersões dos resultados 
foram inferiores a 7,5%. 

Outro ponto importante é a abordagem metrológica, a 
qual exige que o instrumento de pesagem quando 
verificado, em períodos de um ano, apresentem erros 
dentro do intervalo de ± 2,5%. Considerando a 
metodologia estipulada nas portarias de aprovação de 
modelo, a qual difere em relação a utilizada neste ensaio. 

Entretanto, em outro ensaio realizado [10], conforme a 
metodologia estipulada em portaria de aprovação de 
modelo do Inmetro, também foi comprovada a 
necessidade de ajustar o funcionamento dos instrumentos 
de pesagem `a realidade do tráfego local, no caso do uso 
de bitrens. 

  



CONCLUSÕES 
 
Neste trabalho ficou evidenciada a necessidade de 

adequar os instrumentos de pesagem à realidade do 
tráfego nacional, considerando o uso de veículos mais 
extensos e com maior número de eixos. Tendo em vista as 
influências nas pesagens dos fatores ligados ao uso dos 
instrumentos de pesagem, e a manipulação dos mesmos, a 
fiscalização do uso se torna cada vez mais necessária.  

Porém, estes ensaios não podem ser conclusivos 
quanto à eficiência dos instrumentos de pesagem para os 
veículos bitrens em geral, por se tratar de um ensaio 
realizado em um posto de pesagem específico. Mas, sem 
dúvida, estes resultados despertam a atenção para que se 
verifique a adequação dos demais postos de pesagem a 
esta condição dos veículos bitrens, ou de outros veículos 
mais longos com maior número de eixos conforme o 
tráfego local. 

O Instrumento de pesagem adequado aos veículos 
mais extensos como o bitrem, com um programa de 
manutenção eficiente, é capaz de identificar o peso dos 
veículos de forma mais eficaz. Desta forma, podem-se 
reduzir acidentes e o desgaste prematuro das estradas, 
decorrentes do excesso de peso dos veículos de carga.       
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