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RESUMO

Este artigo visa apresentar o comportamento dos veículos de transporte de carga nas rodovias, considerandos os
caminhões truck de três eixos aos bi-trens de sete eixos, chamados combinação de veículos de carga, sob o aspecto
de desgaste das rodovias, vida útil do pavimento e segurança nas estradas. Na introdução, são apresentados os
aspectos de utilização do transporte de carga no Brasil, os diferentes veículos mais utilizados nas rodovias, os fatores
de desgaste, os aspectos de excesso de peso e a utilização de instrumentos de pesagens para a fiscalização do peso.
Em seguida, estão relacionados diferentes cálculos para o dimensionamento do pavimento das estradas, comparando-
se entre as variáveis utilizadas. Na seqüência, são apresentados os elementos utilizados na metodologia de trabalho,
como o ensaio em campo na rodovia BR316 e a ferramenta de Monte Carlo. Por fim, são destacadas algumas
considerações sobre o dimensionamento adequado à realidade das rodovias e a necessidade de avaliação dos riscos
atuais de um pavimento sub dimensionado.

PALAVRA-CHAVE: Pesagem de Veículo, Desgaste de Rodovia, Pavimento.

ÁREA TEMÁTICA: Segurança Viária
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1. INTRODUÇÃO

No transporte rodoviário brasileiro, o setor de cargas representa 70,6% do número de empresas e
54,4% da receita líquida do setor (IBGE 2002), sendo o controle do excesso de peso dos
caminhões um fator preocupante para as autoridades. Atualmente, no Brasil o limite de peso total
dos veículos é 74t com AET - autorização especial de transporte, e de 57t para circulação normal,
anteriormente, era estabelecido em 45t. A maioria dos projetos das rodovias foi desenvolvida
durante a vigência do menor limite, sendo os critérios principais de dimensionamento do
pavimento das estradas: o volume de tráfego, a carga por eixo e a resistência do solo. O aumento
do número de veículos de transporte e o acréscimo do limite de peso bruto total apresentam riscos
para a maioria das rodovias, pois as mesmas operam com sobre carga. Atualmente os critérios de
dimensionamento das estradas, segundo a AASHTO (American Association of State Highway
and Transportation Officials) contemplam outros fatores, além dos anteriores, consideram a
durabilidade do piso e a composição dos veículos.

Para a fiscalização do peso dos veículos, são utilizados instrumentos de pesagen dinâmica
instalados em praças de pesagens nas estradas, os quais estimam a força aplicada pelas rodas
sobre o piso, sendo esses procedimentos de avaliação desenvolvidos pela American Standard Test
Material – ASTM( 2002). Diferentes pesquisadores estudaram sistemas de medição dinâmica,
entre eles: Ono(1998), que desenvolveu um sistema de medição do peso de veículos através da
média dos sinais emitidos de uma plataforma de pesagem, utilizando algoritmos matemáticos
para estimar a massa do veículo, também realizou estudos considerando fatores como o erro
causado pela inclinação da plataforma de pesagem e pela aceleração do objeto a ser pesado.
Kumme (1996) estudou processos de calibração para os transdutores de força. Danaci (2001)
estudou processos de pesagem para alta velocidade baseados no método de regressão não-linear
de Gauss-Newton e Hyunz-gyn (2004) estudou a influência dos pneus na transmissão de força do
veículo ao solo.

2. INFLUÊNCIA DO PESO DOS VEÍCULOS NO DIMENSIONAMENTO DE
PAVIMENTOS

A utilização de instrumentos de pesagem de veículos rodoviários tem fundamental importância
no processo de dimensionamento das estradas, pois, são levados em consideração os elementos
de resistência do solo e o peso dos veículos que deverão trafegar pela rodovia.

Segundo o manual de pavimentação do DNER(1996), o pavimento é dimensionado em função do
número equivalente(N) de operações de um eixo tomado como padrão, durante o período de
projeto escolhido. O manual apresenta os fatores de equivalência de operação entre eixos simples
e em tandem, com diferentes cargas e o eixo simples padrão com carga de 8,2t(18.000 lb).



Sendo v1 volume médio diário de tráfego no ano de abertura em um sentido e admitindo-se uma
taxa de t% de crescimento anual, em progressão aritmética, o mv volume médio diário de tráfego,
em um sentido no período de P anos, será conforme a Eq.(1):
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O volume total de tráfego vt, (em um sentido) durante o período, será de acordo com a Eq.(2):

mt xPxvv 365= (2)

Admitindo-se uma taxa t% anual em progressão geométrica, o volume total do tráfego vt, durante
o período é dado por Eq.(3):
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Conhecendo tv , calcula-se N, que é o número equivalente de operações de eixo simples padrão
durante o período de projeto e o parâmetro de tráfego usado no dimensionamento, em Eq (4) e
(5):

      N = vt x(F.E) x (F.C.) (4)

     (F.E) x (F.C.) = F.V. (5)

F.E. é um fator de eixos, isto é, um número que, multiplicado pelo número de eixos que operam,
dá o número de eixos correspondentes. F.C é um fator de carga, isto é, um número multiplicado
pelo número de eixos que operam, dá o número de eixos equivalentes ao eixo padrão. F.V. é um
fator de veículo, isto é, um número que multiplicado pelo número de veículos que operam, dá
diretamente o número de eixos equivalentes ao eixo padrão.

Para o cálculo de F.E., F.C. e F. V., é necessário conhecer a composição de tráfego. Para isto,
faz-se uma contagem do tráfego na estrada que se está considerando, estudando-se um certo
volume de tráfego, (para o período de amostragem). Faz-se a contagem do número total de eixos
n, e pesam-se todos esses eixos. O CENTRAN (centro de excelência em engenharia de
transporte) na realização da Semana Nacional de Contagem de Tráfego, em 2005, com registro de
origem, destino e classificatória dos tipos de veículos em 109 postos de contagem, registrou os
percentuais de veículos utilizados no trânsito nacional, demonstrados na Tabela 1.



Tabela 1 – Percentual dos tipos de veículos no trânsito no Brasil.
Tipos de

Veículos

motos Reboques combinados Semi-

reboques

Caminhõe

s simples

Ônibus Passeio

Percentual 4,9 0,3 4,6 15,8 19,4 4,5 50,5

Segundo a ASTM (American Standard Test Material) e a AASHTO (American Association of
State Highway and Transportation Officials), para pavimentos flexíveis a influência dos fatores
relacionados aos aspectos construtivos, volume de tráfego e durabilidade estão relacionados com
a carga por eixos através das equações abaixo (6, 7 e 8):
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tw = Número de carga de eixos, com dois pneus, no período de tempo t;

SN  = Número estrutural, índice derivado do volume de tráfego e condições de estrutura das vias,
espessuras e material de construção.

1L = carga por eixo simples ou em tandem, lb/1000.

2L = código de tipos de eixos, 1 para eixo simples e 2 para conjunto em tandem.
β = função do projeto e influência da variação de carga e da curva p e w, curva de durabilidade.

tG = função da perda de durabilidade relativa ao ponto onde tp =1,5.

tp = durabilidade no final do tempo.

Durabilidade é propriedade do pavimento para o tempo da observação de serviço para alta
velocidade e grande volume de tráfego de caminhões.

Segundo a AASHTO, inicialmente considerou-se o efeito do excesso de carga dos caminhões que
é calculado, utilizando-se a equação (9):

FECi = (Wi / Wp)b (9)

Onde



FECi : fator de equivalência de carga.
Wi: carga por eixo genérico.
Wp: carga por eixo tomada como padrão 82 kN.
b: expoente definido pela AASHO e CE (exército dos USA).

Porém em 2004, adotou-se a relação da equação para o cálculo do eixo equivalente, para
pavimentos flexíveis:
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nLLEF ,  = fator de carga equivalente, número 18000 lb por carga de eixo único aplicada,
equivalente a uma carga L, para um tipo n de eixo, correspondente a uma flexibilidade do
pavimento SN e durabilidade pt.

iL = carga i para o eixo tipo considerado, lb/1000,
n = código de tipo de eixo.

Segundo a circular E-C079 (2005), do corpo de pesquisa em transporte da academia americana
dos E.U.A, a qual discorre sobre o procedimento de calibração da carga e dos fatores de
resistência aplicados ao limite de projetos geotécnicos, conforme as perspectivas de projeto
desenvolvidas pela AASHTO (2004), a equação(11) é a base para  representar o limite de
resistência:

∑ ≤ nnii RQ ϕγ (11)

onde: γ é o fator de carga.

niQ = componente de carga específico.

∑ =niiQγ  somatório dos fatores de carga aplicados no estado limite considerado.
=ϕ fator de resistência.

nR = limite de resistência nominal.



Para estabelecer uma relação matemática ente as variáveis relacionadas na calibração foi
desenvolvida outra equação (12), com o objetivo de facilitar as interações de valores para a
estrutura geométrica estabelecida.

0≥− nQnR QR γϕ (12)

Onde:
nR = valor de resistência nominal.

nQ = valor de carga nominal.

Rϕ = fator de resistência.

Qγ = fator de carga.

Sendo considerado a equação (13) para o estado limite da equação anterior, inserindo valores
randômicos para as variáveis correspondentes:

0≥−= QRg (13)

Onde:
g = variável aleatória representando a margem de segurança.
R = variável aleatória representando a resistência.
Q = variável aleatória representando a carga.

Onde o nível de confiança da relação entre a resistência e a carga estão representados por β ,  o
qual significa:
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Onde:
gCOV = coeficiente de variação da função g .

Podendo também considerar β  como sendo:
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Onde:
R = média dos valores de resistência.
Q = média da carga.

2
Rσ  = desvio padrão da resistência.
2
Qσ = desvio padrão da carga.

3. VIDA ÚTIL DO PAVIMENTO

Segundo Albano 1998, e Schliesser e Bull, 1994, os ciclos de vida de um pavimento estão
descritos em fases, conforme a classificação em fases e o diagrama da Figura 1.

Figura 1 - Ciclo de vida de uma rodovia pavimentada, Albano 1998, e Schliesser e Bull, 1994.

Fase A – Construção: a rodovia está em estado ótimo somente no dia da entrega ao tráfego,
satisfazendo plenamente ao usuário.
Fase B – Deterioração Lenta: a rodovia sofre pela passagem do tráfego um processo de
debilitação lenta e pouco visível. Quando não há manutenção preventiva, este período, dura de
seis a oito anos,
Fase C – Deterioração Acelerada: os efeitos da fadiga começam a surgir. A rodovia resiste cada
vez menos ao tráfego. No início, não há repercussão estrutural e as trincas não são visíveis há um
observador comum. Com o passar do tempo pode-se observar mais falhas, agora visíveis, estando
a rodovia próxima ao final da fase, com a estrutura danificada. Um esquema consciente de
manutenção deve ser desencadeado no início desta fase.



Fase D – Deterioração Total: observa-se a perda do pavimento e o tráfego de veículos torna-se
difícil, a velocidade média de percurso diminui e a capacidade da rodovia torna-se reduzida.

4. EXPERIMENTO

Como foi apresentado nos itens anteriores, o projeto do pavimento de uma rodovia tem relação
com o peso dos veículos, tipo de eixo e a vida útil é reduzida devido ao efeito da sobrecarga de
peso nos veículos e aumento do tráfego. Portanto, o controle de peso realizado por instrumentos
de pesagem tem sido uma ferramenta importante, para evitar o desgaste prematuro da rodovia.

Com objetivo de comprovar a necessidade de se considerar os fatores relativos à composição do
veículo e às condições dos pneus dos veículos nas estradas, realizou-se ensaios de pesagem
dinâmica de caminhões em uma balança instalada na rodovia BR 316 de duas faixas de
rolamento, no estado do Piauí, em 2005.

Através do uso de um balança dinâmica, instrumento instalado em uma praça de pesagem,
especialmente construída para esta finalidade, para a pesagem de veículos em movimento em
baixa velocidade onde são fiscalizados os veículos com excesso de peso, verificou-se a variação
da força exercida pelo veículo sobre o solo, para diferentes composições de cargas e tipos de
veículos. Esta variação foi constatada comparando-se os valores dinâmicos com o peso dos
veículos verificados em uma balança estática, onde não existe a influência dos elementos
dinâmicos do veículo, como a variação do efeito de mola e amortecimento da suspensão, o efeito
de arraste das rodas e a vibração provocada pela forças de deslocamento do veículo.

Para a realização das medições foi analisada uma pista simples, de duas faixas, e diferentes tipos
de veículos, abordando a maioria das classificações da frota nacional, incluindo o novos tipos de
veículos de maior capacidade, com permissão normal de uso de até 57t, no momento da medição,
onde foram considerados:

• Pista simples: largura = 7,20 m (em duas faixas de 3,60m/cada); acostamentos: Tipo I -
largura = 5,00m (2,50m de cada lado);

• Veículos: para caracterizar a maioria dos tipos de veículos utilizados para o transporte de
carga rodoviária na frota nacional, foram utilizados cinco tipos de veículos, conforme a
descrição seguinte e a figura 1:

V1. 3C -Três eixos - truck leve.
V2. 3C - Três eixos (com carregamento superior ao anterior) – truck pesado.
V3. 2S3 - Cinco eixos – com reboque – carreta.
V4. 3T4 - Sete eixos – com reboque e engate- bi-trem tanque.
V5. 3T4 - Sete eixos – bi-trem para cargas à granel.



• Cargas: com o objetivo de analisar a capacidade de medição do equipamento em
diferentes níveis de utilização, tendo como referência a resolução do Contran – Conselho
Nacional de Trânsito 185/2005, sobre os limites de peso e dimensões dos veículos, foram
divididos os carregamentos com valores em toneladas nas faixas:

V1. 12t a 16t,
V2. 22t a 26t
V3. 32t a 36t
V4. 42t a 46t
V5. 52t a 56t

Figura 2 - Representação dos tipos de veículos utilizados no teste.

Após a escolha dos veículos, conforme a definição dos parâmetros anteriores, verificaram-se os
pesos dos veículos de V1 a V5, de forma estática e dinâmica. A forma dinâmica obtida quando os
veículos passaram sobre o instrumento de pesagem com velocidade controlada de até 12km/h, O
valor estático, obtido em um instrumento de pesagem estática.  Em seguida, estabelecendo uma
comparação entre o valor dinâmico e o valor estático, considerando esta diferença o desvio:
considerado positivo quando o valor médio é maior que o valor estático e considerado negativo
quando valor médio é menor que o valor estático. Os valores dinâmicos são representados pela
média das medições dinâmicas(± ) o desvio padrão em relação a esta média. Os valores estão
considerados para cada tipo de veículo utilizado. Os resultados estão expressos na Tabela 2.

Tabela 2 – Comparação entre o peso estático e o peso dinâmico de veículos de carga rodoviária
Veículos Valor dinâmico Valor

estático
Desvio
médio

Positivo Negativo

V1 12109,3kg± 466,47kg 12340kg 1,87% X
V2 23004,0kg± 188,22kg 22840kg 0,72% X
V3 34797,3kg± 306,98kg 34560kg 0,69% X
V4 41713,0kg± 1355,10kg 46340kg 9,99% X
V5 51730,7kg± 611,94kg 52870kg 2,16% X

3C

2S3

3T4



Sendo:
x = média das medições dinâmicas.

ev = valor estático.

Desvio médio = 
e

e

v
vx −

Pela simulação computacional, através do uso da técnica de Monte Carlo, foram analisados os
valores considerando até 100.000 interações, para a análise de incertezas da pesagem dinâmica,
obtendo-se os valores conforme a Tabela 3. Mesmo com uma incerteza menor que o valor do
desvio padrão, ainda é verificado o desvio do valor estático em função do valor médio das
medições dinâmicas.

Tabela 3 – valores da pesagem dinâmica dos veículos, até, 12km/h.
Veículo Valores de pesagem dinâmica
V1 12109,3kg± 240,53kg
V2 23004,0 kg± 98,59kg
V3 34797,3kg± 159,40kg
V4 41713,0kg± 699,97kg
V5 51730,0kg± 316,42kg

Através dos valores de desvios verificados entre os tipos de veículos, pode-se comprovar a
infuência das diferentes composições de eixos no valor medido dinamicamente, que pode variar
sendo maior ou menor que o valor estático, neste caso de velocidades até 12km/h. No caso do
veículo V4 foi registrado um valor muito diferenciado, devido a problemas de presão em um dos
pneus de um dos eixos.

CONCLUSÃO

O controle do peso de veículos é um fator determinante para a conservação das estradas. A
pesagem por eixo de caminhões é a forma de se evitar uma sobrecarga no pavimento das
rodovias, devido o peso por eixo ser considerado no dimensionamento das mesmas. Os  vários
tipos de veículos apresentam comportamentos diferênciados quanto à avaliação por eixo,
conforme demonstrado no trabalho, que podem ser registrados em velocidade de até 12km/h
forças maiores ou menores que o peso medido com o veículo estacionado, podendo variar até
aproximadamente 10%, para um veículo com problemas de pressão de ar nos pneus. Entretanto, a
fiscalização deve utilizar instrumentos de pesagem com o devido controle metrológico, afim de
garantir a confiabilidade das medições. A manutenção das estradas também deve incluir uma
reavalição das normas de projetos de engenharia  antigos para as caracteristicas atuais de trafego,
devido ao acréscimo da utilização de veículos e com  caracteristicas diversas.
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