


Fique atento: o tacógrafo de seu 
caminhão está sujeito à fiscalização 
do IPEM-SP em todas as estradas do 
Estado. As multas podem variar de
R$ 768 a R$ 5 mil, dobrando na 
reincidência. Por isso, mantenha seu 
certificado de verificação atualizado. 

Saiba como manter seu cronotacógrafo em dia 

Considerado a “caixa preta” dos caminhões e dos veículos 
com capacidade para mais de 10 passageiros, como é o 
caso das vans escolares, o cronotacógrafo (ou tacógrafo, 
como é mais conhecido) é fundamental para a segurança 
nas estradas, pois registra as informações do percurso, 
como respeito aos limites de velocidade, distância 
percorrida e tempo de direção sem paradas. Por isso, 
esses veículos devem trafegar com o certificado de 
verificação emitido pelo IPEM-SP em dia.

Como verificar meu cronotacógrafo?

Depois de instalado no veículo, o equipamento precisa 
ser verificado a cada dois anos, ou sempre que passar por 
reparo ou manutenção. Para verificá-lo, é necessário 
comparecer a um posto de ensaio credenciado pelo 
Inmetro com a GRU (Guia de Recolhimento da União) 
devidamente quitada. No local, seu cronotacógrafo 
passará por ensaios, receberá os selos necessários e será 
emitido o certificado de verificação. 

Caso não encontre um posto de ensaio próximo, 
compareça a um posto de selagem cadastrado, também 
com a GRU quitada, que irá selar o equipamento e emitir 
um certificado de verificação válido por três meses, até 
que você possa comparecer a um posto de ensaio.
A relação de postos de ensaio e selagem, além do link 
para impressão da GRU, estão disponíveis no site:  

Qual é a selagem obrigatória no cronotacógrafo?

Quando verificado, o tacógrafo recebe dois tipos de selo. 
Um deles é o selo plástico (amarelo) com arame, colocado 
na conexão do cabo do equipamento com a caixa de 
câmbio e/ou no corpo do instrumento. O outro selo é um 
adesivo colocado em locais definidos pela portaria de 
aprovação de cada modelo aceito pelo Inmetro (Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). 
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PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Identificação dos motoristas (primeiro e 
segundo), preferencialmente colocar o nome.

Identificação do veículo, 
preferencialmente colocar a placa.

Data de colocação do disco.

O disco diagrama deve ser trocado a 
cada 24 horas ou sete dias, de acordo 
com os modelos aprovados e descritos na 
portaria Inmetro/Dimel. O disco diário 
é único, enquanto o semanal é composto 
por 7 discos interligados.

PREENCHIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO

Destino da viagem. Para onde o veículo dirige.

Quilometragem inicial, quando o disco foi colocado.

Quilometragem final, quando o disco foi retirado.

Total da distância percorrida pelo veículo 
(km = km final - km inicial).
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