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INFLUÊNCIA DA RESTRIÇÃO AOS EXCESSOS 
DE CARGA DOS VE~CULOS RODOVIÁRIOS 

NOS CUSTOS DOS PAVIMENTOS 

Admitindo-se aue a demanda por transriorte rodoviário riermaneca 
inalterada caso seja ikplantadoum.sistema de fiscalização capaz de impedir a 

ocorrência de excessos de carsa, conduz-se uma análise das conseauéncias 
dessa fiscalizaç& na vida út i l  dos pavimentos. 

A redução dos custos anuais dos pavimentos é quantificada 
em função do tráfego médio diário e da estrutura dos pavimentos, classificando-se 

estes, de acordo com o número estrutural, em leves. médios e robustos. 
Os resultadm finais são apresentados em um gráfico 

de forma a facilitar possíveis aplicações práticas do presente trabalho. 

Uma das importantes conclusões do 
ensaio rodoviário da AASHO é que o dano 
causado aos pavimentos por um eixo au- 
menta aproximadamente com a quarta po- 
tência do peso estático desse eixo. Dessa 
forma. é de esperar-se que excessos de car- 
ga por eixo reduzam a vida de serviço dos 
pavimentos existentes. 

Apresenta-se neste trabalho uma ava- 
liação dos benefícios aos pavimentos que 
decorreriam da obediência aos limites le- 
gais de carga por eixo. Pressupõe-se, nessa 
av.aliação, que a demanda por transporte ro- 
doviário permaneça inalterada caso seja im- 
plantado um sistema de fiscalização capaz 
de impedir o tráfego de veículos com sobre- 
carga. 

HABITO DE CARGA DOSVEICULOS 
COMERCIAIS 

Grande parte das pesagens de veículos 
em rodovias brasileiras tem sido feita com 
fins de fiscalização, visando multar os veí- 
culos com excesso de peso ou impedir. que 
eles continuem trafegando. Usar os resulta- 
dos dessas pesagens para caracterizar o há- 
bito de carga da totalidade dosveículos da- 
ria uma distribuição de pesos muito afasta- 
da da realidade. Por exemplo, para fins de 
fiscalização veículos vazios normalmente 
não são pesados, embora eles representem 
cerca de 37 por cento dos veiculos comer- 
ciais que trafegam nas nossas rodovias 
(Wright e Queiroz, 1981 ). 

Dessa forma, o hábito atual de carga 
deve ser caracterizado através de pesagens 
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de amostras aleatórias de veículos, conside- 
rando-se que a situação ideal, isto é, pesa- 
gem de todos os veículos em todasas rodo- 
vias durante um intervalo razoável de tem- 
po, seria inexeqoível. 

Visando caracterizar as cargas do trá- 
fego em trechos testes selecionados para es- 
tudo do desempenho dos pavimentos, a 
Pesquisa do Inter-relacionamento dos Cus- 
tos de Construção, Conservação e Utiliza- 
ção de Rodovias - PICR (GEIPOT, 1977) 
pesou cerca de 30000 veículos em 60 rodo- 
vias situadas nos Estados de Minas, Goiás e 
São Paulo e no Distrito Federal. Admite-se 
aqui que essa amostra aleatória seja repre- 
sentativa do hábito atual de carga dos veí- 
culos comerciais brasileiros. Embora essa 
hipótese parwa razoável para caracterizar o 
tráfego na maior parte da rede rodoviária 
pavimentada, seriam necessários levanta- 
mentos especiais para quantificar, com pre- 
cisão, por exemplo, a distribuição de pesos 
por veículos e por eixo em uma rodovia de 
escoamento de grandes produções agrícolas 
na b o c a  da safra. 

I VIDA ÜTIL  DOS PAVIMENTOS E 
CARGAS POR EIXO 

Experiência adquirida nas últimas dé- 
cadas indica que quanto maiores as cargas 
por eixo que solicitam um pavimento mais 
curta será a vida úti l  desse pavimento. Tor- 
na-se de grande interesse conhecer a vida 
Útil média dos pavimentos na situação atual 
e qual seria a vida út i l  desses pavimentos se 
os limites legais fossem obedecidos. 

A deterioração dos pavimentos é nor- 
malmente avaliada através de três indica- 
dores: a)  trincamento; b) irregularidade; 
C) afundamento nas trilhas das rodas. Da- 
dos coletados na PICR indicam ser razoável 
considerar-se que um pavimento atinge o 
fim de sua vida de projeto quando o per- 
centual de áreas com trincas de classe 2 (ou 
superior) é igual a 20% ou quando a irregu- 
laridade desse pavimento chegar a 01 = 60 
contagens por quilômetro (Queiroz, 1981). 

Quanto ao afundamento das trilhas, a expe- 
riência tem mostrado que esse fenômeno 
assume proporções praticamente desprezí- 
veis nos pavimentos brasileiros (GEIPOT. 
1474) 

Dados coletados em pavimentos brasi- 
leiros permitiram desenvolver as seguintes 
equações para prever trincamento e irregu- 
laridade em pavimentos flexíveis (Queiroz, 
1981 ) :  

onde 

TR = percentagem de área trincada; 
LN = logaritmo decimal do número cu- 

mulativo de eixos equivalentes; 
SNC = número estrutural corrigido; 

A = número de anos desde a constru- 
ção do pavimento ou de recapea- 
men to; 

LQl = logaritmo decimal da irregularida- 
de do pavimento, expressa em ter- 
mo de 01 (contagenslkm); 

RH = variável indicadora do estado de 
reabil itação: 

= O como construído, 
= 1 recapeado. 

Aplicando-se os valores limites TR = 
20% e 01 = 60 contagenslkm às Equações 
1 e 2 podem-se obter as expressões corres- 
pondentes ao número de eixos equivalentes 
suportados pelo pavimento até que esses va- 
lores sejam atingidos: 
LNTR = 177.71 I (53.5lSNC + 0,313Al (31 

LNoI = SNC \/ 13.40 - 0.355A i41 

onde 

LNTR = logaritmo decimal do número 
de eixos equivalentes suporta- 
dos pelo pavimento até TR = 
20%: 
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f im de sua vida de projeto quando o per
centual de áreas com trincas de classe 2 (ou 
superior) é igual a 20% ou qu ando a irregu
laridade desse pavimento chegar a OI ~ 60 
contagens por qui lômetro (Ouei roz, 1981). 

Ouanto ao afundamento das trilhas, a ex pe
ri ência tem mostrado que esse fenômen o 
assume proporções praticamente desprez í
veis nos pav imentos brasileiros (GEIPOT, 
1979 ). 

Dados coletados em pav imentos brasi 
leiros permitiram desenvolve r as seguintes 
equações para prever trincamento e irregu
laridade em pav imentos fl ex íveis (Oueiroz, 
1981) : 

TA ' - 57, 7 + 53, 5LN /SNC + 0,313A x LN 111 

LOI ' 1,478-0, 1383RH + 0,00795A + 0,0224ILN/SNCI2 
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onde 

TR percentagem de área trin cad<l ; 
LN logaritmo decimal do número cu

mu la t ivo de ei xos equivalentes; 
SNC número estrutúral corr ig ido; 

A número de anos desde a constru 
ção do pav imen to ou de recapea
menta; 

LOI ~ logari tmo decimal da irregulari da
de do pavimen to, expressa em ter
mo de OI (contagens/km) ; 

RH variável indicadora do estado de 
reabili tação: 

~ O como construído , 
1 recapeado. 

Aplica ndo-se os valores limites T R ~ 
20% e OI ~ 60 contagens/km às Equações 
1 e 2 podem-se ob ter as expressões corres· 
pondentes ao número de eixos equ ivalentes 
suportados pelo pavimen to até que esses va 
Iares sejam at ingidos: 
LN T R ' 177,71 / 153,5/SNC + 0,313AI 

LNOI • SNC .J 13,40 0,355A 

onde 

131 
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loga ri tmo dec imal do número 
de eixos equ iva lentes suporta· 
dos pelo pavimento até TR ~ 
20%; 
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LNQI = logaritmo decimal do número 
de eixos equivalentes suporta- 
dos pelo pavimento até 01 = 60 
contagenslkm. 

Pode-se verificar que o valor de N (isto 
é, número de eixos equivalentes) dado pela 
Equação 3 é menor do que o fornecido pe- 
la Equação 4. Em conseqüência, a Equação 
3 será usada neste estudo para definir o nú- 
mero de eixos equivalentes que um pavi- 
mento pode suportar. O número estrutural 
corrigido, presente na Equação 3, é dado 
por (Hodgeset alii, 1975): 

SNC = SN + 3.51 log CBR - 0,85 (log 
CBR12 - 1.43 (5) 

onde 

SN = número estrutural do pavimento, 
como definido no ensaio rodoviá- 
rio da AASHO; 

CBR = Indice de suporte Califórnia do su- 
bleito. 

O número cumulativo de eixos equiva- 
lentes, N, que solicita um pavimento ao 
longo de sua vida pode ser calculado por: 

onde 

No = número de eixos equivalentes apli- 
cados ao pavimento no primeiro 
ano após a construção; 

A = vida do pavimento em anos; 
r = taxa anual de crescimento do trá- 

fego, em percentagem; 
l n  = logaritmo natural. 

O uso combinado das Equações 3 e 6 
permite obter uma relação entre a vida do 
pavimento em anos, A, e o número inicial 
de eixos equivalentes por ano, No: 

Conhecidos os valores de r e SNC, a 
Equação 7 permite calcular a vida do pavi- 
mento, A, em função do número de eixos 
equivalentes no primeiro ano, No. Uma ta- 
xa de crescimento do tráfego r = 2% pode 
ser considerada uma média das condições 
brasileiras atuais. Quanto ao número estru- 
tural. podem-se considerar valores represen- 
tativos de pavimentos leves, médios e ro- 
bustos. A partir de dados coletados na Pes- 
quisa do Inter-relacionamento dos Custos 
Rodoviários, os seguintes valores médios 
podem ser adotados: 

a) Pavimento leve: SNC = 3.5 
b) Pavimento médio: SNC = 4.6 
C) Pavimento robusto:SNC = 5.7 

Substituindo-se r = 2% e esses valores 
de SNC na Equação 7, obtém-se as relações 
entre No e A para os três tipos de pavimen- 
to. Essas relações estão representadas grafi- 
camente na Figura 1. 

CALCULO DO NUMERO DE EIXOS 
EQUIVALENTES 

Conhecida a composição do tráfego e 
a distribuição de pesos por eixo em cada 
classe de veículos, pode-se obter o número 
médio diário de eixos equivalentes em fun- 
ção do tráfego médio diário de veículos co- 
merciais, usando-se os fatores de equivalên- 
cia apropriados. 

A partir do ensaio da AASHO (1974). 
e considerando um valor médio igual a 3 
para os números estruturais dos pavimentos 
(GEIPOT. 1977). os fatores de equivalên- 
cia para eixcs simples e duplos podem ser 
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logaritmo decimal do número 
de eixos equivalentes suporta
dos pelo pavimento até OI = 60 
contagens/km. 

Pode-se verificar que o valor de N (isto 
é, número de eixos equivalentes) dado pela 
Equação 3 é menor do que o fornecido pe· 
la Equação 4. Em conseqüência, a Equação 
3 será usada neste estudo para definir o nú
mero de eixos equivalentes que um pavi
mento pode suportar. O número estrutural 
corrigido, presente na Equação 3, é dado 
por (Hodges et alii, 1975): 

SNC SN + 3,51 log CBR - 0,85 (log 
CBR)2 - 1,43 (5) 

onde 

SN número estrutural do pavimento, 
como definido no ensaio rodoviá
rio da AASHO; 

CBR (ndice de suporte Califórnia do su
bleito. 

O número cumulativo de eixos equiva
lentes, N, que sol icita um pavimento ao 
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N = 

onde 

A 
r 

1 n = 

___ N_O __ [eAln (1 +r/l00L.] 
ln (1 + r/l00) 

(6) 

número de eixos equivalentes apl i
cados ao pavimento no primeiro 
ano após a construção; 
vida do pavimen to em anos; 
taxa anual de crescimen to do trá
fego, em percentagem; 
logaritmo natural. 

O uso combi nado das Equações 3 e 6 
perm ite obter uma relação entre a vida do 
pavimento em anos, A, e o número inicial 
de eixos equivalentes por ano, No: 

{

No 
log 

1 n(l + rll 00) 

77,7 

53,5/SNC + 0,313A (7) 

Conhecidos os valores de r e SNC, a 
Equação 7 permite calcular a vida do pavi
mento, A, em função do número de eixos 
equivalentes no primeiro ano, No' Uma ta
xa de crescimento do tráfego r = 2% pode 
ser considerada uma média das condições 
brasi leiras atuais_ Ouanto ao número estru
turai, podem-se considerar valores represen
tativos de pavimentos leves, médios e ro
bustos. A parti r de dados coletados na Pes
qu isa do I nter-relacionamento dos Custos 
Rodoviários, os seguintes valores médios 
podem ser adotados: 

a) Pavimento leve: SNC = 3,5 
b) Pavimento médio : SNC = 4,6 
c) Pavimento robusto: SNC = 5,7 

Substituindo-se r = 2% e esses valores 
de SNC na Equação 7, obtém-se as relações 
entre No e A para os três tipos de pavimen
to. Essas relações estão representadas grafi
camente na Figura 1. 

CALCULO DO NÚMERO DE EIXOS 
EOUIVALENTES 

Conhecida a composição do tráfego e 
a distribuição de pesos por eixo em cada 
classe de veículos, pode-se obter o número 
médio diário de eixos equivalentes em fun
ção do tráfego médio diário de veículos co
merciais, usando-se os fatores de equivalên
cia apropriados. 

A partir do ensaio da AASHO (1974), 
e considerando um valor médio igual a 3 
para os números estruturais dos pavimentos 
(GEIPOT, 1977), os fatores de equivalên
cia para eixos simples e duplos podem ser 
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expressos por: 

ps )4,32 a) eixos simples: ns = ( - 
8317 (8) 

b) eixos duplos (tandem): 

A AASHTO não apresenta fatores de 
equivalência para eixos triplos. Entretanto, 
estudos mais recentes desenvolvidos por 
Treybig e Von Quintus (1976) permitiram 
obter a seguinte equação, válida para as 
mesmas condições das equações 8 e 9: 

Nas equações anteriores, Ps, Pd e Pt 
são, respectivamente, as cargas por eixo 
simples, duplos e triplos, expressas em to- 
neladas. 

O fator de equivalência apresentado 
na Equação 8, embora mais indicado para 
eixo simples com rodas duplas, é utilizado, 
no dimensionamento de pavimentos, para 
eixos simples com rodagens singelas ou du- 
plas. Entretanto, uma equação mais precisa 
é obtida a seguir. As tensões verticais indu- 
zidas no pavimento por uma roda simples 
de 3,9t são praticamente as mesmas de uma 
roda dupla de 4,1t (Vuuren, 1969). o que 
significa um fator de 4,1/3,9 = 1.0513, ne- 
cessário para corrigir o efeito da rodagem 
simples. Aplicando essa correção na Equa- 
ção 8, um fator de equivalência mais ade- 
quado para eixos simples com rodas simples 
será: 

onde Pss é a darga no eixo simples com ro- 
das simples, edpressa em toneladas. 

Dessa forma, o número diário de eixos 
equivalentes pode ser calculado em função 
do trhfego médio dihrio deveiculos comer- 
ciais. conhecendo-se a composição do tráfe- 
go e o espectro de cargas por eixo. A rela- 
ção obtida para os veículos comerciais pe- 
sados na PICR é n (atual) = 1,572VCD. 
onde n (atual) é o número diário de eixos 
equivalentes na situação atual; VCD é o 
tráfego médio diário de veículos comerciais. 

EIXOS EQUIVALENTES EM UMA 
SITUAÇAO SIMULADA 

Procura-se comparar o hábito de carga 
atual com uma situação simulada em que os 
limites máximos. legais de carga por eixo e 
cargas totais por veículo sejam obedecidos. 
Com o objetivo de quantificar essa situação 
simulada, serão feitas as-seguintes hipóteses: 

(a) Considera-se inalterada a demanda 
por transporte, isto é, o número de tonela- 
das líquidas transportadas em uma rodo- 
via na situação atual é o mesmo que na si- 
mulada. 

(b) A distribuição de cargas nos veicu- 
10s que não apresentam sobrecarga na si- 
tuação atual será considerada a mesma na 
situação simulada. 

(C) OS veiculos que apresentam sobre- 
carga na situação atual serão substituidos 
por veículos da mesma classe. porém com 
uma carga Citil tal que seus pesos por eixo 
igualem os limites legais. 

Pode-se argumentar, contra a hipótese 
(a), que se os veículos pesados forem impe- 
didos de trafegar com excessos de carga, 
poderia ocorrer aumento nos fretes e, con- 
seqüentemente, redução do número de to- 
neladas transportadas. Entretanto, mesmo 
se ocorresse acréscimo nos fretes, seria ex- 
tremamente dificil estimar a redução cor- 
respondente de demanda. De qualquer for- 
ma, acretida-se que essa redução seria mui- 
t o  pequena, tornando a hipótese admitida 
bastante razoável. 
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expressos por: 

a) eixos simples: ns = (~)4,32 
8,17 (8) 

b) eixos duplos (tandem): 

(~)4, 14 
15,08 (9) 

A AASHTO não apresenta fatores de 
equivalência para eixos triplos. Entretanto, 
estudos mais recentes desenvolvidos por 
Treybig e Von Ouintus (1976) permitiram 
obter a seguinte equação, válida para as 
mesmas condições das equações 8 e 9: 

n = ( . Pt )4,22 
t 22,95 (10) 

Nas equações anteriores, Ps, Pd e Pt 
são, respectivamente, as cargas por eixo 
simples, duplos e triplos, expressas em to· 
neladas. . 

O fator de equ ivalencia apresentado 
na Equação 8, embora mais indicado para 
eixo simples com rodas duplas, é util izado, 
no dimensionamento de pavimentos, para 
eixos simples com rodagens singelas ou du
plas. Entretanto, uma equação mais precisa 
é obt.icla a seguir. As tensões verticais indu
zidas no pavimento por uma roda simples 
de 3,9t são praticamente as mesmas de uma 
roda dupla de 4,lt (Vuuren, 1969). o que 
significa um fator de 4,1/3,9 = 1.0513, ne
cessário para corrigir o efeito da rodagem 
simples. Aplicando essa correção na Equa
ção 8, um fator de equivalência mais ade
quado para eixos simples com rodas simples 
será: 

ou 

1,0513 Pss )4,32 

8,17 

(11 ) 

onde Pss é a carga no eixo simples com ro
das simples, eXpressa em toneladas. 

Dessa forma, o número diário de eixos 
equivalentes pode ser calculado em função 
do tráfego médio diário de veiculos comer
ciais, conhecendo-se a composição do tráfe
go e o espectro de cargas por eixo. A rela
ção obtida para os veículos comerciais pe
sados na PICR é n (atual) = 1,572VCD, 
onde n (atual) é o número diário de eixos 
equivalentes na situação atual; VCD é o 
tráfego médio diário de veículos comerciais. 

EIXOS EQUIVALENTES EM UMA 
SITUAÇAO SIMULADA 

Procura-se comparar o hábito de carga 
atual com uma situação simulada em que os 
I imites máx imos- legais de carga por eixo e 
cargas totais por veículo sejam obedecidos. 
Com o objetivo de quantificar essa situação 
simulada, serão feitas as·seguintes hipóteses: 

(a) Considera-se inalterada a demanda 
por transporte, isto é, o número de tonela
das líquidas transportadas em uma rodo
via na si tu-ação atual é o mesmo que na si
mulada. 

(b) A distribuição de cargas nos veícu
los que não apresentam sobrecarga na si
tuação atual será considerada a mesma na 
situação simulada. 

(c) Os veículos que apresentam sobre
carga na situação atual serão substituídos 
por veículos da mesma classe, porém com 
uma carga útil tal que seus pesos por eixo 
igualem os limites legais. 

Pode-se argumentar, contra a hipótese 
(a). que se os veículos pesados forem impe
didos de trafegar com excessos de carga, 
poderia ocorrer aumento nos fretes e, con
seqüentemente, redução do número de to
neladas transportadas. Entretanto, mesmo 
se ocorresse acréscimo nos fretes, seria ex
tremamente difícil estimar a redução cor
respondente de demanda. De qualquer for
ma, acretida-se que essa redução seria mui
to pequena, tornando a hipótese admitida 
bastante razoável . 
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Figura 1 
Relzção entre vida btil de um pavimento e número de aplicações do eixo equivalente no primeiro ano. 

Poder-se-ia argumentar, contra a hipó- 
tese (b), que se os veículos com excesso de 
peso forem impedidos de trafegar, parte 
das suas cargas poderiam ser transferidas 
para os veículos vazios (ou para veículos 
subcarregados). Sabe-se, entretanto, que 
essa transferência é inexeq01'vel em várias 
situações. Por exemplo, no transporte de 
certos produtos a granel (tais como cimen- 
to e derivados de petróleo) e materiais de 
jazida ou usinas (tais como areia e concreto 
asfáltico). Além disso, os índices de ociosi- 
dade dos veículos brasileiros de carga com- 
param-se favoravelmente com os de outros 
pafses. como Inglaterra, Suécia e Alemanha 
(GEIPOT, 1980). Portanto, não seria ra- 

zoável admitir uma significativa transferên- 
cia de carga para os veículos que circulam 
vazios, mesmo que todos os veículos te- 
nham que obedecer os limites legais. 

A hipótese (c), embora represente 
uma condição difícil de ser rigorosamente 
encontrada na prática, constitui uma ma- 
neira lógica de simular obediência aos limi- 
tes legais, e provavelmente representa uma 
distribuicão próxima da que ocorreria na 
realidade. Isto é, os transportadores, com 
intuito de transportar tanta carga quanto 
permitida por lei, tenderiam a aproximar-se 
dos limites estabelecidos. 

Como conseqüência das hipóteses fei- 
tas, o tráfego médio diário de veículos co- 
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R.elação entre vida úti l de um pavimento e número de apl icações do eixo equivalente no primeiro ano. 
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Poder-se-ia argumentar, contra a hipó
tese (bl. que se os ve(culos com excesso de 
peso forem impedidos de trafegar, parte 
das suas cargas poderiam ser transferidas 
para os ve(culos vazios (ou para ve(culos 
subcarregados). Sabe-se, entretanto, que 
essa transferência é inexeqO(vel em várias 
situações. Por exemplo, ,no transporte de 
certos produ tos a granel (tais como cimen
to e derivados de petróleo) e materiais de 
jazida ou usinas (tais como areia e concreto 
asfáltico) . Além disso, os (ndices de ociosi
dade dos ve(culos brasileiros de carga com
param-se favoravelmente com os de outros 
pa(ses, como I nglaterra, Suécia e Alemanha 
(GEIPOT, 1980). Portanto, não seria ra-

No 

zoável admitir uma significativa transferên
cia de carga para os veículos que circulam 
vazios, mesmo que todos os veículos te
nham que obedecer os limites legais. 

A h ipótese (c), embora represente 
uma condição difícil de ser rigorosamente 
encontrada na prática, constitui uma ma
neira lógica de simular obediência aos limi
tes legais, e provavelmente representa uma 
distribuição próxima da que qcorreria na 
real idade. I sto é, os transportadores, com 
intuito de transportar tanta carga quanto 
permitida por lei, tenderiam a aproximar-se 
dos limites estabelecidos. 

Como conseqüência das hipóteses fei
tas, o tráfego médio diário de veículos co-
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merciais na situação simulada pode ser con- 
vertido em eixos equivalentes pela expres- 
são: 

n (simul) = 1,024VCD 

onde 
n (simul) = número diário de eixos 

equivalentes na situação simulada; 
VCD = tráfego médio diário de veí- 

culos comerciais na situação atual. 

VIDA UTIL  NAS SITUAÇOES ATUAL E 
SIMULADA 

Conhecidas as relações entre eixos 
equivalentes diários e o volume diário de 
veículos comerciais, para as situações atual 
e simulada, pode-se estimar a vida Útil dos 
pavimentos para essas duas situações. 

O número de eixos equivalentes que 
solicitam o pavimento no primeiro ano, No, 
pode ser obtido multiplicando-se as expres- 
sões expostas por 365. Dividindo-se o resul- 
tado por 2 obtêm-se eixos equivalentes por 
faixa: 

No (atual) = 365 x 1.572VCDl2 I N.. (simul) = 365 x 1,024VCDR " 
ou 

No (atual) = 286,9 VCD (1 2) 
No (simul) = 186.9 VCD (1 3) 

A substituição dos valores de No 
(Equações 12 e 13) na Equação 7 permite 
relacionar a vida úti l  provável dos pavimen- 
tos ao tráfego médio diário de veículos co- 
merciais no primeiro ano após a constru- 
ção. As equações resultantes são as seguin- 
tes : 

a) Situação A tua1 

b) Situação Simulada 

248,24 
A = K +  

log [ ~ ~ ~ O V C D  (e 0,0198A-, I] 
onde ( 1  5) 

A = vida úti l  do pavimento (anos); 
VCD = tráfego médio diário de veículos 

comerciais no primeiro ano após 
a construção; 

K = parâmetro que depende da estru- 
tura do pavimento: 

= - 48.84 para pavimento leve, 
= - 37.16 para pavimento médio, 
= - 29,99 para pavimento robusto. 

Apresenta-se na Tabela 1 o aumento 
da vida úti l  dos pavimentos, decorrente da 
obediência aos limites máximos legais de 
carga. Verifica-se que, quando respeitados 
os limites legais, a vida útil dos pavimentos 
pode aumentar de 8 a 36% para as condi- 
ções estudadas, dependendo do volume de 
vefculos comerciais e da estrutura do pavi- 
mento. O percentual de aumento na vida 
úti l  tende a crescer com o tráfego, para 
uma mesma estrutura de pavimento. Por 
outro lado, para um tráfego constante, o 
percentual de aumento da vida Útil tendea 
decrescer com o aumento da resistência dos 
pavimentos. 

REDUÇAO DOS CUSTOS DOS 
PAVIMENTOS PELA OBEDIENCIA AOS 
LIMITES LEGAIS 

Conforme foi mostrado na seção ante- 
rior, há um acréscimo na vida Útil dos pavi- 
mentos quando os limites máximos legais 
de carga são obedecidos. Determina-se nes- 
ta seção os heneffcios que decorreriam 
desse aumento de vida Útil. 

O primeiro ciclo da vida úti l  do pavi- 
mento começa quando ele é aberto ao trá- 
fego e termina quando ele recebe um reca- 
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merciais na situação simulada pode se r con
vertido em eixos equ ivalentes pela expres
são: 

n (simul) = 1,024 VCD 

onde 
n (simu l) = número diário de eixos 

equivalentes na situação simulada; 
VCD = tráfego médio diário de ve (

cu ias comerciais na situação atual. 

VIDA OTI L NAS SITUAÇOES ATUAL E 
SIMULADA 

Conhec idas as relações entre eixos 
equ ivalentes diários e o vo lume diário de 
veículos comerciais, para as situações atual 
e simu lada , pode-se estimar a vida út il dos 
pavimentos para essas duas situações. 

O número de eixos equivalentes que 
solicitam o pavimento no primeiro ano, No, 
pode se r obtido multiplicando-se as expres
sões expostas por 365. Dividindo-se o resu l
tado por 2 obtêm-se eixos equiva len tes por 
faixa: 

ou 

No (atual) = 365 x 1,572VCD/2 
No (simul) = 365 x 1,024VCD12 

No (atual) = 286,9 VCD 
No (simu l) = 186,9 VCD 

(1 2) 
(1 3) 

A subst itu ição dos valores de No 
(Equações 12 e 13) na Equação 7 permite 
relacionar a v ida útil provável dos pavimen
tos ao tráfego médio diário de ve(culos co
merciais no primeiro ano após a const ru
ção. As equações resu Itantes são as segu in
tes: 

a) Situaç/Jo Atual 

b) Situação Simulada 

248,24 
A = K + ----------::

log [9440VCD (eO,0198A_ 1 )] 

onde 
(15) 

A = vida ú ti I do pavimen to (anos); 
VCD = tráfego médio diário de ve(cu los 

comerciais no primeiro ano após 
a construção; 

K = parâmetro que depende da estru-
tura do pavimento: 

= - 48,84 para pavimento leve, 
= - 37,16 para pav imento médio, 
= - 29,99 para pavimento robusto. 

Apresenta-oo na Tabela 1 o aumento 
da vida útil dos pavimentos, decorrente da 
obediência aos limites máximos legais de 
carga. Verifica-oo que, quando respeitados 
os limites legais, a vida útil dos pavimentos 
pode aumentar de 8 a 36% para as cond i
ções estudadas, dependendo do vo lume de 
ve(cu los comerciais e da est rutura do pavi
mento. O percentual de aumento na vida 
útil tende a crescer com o tráfego, para 
uma mesma estrutura de pavimento. Por 
outro lado, para um trá fego constante, o 
percentual de aumento da vida útil tende a 
decrescer com o aumento da resistência dos 
pavimentos. 

REDUÇAO DOS CUSTOS DOS 
PAVIMENTOS PELA 08EDIENCIA AOS 
LIMITES LEGAIS 

Conforme foi mostrado na seção ante
rior há um acréscimo na v ida útil dos pavi
me~tos quando os limites máximos legais 
de carga são obedecidos. Determina-se nes
ta seção os benefícios que decorreriam 
desse aumento de v ida útil. 

O primeiro ciclo da vida útil do pavi 
mento começa quando ele é aberto ao trá
fego e termina quando ele recebe um reca-



TABELA 1 

Aumento da vida Útil dos pavimentos quando os limites legais de carga sao obedecidos 

VOLUME DIÁRIO AUMENTO DA VIDA ÚTIL NA. 
DE VE~CULOS SITUAÇÃO SIMULADA (ANOS) 
COMERCIAIS 

VCD PAVIMENTO LEVE MEDIO ROBUSTO 

15 1.1 (1 7%) 1 3  (11%) 1,4 (14%) 
1 O0 0 7 (29%) 1.1 ( 13%) 1.1 ( 8%) 
300 , 0 ,4 (36%) 0.9 (15%) 1.0 ( 9 % )  

1000 0 ,8 (21%) 0.9 (10%) 
5000 0 5  (29%) 0.7 (12%) 

10000 0 3  (27%) 0.6 (13%) 
20000 0.6 (16%) 

peamento ou 6 reconstruído. O segundo ci- 
clo vai da abertura ao tráfego do primeiro 
recapeamento à execução do segundo reca- 
peamento, e assim por diante. Dessa forma, 
o custo anual dos pavimentos depende da 
duração de cada ciclo, dos custos de cons- 
trução e reabilitação, assim como dos cus- 
tos de conservação rotineira. Estes últimos 
são diffceis de quantificar em função do 
tráfego e provavelmente não são afetados 
significativamente pela variação da distri- 
buição de cargas por eixo da situação atual 
para a situação simulada. Consequentemen- 
te, custos de conservação de rotina não são 
incluídos neste estudo. 

A consideração rigorosa dos custos de 
construção e restauração no cálculo do cus- 
to  anual dos pavimentos exigiria o conheci- 
mento das durações de todos os ciclos da 
vida úti l  de um pavimento. Esse conheci- 
mento seria muito difícil porque exigiria 
o acompanhamento da vida útil de pavi- 
mentos por um tempo muito longo. A exis- 
tência de pavimentos que chegam ao fim da 
sua vida úti l  por obsoletismo, depois de 
apenas um ou dois ciclos, ainda tornaria 
o problema mais complicado. Optou-se, 
assim, por um procedimento consideravel- 

mente mais simples, porém exequível e de 
razoável precisão, para aplicação neste es- 
tudo: considera-se apenas o primeiro ci- 
clo da vida de cada pavimento e estima-se 
um valor residual para o pavimento no fim 
desse ciclo: A duração dess9 ciclo é o que se 
tem chamado de vida Útil do pavimento nas 
seções anteriores, podendo, portanto, ser 
facilmente estimada. 

O custo anual do pavimento, nesse ca- 
so. oode ser obtido de: 

, . - r  
onde 

P = custo anual do pavimento ((2961 
km); 

C = custo de construção do pavimen- 
to (Cr$/km); 

VR = valor residual do pavimento, no 
fim do 1 O ciclodavida útil (Cr$/ 
km); 

i = custo anual de oportunidade do 
capital, em percentagem divida 
por 100; 

A = duração do 10 ciclo da vida útil 
do pavimento (anos). 
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TABELA 1 

Aumento da vida útil dos pavimentos quando os limites legais de carga são obedecidos 

VOLUME DIÁRIO AUMENTO DA VIDA ÚTIL NA. 
DE VErCULOS SITUAÇÃO SIMULADA IA NOS) 
COMERCIAIS 

VCD PAVIMENTO LEVE ME:"DIO ROBUSTO 

15 1,1 
100 0,7 
300 0,4 

1000 
5000 

10000 
20000 

peamento ou é reconstruido. O segundo ci
cio vai da abertura ao tráfego do primeiro 
recapeamen to à execução do segundo reca
peamento, e assim por diante. Dessa forma, 
o custo anual dos pavimen tos depende da 
duração de cada ciclo, dos custos de cons
trução e reabilitação, assim como dos cus
tos de conservação rotineira. Estes últimos 
são diflceis de quantificar em função do 
tráfego e provavelmente não são afetados 
significativamente pela variação da distri
buição de cargas por eixo da situação atual 
para a situação simulada. Conseqüentemen
te, custos de conservação de rotina não são 
inclu idos neste estudo. 

A consideração rigorosa dos custos de 
construção e restauração no cálculo do cus
to anual dos pavimentos exigiria o conheci
mento das durações de todos os ciclos da 
vida útfl de um pavimento. Esse conheci
mento seria muito diflcil porque exigiria 
o acompanhamento da vida útil de pavi
mentos por um tempo muito longo. A exis
tência de pavimentos que chegam ao fim da 
sua vida útil por obsoletismo, depois de 
apenas um ou dois ciclos, ainda tornaria 
o problema mais compl icado. Optou-se, 
assim, por um procedimento consideravel-

117%) 1,5 111%) 1,4 114%) 
129%) 1 ,1 113%) 1 ,1 1 8%) 
136%) 0,9 115%) 1,0 19%) 

0,8 121%) 0,9 110%) 
0,5 129%) 0,7 112%) 
0,3 127%) 0,6 113%) 

0,6 116%) 

mente mais simples, porém exeqü ivel e de 
razoável precisão, para aplicação neste es
tudo: considera-se apenas o primeiro ci
cio da vida de cada pavimento e estima-se 
um valor residual para o pavimento no fim 
desse ciclo: A duração desse ciclo é o que se 
tem chamado de vida útil do pavimento nas 
seções anteriores, podendo, portanto, ser 
facilmente estimada. 

O custo anual do pavimento, nesse ca
so, pode ser obtido de: 

p = rC __ VR_] r_i_(1_+_i)_A_J 

onde 
p 

C 

VR 

A = 

L' (1 + i)A L(1 + i)A_, 
( 16) 

custo anual do pavimento (Cr$! 
km); 
custo de construção do pavimen
to (Cr$/km); 
valor residual do pavimento, no 
fim do 10 ciclodavida útil (Cr$/ 
km); 
custo anual de oportunidade do 
capital, em percentagem divida 
por 100; 
duração do 10 ciclo da vida útil 
do pavimento (anos). 
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Estudos conduzidos na América do 
Norte (Haas e Hudson, 1978) têm conside- 
rado para valor residual médio a metade do 
custo de construção; não se conhecem es- 
tudos similares para as condições brasilei- 
ras. Adotando-se uma taxa de o~ortunidade 
do capital de 12% a.a. e VR = 0.5C. a Equa- 
ção 16 dá: 

Os custos médios, por quilômetro, de 
construção de pavimentos representativos 
de estruturas leve, média e robusta, em ter- 
mos de milhões de cruzeiros de junho de 
1981, quando o dólar americano era cota- 
do a Cr$ 90.00. podem ser considerados 
6.7. 9,O e 11 ,8, respectivamente. Usando-se 
os valores de A dados nas Equações 14 e 
15, em função de VCD, pode-se obter o 
custo anual dos pavimentos através da 
Equação 17. A diferença entre esses custos 
para as situações atual e simulada é o bene- 
fício anual correspondente ao aumento da 
vida úti l  dos pavimentos, em razão da obe- 
diência aos limites de carga por eixo. 

A Figura 2 apresenta a representição 
gráfica da variação dos benefícios, decor- 
rentes de obediência aos limites legais de 
carga, com o volume diário de veículos co- 
merciais, para as três estruturas de pavi- 
mentos considerados: leve, médio e robus- 
to. Pode-se obse~ar  que, para um mesmo 
tráfego, os benefícios tendem a diminuir à 
medida que pavimentos mais resistentes são 
usados. 

ANALISE DE SENSIBILIDADE DOS 
BENEF~CIOS 

Diversos métodos e níveis de sofistica- 
ção têm sido relatados na condução de aná- 
lises de sensibilidade. Um procedimento 
simples será usado aqui para ilustrar a in- 
fluência de dois fatores sobre os benefí- 

cios calculados: (a) percentagem de área 
trincada; (b) valor residual. 

Admitiu-se, no cálculo da vida úti l  dos 
pavimentos, que o fim dessa vida é atingido 
quando o pavimento apresenta 20% de sua 
superfície com trincas de classe 2 ou mais 
severas. Entretanto, se limites diferentes fo- 
rem utilizados, ocorrerão alterações nos be- 
nefícios estimados. Como exemplo dessas 
variações, para um pavimento médio com 
3000 veículos comerciais por dia, há um 
acréscimo de 45% no benefício estimado se 
for adotada uma percentagem de trincas de 
10%; se o percentual de trincasadotado for 
30%. o benefício é reduzido em 70%. 

A sensibilidade dos benefícios à varia- 
ção do valor residual de um pavimento mé- 
dio com 3000 veículos comerciais por dia é 
usada como exemplo. O valor residual con- 
siderado mais recomendável é 50% do custo 
de construção do pavimento. Reduzindo-se 
esse valor para 40%. a benefício aumenta 
em 20%; aumentando-se o valor residual pa- 
ra 60%. o benefício sofre uma redução de 
20%. 

Em resumo, considera-se que todas as 
hipóteses e parâmetros adotados nos cálcu- 
los apresentados são os mais razoáveis no 
atual estágio do conhecimento. Entretanto, 
é importante lembrar que alterações nessas 
hipóteses ou parâmetros adotados poderão 
acarretar variações significativas nos benef í- 
cios estimados. 

PESO DOS VETCULOS E CUSTOS 
OPERACIONAIS 

E prática corrente considerar o custo 
operacional de um veículo como a soma 
dos seguintes componentes: a) Consumo de 
combustível; b) Oleo de motor; c) Peças e 
mão-de-obra de oficina; d) Pneus; e) Depre- 
ciação; f)  Custo de oportunidade do capi- 
tal; g) Salário do motorista; h) Lavagem e 
lubrificação. Os levantamentos de custos 
dos usuários conduzidos na Pesquisa do In- 
ter-relacionamento dos Custos Rodoviários 
- PICR (GEIPOT, 1980) permitiram o de- 
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Estudos conduzidos na América do 
Norte (Haas e Hudson, 1978) têm conside
rado para valor residual médio a metade do 
custo de construção; não se conhecem es
tudos similares para as condições brasilei
ras. Adotando-se uma taxa de oportunidade 
do capital de 12% a.a. e VR = 0,5C, a Equa
ção 16 dá: 

P = C [1 _ 0,5 ] [0,12 (1,12)AJ 

(1,12)A (1,12)A_1 
(17) 

Os custos médios, por quilômetro, de 
construção de pavimentos representativos 
de estruturas leve, média e robusta, em ter
mos de milhões de cruzeiros de junho de 
1981, quando o dólar americano era cota
do a Cr$ 90,00, podem ser considerados 
6,7, 9,0 e 11,8, respectivamente. Usando-se 
os valores de A dados nas Equações 14 e 
15, em função de VCD, pode-se obter o 
custo anual dos pavimentos através da 
Equação 17. A diferença entre esses custos 
para as situações atual e simulada é o bene
f(cio anual correspondente ao aumento da 
vida útil dos pavimentos, em razão da obe
diência aos limites de carga por eixo. 

A Figura 2 apresenta a representóção 
gráfica da variação dos benefícios, decor
rentes de obediência aos limites legais de 
carga, com o volume diário de veiculas co
merciais, para as três estruturas de pavi
mentos considerados: leve, médio e robus
to. Pode-se observar que, para um mesmo 
tráfego, os benef(cios tendem a diminuir à 
medida que pavimentos mais resistentes são 
usados. 

ANALISE DE SENSIBILIDADE DOS 
BENEFrCIOS 

Diversos métodos e n Iveis de sofistica
ção têm sido relatados na condução de aná
I ises de sensibil idade. Um procedimento 
simples será usado aqu i para il ustrar a in
fluência de dois fatores sobre os benefí-

cios calculados: (a) percentagem de área 
trincada; (b) valor residual. 

Admitiu-se, no cálculo da vida útil dos 
pavimentos, que o fim dessa vida é atingido 
quando o pavimento apresenta 20% de sua 
superf(cie com trincas de classe 2 ou mais 
severas. Entretanto, se limites diferentes fo
rem utilizados, ocorrerão alterações nos be
nefícios estimados. Como exemplo dessas 
variações, para um pavimento médio com 
3000 veículos comerciais por dia, há um 
acréscimo de 45% no benefício estimado se 
for adotada uma percentagem de trincas de 
10%; se o percentual de trincas adotado for 
30%, o benefício é reduzido em 70%. 

A sensibil idade dos benefícios à varia
ção do valor residual de um pavimento mé
dio com 3000 veiculas comerciais por dia é 
usada como exemplo. O valor residual con
siderado mais recomendável é 50% do custo 
de construção do pavimento. Reduzindo-se 
esse valor para 40%, Q benefício aumenta 
em 20%; aumentando-se o valor residual pa
ra 60%, o benefício sofre uma redução de 
20%. 

Em resumo, considera-se que todas as 
hipóteses e. parâmetros adotados nos cálcu
los apresentados são os mais razoáveis no 
atual estágio do conhecimento. Entretanto, 
é importante lembrar que alterações nessas 
hipóteses ou parâmetros adotados poderão 
acarretar variações significativas nos benefi
cios estimados. 

PESO DOS VErCULOS E CUSTOS 
OPERACIONAIS 

f: prática corrente considerar o custo 
operacional de um veiculo como a soma 
dos seguintes componentes: a) Consumo de 
combustlvel; b) Oleo de motor; c) Peças e 
mão-de-obra de oficina; d) Pneus; e) Depre
ciação; f) Custo de oportunidade do capi
tal; g) Salário do motorista; h) Lavagem e 
lubrificação. Os levantamentos de custos 
dos usuários conduzidos na Pesquisa do In
ter-relacionamento dos Custos Rodoviários 
- PICR (GEIPOT, 1980) permitiram o de-
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Figura 2 

Variação dos beneffcios decorrentes de obediéncia aos limites de cargas com o volume de vei'culos comer- 
ciais,em Cr$, de junhode 1981. 
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senvolvimento de equações de previsão dos 
componentes dos custos operacionais em 
função das caracterlsticas das rodovias. En- 
tretanto, por falta de dados precisos, o pe- 
so bruto dos velculos não pôde ser incluído 
como vaiiável independente em nenhuma 
dessas equações. Por outro lado, experi- 
mentos de consumo de combustível realiza- 
dos com a frota de veículos da PICR per- 
mitirzm obter equações de consumo. para 
condições de tráfego livre, em função das 
características das rodovias e do peso bru- 
to dos veículos incluídos nos experimentos. 
Parece razoável concluir, portanto, que ~o 

atual estágio do conhecimento só permite 
relacionar, com precisão aceitável, um com- 
ponente dos custos operacionais, isto é, 
consumo de combustível, ao peso bruto 
dos veículos. Acredita-se que os demais 
componentes, em termos de cruzeiros por 
tonelada-quilômetro líquida transportada, 
podem permanecer inalterados, aumentar 
ou diminuir, à medida que se acresce a car- 
ga dos veículos, dependendo de uma série 
de fatores, inclusive características das ro- 
dovias e dos próprios veículos, assim como 
do fluxo de tráfego. 
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Figura 2 

Variação dos benefl'cios decorrentes de obediéncia aos lim ites de cargas com o volume de ve(culos comer
ciai" em Cr$, de junho de 1981. 
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senvolvimento de equações de previsão dos 
componentes dos custos operacionais em 
função das caracter(sticas das rodovias. En
tretanto, por falta de dados precisos, o pe
so bruto dos veiculos não pôde ser incluido 
como va"riável independente em nenhuma 
dessas equações. Por outro lado, experi
mentos de consumo de combustível realiza
dos com a frota de veículos da PICR per
mitiram obter equações de consumo, para 
condições de tráfego livre, em função das 
caracterfsticas das rodovias e do peso bru
to dos ve(culos inclu ídos nos experimentos. 
Parece razoável concluir, portanto, que -o 
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atual estágio do conhecimento só permite 
relacionar, com precisão aceitável, um com
ponente dos custos operacionais, isto é, 
consumo de combustrvel, ao peso bruto 
dos veiculos. Acredita-se que os demais 
componentes, em termos de cruzeiros por 
tonelada-qu ilômetro I íqu ida transportada, 
podem permanecer inalterados, aumentar 
ou diminuir, à medida que se acresce a car
ga dos veículos, dependendo de uma série 
de fatores, inclusive características das ro
dovias e dos próprios veículos, assim como 
do fluxo de tráfego. 
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CONSUMO DE COMBUSTCVEL 

Em condições de trânsito livre e den- 
tro de certos limites, aumentando-se o peso 
total doveículo haverá acréscimo no consu- 
mo de combustlvel por veículo carregado, 
e decréscimo do consumo de combustlvel 
por passageiro ou tonelada Ifquida trans- 
portada. Este fato é ilustrado nas Tabelas 2 
e 3 em que se apresentam resultados de 
consumo unitário de combustível para um 
veículo comercial de dois eixos. Conside- 
rou-se no exemplo uma rodovia com uma 
irregularidade típica de rodovias brasileiras 
com um QI = 50 contagenslkm e um tre- 
cho em nível e outro com rampa de 2%. A 
eauacão de consumo utilizada, desenvolvi- 
da na Pesquisa ICR, foi: 

(0,0236) + (0,000491 P (G R + 1 ) ) V + 
1000594P + 0.01224GR 16 - M) + 0.00057 

onde 

C = Consumo (mlls) 
V = Velocidade (kmlh) 

GR = Rampa (%) 
P = Peso total do veículo (t) 

QI = Irregularidade (contagenslkm) 
M = Marcha 

Segundo as Tabelas 2 e 3, para um ca- 
minhão ou ônibus com um eixo traseiro 
simples, representando cerca de 59% da fro- 
ta  nacional, diminuiria o consumo de com- 
bustível por tonelada transportada em 10 e 
6%. respectivamente, para rampas de O a 
2%. com velocidade constantes de 50 krnl  
h e 40 km/h, em cada caso, quando o peso 
bruto total passa de 15  para 16 toneladas. 
Nos casos de veículos mais pesados verifica- 
se que a economia seria bem menos chegan- 
do a menos de 2% em rampas de 2%. 

E muito importante ressalvar que a 
ilustração sobre a economia por tonelada 
transportada refere-se a condições ideais: 
velocidade e greide constantes em tangen- 
te com a engrenagem de marcha mais ade- 
quada. Nas condições reais, as efetivas re- 

lações potêncialpeso em conjugação com as 
variações de geometria horizontal e vertical 
das estradas, assim como o comportamento 
dos motoristas e formação de filas no fluxo 
de trafego, podem levar a resultados dife- 
rentes. 

As discussões apresentadas indicam 
que não é possível, no atual estágio de co- 
nhecimento, quantificar com precisão a va- 
riação dos custos operacionais com a carga 
total dos veículos rodoviários. 

Simulou-se uma situação em que, por 
força de uma fiscalização eficaz, os limites 
legais de carga por eixo e carga total dos 
veículos não são ultrapassados. Pressupôs-se 
nessa simulação que a demanda por trans- 
Dorte rodoviário de carna permaneça inal- - .  
terada. 

A partir de estimativas davida 6til dos 
pavimentos para as situações atual e simula- 
da, determinou-se a redução dos custos dos 
pavimentos que decorreriam da obediência 
aos 1imites.legais de carga. 

Apresentou-se uma discussão das rela- 
ções entre custos operacionais e peso total 
dos veículos, concluindo-se que não 6 
possfvel, no atual estágio de conhecimento, 
quantificar com precisão razoável a varia- 
ção dos custos operacionais com as cargas 
dos veículos. 

Como exemplo de aplicação pratica 
deste estudo, recomenda-se que os benefí- 
cios decorrentes do aumento da vida úti l  
dos pavimentos, estimados de acordo com a 
metodologia descrita, sejam considerados 
ao analisar-se a viabilidade econômica da 
implantação de um sistema de fiscalização 
capaz de impedir que veículos com sobre- 
carga trafeguem nas rodovias. 
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CONSUMO DE COMBUSTfvEL 

Em condições de trânsito livre e den
tro de certos limites, aumentando-se o peso 
total do ve(culo haverá acréscimo no consu
mo de combustfvel por ve(culo carregado, 
e decréscimo do consumo de combusUvel 
por passageiro ou tonelada Ifquida trans
portada . Este fato é ilustrado nas Tabelas 2 
e 3 em que se apresentam resultados de 
consumo unitário de combusti'vel para um 
ve(culo comercial de dois eixos. Conside
rou-se no exemplo uma rodovia com uma 
irregularidade Upica de rodovias brasileiras 
com um OI ; 50 contagens/km e um tre
cho em n(vel e outro com rampa de 2%. A 
equação de consumo utilizada, desenvolvi
da na Pesquisa ICR, foi: 

(0,0236) + (0,000491P (GR+ 1)) v+ 
(0,00594P+O,01224GR (6 - M) +0,00057 
OI C ; 0,583e 

onde 

C ; Consumo (ml/s) 
V ; Velocidade (km/h) 

GR ; Rampa (%) 
P ; Peso total do ve(culo (t) 

OI ; Irregularidade (contagens/km) 
M ; Marcha 

Segundo as Tabelas 2 e 3, para um ca
minhão ou ônibus com um eixo traseiro 
simples, representando cerca de 59% da fro
ta nacional, diminuiria o consumo de com
bust(vel por tonelada transportada em 10 e 
6%, respectivamente, para rampas de ° a 
2%, com velocidade constantes de 50 km/ 
h e 40 km/h, em cada caso, quando o peso 
bruto total passa de 15 para 16 toneladas. 
Nos casos de ve(culos mais pesados verifica
se que a economia seria bem menos chegan 
do a menos de 2% em rampas de 2%. 

10 mu ito importante ressalvar que a 
ilustração sobre a economia por tonelada 
transportada refere-se a condições ideais: 
velocidade e greide constantes em tangen
te com a engrenagem de marcha mais ade
quada. Nas condições reais, as efetivas re-

lações potência/peso em conjugação com as 
variações de geometria horizontal e vertical 
das estradas, assim como o comportamento 
dos motoristas e formação de filas no fluxo 
de tráfego, podem levar a resultados dife
rentes. 

As discussões apresentadas indicam 
que não é possível, no atual estágio de co
nhecimento, quantificar com precisão a va 
riação dos custos operacionais com a carga 
total dos ve(culos rodoviários. 

CONCLUSOES 

Simulou-se uma situação em que, por 
força de uma fiscalização eficaz, os limites 
legais de carga por eixo e carga total dos 
ve(culos não são ultrapassados. Pressupôs'se 
nessa simulação que a demanda por trans
porte rodoviário de carga permaneça inal
terada . 

A partir de estimativas da vida útil dos 
pavimentos para as situações atual e simula
da, determinou-se a redução dos custos dos 
pavimen tos que decorreriam da obediência 
aos limites.legais de carga. 

Apresentou-se uma discussão das rela
ções entre custos operacionais e peso total 
dos ve(culos, concluindo-se que não é 
poss(vel , no atual estágio de conhecimento, 
quantificar com precisão razoável a varia· 
ção dos custos operacionais com as cargas 
dos ve(culos. 

Como exemplo de aplicação prática 
deste estudo, recomenda-se que os benef(
cios decorrentes do aumento da vida útil 
dos pavimentos, estimados de acordo com a 
metodologia descrita, sejam considerados 
ao analisar-se a viabilidade econômica da 
implantação de um sistema de fiscalização 
capaz de impedir que ve(culos com sobre
carga trafeguem nas rodovias . 
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TABELA 2 

Exemplo da influência do peso total do veiculo no consumo de combustível para um trecho em nível 

PESO TOTAL CONSUMO CONSUMO POR TONELADA 
(t) fmlls) ÚTI L TRANSPORTADA 

(ml/s/t) 

TARA: 8,065t 
IRREGULARIDADE DA RODOVIA: QI = 50contagenslkm 
VELOCIDADE: 50 km/h 

TABELA 3 

Exemplo da influência do peso total do velculo no consumo de combustível em uma rampa de 2% 

PESO TOTA L CONSUMO CONSUMO POR TONELADA 
(t) (mlls) ÚTI L TRANSPORTADA 

(ml/slt) 

VECCULO: ME - 11 13 
TARA: 8,065t 
IRREGULARIDADE DA RODOVIA: QI = 50contagenslkm 
VELOCIDADE:40 km/h 
RAMPA: 2% 

PESQUISA 

TABELA 2 

Exemplo da influência do peso total do vei'culo no consumo de combust(vel para um trecho em n(vel 

PESO TOTAL 
It) 

13,0 
14,0 
15,0 
16,0 
16,5 
17,0 
lB,O 

VErCULO: MB - 1113 
TARA: 8,065t 

CONSUMO 
Imll,) 

2,896 
2,986 
3,078 
3,173 
3,222 
3,272 
3,373 

IRREGULARIDADE DA RODOVIA: OI = 50 contagen,/km 
VE LOCIDADE: 50 km/h 

TABELA 3 

CONSUMO POR TONELADA 
ÚTIL TRANSPORTADA 

Imll,lt) 

0,587 
0,503 
0,444 
0,400 
0,382 
0,366 
0,339 

Exemplo da influência do peso total do ve(culo no consumo de combust{vel em uma rampa de 2% 

PESO TOTAL 
(t) 

13,0 
14,0 
15,0 
16,0 
16,5 
17,0 
18,0 

VErCULO: MB - 1113 
TARA: 8,065t 

CONSUMO 
Im 11,) 

4,058 
4,356 
4,675 
5,018 
5,199 
5,386 
5,782 

IRREGULARIDADE DA RODOVIA: OI 50 contagen,/km 
VE LOCIDADE: 40 km/h 
RAMPA: 2% 

CONSUMO POR TONELADA 
ÚTIL TRANSPORTADA 

Iml/,lt) 

0,822 
0,734 
0,674 
0,632 
0,616 
0,603 
0,582 
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