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PRODUTIVIDADE DO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGA 

Ten Cel QEM Sidnei Ribeiro dos San tos 

Este trabalho aborda a fixação dos limites legais de 
pesos e dimensões dos veículos rodoviários, procurando verificar se 

os limites adotados no país são os mais viáveis do ponto 
de vista da economia brasileira. 

Vários conjuntos de hipóteses para as cargas por eixo, 
chamados de Cenários, são formulados e é sugerida uma 

metodologia para avaliação dos impactos de alterações naqueles limites. pela 
comparação dos acréscimos de custos de pavimentos 

com a redução dos custos operacionais da frota de caminhões. 
A metodologia desenvolvida foi aplicada à rodovia Rio -São Paulo 

e concluiu-se que os limites legais de cargas por eixo ' . 

poderiam ser aumentados para aquele corredor com'beneflcios 
para a produtividade do transporte rodoviário de 

carga e para a economia nacional. 

1. INTRODUÇAO 

Considerando os dados disponíveis, o 
perfil brasileiro do transporte de carga apre- 
senta uma grave distorção: atualmente, cer- 
ca de 70% das cargas são movimentadas pe- 
lo modo rodoviário1. Trata-se de uma dis- 
torcão se observarmos que em países mais 
desenvolvidos o perfil do transporte de car- 
ga é bastante diferente (Quadro 1). Esta 
distorção agravou-se com a crise do petró- 
leo de 1973. pois o modo rodoviário é re- 
conhecidamente de baixa eficiência energé- 
tica, sendo superado pelos modos hidroviá- 
rio, ferroviário e dutoviário, só tendo maior 
eficiência energética que o aeroviário2. 
Dentro do modo rodoviário, o transporte 
urbano de passageiros e o de carga são os 
maiores consumidores de combustíveis de- 
rivados do petróleo3. 

A correcão desta distorção implica 
procurar alterar aquele perfil, desviando 
maior volume de carga para os modos fer- 
roviário e hidroviário. 

Entretanto, tal alteracão só será conse- 
guida pelo aumento da oferta de transporte 
destes dois modos, além da correção de de- 
ficiências operacionais. 

Vários fatores levam a crer que uma 
alteracão sensível não se dará a curto pra- 
zo, principalmente devido ao vulto dos in- 
vestimentos necessários para conseguir-se 
aumentar a oferta de transporte daqueles 
dois modos. 

Assim, a curto prazo. resta a alternati- 
va de otimizar-se a exploraçãp de cada mo- 
do, procurando torná-la a mais rentável 
possível em termos sócio-econômicos. 

No caso do transporte rodoviário de 
carga - TRC, a otimização a ser consegui- 
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I da seria pelo aumento da produtividade do 
atual sistema (vias, veículos e terminais) nas 
atuais condições ou com pequenas altera- 
ções. 

A produtividade de um modo de 
transporte pode ser maximizada de várias 
maneiras, segundo Hay4: 

- Utilizando ao máximo a capacidade 
úti l  de cada unidade de transporte; 
- Aumentando tanto quanto possível 
as dimensões e pesos dos veículos para 
transportarem maior tonelagem; 
- Aumentando a velocidade do veí- 
culo. 
As primeira e Última medidas, nocaso 

do TRC, não são significativas pois não são 
possíveis de serem alteradas por medidas 
institucionais em beneflcio da produtivida- 
de: a primeira por envolver aspectos da eco- 
nomia regional, como é o caso do retorno 
vazio por falta de carga, e a terceira pelo fa- 
to  de o atual limite de velocidade praticado 
nas rodovias brasileias, ser superior à velo- 
cidade normal de operação dos caminhões. 

A segunda maneira. aumento da pro- 
dutividade pelo aumento dos pesos e di- 
mensões, constitui o objetivo deste traba- 
lho e o da Tese de Mestrado que lhe deu 
origems. 

1 2. LEGISLAÇAO 

I 2.1 - Legislação Brasileira 

No Brasil, os limites de dimensões e 
pesos dos veículos rodoviários são fixados 
pelo Código Nacional de Trânsito6 - CNT 
- especificamente nos seus artigos 79 a 85, 
que constituem o que se chama de "Lei da 
Balança". 

Os limites atualmente praticados no 
Brasil podem ser resumidos assim: 

Dimensões: 
- Largura máxima: 2,60m 
- Altura máxima: 4,40m 
- Comprimento total: 

Veículos simples: 13.20m 

Veículos articulados: 18,15m 
Veículos com um roboque: 19.80m I 

Pesos: 
- Peso bruto total: 45 toneladas 
- Peso bruto por eixo isolado: 10 to- 
neladas 
- Peso bruto por eixo duplo em tan- 
dem: 17 toneladas 
- Peso bruto por eixo triplo em tan- 
dem: 25.5 toneladas 
Merece ainda um destaque a restrição 

do artigo 84, que impede a formação decom- 
boios com mais de uma unidade reboca- 
da, restringindo a utilização no Brasil dos 
"multi-traillers" ou "treminhões", com- 
boios rodoviários de grande capacidade, lar- 
gamente utilizados nos Estados Unidos e 
Austrália. 

2.2 - Legislação E-rangeira I 
Quanto aos limites praticados em ou- 

tros paises7, pode-se dizer que o Brasil ocu- 
pa uma posição intermediária, pois, para o 
eixo simples. por exemplo, 35 países 
(28.5%) têm limites superiores ao de 10t. 
42 países (34.1%) praticam o mesmo 
limite e 46 países (34.4%) adotam limites 
inferiores aonosso. 

de especial interesse a situação na 
América do  Sul devido à exoortação de ca- I 
minhões e ao tráfego terreitre internacio- 
nal. A atual situação está apresentada no 
Quadro 2, destacando-se que a Argentina. 
o Chile e o Peru têm limites superiores aos 
nossos. 

3. ALTERAÇOES DOS LIMITES 
LEGAIS 

3.1 - Conseqüências I 
A alteração de pesos e dimensões dos 

velculos rodoviários resultará uma com- 
plexa interação entre o sistema rodoviário, 
a economia de transportes, a indústria e a 
sociedade. 
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Partindo-se da alteração nas caracte- 
rísticas físicas e do desempenho dos veí- 
culos rodoviários, que sofrerão o impacto 
imediato das alterações, pode-se identificar 
as seguintes conseqüênciass : 

- Redução dos custos operacionais 
gerando benefícios para a sociedade e para 
a indústria de transporte; 

- Aumento dos custos dos pavimen- 
tos e pontes, devido ao aumento das solici- 
tações e influências no projeto geométrico; 

- Aumento dos custos sociais devido 
à poluição do ar, à geração de ruídos e vi- 
brações e à diminuição da segurança do trá- 
fego; 

- Aumento dos custos dos usuários 
devido aos congestionamentos e acidentes 
que possam advir com as alterações. 

O esquema simplificado da Figura 1 
mostra estas consequências. 

Apesar de importantes. as conseqüên- 
cias relativas ao aumento da poluição sono 
ra, de poluição do ar, das vibrações, dos aci- 
dentes e dos congestionamentos carecem de 
metodologias para avaliação quantitativa e 
monetária de seus incrementos. Assim, nu- 
ma simplificação, pode-se desprezar aquelas 
consequências e considerar apenas os custos 
de operação dos veiculos e de construção 
de rodovias. 

3.2 - Reivindicações dos Operadores 
do TRC 

As reivindicações dos operadores do 
TRC9 (empresas e carreteiros) e fabrican- 
tes de veículos rodoviários, coletados junto 
aos órgãos de classe e governamentais po- 
dem ser resumidas da seguinte maneira: 

Eixo dianteiro: 
- Elevação para 6 toneladas. 
Eixo traseiro simples: 
- Elevação para 1 1, 12 e 13 toneladas. 
Eixo traseiro duplo: 
- Elevação para 18 e 19 toneladas. 
Eixo traseiro triplo: 
- Elevação para 27 e 28 toneladas. 
Peso bruto total: 
- Elevação para 47.5 toneladas e libe 

ração. 
Número de reboques: 
- Permissão para dupla articulação. 
Como se nota, o aumento de dimensões 

não constitui reivindicação dos operadores 
e fabricantes. De outro lado, a modifica- 
ção de altura ou largura dos veículos pro- 
vocaria alterações em dimensões consagra- 
das como largura de pistas, gabaritos de 
pontes, vãos de armazéns e terminais, tu- 
multuando a operação. O aumento do com- 
primento seria a única alteração relativa a 
dimensões que poderia trazer ganhos de 
produtividade, se ocorrer ao mesmo tempo 
o relaxamento do artigo 84, possibilitando 
a formação dos comboios rodoviários. Mas 
o estudo dessa modificação envolve obser- 
vação do desempenho dosveículos, como ul- 
trapassagens, frenagens, inscrição em curvas 
e manobra, que foge ao escopo deste traba- 
lho. Assim, oaumento de produtividade se- 
rá estudado através apenas do aumento de 
pesos por eixo ou de peso bruto total. 

3.3 - Hipóteses a Serem Consideradas 

O valor ótimo das cargas por eixo ou 
peso bruto total será o valor que minimize 
o custo total do transporte rodoviário para 
a sociedade. 

O custo total do transporte rodoviá- 
rio (CTT) é a soma do custo de construção 
e manutenção da rodovia (CCM), do custo 
de operação dos veículos (COV) e dos cus- 
tos ambientais (CA)9 

CTT = CCM + COV + CA I 
Os custos ambientais, conforme expli- 

cado anteriormente, podem ser desprezados 
pela ordem de grandeza em relação aos de- 
mais e pela dificuldade de quantificação. 

Assim, a equação anterior torna-se 

CTT = CCM + COV 

E intuitivo que os custos de constru- 
ção e manutenção de rodovia (CCM) cres- I 



PESQUISA 

cem com a elevação das solicitações devido 
à elevação dos limites de carga por eixo. O 
inverso ocorre com os custos operacionais: 
se as cargas por eixo aumentam, há redu- 
ção no custo da tkm transportada, pois me- 
nos caminhões serão necessários para trans- 
portar a mesma tonelagem. 

Estas curvas têm o aspecto mostrado 
na Figura 2, notando-se que a curva do cus- 
to total do transporte passa por um míni- 
mo, que corresponderá ao valor ótimo. 

Para possibilitar a determinação das 
diversas curvas é necessário testar vários va- 
lores de carga por eixo. Deverão ser for- 
muladas, então, hipóteses para cada tipo de 
eixo, que possibilitarão o cálculo das fun- 
ções-custos envolvidas. 

Esses conjuntos de hipóteses, ou Ce- 
nários, deverão respeitar as condições es- 
truturais dos veículos e também se enqua- 
drar nas reivindicações dos operadores e fa- 
bricantes. 

Por exemplo, os atuais limites poderão 
constituir o Cenário "O", do sistema atual, 
e uma hipótese a ser considerada poderia 
ser o Cenário "1". abaixo. Outros Cenários 
deverão ser considerados de modo que se 
obtenha o maior número de pontos possí- 
veis para o traçado das curvas. 

Na fixação dos diversos Cenários de. 
ve-se considerar também os prováveis efei- 
tos nas pontes e viadutos, comparando-se as 
cargas com aquelas fixadas na NB-6 - Car- 
gas Móveis em Pontes Rodoviárias. 

4. METODOLOGIA PROPOSTA 

Para avaliação dos impactos de altera- 
ções dos limites legais e determinação do 
valor ótimo da carga por eixo dos veículos 
rodoviários é proposta uma metodologia 
cuja concepção geral é esboçada no fluxo- 
grama da Figura 3 e descrita sumariamente 
da seguinte maneira: 

Fixar o corredor rodoviário para es- 
tudo, o período de análise e a taxa de des- 
conto a serem considerados; 

Escolher vários conjuntos de hipó- 
teses de carga por eixo simples, duplo e tri- 
plo para possibilitar o traçado das funções 
custo; 

Efetuar pesquisa no  corredor rodo- 
viário selecionado visando determinar o há- 
bito de carga, a composição do tráfego e a 
demanda de carga. Apenas no caso de não 
se conhecer a demanda real do corredor é 
que poderá ser usada uma demanda hipoté- 
tica (1 000 t, por exemplo). Os valores pes- 
quisados do hábito de carga (cargas por 

I eixo médias, tara média e carga remunerada 

CENARIO "O" média) serão projetados, por proporção, pa- 
ra os ve(culos sob novos limites leaais. A I I 

Eixo Dianteiro 5 t composição do tráfego deverá permit;'r a re- 
EixoTraseiro Simples 10 t dução da frota para 4 tipos de veículos no 
Eixo Traseiro Duplo 17 t máximo, devido à sua participação na com- 
EixoTraseiro Triplo 25.5t P O S ~ C ~ O  total. Normalmente. estes veículos . ~ 

Peso Bruto Total 45 t 

Eixo Dianteiro 6t 
Eixo Traseiro Simples I l t  
EixoTraseiro Duplo 19t 
EixoTraseiro Triplo 27t 

serão dos tipos 3C (o de maior percentual), 
2S3.2S2 e 2C; 

Através de uma série de cálculos in- 
terrhediários, determinar a frota necessária, 
p o i  tipo de veículo e por Cenário para mo- 
vimentar a demanda considerada; 

A frota de veículos de cada tipo e 
de cada Cenário permitirá o cálculo das so- 
licitações no pavimento e dos custos ope- 
racionais totais dos veículos. As conse- 
qüências no pavimento poderão ocorrer em 
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pavimentos já existentes, que precisarão ser 
reforçados, ou em pavimentos a construir, 
cuja espessura será maior, em relação às so- 
licitações da atual situação. Em ambos os 
casos os custos de conservação sofrerão 
acréscimos. As metodologias disponíveis 
para dimensionamento de novos pavimen- 
tos, para reforço de pavimentos existentes 
e para cálculo de custos de conservação em 
função do aumento das solicitações são o 
Método de Dimensionarnento de Pavimen- 
tos Flexíveis do DNER'O, o Método da 
AASHO" os Procedimentos A e B do 
DNERIZ, i3 para cálculo de reforço de pa- 
vimentos e a metodologia do Custo Bá- 
sico de Conservação Modificado, de Mac 
D ~ w e l l ' ~ ,  respectivamente. 

A metodologia dos comprimentos vir- 
tuais, de Mac Dowell para o DNER15, po- 
derá ser empregada para o cálculo dos Cus 
tos Operacionais dos diversos tipos de veí- 
culos considerados. 

5. APLICAÇAO A UM CORREDOR 

A metodologia anteriormente descrita 
foi aplicada ao corredor rodoviário da Via 
Dutra (Rio -São Paulo) utilizando-se osse- 
guint$ dados para aplicação das diversas 
etapas, da metodologia: 

w Pesagens de veículos: foram utiliza- 
dos dados colhidos junto aos novos postos 
de pesagens da Via Dutra, dotados de ba- 
lanças eletrônicas que pesam e registram au- 
tomaticamente todos os caminhões em trá- 
fego na rodovia, 24 horas por dia; 

Período de análise: 10 anos; 
Taxas de descontos: 10, 15 e 20%; 
Cenários escolhidos: (eixo diantei- 

ro, traseiro simples, duplo e triplo). 
Cenário 0: 5, 10. 17 e 25.5t. 
Cenário 1 : 6,11,19 e 27t. 
Cenário 2: 6, 12,20 e 28t. 
Cenário 3: 6,13,21 e 28t. 

Composição do tráfego (obtida por 
pesquisa de campo): 

Veículo 3C: 60%. Veículo 2C: 15% 
Veículo 2S3: 15%,Veiculo 2S2: 10% 

w Demanda 
Os dados de demanda foram obtidos 

junto ao GEIPOT, dos Planos Operacionais 
de Transporte - POT, Fases I I e 1 1 1 1 6 ,  l7 
variando de 6338 x 103 t no ano 1 (1982j 
a 13870 x ?O3 t no ano 10 (1 991) do pe- 
ríodo de análise. 

Custos Unitários de Pavimentos 
Os Custos Unitários de Pavimentos fo- 

ram obtidos junto ao DNER18. 

6. CONCLUSÕES I 
A aplicação da metodologia ao corre- 

dor rodoviário da Via Dutra (Rio - ção Pau- 
lo) indicou ser o Cenário "2" (6, 12, 20 e 
28 t respectivamente para os eixos diantei- 
ro, traseiro simples, duplo e triplo), mostra- 
do na Figura 4, o mais viável economica- 
mente entre todos os Cenários estudados, 
incluindo o Cenário " 0 .  da atual situação. 

Com base nesta conclusão, propõe-se 
que os atuais limites legais de pesos por 
eixo sejam modificados naquele corredor. 

São recomendados também, como al- 
terações validas para as demais rodovias, 
com controle de peso, a elevação para 6 t 
do limite do eixo dianteiro e a não fixação 
de valores para o peso bruto total, fazen- 
do-o indiretamente pela fixação dos limites 
dos diversos eixos. A primeira alteração re- 
solverá casos específicos como o dos eixos 
dianteiros dos ônibus e a segunda, casos co- 
mo a dos veículos tipo 2S3, impossibilita- 
dos de usar toda sua capacidade decarga de- 
vido ao limite legal de peso bruto total, 
apesar de satisfazer as cargas por eixo. 
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QUADRO 1 

Distribuiçãò Modal dos Transportes de Carga - 1970 

P A ~ S  FERROVIA RODOVIA AQUAVIA AEROVIA DUTOS TOTAL 
% % % % % (Bilhões 

tkm) 

Alemanha Ocid. 42 19 32 7 167.1 
Brasil 17 7 1 12 - - 176.4 
Canadá 84 16 - - 190.3 
França 52 26 9 - 13 167.8 
Japâó 33 25 42 - - 165.0 
Polônia 84 3 11 - 2. 133.1 
USA 33 19 27 - 21 3133.6 
URSS 76 5 13 - 6 3164.9 

FONTE: GEIPOT?. 

QUADRO 2 
Limites de Carga por Eixo e Peso Bruto na AmBrica dosul 

Carga por eixo (t) 
PAIS PBT* 

Simples Duplo Máximo (t) 

Argentina 10.6 18.0 - 
Uru'wai 10.0 14.4 37.0 
Paraguai 10.0 17.0 40.0 
Bol(via 8.0 12.0 - 
Chile 12.0 21.0 - 
Venezuela 8.5 14.5 33.0 
Peru 1 1 ,O 18.0 41.5 
Brasil 10.0 17.0 45.0 

CONTE: lnternational Road Federation - IRF'. 
PST = Peso Bruto Total. 
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I ~onse~bências da A l t e r d o  dos Limites Legais de Pesos e Dimensões dos Veículos Rodoviários. 
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Figura 3 Figura 4 

Metodologia Proposta - Fluxograma Cenário 2 - Configuraçio de eixos 
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