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RESUMO
REIS, N.G. Viabilidade de operação do duplo semi-reboque de cinco eixos 110
Brasil. São Carlos, 1995, 323 pág. Dissertação (Mestrado)- Escola de Engenharia de
São Carlos, Universidade de São Paulo.

Este trabalho investiga a viabilidade de se implantar no Brasil o veículo combinado de cinco
eixos constituído de um cavalo mecânico mais doi s semi-reboques acoplados por um dolly
intermediário e chamado aqui de Duplo Semi-Reboque (DSR). Essa investigação inclui
tant o aspectos econômicos (custos operacionais) quanto operacionais(densidade das cargas,
rotas, demanda s, veículos utilizados), tecnológicos (veículos e implementes), legais (pesos e
dimensões), de segurança (estabilidade, dirigibilidade, risco de acidentes e impacto sobre o
tráfego de outros veículos) e de inter-relação com a infra-estrutura rodoviária.
Como a configuração anali sada é largamente utilizada nos Estados Unidos, com o nome de
flllin trailer lmck, faz-se uma ampla revisão da literatura norte-americana. O estudo
apresenta as ca racterísticas técnicas do twin, levant a a legislação norte-americana de carga
por eixo e mostra como a busca de produtividade e o aumento da carga volumosa
conduziram à necessidade de veículos mais longos. Compila artigos sobre a estabilidade, a
dirigibilidade e o impacto sobre o tráfego dos veículos longos combinados. Sintetiza
pesqui sas comparando taxas de acidentes dos veículos combinados com os cam inhões
· convencionais. A maiori a desses estudos conduz à conclusão de que, embora os lwins
possa m degradar ligeiramente as cond ições de segurança de tráfego e aumentar o desgaste
el os pavimentos, essa degradação é compensada pela redução do número ele viagens e do
cu to elo transporte.
Conclui-se que o veículo seria economi camente viável no Brasil para subst ituir caminhões
trucados em rotas de demanda limitada. e que poderia também economizar custos na
substitui ção a veículos convencionais no transporte de cargas vo lumosas, sem provocar
maiores impactos sob re a segurança operacional. Pesquisa com froti stas mostra que quase
50% das transportad oras de carga fracionada operam cargas de densidade compatível com
o DSR. A introdução do veículo, no ent anto, enfrenta fortes obstáculos legais e exigiria
mudança profimda na legislação dos veículos combinados longos.
PALA YRAS CHA YES : duplo semi-reboque, veícu los longos combinados, veículos

articulados, engates, cargas volumosas, custos operacionais, análise ele acidentes,
diri gibiliclade, estabilidade, sobrelargura, arraste, pesos e dimensões ele veículos.
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ABSTRACT.
REIS, N.G. Opemtion .feasibilily o.f lhe five axle twin trailer lmck in Bmsil. São
Carlos, 1995, 323 pages. Dissertation (Master Degree) -Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade ele São Paulo.

This paper investigates the feasibility of introducing the American twin trailer tmck in the
Brazilian road transpor! network. The twin is a five axle configuration with one tractor anel
two semi-trailers, couplecl by an intermediate dolly. The investigation embraces not only
economic quest ions (operational costs), but also operational aspects (freight density anel
·volume, vehicle choice, line extension etc), technological questions (vehicles, trailers anel
dollies), weights anel dimensions legislation, safety impacts (hanclling anel stability, impact of
traffic operations anel statistic studies of accident rates) anel the twin 's interface with the
highway facilities.
The American anel Canadian studies about twins are reviewed. The paper presents the
techni cal characteristics of twins, the american weights anel dimensions legislation anel shows
how the claim for more proeluctivity in the transpor! industry anel the low density freight
growth have induced the use of longer combination s. The study compiles the main results
presented in the literature about hanclling, stability anel the twin trailer impact on the
highway traffic anel analyzes statistics comparing doubles with semi-trailer acciclent rates.
The literature review leaels to the conclusion that, althrough the twins coulel degrade slightly
the vehicle trame safety performance anel accelerate the pavement wear, thi s degradation is
overwhelmed by the reduction ofthe number ofvehicles on the road s anel direct anel indirect
transportation costs.
T he introduction of the win trai ler truck in Brazil coulcl be aelvantageous in arder to
replace tandem trucks on low demand t outes. The avings in termin al times anel thc higher
capacitiy ofthi s co nfiguration woulcl cut costs as compareci to the straight truck, semi-trail er
anel truck-and-trail er configuration s, without releva nt deteri oration of the operational safety.
The results of a large sa mpl e with brazilian LTL companies show that almost 50% o f them
operate with a freight density that would be idea l for twins. The twin 's introduction,
however, faces strong legal impediments in some markets, anel only wou ld be fea sible if
deep changes in the Brazilian weight anel dimension regulations would be undertaken.

l(Ey WORDS : twin trailer truck, long combinations vehicle, doubles, elolly, low density
tl·eight, LTL freigh t, operat ional costs, accident analyses, vehicle handling, stability,
off-tracking, vehicles weight anel dimensions.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO
Embora as estatísticas sobre o assunto sejam precárias, pode-se afirmar que a participação
histórica dos veículos pcsados 1 na frota nacional de caminhões sempre foi muito pequena . Em
19R2, por exemplo, dos 96 1 464 caminhões que rodavam pelo país, apenas 84 456 (9,3%) eram
pesados [NTC, J983 ].
Até alguns anos atrás, o crescimento dessa fati a era bastante lento. Em 199 1, de uma frota de
I 105 14 8 caminhões, somente 148 332 ( 12,5%) eram pesados [NTC, 1992]. Da mesma forma, a
presença desses modelos nas vendas de veículos comerciais vinha sendo pequena e mostrava
crescimento lento. Segundo dados da Scania (ver tabela 1-1 e j ig ums 1-1 e 1-2), em 1982. os
pesados representaram apenas li ,4% dos caminhões vendidos no país; e em 1987, esse percentual
não passava de 16,4%.

lolo O mercado de caminhões pesados
Além de tradicionalmente estreito, o mercado dos pesados sempre mostrou uma nítida
preferência pelos veículos de cabina convencional (semi-avançada), em detrimento dos caminhões de
cabina avançada. populamente conhecido como ··cara clwta··. A participação desses últimos nas
vendas da classe dos pesados, que era de 11,!:1% em 1982, c.1iu para apenas 2,6% em 1987 e não pnssou dt:
6%cml992 (vertobelo 1-1 c.figum 1-3).
Este quadro, no entanto, está mudando rndicalmcnte nos últimos três nnos. Em 1993, dos
37.42 7 caminhões vendidos, nndn menos do que 13 938 (37,2%) eram pesados. Naquele ano, pela
primcirn vez no país, o caminhão mais vendido foi um pesado (o T 11 3 da Scania, com cab ina
convencional\ Em 1994, as vendns de caminhões pesados cresceram para 19 500 unidades e
representaram cerca de 38,5% das vendas totais3 .

D e ncordo com clnssificnçào do Geipot, gernlmentc nccitn, cnminhiio pcsndo é nquclc que tem
capncidnde máximn de tração (CMT) superior n 30 I.
2 As ,·endas desse modelo somnmm 3708 unidades, ou s~ja 9.9% dns unidades comerciali7adns em 1993 .
3 Vendas totais estitmtdas em 50 700 unidndcs pela revista Custos & Fretes n° 44.

TABELA J-1
EVOLU ÇÃ O DAS VEN DAS DOS CAMINHÕES PESADOS
E DOS PESADOS DE CABINA AVANÇADA

ANO

TOTAL

PESADOS

PART.
PESADOS

SCANIA

CABINA
AVANÇ.

(%)

CAB.AV./
SCANIA

CAB. AV./
PESADOS

(%)

(%)

1982

40 564

4 632

11 ,4

2 137

545

25.5

ll ,8

1983

34 099

4 467

13, 1

I 907

290

15,2

6,5

1984

42 074

5 716

13,6

2 667

270

l O, l

4,7

1085

54 680

7 43 1

13,6

3 306

173

5,2

2,3

19R6

70 234

9 978

14,2

4 057

233

5,7

2,3

1987

55 135

9 036

16,4

3 309

235

7, I

2,6

1988

53 325

lO071

18,9

3 716

30 1

8,1

3,0

1989

46777

9 606

20,5

4 099

33 1

8, 1

3,4

1990

39 928

9 524

23,9

3 730

236

6,3

2,5

199 1

40 334

9 389

23,3

3 400

53

1,6

0,6

1992

25 320

8 402

33,2

3 2 11

504

15,7

6,0

1993

37 427

13 938

37,2

5 260

11 4 1

2 1,7

8,2

1994

50 700"

19 500

38,5

6 900

2000b

23,2c

10,3

FONTE: Scani a Brasil.
a Estimativa ele Custos e h ·etes n" 44.
h1nclui 400 unidades do F- 12 importadas pela Volvo.
~ Compuíadas apena:-:. as I 600 unidades produzidas pela Scania.
A ascensão dos pesados tem sido acompanhada pelo aumento da produção dos veícu los de
cabina avançada. Na Scania, por mu ito tempo, o único fornecedor dessa configuração, após alguns
anos de bons resu ltados, as vendas do modelo R, que vinham declinando consideravelmente,
mostram recuperação consistente nos últimos anos. Sua pa rticipação nas vendas de caminhões
pesados da marca saltou de 12, 1%em 1987 para 2 l ,8%em 1993 c 23,2%em 1994.
A descoberta desse nicho permitiu à Volvo vender cerca de quatrocentas unidades importadas
do seu modelo F-1 2 importado em 1994 e despertou o interesse da Mercccles-I3enz, que promete
importar modelos pesados de cabina avançada. Hoje, a cabina avançada já responde por mais de
I0% do mercado interno de caminhões pesados.
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FIGURAS 1.1 e 1.2
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1.2. Mercado do duplo semi-reboque (DSR)
A o substituir o truque (caminhào de três eixos sobre chassi) convencional, com capacidade
para cerca de 12 t de carga líquida e equipado até recentemente com motor de baixa relação
potência/peso·\ por um conjunto cavalo mais , emi-reboque com capacidade de carga superior a 25 t' ,
o frot ista busca principalmente redução de custo operacional. Uma redução que se materiali za , por
exemplo, na maior capacidade de carga, no menor investimento por tonelada líquida, na maior
velocidade comercial. na menor ociosidade do cavalo, no menor número de veículos c de motoristas,
na redução do custo de nmnutenção e dos custos logísticos etc. Já a opção crescente pelo veículo de
cabina avançada tem sido freqiicntementc justificada pela possibilidade de se aproveitar a tonelada

Historicamente, essa fai xa era domi nada pelo modelo L 1111. da Mcrcedes-Benz, como I IO hp de
potência. O L 1111 foi sucedido pelo L 1113 (130 hp). Hoje, a Mercedcs opera nessa faixa com veículos
de 140 hp c 180 hp (1 214 e 1218). Os fornecedores mais recentes (Ford c VW) j~ entra ram no mercado
com veículos mais potentes.
5 Ver dados mais precisos no Anexo A, sobre implementas rodovi~rios.
8 Ver o desem·olvimento do assunto no capítulo li , sobre legislação brasileira de pesos c dimensões de Ycículos.
~
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adicional autorizada pelo Decreto 98 933/90, que elevou de 5 para 6 t a carga permitida no eixo
diantei ro6 .
O motivo mms importante, no entanto, parece ser o fato de que essa configuração,
principalmente quando aplicada a veículos com pequena distância entre eixos, reduz o comprimento
do cavalo mecânico, possibilitando o uso de carretas mais compridas7 . Com isso, o froti sta, embora
sacrificando ligeiramente o conforto e a segurança do motorista, obtém uma capacidade volumétrica
bem maior. Esse aumento é muito importante, uma vez que a redução da densidade das cargas à
medida que um país se desenvolve constitui fenômeno já devidamente documentado. Segundo OWEN
[ 1975, p 37 c 38], nos primeiros estágios da industrialização, são esperadas cargas de alta densidade,
pois predominam os materiais pesados. Com o passar do tempo, porém, crescem a fabricação e o
transporte de produtos mais ca ros e mais leves. Esse crescimento exige configurações de maior
capacidade volumétrica e o aumento da produtividade do transporte.

É o que já vem ocorrendo, por exemplo, nos Estados Unidos há mais de uma década. Para
contrabalançar a desregulamcntação do setor, a crise do petróleo e a redução da velocidade máxima
de 60-70 mph para 55 mph, o S111:(ace 'li·ansportation Assistance Act, de 1982, obrigou os Estados a
permitirem o tráfego regular nas principais rodovi!ls do país8 do twin trailer fm ck, i!>to é, duplos
semi-reboq ues para cargas leves, também chamado neste trabalho simplesmente de DSR.
Essa configuração é formada por um cavalo mecânico 4x2 mais dois semi-reboques de um
eixo c 2& pés (8,5 m) cada, interligados por um dali/ intermediário, também de um único eixo.
Quando tracionada por um cava lo convencional, essa configuração atinge comprimento de 67 pés
(20,42 m), podendo chegar a 74 pés (22,55 m) quando utili za cavalo de cabina convencional. Seu
peso bruto total combinado (pbtc) não pode ultrapassar 80 000 libras (cerca de 36 t), das quais cerca
de 42 000 Iibras ( 19 t) de carga útil. Como cada carreta tem aproximadamente 50 m3, a densidade
média ideal dessa configuração situa-se em torno de apenas 190 kg/m3 ttrJI.
Na Europa, a queda, nos últimos dez anos, da densidade média das cargas de 300 para 200
kglm levou ao desenvolvimento de engates eletrônicos curtos, que permitem a utilização nos
'·Romeu-c-Julicta" de dua unidade de até 8.20 m. sem ultrapassar o limite de comprimento de I R m.
3

Pode-se prever, portanto, por analogia, que a tendência da densidade média dos produtos
brasileiros industriali zados será de queda ao longo dos anos, passando a ex igir configurações de
maior capacidade volumétrica. Ao mesmo tempo, a redução dos estoques nos distribuidores c nos
pontos de vendas, somada à necessidade de se substituir os tradicionais truques por veículos mais

Enquanto um semi -reboque para cava lo convencional pode ter, no mf1xi mo, 13,60 m ele comprimento.
um semi-reboque para cava lo com cabina avançada tem comprimento na faixa de 14,80 a até 15,70
m (\·eja anexo A).
8 O tninsito dessa configmação é livre na chamada "rede designada" (\·eja mais detalhes no capítulo 3).
9 Estrutura montada sobre um eixo, dotada de lança e olhai para engate na unidade da frente c de quinta
roda para engate da unidade de tnís (veja descrição mais completa no capítulo 2 c no glossário).
10 As tabelas de fretes ela NTC-Associaçiio Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Ca rgas
consideram como volumosa toda carga cuja densidade esteja abai xo de 300 kg/m3 .
7
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econônicos, poderá requerer composições com duas ou mais unidades tracionadas, cspcciahnente
para atender às chamadas rotas mistas (aquelas onde a carreta traseira é deixada ou trocada num
terminal ou cliente intermediário, entre a origem c o destino final) .
A menor densidade, somada a novas necessidades logísticas e operacwnats, poderá cnar,
portanto, a médio c longo prazos, um mercado para veículos longos combinados com maior
capacidade volumétrica que os semi-reboques convencionais, mais versáteis do que os atuais furgões
semi-reboques com pisos rebaixados e mais leves e mais curtos que os grandes rodotrens para cargas
pesadas, já em uso no país em setores como o transporte de cana, madeira ou produtos siderúrgicos.
As experiências com tal configuração ainda são bastante incipientes. A primeira tentativa
nesse sentido ocorreu em 1989, quando a extinta FNV-Fmehauf, posteriormente absorvida pela
Tectran, de São José dos Campos-SP, mostrou durante a feira Brasil Transpo uma configuração com
dois semi-reboques de 7,80 m cada, tracionados por um Scania de cabina avançada e reduzida
distância entre eixos, acoplados através de um dolly tclcscópico 11• Esse conjunto chegou a ser
utilizado por algum tempo pelo Expresso Sul Fluminense e sua operação não apresentou maiores
dificuldades 12 •
Tal altcrnaiiva signifka um ganho dt.: t.:~t~.:a d~ 15% de espaço em relação a um semi-reboque
de 13,60 m, o maior comprimento que se pode atingir usando-se cavalo convencional, sem
ultrapassar o limite legal de comprimento de 18, 15 m. Esse ganho, no entanto, torna-se bem menor
quando se compara o comprimento total dos dois semi-reboques com o de uma carreta convencional
para caminhão com cabina avançada, cujo comprimento máximo varia entre 14,80 a 15,70 m13 .
Mais recentemente, em meados de 1994, a Real Cargas, que fa zia os trajetos São PauloUbcraba e São Paulo-Uberl ândia utili zando caminhões Yolkswagen trucados, resolveu criar uma rota
mista São Paulo-Ubcraba-Uberlândia. A linha passou a ser atendida por doi s conjuntos de duplos
semi-reboques, com evidente redução do tempo de carga e descarga em Uberlândia, onde ocorria
apenas a troca da carreta trascira 1•1• Fabricados pela Rodoviária, c tracionados por cavalo MBB
1935 convencional , os dois semi-reboques têm apenas 6,72 m de comprimento 15, capacidade
voluma 1ica total de 86m 3 e capacidade de carga de 28.9 t, o que clc\'a sua densidade ide:-~ I par:-~ 336
kg/nr1 . A Rea l Cargas, no entanto, pretende utilizar carretas mais compridas, assi m que os ca valos de
ca bina avançada que a Mcrccdcs-Benz passará a importar estiverem disponíveis.

li
l2
13
H

Ver m;Jiorcs infommçõcs no Anexo A.
Ver os resultados da operação no capítulo 10.
Ver dndos mais completos no Anexo A.
No início de 1995, devido n problemns legais. os duplos semi-reboques passnram a atender a rotn
Cnmpinns-Ribeirâo Preto-Brnsílin . Veja descrição mnis completa da operação no capítulo lO.
15 Veja outras característicns no cnpítulo lO c no Anexo A.
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1.3. Obstáculos ao DSR
N o momento, no entanto, a utilização dessa configuração ainda enfrenta muitos obstácu los tanto de
natureza legal quanto técnica ou até mesmo cultural. No primeiro grupo, destaca-se uma legislação
bastante restritiva. Voltada especificamente para o transporte . de cargas mais densas e para a
circu lação de grandes e pesados rodotrens e treminhões 16, a Resolução 63 1 do Contran, que
regulamentou a matéria, sujeita o trânsito dos duplos semi-reboques de qualquer comprimento ou
pbtc ao regime de autori zação especial anual, dificulta bastante o tráfego noturno desses veículos 17 ,
praticamente impõe a tração 6x4 e privilegia as pista duplas de sentido único. A tração 4x2 e o
tráfego em pistas de duplo sentido, embora não proibidos, são tratados como exceção 18.
Do ponto de vista cultural, os hábitos dos froti stas brasileiros ainda excluem completamente a
utili zação de composições mais longas com duas unidades tracionadas. Predomi na a chamada
"cu ltu ra do semi-reboque". A configuração conhecida como "Romeu-c-Julieta'' é raramente
encontrada 19 c os reboques a inda estão praticamente restritos aos segmentos de madeira e cana.
Essa siwaçào não tem esii llluladu a indústria de implcmcnios a desenvolver ou trazer para o
país sistemas de engate que permitam tanto ganho de espaço quanto maior segurança. A maioria dos
rodotrcns em operação utiliza o chamado dolly A
canadense

[v~ja-sc,

20

,

embora. tanto a literatura americana quanto a

por exemplo, o TRB-SPECIAL REPORT 2 11 , 1986] apontem unanimemente

esse dolly como o menos estável a velocidades típicas de estradas.
Em situações de emergência, os movimentos iniciados pelas unidades dianteiras da composição
são substancialmente amplificados pela últ ima carreta, que tende a experimentar uma aceleração
lateral maior do que a dos veículos tratores. A maior conseqüência dessa amplificação exagerada é o
tombamento prematuro dessa segunda un idade. No entanto, a utilização de dollies elo tipo C2 1
direcionais ou mesmo de dollies do tipo A modificados 2} pode elevar considera velmente esse li miar de
tombamento [\VINKLER , J9g8].
O exposto até aqui s uge1e que o desenvolvimento do pais tende a cnar mercado para
connguraçõcs logisticamcntc mai s versátei s e de maior capacidade volumétrica do que os semireboques convencionais, a exemplo dos twin tmiler tmcks america nos. No entanto, os raríssimos
duplos semi-reboques ex istentes no Brasil têm sido fabricados c operados sem uma análise mais

16 Rodot rens: ,·cículos com mais de uma articulação que utilizam dol/ies e semi-reboques. Trcminhões:

17

18
19

20
21

22

,·cículos com mais de uma nrticulnção que utilizam rnlns e rcboC)ucs. Veja mnis i1úonnaçõcs no
capítulo 3 ou no gloss:írio.
A autorização parn trMcgo noturno é dillcil de ser obtidn c seu critério varin de um DER para outro.
Veja capítulo sobre legislação.
Ver an<ilise completa no capítulo li , sobre legislação de pesos e di mensões.
Ver resultados de pesquisa sobre configurações mais utilizadns no Capítulo 10.
Com um único olhai e lança convergente.
Com dupla barra de traçil'o e dois olhais (ver glossário).
Entre eles, os modelos trapezoidal ou articulado com balnnço telescópico (ver capítulos 2 e 5).
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profunda de suas implicações econômicas, operacionais e de segurança. Essa dcsinformação tem sido
responsável por uma legislação bastante draconiana e até equivocada.
Até onde se sabe, inexistem no Brasil trabalhos escritos sobre as aplicações dessa
configuração, seus custos comparativos em relação aos veículos convencionais e sua segurança
operacional. Além de oportuno c inédito, o tema presta-se bem ao desenvolvimento de uma
di ssertação de mestrado, pois é bastante delimitado e específico, como aconselham os manuais sobre
o assunto [VI EIRA, 1991 , p.4].

1.4. Objetivos desta dissertação
.~ s ob o título Viabilidade de Operação do Duplo Semi-Reboque de Cinco Eixos no Brasil, esta

dussertação se propõe a abordar o assunto não apenas sob seus aspectos econômicos, mas também
operacionais, logísticos, jurídicos e de segurança. Nesse sentido, o trabalho também considera a
interface com a infra-estrutura rodoviária (desgaste de pavimentos e impactos sobre as obras de arte)
c as implicações do DSR sobre a operação rodoviária, o projeto de rodovias e o desgaste dos
pavimentos.

'

A monografia busca identificar as aplicações mais adequadas para o DSR e os comprimentos
veiculares compatíveis com a realidade brasileira. Além de sugerir modificações na legislação sobre o
tráfego de veículos longos c propor novos dollies c outros dispositivos capazes de aumentar a
segurança operacional, a dissertação procura abordar também ou tros aspectos relevantes, como a
necessidade de treinamento e qualificação dos motoristas para veículos combinados longos, a
relação potência/peso, o tipo de cabina mais adequado para o duplo semi-reboque c o impacto dessa
configuração sobre a infra-estrutu ra.

1.5. Resumo e comentários
I.

A med ida

que qualquer país se desenvolve, passa a produzir mercadorias mais leves e ma1s
volumosas. O transporte dessas mercadorias, quando fei to por rodovias, passa a exigir
configurações de maior cubagem c maior comprimento útil. /

2. Na Europa. a queda. nos últimos dez anos, da densidade média das cargas de 300 para 200 kg/mJ
levou ao desenvolvimento de engates eletrônicos curtos, que permitem a utilização nos "Romeu-eJulieta" de duas unidades de até 8,20 m, sem ultrapassar o limi te de comprimento de 18m.

3. 1Nos

Estados Unidos, desde 1982, a legislação federal lega lizou a ci rculação, nas rodovias
principais, do twin trailer tmck, um conjunto de dois semi-reboques de um eixo e 8,53 m
(28 pés) de comprimento cada. Nesta mesma linha, a polêmica Proposta Turner advoga veículos
de maior peso bmto c menor peso por eixo, que aliam a redução do desgaste dos pavimentos ao
aumento da produtividade do transporte.\
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4. Existe mercado para novas configurações ele veículos de maior cubagem no transporte ele cargas

com clensiclacle inferior a 250 kg/m3 . Há indícios de que a redução na densidade das cargas,
especialmente das fracionadas, já está chegando ao Brasil. A venda de caminhões pesados de
cabina avançada (que permitem canetas mais longas), por exemplo, saltou de inexpressivas 53
unidades em 1991 para cerca de 2000 veículos (inclui Volvo imp011ados) em 1994.
5. A experiência brasi leira com o duplo semi-reboque é ainda bastante incipiente c limitada a
composições com 19,80 m. Em 1989, A FNV-Fmehauf (atual Tectran) desenvolveu um protótipo
para cavalo de cabina avançada, com duas carretas de 7,80 m e capacidade de 103 m3 , que foi
utili zado pelo Expresso Sul Fluminense no transporte de cargas fracionadas para o Nordeste. Em
1994, a Rodoviária fabricou , para a Real Cargas duas un idades para cavalo convencional com
carretas de apenas 6,72 m, utilizados em rotas mistas no transporte de São Paulo para Minas e
Brasília.
6. Ex istem obstáculos c resistências de várias naturezas ao uso de um DSR com carretas mats
longas. Como a legislação restringe a circulação noturna de veículos combinados longos e os
frotistas são conservadores, há um predomínio da "cultura do semi-reboque". Os DRS fabri cados
no p:1ís ainda não incorporam importantes novidades tecnológicas. como por exemplo o C-do/ly.
7./ A possível introdução do DSR envolve múltiplos aspectos tais como o estudo da experiência
norte-americana, a produt ividade do transporte, a existência de mercado para essa configuração,
a redução dos custos operacionais, a inter-relação com a infra-estrutura, a dirigibilidade c
estabilidade do veículo e seu impacto sobre: o tráfego rodoviário, as taxas de acidentes, a
indúst ria de veículos c implementes, a legislação de pesos c dimensões de veículos etc. Todos
esses aspectos justificam uma dissertação de mestrado sobre o tema. /
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CAPÍTULO 2

MÉTODO E
SUMÁRIO
O

Duplo Semi-Reboque (DSR), configuração aqui analisada, praticamente inexiste no
Brasil. É, porém, amplamente utilizada nos Estad os Unidos, onde abunda literatura técni ca
sobre o DSR; e, em menor escala, no Canadá.

2.1. Método
A s experiências americana e canadense e a escassa li teratura brasileira relacionada com o
tema foram leva ntadas at ravés de um amplo trabalho de revisão bibliográfica, que compõe
os capítulos 3 a 9.
Embora a bibliografia consultada chegue a quase uma cent ena de autores, uma
publi cação assumiu pa1ticular impo1 tància nesta revisão. Trata-se do TRB-SPECf AL
REPORT 2 1I [ 1986], editado pelo TRB-Transportat ion Research Boa rei, elo NRC-National
Research Council norte-americano. Tal destaque deve-se ao fa to de que, por determinação
elo Congresso america no, coube ao NRC monitorar os efeitos do lll'in trailer lmck,
"determinand o os efeit os dessa configuração sobre as rodovias e a segurança rodoviária,
tanto em áreas urbanas quanto rurais, em diferentes regiões do país ... ". Com o apoio el a
Federal Highway Administration, o NRC reuniu um grupo de dezenove membros, com
expenenc1a em muitas elas áreas envolvidas, incluindo segurança veicular, operação ele
caminhões, estabilidad e e controle de veículos, administração rodoviária, projeto e
construção de rodovias, economia, estatística, legislação de segurança, engenharia de
tráfego, e desempenho e condução ele veículos.
O resultado elo trabalho foi o TRD-SR-2 11 [ 1986], uma publicação de 338 páginas,
cont endo ampla revisão ela literatura sobre o twin lmiler tm ck existente na época. Este fato
10

torna a publicação ponto de partida indispensável para quem se propõe a investigar o
assunto. Isso não excluiu, no entanto, um esforço para se buscar fontes mais atuais e
diversificadas e a preocupação de se obter os originais dos numerosos trabalhos citados pelo
TRB-SR 211. Tratando-se de materiais americanos dificeis de se obter no Brasil, em muito
casos, isso foi possível, mas em outros, não.
O bloco inicial se aproxima bastante de uma dissertação de compilaçlío. Podem-se
levantar restrições a essa grande preocupação com a revisão bibliográfica. A tal crítica, no
entanto, deve-se contrapor o fato de que a compilação constitui atividade tão digna de
crédito quanto a pesquisa. O trabalho de compilação pode const ituir um ato de seriedade
por parte do pesquisador que, antes de iniciar a pesquisa, deseja aclarar as idéias e
documentar-se bem [ECO, 1992, p.J].

É exatamente este o caso. Mesmo que não fosse, acredita-se que o trabalho
desenvolvido transcendeu à mera revisão inicial da bibliografia estrangeira. Até mesmo
devido à inexistência ele literatura e ele experiência nacionais sobre o assunto, a transposição
do DSR para a realidade brasileira , realizada nos quatro capítulos finais e nos anexos,lexigiu
extensa pesquisa de campo junto a montadoras, fabricant es de implementos, transportadoras
e órgãos públicos ligados à legislação e fiscalização ele pesos e dimensões de veículos/
Tal transposição faz-se, em muitos casos, por analogia, método admitido como válido
em certas situações, desde que levadas em conta as diferenças entre as condições ele
transportes dos doi s países [MORLOCK, 1978, p. 14]. É o caso, por exemplo, elas
densidades das cargas, ainda bem maiores no Brasil que nos Estados Unidos; ou da
legislação de trânsito, que regula nos Estados Unidos apenas o comprimento das carretas,
enquanto, no Brasil, rest ringe o comprimento total.
A hipótese subjacent e à dissertação é a de que, desde que construídos e operados dentro de
certas especificações e de uma legislação menos restritiva , o uso de DSR de cinco (em
alguns casos, ele seis) eixos seria viável no Brasil para apli cações específi cas, como o
transporte de cargas volumosas c a operação nas chamadas rotas mistas.

2.2. Sumário
A revisão bibliográfica

tmcta-se no capítulo 3, que reúne as características mats
importantes elo twin trailer tmck americano, na verdade, um membro mais leve e mais curto
da ampla família dos double trailers. Descreve e classifica os tipos de dol/ies mais utilizados
assim como seus principais componentes e most ra como di stinguir um reboque de um semireboque.
O capítulo .J condensa a história da legislação americana para o tráfego de veículos ele
carga. Mostra que o estímulo ao DSR contido na atual legislação insere-se num contexto de
busca de maior uniformi zação dos veículos, continuado aumento de pesos e dimensões e
crescente intervenção do governo federal na legislação de pesos e dimensões elos veículos.
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I O capítulo 5 avalia o impacto do DSR sobre a dirigibilidade e a estabilidade do
veículo na estrada, especialmente quanto à sobrelargura, resposta ao esterçamento,
sensibilidade aos comandos da direção, freios, oscilações em trechos retos, estabilidade
direcional nas curvas/ e o efeito "L" 1.{Mostra que o duplo semi-reboque equipado com dolly
A apresenta uma tendência para o tombamento ela última unidade/ Levanta, finalmente, as
inovações que estão sendo introduzidas nos dollies para neutralizar essa tendência.

(A maneira como a presença dos veículos mais longos influencia o fluxo de tráfego e a
segurança de outros veículos é analisada no capítulo 6.1 Esse bloco trata pa1iicularmente dos
impactos da reduzida velocidade do DSR americano em aclives, dificuldades para acessar
vias expressas e mudar de faixas,\ efeitos de respingos e jatos d'água, impacto aerodinâmico,
obstrução visual e lredução da segurança devida à maior largura dos veículos comerciais
(posicionamento lateral).\ Conclui-se que, nos Estados Unidos, a degradação da qualidade do
flu xo provocada pelos DSRs, embora individualmente ligeiramente maior do que a dos semireboques convencionai s, é compensada pela redução do número el e viagens.
\ O mesmo capítulo analisa também a segurança e a operação do DSR dentro das
condições brasileiras, especialmente quanto às velocidades em n~ mpa s, cruzamento de
int erseções, ultrapassagens, sobrelargura e inter-relação com a infh-estrutura. Conclui-se
que a deteri oração provocada por esta nova configuração seria quase insignifi cante. I
A redução da estabilidade e a possível degradação do fluxo de tráfego trazidas pelos
DSRs influem certamente nas taxas de acidentes. Este assunto é tratado exaustivamente no
capítulo 7, que conclensa os resultados de dezenas ele análi ses, comparando os índices ele
acid entes elos tl l'ins e dos doub/es com os dos semi-reboques comuns. Embora tais análises
apresentem gera lmente muit as falhas e cleficiências 2, levam, quase por unanimidade, à
conclu são de que a taxa de sinistros provocados pelos DSR é igual ou apenas ligeiramente
ma ior do qu e a dos causados por semi -reboques comuns e que esse acréscimo acaba
compensado pela redução elo número ele viagens.
'A introdução ele veículos de carga mais longos pode ex igir modifi cações nos projetos

de novas rodov ias e na operação das já existent es/ O capítulo 8 analisa a co mpatibilidade
entre o DSR e os pavimentos, as pontes, acosta mentos e equi pamentos laterais, operação e
as características do tráfego.! Uma das conclusões relevantes é que, no caso americano,
devido à sua configuração , que substitui dois eixos em tandem por dois eixos isolados, ao
aumento do peso bruto total e das cargas por eixo, o uso do DSR eleva consid eravelment e o
desgaste dos pavimentos fl exíveis.\
1 Quando ocorre travamento ns rodas do ei:'\o trato r do cavalo (011 no ei:'\O do dol~v), o tra tor (011 o dol~v)
torna-se inst;í,·cl. O r{lpielo mo,·imento rotacional resultante é comumente chamado ele efeito "L"ou
efeito canivete (Jnckkn((ing )\
2 As mais comuns são as deficiências elas estatísticas (sejam de acidentes ou de e:'\posição aos riscos) c
ausência de controle sobre fatores que afetam (em alguns casos, até mais elo que a própria configuração)
as ta:'\as da acidentes, como as condições das estradas, habilidade dos motoristas, tipo ele operaçiio,
condições meteorológicas c de tr;ífcgo etc.
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10 uso dessa configuração, no entanto, traz grandes beneficios operacionais para os
transportadores americanos de carga geral fracionada e volumosa, compensando
amplamente esse maior desgaste. O capítulo 9, que fecha a revisão da bibliografia
estrangeira, não só relaciona tais beneficios, como levanta eventuais desvantagens da
utilização do DSR e ele outros veículos combinados longos.{

(Entre os beneficios, destaca-se a maior capacidade, que reduz o número de viagens, e
a possibilidade de carregar as carretas simultaneamente, o que diminui o tempo parado em
terminais. Quanto às desvantagens, aparecem principalmente quando há desequilíbrios de
fluxo ou dificuldades logísticas, capazes de criar ociosidade/
Reza a experiência americana que os maiores usuários do DSR são os transportadores
de carga geral fracionada. Para testar tal hipótese, assim como para levantar as
características do twin e do dol/y que os frotistas julgam mais adequados para cada
especialidade, assim como as restrições legais a que estariam dispostos a se submeter e os
cuidados operacionais que adotariam voluntariamente, optou-se por um qu estionário
fechad o"', contendo pergunta s, diretas, enviado pelo correio.

·'

Os resultados dessa ampla pesquisa são analisados no capitulo 10 .Constata-se que o
maior interesse pelo DSR, de fato, situa-se entre o transportadores de carga comum
fracionada , que operam com densidades bem menores do que os que movimentam carga
comum não fracionada ou produtos especializados. Mais d~ metade desses transpottad ores
operam com densidade média abaixo de 250 kg/m3 , gerando um volume de carga que exige
uma solução específica em termos de implemento ou mesmo de configuração.

O capítulo 1 I apresenta a legislação nacional de carga por eixo. Detém-se
particu larmente na Resolução 63 1/84 que regula a circulação ele veículos com duas
articulações. A Resolução mostra-se bastante restritiva à configuração estudada, que recebe
tratamento idêntico ao dispensado às cargas super-pesadas, como cana, madeira ou bobinas
siderúrgicas. Foram pesqui saclos também procedi mentos e critérios adotados pelos DERs
para a concessão ele Autorização Especial ele Trânsito. r onstata-sc, além de certa
desinformação, critérios heterogêneos sobre o assunto. No Estado de São Paulo, por
exemplo, a circulação noturna do DSR enfrenta grandes rest rições em estradas ele mai or
densidade de tráfego. Já o DNER, embora permita o tráfego diuturno ele composições de até
19,80 m, também cria obstáculos à circulação noturna ele DSRs de maior comprimento. O
mesmo ca pítulo conclensa ai nda proposta ele alteração da Resolução 63 1, em di scussão no
Denatran, mas que não chega a incorporar avanços significativos em relação aos duplos
semi- reboques leves com mais de 19,80 m de comprimento.
!Para analisar a viabilidade econômi ca do DSR, o capítulo 12 compara custos ele várias
configurações tanto no transporte ele cargas de densidade normal quanto na movimentação
de mercadoria s volumosas, seja em rotas de alto flu xo ou de demanda restrita.\ Conclui-se
3 Diz-se que um questionéÍrio é fechado quando indica todas as alternati vas de respostas.
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( que o veículo combinado é mais econômico elo que os truques tradicionais nas chamadas
rotas mistas4 , seja transportando cargas volumosas ou de densidade normal , quando uma
carreta é trocada no meio do percurso ou quando uma unidade é deixada num ponto
intermediário, cuja distância ao destino seja cerca de 25% do percurso total. Economizando
tempo de carga e descarga, o DSR mostra-se geralmente vantajoso também na substituição
elos semi-reboques, para o transporte ele cargas volumosas em rotas de grande fluxo. /
O capítulo I 3 reúne as conclusões do trabalho. Em síntese, a introdução do DSR com
até 24 m de comprimento e carretas abaixo ele I O m para transp011ar cargas fracionadas ele
densidade na faixa ele 200 a 250 m3 poderá aumentar a produtividade do transpor1e, sem
prejuízo da segurança, desde que tomadas as precauções técnicas necessárias e superados
os obstáculos legais. (

2.3. Anexos
.O

atual estágio de fabricação do DSR, suas características, assim como as das
opções tradicionais e mais avançadas para o transporte ele carga volumosa e dos cavalos
mecânicos nacionais, foram levantados através de pesqui sa com as principais indústrias de
implementes e montadoras e condensados no anexo A. Constata-se efetiva defasagem
tecnológica na fabricação dos dol/ies, que se manifesta através da ausência no mercado
brasileiro do dolly C, de outros modelos aperfeiçoados de acoplamentos e das lanças
telescópicas, que reduzem e permitem variar a distância morta entre as carretas. A
preocupação em manter o DSR dentro do limite legal de 19,80 m levou ao desenvolvimento
de configu rações cuja capacidade volumétrica é geralmente inferior, ou qu ando muito,
igual , à elas unidades "Romeu-e-Julieta" e mesmo ele alguns semi-reboques. A cultura do
semi -reboqu e está leva ndo os frotistas a optar por carretas mais longas ou rebaixadas de
capacidade superior a I 00 m3 , tracionadas por cavalos ele cabina avançada e pequena
distân cia entre eixos. Isso limit a os beneficios do DSR às va ntagens logísticas resultantes da
redução elos tempos de parada nos terminais.
Para se tirar partido ele uma maior cubagem e ele uma maior produtividade, seria
necessá rio eliminar as restrições ao trânsito noturno impostas pelos DERs aos veículos
combinados com mai s de 19,80 m.
Para fundamentar a análi se de viabilidade eco nômi ca, foram montadas no anexo R
quinze planilhas de custos envolvendo os veícu los e os implement es mais utilizados no
transporte de carga comum e carga volumosa e as alternativas propostas. Este anexo
apresenta também os critérios e levantamentos de preços realizados para elaborar as
planilhas.

-l Rotns com demandn limitndn n, no nHl:'\11110, um veículo trucéldo di~rio por destino. nas qunis dois
destinos diferentes podem ser colocndo numél mesmél rotn e ntendiclos por um único veícu lo combinnclo.
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O anexo C apresenta os trechos mais importantes da legislação americana sobre o twin
trailer tmck. Um extrato da legislação brasileira sobre o mesmo assunto e sobre a circulação
ele veículos combinados longos está no anexo D. Por sua vez, o anexo E reproduz ofícios do
DNER e dos DERs contendo procedimentos adotados para a concessão de AETAutorização Especial de Trânsito aos veículos combinados longos.
O questionário utilizado para levantar a opinião dos transportadores sobre o DSR é
apresentado no anexo F As empresas que responderam ao questionário estão relacionadas

no anexo G.
A bib/iogrqfia e um glossário, contendo tanto termos americanos quanto brasileiros,
completam a dissertação.
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CAPÍTUL03

CARACTERÍSTICAS DO
TWIN TRAILER TR UC/(
A ~xpr~ssãu au1eficana lwin trailer íruck costuma sei usada de maneira genérica c

pouco
precisa pela literatura especializada. VALLETE et
citados por GLAUZ e
HARWOOD [ 1985, p. 17], por exemplo, empregam essa expressão como sinônima de
double trailer ou dauble bailam. HANSEN [ 1979, p. 26] faz referência a gra ndes lwin
trailer tmcks usando carretas de 40 pés ( 12,2 m) e 45 pés ( 13,7 m), com capacidades
respectivamente para 141 ,6 e 164,3 m3 .
al 1[ 1985],

3.10 A família dos doub/es
No entanto, o lwin trailer tmck é apenas um membro mais leve e mais curto ela
grande famí li a dos double trailer tmcks (figura 3-1), que engloba todas as
composições constituídas por um cavalo mecânico e mais duas unidades rebocaclas,
geralmente, ambas semi-reboques, com um ou mais eixos, acopladas através de um
dal~y intermediário [glossári o elo TRD-SR 2 1 I, 1986, p. 2 16].
Quando esses veículos combinados excedem os limites legais de comprimento, são
chamados de LCV-Lvnger Cvmbination Vehic/e/. Os LCVs geralmente têm mais do que 75
pés (22,9 m) de comprimento) {Wesfem Hi[(hway /nsfitute, 1992, p.1].
Entre as versões mais pesadas dos double.~·, estão os fumpike doubles, composições
que utilizam cavalos mecânicos de três eixos, tracionanclo duas ca rretas de 45 pés ( 13,7 m)
ou 48 pés ( 14,6 m) co m doi s eixos em tandenr'ou nove eixos no total. Na faixa intermed iária
VALLETE, G.R.et ai. Repor/ to Congress on Large Tm ck Accidents Causation. NHSTA, U.S.
Dcpartment ofTansportation, 1982.
2 Vejn m<1is célracterísticns dos LCVs em 9.2.
3 De acordo com n NBR 1141 2 ( 1990, p. 2), um conjunto de eixos diz-se em tandem qu<1ndo seus eixos
1

silo simples, consecutivos e interlignclos entre si, de modo <1 ig1wlm a distribuição de cnrgns.
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FIGURA 3-1
A FAMÍLIA DOS DOUBLES
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Fonte: Western Highway institute [ 1992]

As fi nalidndcs do tandem são adaplar o veículo a qualquer condição de lerreno e permilir o aumenlo
da capacidade de cnrga.
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de peso bruto, operam os rocky mou11tain doubles, composições que utiliza m um cavalo de
três eixos; um semi-reboque de até 48 pés (14,6 m) com dois eixos em ta11dem ; um dol/y de
um único eixo; e um segundo semi-reboque de 28 pés (8,53 m)4 com apenas um eixo. [GEUE
1989, p.l 02].
Os i11termediate doubles são constituídos por duas carretas cada uma com 30 a 40 pés
(9, I a 12,2 m) de comprimento, tracionadas por cavalo ele três eixos. Os comprimentos das
duas carretas do i11termediate double podem ser iguais ou diferentes, o que dificulta sua
diferenciação visual em relação aos rocky mom1tai11 doubles. Por isso, muitos Estados
americanos não fazem distinção entre as duas configurações [Westem HightPay l11stitute
1992 p. IJ].
Por sua vez, o twi11 trailer truck, denominado pelo Westem Highway lnstitute [ 1992]
de ·standard westem d011ble, não passa de um double leve, mais curto e com menor número
de eixos, formado por um cavalo mecânico de dois ou três eixos e por dois semi-reboques
curtos (entre 27 e 30 pés) e ele um único eixo, geralmente, ligados por um dolly intermediário
(figuras 3-2 e 3-3).

FIGURA 3-2
DllVIENSÕES TÍPICAS DO TJVIN TRAILER TRUCK
67'· o·
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Fonte: TRB-SB 2 1I [ 1986, p. 218]
A lit eratu ra mais recente denomina esse veículo de STAA-double porque sua operação
com carretas de até 28 pés (8,5 m) foi autorizada pelo Smface Ji-amportation Assistance
5
Act, editado no final ele 1982 e que entrou em vigor no início de 1983 . Quando se refere ao
modelo americano, este trabalho usa também a expressão westem d011ble, pois o Oeste
americano foi pioneiro no uso elo twi11 trailer tmck.

4 Segundo o \Vestem Highway Instituic ( 1992), o comptimcnlo da scgund.1 ccmeln Jxxlc YmiM en!Jc 26 e 29 pés.
5 Vcjn capítulo 4.
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Será usada também a palavra twi11 no lugar da expressão completa twi11 trailer tmck6.
O conjunto será mencionado ainda, algumas vezes, como veículo múltiplo ou até mesmo,
como double 7 leve.
FIGURA 3-3
TWIN TRAILER TRUCK COM A-DOLLY E C-DOLLY

1

A - DOLLY

C - DOLLY

Fonte: Winkler [ 1988, p. 3]
No Brasil, essa configuração poderia ser chamada, na terminologia corrente, de
mdotrem levé ou ainda de veícu lo bim1iculado. Mas, para efeito deste trabalho, embora se
use eventualment e o termo rodotrem, será dada preferência a uma denominação mais técnica
e mais descritiva, ou seja, Duplo Semi-Reboque (DSR), qua ndo o texto se referir à versão
brasileira desta configuração, com cinco ou seis eixos. Por sua vez, o conjunto composto por

6 Não será usada a sigla 777', para evitar COJÚHsão com o 7i'iple Tmiler Truck.
7 Como se vi11, double é uma expressão mais genérica.
8 O rodotrem é a composição que utili&1 dois ou mais semi-reboques. Já o chamado treminhào é

constituído por um caminhão com carroçaria ("Romeu") !racionando dois ou mais reboques
("Jt~lietas''), geralmente acoplados por rala (dol~v sem a qHinta-roda, pararafw;ado à cüanteira da carretn).
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um cavalo mais um único semi-reboque será chamado. de Semi-Reboque Convencional (SRC)
ou simplesmente de semi-reboque .
Acoplando-se à composição DSR um terceiro semi-reboque curto, geralmente, através
de um segundo dolly, obtém-se a unidade denominada triple tmiler tmck, isto é, o Triplo
Semi-Reboque (TSR), cujo comprimento final varia de 98 pés (29,9 m) a 11 O pés (33 ,5 m)
[GEUE, 1989, p. I 02].
Nos Estados Unidos, portanto, o twin é um double com carretas curtas (máximo de 30
pés) e apenas cinco, ou no máximo, seis eixos. Geralmente, cada um desses eixos suporta
carga inferior ao limite permitido pela legislação federal 9 . As distâncias entre os eixos
extremos de umtwin tmiler tmck típico de cinco eixos é de 61 '2", isto é, cerca de 19,80 m.
O comprimento máximo dessa composição é da ordem ele 67 pés (20,42 m). Desse total, 17,06 m
são ocupados pelos semi-reboques e apenas 3,35 m são perclidos 10 . Quando se usa o cavalomecânico convencional 11 , sua dimensão cresce para 21,3 até 22,5 m [TRB-SR-211, p.218].
Esse comprimento permite, de acordo com a Bridge Formula, peso bruto combinado
máximo de 80 000 libras nas rodovias do sistema interestadual. No entanto, o twin tmiler
lruck típico é dimensionado para 66 000 libras (29, 7 t). Por razões de segurança 12, as cargas
por eixo são sensivelmente decrescentes do primeiro até o últ imo eixo.
Um DSR com dois furgões de 28 pés, geralmente, não transpo1ia mais do que 18,5 t
de carga , embora sua capacid ade volumétrica atinja 96,5 m3 . Isso se explica porque as
maiores aplicações do veículo estão nas cargas de baixa densidade 13 [HANSEN, 1979, p. 26].

3.2. Tipos de Do/fies
O dully é um veículo

rebocado por meio de articulação, desti nado a aliviar a carga sobre a
unidade de tração, facilitando o deslocamento ela mesma [NBR 11412, 1990, p. 2]. O dolú'
consiste numa estrutura montada sobre um ou dois eixos 14e engatada no semi-reboque da
frente através de uma lança 15 (barra) de tração e um dispositivo de engate. Sobre essa
estrutura, é montada uma quinía-Jocla para apoiar o sem i-reboque traseiro.

9

20 000 libr<1s ou cerc<1 de 9 080 kg.

10 O v;lo entre os semi-reboques é de 0,91 m e distnnci<l entre o pám-choque dinnteiro e a bord<l
di<lnteirn da primeim carreta, de 2,44 em.
Com motor ll<l frente dn c<1binn (engine j01wnrd the cnb). Tipo de cnbine também chnmada de
semi -<~wmçada. T ipo de veículo chmnndo popul<1rmente de " torpedo", narigudo" ou ni ndn
·'oci nhudo". Qu<~ndo a cnbin<l fica sobre o motor (cnb-over-engine), diz-se que n c:nbine é
<lV<~nçadn , ou que o veículo é do tipo "cara-ehatn".
12 Ver c~ pítulo 5.
3
J3 No m:íximo, cerc<l de 192 kg/m ou 12 libras/pé cúbico.
U No c<~so do D SR, o dol~v é mont<ldo sobre um único ei xo. No C<lSO de doubles, poderá ser
mont~do sobre dois eixos.
15 Segundo <1 NBR-1 14 12 [ 1990, p. li], a denominaçi\o oficinl desse componente é lança de troçâv.
A BERNARD K.RONE [1 987J usn tmnbém o termo cnmbào.
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A lança, por sua vez, tanto pode ser uma extensão rígida da estrutura quanto uma extensão
com possibilidade de rotação vertical 16 .
O dolly pode ser também parafusado diretamente sob a unidade traseira, dispensando o
pino-rei e a quinta-roda 17 . Nesse caso, a segunda carreta deixa de ser um semi-reboque e
.
passa a c.umctonar
como reboque 18 .
A classificação dos do/lies varia bastante ele um autor para outro e dos Estados Unidos
para o Canadá. Alguns autores usam as primeiras letras do alfabeto para indicar o tipo de
lança: enquanto o dolly A tem lança convergente (com um único olhai), o dolly B tem lança
com barras paralelas e dois olhais. Outros usam as mesmas letras para indicar se o dolly é
independente (A) ou permanente, isto é, constitui um apêndice da unidade da frente (B).
Quando o engate é feito através de quinta-roda montada na traseira da unidade da frente, é
chamado de B-tmin. Há ainda autores que preferem chamar de C o dolly independente e com
barras paralelas, para evitar confusões com o B-train.
Segundo o TRB-SR 2 11 [ 1986, p. 2 12], o dolly convencional (independente e com
lança de barras convergent es e um único olhai) é classificado como dolly A. Já o dolly B é o
que iem duas lanças de tração paralelas e dois engates no semi-reboque dianteiro. Isso torna
rígido o engate entre o semi-reboque dianteiro e o dol/y, contribuindo para uma estabilidade
. CIO COI1JUnto
.
t9
maior
.

.,

Já o TRB-SR 227 [ 1990, p. 35) considera do tipo A todos o dol/ies independentes,
sejam de lança simpl es ou dupla; e elo tipo B apenas os não removíveis, de lança dupla, que
constitu em apêndice ela unidade da frente e impedem o intercâmbio entre as carretas.
PEARSON [ 1989, p. 132], registra a intensa utilização no Canadá do dolly A, de barra
simples, introduzido em I972; e de do is modelos de engate duplo: o trem B ca nadense,
acoplado (preso) à traseira da carreta da fi·ente como se fosse um prolongamento dela; e o
dolly C canadense, peça com duas lanças, porém independente elas duas carretas e
correspondente ao dolly 13 (ele lança dupla) citado pelo TRB-SR22 1[ 1986) e ao do/ly A ele
barra dupla do TRD-SR-227 f I 986].
O Transportation Safcty Branch [ 1985, p.2] do Departamento de Transportes de
Alberta, no Canadá, faz referência não só aos do/lies A e B como também a um acoplamento
híb rido, que chama ele "B " tmin, no qual substitui-se o dol/y por uma quinta-roda instalada
na traseira da carreta diant eira. Essa quinta-roda tanto pode deslizar e ser retirada como ser
fixada permanentemente numa mesma posição. Um "B" dolly com as rodas bloqueadas para
evitar esterçamentos pode funcionar da mesma maneira que o "B" tmin. Esse acoplamento
encontra aplicações no Canadá no transporte ele produtos a granel (tanques e granclciros).
Hí Alglllnas tmnsportadoms, como o Expresso Sul Fluminense, usuário de dol/ies há quatorze anos,chama
esse modelo de lança oscilante;, outros, preferem la nça pivotndn.
17 Esse tipo de ncoplamento é conhecido no Bmsil como doi~)! com mia.
18 Esse reboque é conhecido no Bmsil como "Julicta".
19 Ver capítulo 5.
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Pesquisa realizada por WINKLER20 (1988, p. 4 e 5], sobre inovações em dollies e
mecanismos de acoplamento, torna a classificação mais complexa. Em busca de maior
segurança, o autor testou vários tipos de dolly A modificados, como o móvel , o direcional
forçado, o deslizante rígido, bloqueado, com lança de tração extensível, o assimétrico
trapezoidal etc. Da mesma forma, foram testadas variações do dolly C. como os autodirecionais e os de esterçamento controlado.
A mesma pesquisa identificou muitos exemplos de novos dollies em uso ou em fase de
desenvolvimento, que, juntamente com os tradicionai s, podem ser colocados em três
categorias:

1. Dollie.r; A convencionais
2. Dollies A modificados
• Dollies ele centro instantâneo móvel
• Dollies direcionais forçados
• Dollies rígidos
• Dollies articulados
• Dollies direcionais desli zantes
• Dol/ies ele viga extensível
• Dollies bloqueados
3. Do/fies <lo tipo C

• Não direcionais
• Autodirecionais
No Brasil, a Bernard Krone2 1 adota Standard A-Train para o dolly com lanças
convergentes; Standard B-Tmin para o dolly de barras paralelas; e Pigg)'-Back lJ Tmin
canaden se ou ainda semi-reboque articulado para o acoplamento sem do/~y. RUSSO [ 1995,
p. 4 c 5] usa A-dolly, B-tmin e C-do/6', terminologia adotada também neste trabalho 22 .

3.3. Diferenças entre reboque e semi-reboque
Não resta dúvida qu e a primeira carreta do twin-trai/er tmck é um semi -reboq ue. Quanto à
segunda , existe divergência na sua nomenclatura. O SR-21 1 diz que, geralmente, ambas as
carretas são semi-reboques intercambiáveis.

20 Ver detalhes no capítulo 5.
21 BERNARD KRONE DO BRASIL (1994). "Relatório Técnico 'Rodotrens"' , contendo respostas a
question;írio formulado pelo aluno, preparadas pelo gerente gemi Ivo Luiz Boschetti e pelo gerente de
produto Rubem Penteado de Melo. Curitiba, PR.
22 O questionnrio aplicado eis empresas de IIansportcs brasileiras (capítulo 10), incorporou esta terminologia.
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GEUE [ 1989, p. I 02] chama de fui/ trailers a segundo unidade do rocky mountain

double ou do tumpike e as duas últimas unidades do triple .

CLA YTON e NIX [1986, p. 43] chamam a segunda carreta de semi-reboque se o
engate for do tipo B canadense (engate preso à traseira da primeira carreta); e de reboque, se
o engate for do tipo A ou C (solto), o que garante a possibilidade de intercâmbio.
Dependendo do tipo de engate adotado, a segunda carreta, embora quando vista
isoladamente seja um semi-reboque, tanto pode funcionar como reboque quanto como semireboque. O glossário do HRB Bulletim 301 [ 1961 , p. 127] define o reboque (lu/l-trailer)
como carreta construída de maneira que praticamente todo o seu peso próprio e toda a sua
carga são suportados por sua próprias rodas. Já o semi-reboque (semi-trailer) é, segundo a
mesma fonte, uma carreta construída de maneira que uma parte substancial de seu peso
próprio ou de sua carga é suportada pelo cavalo-mecânico ou pela unidade da frente. O papel
do dolly ou, mais exatamente, do trailer converter doi~)', é justamente o de prover o apoio
capaz de permitir que um semi-reboque funcione como reboque.
Essa conversão só ocorre quando o dolly é independente ela unidade da frente ou ela ele
trás. Se existe uma ligação rígid a, isto é, o dolly pode ser considerado parte integrante da
carreta da frente (caso do trem tipo B canadense), não existe a conversão do semi-reboque
em reboque. Se o dolly é parte integrante da carreta de trás, ela torna-se fisi ca e
fimcionalmente um reboque.
Já na terminologia brasileira, os conceitos ele reboque e semi-reboque são ligeiramente
diferentes. A NBR-6067 ela ABNT [ 1978, p. 5] considera semi-reboque apenas o veículo
sobre o caminhão trator23 . Por sua vez, o reboque é, segundo a mesma font e, a unidade
tracionada mediante engate de lança com olhai ou simil ar24 .
Dentro dessa terminologia, que não admite mai s do que um semi-reboque, a segunda
carreta deve ser sempre chamada ele reboque. Deve-se consid erar, no entanto, que a NBR6067, elaborada em 1978, é anterior à int rodução no Brasil dos veículos com duas unidades
tracionadas. É lícito supor, portanto, que seus conceitos já necessitam de atualização.
Parece pacífico que o uso ela rala configura nitidamente a segunda unidade como um
reboque, enquant o o uso do 8 -train configura cla rament e um semi-reboque. Isso restringe a
discussão ao uso do dolly como unidade independente. Considerando que as duas unidades
do !lt'in trailer, além el e geralmente possuírem pino-rei, deveriam ser id ênticas e
intercambiáveis, ambas serão chamadas neste trabalho de semi-reboques25 . Será mantida
também, para a composição resultante, a denominação do DSR-Duplo Semi-Reboque.
23 Segundo a NBR-6067. semi-rclxxjue de carga é "um ,·eículo rebocado de carga, tracionado por meio de
nrticulaç;1o, apoiado sobre o caminhão trator (grifo do autor) e destinado no transporte de carga".
H Segundo a NBR-6067, reboque de carga "é um veículo rebocado de carga, tracionado mediante engate de
lança com olhai ou similar (grifo do autor), destinado ao transporte de carga".
2:i Além do mais, se o doi~}' é uma unidade independente, a ca rreta niio estcí descarregando sua carga nos
seus próprios eixos.
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3.4. Resumo e análise
I. O twin trailer truck é o membro mais leve e mais curto da grande família dos doubles
americanos. Esta família inclui os tumpike doubles, os rocky 11101111/ain doubles, os
intermediate doubles e, por extensão, os lriples.
2. O STAA-douh/e ou slandard westem double é constituído por dois semi-reboques de 28
pés ligados por um dolly intermediário. Seu pbt atinge 80 000 libras (36 t) e a tara chega a
_35.000 libras (16 t). Com cabina avançada, sua dimensão máxima alcança 67 pés (20,42
m), dos quais apenas ll pés (3,35 m) são perdidos, sendo 8 pés (2,44 m) da dianteira do
cavalo à face dianteira da primeira carreta e 3 -pés (91 em) entre as duas carretas,
considerando-se o cavalo com distância entre-eixos de IO pés (3 ,05 m). Sua capacidade
volumétrica atinge cerca de I00 n{ As maiores aplicações do veículo estão nas cargas de
baixa densidade.
3. Para efeito deste estudo, adota-se a a seguinte classificação de dollies: A dollies, para os que
têm ba!Tas convergentes de tração e um único olhai; C dolly, para os que têm barras paralelas
de tração e dois olhais; e B-train, para a quinta-roda apoiada diretamente sobre a traseira do
primeiro semi-reboque. Serão tratadas, embora marginalmente, as configurações tipo Romeue-Julieta, que têm dol~y com rala (isto é parafusado na traseira da segunda carreta, sem quintaroda) ou engate curto central, localizado embaixo do reboque.
4. Embora o converter-dolly permita ao segundo semi-reboque funcionar como reboque, a
segunda unid ade do lll'in será denominada semi -reboque. A configu ração como um todo
será, sempre que possível, chamada de duplo semi-rehoque (DSR). Pode ser também
chamada de rodotrem leve.

·'
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CAPÍTUL04

O TWINTRAILER TRUC/(E

A LEGISLAÇÃO AMERICANA
A

·'

lega lização do twin tmiler tmck é parte do próprio processo de evolução da legislação
americana sobre pesos por eixo, dimensões e configurações de veículos de carga. O estímulo
aos duplos semi-reboques contido na atual legislação do País, aprovada no final ele 1982 e
em vigor desde o início de 1983, insere-se num contexto de busca de maior uniformização
elos veículos, contínuo aumento dos pesos e dimensões e ele crescente intervenção elo
governo federal nas normas sobre veículos comerciais. Esse poder deriva principalmente ela
grande pa1iicipação ela União no financiamento ela construção ele rodovias.

4.10 Evolução da legislação estadual
Com base no TRB-SR 2 11 [1 986, p. 19 e seguintes], montou-se o resumo abaixo sobre a
evolução ela legislação americana.
As primeiras leis estabelecendo restrições aos pesos elos veículos foram baixadas em
19 13, no Maine, Massachusetts. No mesmo ano, a Pennsylvanya fixou restrições ele largura.
O último Estado a aprovar limites de peso foi Dakota elo Norte, em 1993. Essas leis
buscavam deter os severos danos causados aos pisos de terra e cascalho por rodas de
borracha maciça e ferro dos caminhões pesados.
O envolvimento elos Estados na construção e manutenção elas rodovias aumentou a
partir ele 19 16, quando o programa de ajuda federal às rodovias delegou aos mesmos a
responsabilidade de administrar os fundos rodoviários.
Os limites de comprimento, largura e altura foram adotados um pouco mais tarde do
que os ele peso. Por volta de 1929, porém, a maioria dos Estados já regulava tanto pesos
quanto dimensões. Entre 1920 e 1930, foram estabelecidos limites diferenciados para
veículos simples e combinados.
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Embora variassem bastante de um Estado para outro, os limites de pesos e dimensões
cresceram ao longo do tempo. O peso bmto médio por combinação, que era de 40.000
libras (18.160 kg) em 1927, aumentou para 48.000 libras (2 1.792 kg) em 1948, 72.000
libras (32.688 kg) em 1974 e 80.000 libras (36.320 kg) em 1982.
As restrições de comprimento foram mais rigorosas durante um certo período dos
anos 30, mas o limite de 50 pés (15,2 m) em 1949 evoluiu para 55 pés (16,8 m) em 1964 e
65 pés (19,8 m) em 1982.
O limite de largura foi o item mais estável e mais uniforme, com muitos Estados
convergindo para 96 polegadas (2,44 m), desde o mais remoto regulamento até 1982.
Embora o número de alterações nos limites estaduais tenha sido incontável, as
variações de determinados limites de um Estado para outro foram se estreitando ao longo do
tempo. Por exemplo, a variação entre o limite mais baixo e mais alto de peso para um cavalo
mecânico !racionando semi-reboque, que era de 50.000 libras (22, 7 t) em 1927, caiu para
3 8.000 libras ( 17,25 t) em 1949, 11.000 libras (5 t) em 1964 e 8.000 libras (3,63 t) em 1982.
Os limites de comprimento, no entanto, permaneceram bastante heterogêneos. A
variação de 20 pés (entre 45 e 65 pés) existente em 1949 cresceu para 30 pés (entre 55 e 85
pés) em 1982. As restrições de comprimento foram mais rigorosas durante um certo período
dos anos 30, mas o limite de 50 pés evolui para 65 pés em 1982. Em 1982, o comprimento
de 65 pés, que já era permitido em pelo menos 36 Estados, passou a ser obrigatório.

4.20 Regulamentos federais
A

Constituição americana reserva a maioria dos direitos de legislar sobre transporte aos
Estados. A maioria das rodovias e mas estão sob jurisdição dos governos estadu ais e locais
(cidades e condados). O governo federal pode intervir apenas para assegurar o livre
comércio interestadual [WIDMER, 1990, p. 2].
Assim, durante muito anos, não houve nenhuma legislação federal sob re pesos,
dimensões e configurações de veícul os. No enta nto, em 1956, o primeiro Fedem l-A id
1-lighwr~J' A ct estabeleceu um sistema interestadual de rodovias finan ciado em 90% por
recursos federais. A pati ir daí, o governo federal sentiu-se com o direito de legislar sobre os
veículos rodoviários. A primeira intervenção ocorreu no próprio Federai-Aid High way A ct
de 1956, que fixou em J 8 000 libras (8, 17 t) o limi te ele peso po1 eixo simples, em 32 000
libras ( 14,53 t) o limite de peso para conjuntos ele doi s eixos em tandem e em 73 280 libras
(33,27 t) o limite de peso bruto total nas rodovias do sistema int erestadual [EICHER, 1989,
p. 11 7; W1DMER, 1990, p. 2; SR-211, p. 27; NOEL et ai. , 1986, p. 1; STOWERS, 1983,
p.1, FREITAS, 1986, p. 15 1].
No entanto, em reconhecimento à autonomia elos Estados e às diferenças entre eles,
não havia exigência de uniformidade. Uma cláusula de antiguidade (cláusula "avô")
congelava os limites superiores já estabelecidos por alguns Estados, mas permitia também, a
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critério das autoridades estaduais, a manutenção de limites inferiores [WIDMER, 1990, p. I ;
TRB-SR-2 11 , 1986 p. 27; NOEL et ai. , 1986, p. I].
Em 1964, o HRB-Highway Research Board submeteu ao Congresso, através do
Ministério do Comércio, o House Document 354, sugerindo o aumento dos limites de carga
para 20 000 libras (9,08 t) nos eixos simples e 34 000 libras (15,44 t) nos eixos em tandem.
Mas, provavelmente, a mais importante recomendação contida no documento foi a chamada
Tabela B ou Bridge Formula, contendo pesos permitidos por grupos de eixos em função do
espaçamento entre os eixos extremos e que aumentava o peso bruto total para 80 000 libras,
isto é, cerca de 36,32 t [NOEL, 1986, p. 1].
Durante muitos anos, essas recomendações ficaram sem resposta. Porém, o embargo
elo petróleo elos anos 70 e a conseqüente crise de combustíveis, aliados à redução do limi te
máximo de velocidade para 55 mph (88 km/h) geraram pressões para aumentar a
produtividade dos caminhões [EICHER, 1989, p. 11 7]. Assim, em 1975, o Congresso
aprovou as Federai-Aid Highway Amendments incorporando à legislação federal não só a
Tabela B como os limites sugeridos pelo HRB [TRB-SR 2 11 , p. 28; NOEL, 1986, p. 2,
FREITAS, I 986, p. 15 1]. Em ! 976, o Congresso autorizou ônibus com largura de I 02
polegadas, isto é, cerca ele 2,60 m [TRB-SR 2 11 , 1986, p. 28).
De novo, como em 1956, o Federal Act ele 1975 não obrigava os Estados a elevarem
seus limites, embora muitos deles tenham feito isso espontaneamente. Da mesma maneira, os
Estados que quiseram puderam continu ar usando suas próprias fó rmula s para limitar o peso
bruto [EICHER, 1987, p. I 18).
Ent re 1974 e 1978, o recrudescimento da crise elo petróleo aumentou a pressão pela
uniformidade nos limites de peso. Greves elo setor ele transportes em muitos Estados
exigiram intervenção policial. Mesmo assim, em 1980, quinze Estados ainda não haviam
aderido ao limite de 80 000 libras [EICHER, 1987, p.118].
Os obstáculos ao uso dos twi11 trailer lrucks sofreram, nesse período, bem-sucedidas
contestações judi ciais. Decisões da Suprema Cott e de 1977 e 19g I dcllltbaram restrições à
operação desses veículos em Wi sconsin e Iowa. A Corte entend eu que os regulament os
estaduais constituíam um substancial obstáculo ao comércio interestadual [TRB-S R 2 11 ,
1986, p.53).
O início da década de oitenta foi marcado pela desregulamentação econômica do
transporte rodoviário de carga e do transporte ferroviário. O aumento da competitividade e
a eliminação de outras restrições impostas às operações interestaduai s elevaram a
competição e baixaram os fretes, exigindo reduções de custos. Isso levou alguns elos quinze
Estados recalcitrantes a adotarem os limites federais [EICI-IER, 1987, p. 11 8]. No entanto,
em 1980, seis Estados no Vale do Mississippi ( Arkansas, Illinois, Indiana, Missou ri,
Mississippi e Tenessee) ainda formavam uma barreira ao transporte leste-oeste, denominada
midtl'eslem and sou/hem barrier [WIDMER, 1990, p. 2; KOLLfNS e SELVA, 1981 , p.
194].
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Quatro Estados restringiam o comprimento a 60 pés (18,29 m) e outros dois a 55 pés
( 16,76 m). Apenas 36 Estados permitiam a operação dos doub/es. Dezessete Estados 1 mais
o distrito de Colúmbia não permitiam o uso dos twin trailer tmcks ele 65 pés com duas
ca rretas de 27 ou 28 pés. Esses Estados criavam uma espécie de segunda barreira ao
tráfego, forçando os transportadores de cargas de baixa densidade (geralmente, de cargas
fracionadas) a usar semi-reboques convencionais [KOLLINS e SELVA, 1981, p. 194].
Em compensação, um número muito grande de Estados autorizava limites muito
maiores do que os federais. Essa diversidade de pesos e dimensões redu zia a efi ciência elo
transporte interestadual. Um carreteiro que tivesse de cmzar vários Estados teria de escolher
entre: a) trafegar com a configuração exigida pelo Estado onde as restrições fossem
menores; b) evitar os Estados que tinham limites mais baixos; c) trafegar ilegalmente
[STOWERS, 1983, p. 1].

4.30 Transportation Assistance Acts de 1978 e 1982
Para remover tais dificuldades, o Sm:face Ji-amporlalion Acl, de 1978, determinou ao
Ministério dos Transportes a realização ele estudos sobre a necessidade e a conveni ência de
uniformizar as dimensões e pesos máximos dos veícu los em todo o País. Em 1981 , o
governo divulgou o estudo An lnvesligation on Tmck Size and Weighl Limits, que foi
incorporado pelo Sm:face Tran!Jportalion Assislance Acl, proposto pelo governo no final de
1982 c aprovado pelo Congresso no início de 1983 [STOWERS, 1983, p. 1 e 12].
Essa lei ampliou o grau ele intervenção federal na regulamentação dos pesos,
dimensões e configurações elos veículos ele carga. Pela primeira vez na História, deixou de
prevalecer a cláusula de antiguidade. Os Estados foram obrigados a elevar os limites
menores que os federais no sistema interestadual. Pela primeira vez também o financiamento
a rodovias estaduais passou a ser condicionado à aceitação da legislação federa l. O
documento estabeleceu até as regras para fixar o número máximo de carretas por
compo ição, item até então não uj eit o ao controle lederal [TRB 2 11 , 1986, p. 48;
WJDMER, 1990, p. 3, FREITAS, 1986, p. 151].
O ST AA manteve, no entanto, o direito elos Estados de co nservarem limites mai s
elevados de pesos e dimensões, isto é, a cláusula "avô" ele 1956 continu ou prevalecendo
para limites superiores aos federais. Esta cláusula garante até hoje a circulação de veículo de
gra nd es pesos e di mensões, como o rock)' 111011111ain double, ou as lriple trailer
combina/íons (até 32 m e 52 t). Outros veículos longos, como os lumpike doubles são
au torizados por concessões "temporárias" [WIDMER, 1990, p.3] ou por legislações mais
permi ssivas.

1 Alabmna, Distrito de Columbia. Connecticut, Gcorgia, Maine, Massachusetts, Mississippi. Ncw Jersey,
Ncw Hampshire, North Carolina, New York, Pcnnsylvania, RJ10de lsland, South Carolina, Tcnncssee.
Vermont. Virgínia e \Vest Virgínia [KOLLJNS e SELVA, 1981, p. 19.t].
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Em janeiro de 1988, havia onze Estados nos quais os veículos que trafegavam nas
rodoviasinterestaduais podiam exceder os limites federais de peso bruto ou peso por eixo
sem necessidade de autorização especial. Sete Estados permitiam peso por eixo superior ao
limite federal de 20 000 libras. Oito Estados permitiam eixos em tcmdem com peso superior
a 34 000 libras; e dois Estados permitiam peso bruto superior a 80 000 libras. O maior peso
bmto (149 000 libras) vigorava em Michigan. O rocky mow1tain double era permitido em
treze Estados, o tumpike double em nove e o triple em dez [TRB-SR 225, 1990, p. 45].
Em junho de 1991 , o rocky /JIOI/1/Iain double era permitido nas rodovias públicas ele
quatorze Estados e em rodovias a pedágio de seis outros; o tumpike operava nas vias
públicas de onze Estados e nas rodovias a pedágio de seis outros; e o triple estava
autorizado nas vias comuns de onze Estados e nas estradas a pedágio de outros três2
[Westem Highway Jnstitute, 1992, p. 6].
São as seguintes as principais determinações do ST AA-82, legislação ainda em vigor:

Twin Trailer Tmc/( - Os Estados foram obrigados a permitir o uso desse tipo de
combinação nas rodovias interestaduais e numa rede ele rodovias principais estabelecida pelo
Depa1iamento cios Transportes-DOT. Até então, quatorze Estados3 restringiam o
uso dos twins [TRB-SR 211 , 1986, p. 48 a 50] Esses veículos já eram operados nos
EUA desde a década de cinqüenta, mas seu uso estava restrito à região Oeste
[SKfNNER et ai., 1986, p. 128].

Limites de peso - Os Estados foram obrigados a permitir no sistema interestadual
os limites federais: 20 000 libras (9,08 t) para eixos simples, 34 000 libras (15,43 t) para um
conjunto ele dois eixos em tc111dem ~ 80 000 libras (36,32 t) de pbtc para veículos com mais
de quatro eixos. Esse último limite fi cou sujeito às restrições de espaçamento impostas pela
Fórmula B. Os Estados foram proibidos de aprovar novas legislações estabelecendo limites
superiores aos federai s. Mas os limit es maiores já existentes continuaram em vigor. Os
Estados não podem também negar razoável acesso dos sistemas interestaduais até terminais
e instalações para alimentação e descanso elos motori stas, reabastecimento e manut enção
dos veículos [TRB-SR 2 11 , 1986, p. 48 a 50].
Com primentos - Os Estados foram proibidos de limitar o comprimento elas carretas
a valores menores que 48 pés ( 14,63 m) para um semi-reboque convencional e 28 pés (8, 53
m) para composições com duas carretas, nas rodovias interestaduai s e em determinadas
rodovias estaduais construídas com recursos federais e que façam parte do sistema principal
estabelecido pelo i'vfinistério dos Tra nsportes (rodovias designadas). Antes, não havia
nenhum limite federal ele comprimento e os semi-reboques ele 48 pés eram efetivamente
impedidos de circular em 3 5 Estados. Os Estados foram proibidos também de legislar sob re
o comprimento total das combinações trator mais semi-reboque e trator mais duas carretas
2 Mai s dcl<llhcs no ca pítulo 9.
3 Illinois, Missouri, North Dakota, Kentucky, Michigan, Maryla nd, Louisiana, Minnesota, \Visconsin,
F lorida, lown, New York, Mississipc c Tcnncsscc [TRB-SR 211 , 1986, p. 24].
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nas rodovias do sistema designado, o que tornou sem efeito os limites estaduais [TRB-SR
211, 1986, p. 48 a 50].
Limites anteriores à lei - Os Estados foram proibidos de reduzir qualquer
dimensão que estivesse em vigor antes de 1983 [TRB-SR 211, p. 48 a 50].
Rede designada - O Departamento dos Transportes-DOT foi encarregado de
estabelecer a rede rodoviária adicional ao sistema interestadual onde seriam permitidos semireboques ele 48 pés. os twins e veículos mais largos. Em 1989, havia uma rede designada
para os grandes caminhões constituída por 68 700 km no sistema interestadual; e por mais
da metade dos 41 2 000 km do sistema federal , não interestadual de ajuda ao sistema
primário. A rede designada era de aproximadamente 291 000 km. Os 68 700 km de rodovias
federais constituíam apenas 1% da rede rodoviária 4 , mas suportavam 20% do tráfego total
[EICHER, 1989, p.120, 117 e 118].
Largura dos veículos - Os Estados foram obrigados a permitir veículos com
largura de 102 polegadas (2,60 m) nas rodovias interestaduais e nas estaduais financiadas
pelo governo federal [TRB-SR 21 I, 1986, p. 48 a 50].
Outrns alte!'ações - Observa-se ainda que, emhorél o STAA tenha preservado a
cláusula de antiguidade relativa a limites superiores aos federais, o tandem triplo acabou banido
da legislação porque nunca foi usado por nenhum Estado americano [WIDMER, 1990, p. 3].

•)

O ST AA não exige freios ABS para os caminhões, possivelmente porque doze anos
atrás esse componente ainda não estava comercialmente disponível. O regu lamento exige
relação potência/peso compatível com a AASH1V po/icy, ou seja, limite de 300 libras/hp
(cerca ele 7,4 hp/t). Não fixa também limites máximos ele pressão para pneus, diferenciação
de limites de peso por tipo de suspensão (mecânica ou pneumática) e nem limites de raios de
giro para manobras de baixa velocidade [WIDl'viER, 1990, p. 3].

4.4. Análise e resumo
I . 1\ legal ização do llf'lll tmi/er tmck é parte do propno proce so de evolu ção dél
legislação americana sobre pesos por eixo, dimensões e configurações de veícu los el e
carga. O estí mulo aos duplos semi-reboques contido na atual legislação do País,
aprovada no fina l de 1982 e em vigor desde o início de 1983 , insere-se num contexto
ele busca ele maior uniformização dos veícu los, crescente aumento dos pesos e
dimensões e de crescente intervenção do governo federal nas norma s sobre veículos
comerciais. Esse poder deriva principéllmente da grande pélrticipação da União no
fi nanciamento da construção de rodovias.

2. A primeira int ervenção ocorreu através do Federa/-Aid Highway Act de I 956, que fi xou
em 18 000 libras (8,17 t) o limite ele peso por eixo simples, 32 000 libras (14,53 t) o
~

Isso significa uma rede rodovinria lotai (pavimentada e ni!o payimcnlada) de 6 870 000 km. Segundo
ALMEIDA [ 199-1, p. 55], os EUA têm atualmente uma rede pavimentada total de 3.6 milhões de km.
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limite de peso para conjuntos de dois eixos em tandem e em 73 280 libras (33 ,27 t) o
limite ele peso bruto total nas rodovias elo sistema interestadual. Uma cláusula ele
antiguidade (cláusula "avô") congelava os limites superiores já estabelecidos por alguns
Estados, mas permitia também, a critério das autoridades estaduais, a manutenção de
limites inferiores.
3. O início da década de oitenta foi marcado pela desregulamentação econômica do
transporte rodoviário el e carga e do transporte ferroviário. O aumento ela competitividacle
e a eliminação de outras restrições impostas às operações interestaduais elevaram a
competição e baixaram os fretes, exigindo reduções de custos. Isso levou algun s elos
quinze Estados recalcitrantes a adotarem os limites federai s.
4. No entanto, em 1980, seis Estados no Vale do Mississippi ainda formavam uma barreira
ao transporte leste-oeste, denominada midwestem and southem barrier .

•)

5. Para remover esses obstáculos, o ST AA-82 obrigou os Estados a permitirem a circulação
dos twins com duas carretas de 28 pés ele comprimento e I 02 polegadas de largura nas
rodovias interestaduais e numa rede ele rodovias estadu ais (rede designada) estabelecida
pelo Depariamenio de Transpories. Os Esíados foram obrigados a permiíir no sisiema
interestadual os limites federais: 20 000 libras (9,08 t) para eixos simples, 34 000 libras
( 15,43 t) para um conjunto de dois eixos em tandem e 80 000 libra s (36,32 t) de pbtc
para veículos com mai s ele quatro eixos.
6. Importante observar que, ao contrário da legislação brasileira, o ST AA-82 limita-se a
fi xar o comprimento máximo das carretas, deixando livre o compriment o total das
configurações.
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CAPÍTULOS

DIRIGIBILIDADE
E ESTABILIDADE
As características de dirigibilidade (handling 1) e de estabilidade ou convergência2 dos
grandes caminhões desempenham importante papel na segurança das suas operações. Se
um caminhão não responde rapidamente a freadas de emergência, ou se não é capaz de
obedecer aos comandos de trajetória imprimidos pelo motorista, é razoável adm itir que
este caminhão está mais propenso a se envolver em acidentes do que outros veículos com
melhor desempenho.,
Assim, os estu do s de dirigibi lidade e de estabilidade representam um
importante suplemento para a ava liação da segurança e dos prováveis impactos da
co nfi guração sob re o tráfego-'.
Tais estudos são particularmente úteis para identificar fatores relacionados aos
veícu los que podem contribuir para os acidentes de tráfego e para prever as conseqüencias
em relação à segurança de uma nova classe ou configuração de veículos comerciais. )
Em geral, qualquer combinação de veículos terá características de clirigibilidade e
estabilidade piores do que um veículo mais simples e menor. As características
relacionadas com a segurança são fortemente influenciadas pelo peso do veículo e pelo
número de articulações.

De acordo com a SAE J 145 1, dirigibilidade é a propriedade de respostas como sfío percebidas c
experimentadas pelo motorista quando controla o veículo
2 De acordo com a SAE J 1451, convergência é a propriedade do veículo que causa o seu retorno no
equilíbrio , qunndo pcrturbnrdo.
3 Ver Cnpítulo 6.
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1 Veículos combinados com mais de uma. articulação estão sujeitos a vários fenômenos
que afetam sua dirigibilidade. A carreta traseira pode responder ao esterçamento rápido
com uma oscilação exagerada, da qual pode resultar o tombamento da última unidade. /
/ Demoras provocadas pelas articulações atenuam e retardam, em certas situações, a
percepção dos movimentos da traseira do veículo, diminuindo a capacidade do motorista
de reagir adequadamente em situações críticas. Esses veículos tendem a apresentar uma
resposta levemente instável (isto, é ficam dificeis de controlar devido à crescente
sensibilidade ao esterçamento) quando trafegam com carga completa em altas velocidades.
Finalmente, carretas e veículos a11iculados podem oscilar em resposta a pequenas
perturbações mesmo quando trafegam num trecho reto. Esse movimento normalmente não
compromete o controle do veículo, mas pode perturbar o motorista ou outros motoristas
[TRB-SR 21 1, 1986, p. 117/J 18].'

I Grandes caminhões são incapazes de responder à ação dos freios tão rapidamente
quanto outros veículos em situações de emergência, Além disso, veículos articulados são
mais propensos a sofrerem instabilidades durante frenagens do que os não articulados. Nas
curvas, o trajeto da s rodas do veículo rebocado tende a se afastar mais do trajeto das rodas
direcionais elo que o dos veículos comuns. O fenômeno é conhecido como arraste,
sobrelargura ou desvio de trajetória (o.fftmcking). Finalmente, grandes veículos são mais
propensos a tombar nas curvas. Este risco pode ser exacerbado por centros de gravidade
altos, velocidade excessiva e curvas fechadas [TRB-SR 2 11 , 1986, p. 11 7/1 18]. /
Todos o fenômenos acima são, em maior ou menor escala, influenciados pelo tipo ele
engate (do//;~ utilizado pelo veículo combinado.

5.1. Dirigibilidade dos veículos cotnbinados
' Como já se vi u, a dirigibilidade dos veículos combinados envolve fenômenos como a
resposta ao esterçamento, o balanço osci latório, o retardamento da percepção e ela reação
do motorista, a estabilidade direcional t:lç.

5.1.1. Resposta ao esterçamento
Pesqui sas conduzidas no '/i'((mporlalion Research lnslilu/e ela Universily qf
l\1ichigan e reportadas por WINKLER [ 1988, p. 2] mostram que o DSR com dolly tipo
A tem menor margem de estabilidade a velocidades usuais na estrada do que o SRC. Essa
menor margem de estabilidade praticamente não afeta o trator e o primeiro semi-reboque;
mas, em manobras de emergência, a segunda ca1reta pode separar-se da composição,
devido à amplificação exagerada dos movimentos direcionais do cavalo mecânico
(amplificação traseira), responsável pelo aumento da aceleração lateral nas unidades
traseiras!
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IA maior conseqüência dessa amplificação para a segurança é o tombamento
prematuro da segunda carreta. Outra conseqüência relaciona-se com a invasão do
acostamento ou da pista vizinha pela segunda carretat A amplificação traseira e a resultante
propensão ao tombamento é geralmente reconhecida como a mais impotiante propriedade
que distingue e degrada o desempenho dinâmico dos DSRs em relação aos SRCs
[WINKLER, 1988, p. 2 e 3].
J Há fortes evidências de que os doub/es têm um problema de tombamento em
acidentes com danos materiais e que tal problema está ligado a uma deficiência de
segurança denominada amplificação traseira [CASTERN, 1987, p. 17].
A redução do número de pontos de articulação, o aumento da base de rodas, o
encurtamento da distância entre o centro de gravidade do veículo tracionado e o pino-rei,
o aumento da rigidez dos pneus em resposta a força s laterais, a redução do peso bruto do
veícu lo e a redução do balanço traseiro da unidade tracionada contribuem para diminuir a
amplificação. Embora não haja evidências conclusivas de uma diferença global nas taxas de
acidentes entre unidades com carretas simples e duplas, os resultados são amenizados pelo
fato de que os doub!es quase sempre são operados nulll ambiente de maior segurança4
(TRB-SR 227, 1990, p. 102/ 103].
/ Tanto testes de campo quanto simulações em computador mostram que os duplos
semi-reboques se comportam de maneira muito diferente das composições convencionais
nas suas respostas a movimentos bruscos da direção. A grande amplificação traseira pode
explicar a elevada freqüência de capotamento ela última unidade tracionada nos acidentes
com os duplos semi-reboques e é provavelmente o mais importante fator fisico que diminui
a segurança dessa configuração em relação às composições cavalo mais reboque, pois
ambas respondem praticamente da mesma maneira a esforços direcionais graduai s [TRBSR 2 1 I, p. 120].'.
' Assim, o aprimoramento das características de condução dos veículos pesados inclui
a redução ao mínimo elo tempo de resposta das unidades tracionadas, rápid o
amortecimento das oscilações indu zidas pela unid ade tratora e pequena ou nenhuma
amplificação da aceleração l ateral. ~
JlNDRA [ 1965, p. 378 a 394] empregou um modelo linear simplificado num estudo
teórico sobre as características de dirigibilidade de um twin tm iler tmck de 70 000 libras
(3 I 780 kg) e cinco eixos. Admitiu que os veícul os trafegavam a velocidade constante c
estava m suj eitos a um esterçamento escalonado, para simular a resposta dinâmica lateral.
O estudo foi ampliado e refinado por HAZEMOTO [ 1973 ], !vlALLIKARJUNARAO
e FANCI-JER [1 978]. Em geral, a hipótese ele linearidade foi mantida e foram realizados
testes limitados para calibrar e validar o modelo. Entre as manobras que foram pesquisadas
estavam as mudanças simples e duplas ele faixa s e outras manobras para evitar colisões/
~

Ver capítulo 7.
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/ Os estudos constataram que os seguintes fatores podem contribuir para melhorar as
características de resposta:
I. Redução do número de unidades tracionadas 5 ;
2. Aumento do comprimento da carreta ou carretas6 ;
3. Acoplamento de dollies mais rígidos 7 (tipo B ou C);
4. Aumento da rigidez dos ombros do pneus 8 ;
5. Colocação de cargas mais leves ou de carretas vazias na traseira9, assim como
eliminação da sobrecarga na carreta traseira 10;
6. Redução na velocidade do veículo 11 ; e
7. Cargas arrumadas de maneira que o centro de gravidade fique localizado na
mesma posição para todas as carretas do conjunto/
Os possíveis efeitos das seguintes variáveis de projeto do veículo se anulam
ou são insignificantes:
• Comprimento ela viga do dolú';
• Localização da quinta roua uo ~.:ctvalo em relação ao eixo trator; e
• Distância entre o eixo e o ponto de articulação da ca rreta posterior 12 .
ERVIN et ai. [ 1983] realizaram comparações diretas entre o comportamento de
um semi-reboque de 45 pés e um duplo semi-reboque com unidades de 27 pés em
mudanças de faixas a 55 mph. As taxas de amplificação encontrada s foram de I ,O para
semi-reboques convencionais e 2,5 para os DSRs.
A máxima largura de um objeto colocado na rodovia a uma distância especifi cada
de que o motorista podia se desviar sem capotar o veículo foi de 8 pés para a
configuração convencional e de apenas 3 pés para os DSRs. Esses resultados indicam
que a amplificação é uma questão fundamental na segurança de composições com mais
de uma ca rreta. Ex iste ligação entre os padrões de acidentes com DSRs (grande
número de acidentes onde só a última carreta tomba) e a amplifka<;ão elos movitnentos
da carreta traseira. A amplificação traseira intensifica a aceração lateral, levando essa
unidade a atingir o limiar de tombamento antes elas 0tttras1[ERVIN et ai., 1983).
\Em resumo, caminhões de diferentes configurações, provavelmente não respondem
ele maneira muito diferente à aplicação gradual de mudanças na direção. 1No entanto,

5
6
7
8
9
10
11
12

Fator também apontado pelo TRB SR 227 fl 990j.
O TRB SR 227 refere-se à base de rodas.
Fator mio apontado pelo TRB SR 227 f 1990].
Fator também apon lndo pelo TRB SR 227 [1990] .
A carreta vnzin tem o grave inconveniente de reduzir eficiência da frenagem (ver mais adiante).
O TRB SR 227 [1990] refere-se à redução do peso bruto.
Fator não npontado pelo TRB SR 227 [1990] .
Fntor não npontndo pelo TRB SR 227 [1990].
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quando as manobras precisam ser repentinas, constata-se uma resposta pior aos transientes
elos DSRs em comparação com os SRCs.

5.1.2. Redução das cargas por eixo
Com base na legislação atualmente em vigor 13, a configuração ele um duplo semireboque nacional sofreria a influência elas seguintes variáveis:
• I Número ele eixos do cavalo: dois eixos ( 16 t) ou de três eixos (23 t);
• Distância entre o eixo da primeira carreta e o eixo do dolly inferior a 2,40 m (dolly
cu rto), o que limita a carga do conjunto a 15 t; ou superior a 2,40 m (dolly longo), o
que eleva a carga do conjunto pra 17 t;

Teoricamente possíveis, são quatro combinações entre os dois tipos ele cavalos e as
di stâncias entre os eixos da primeira carreta e do clolly:
I. Cavalo de dois eixos mai s dolly curto 14 configuração que pode transportar 41 t ( 6 +
15
!O t + 15 t + 10 t) mediante AET .
2. Cavalo de dois eixos mais dolly longo 16, que pode transportar até 46 t (6 t + IO t + 1O t
+ 10 t + 10 t) 17 mediante AET 18 .
3. Cavalo de três eixos mais do/~y curto que pode transportar 48 t (6 t + 17 t + 15 t +
19
10 t) , mediante AET ;
4. Cavalo de três eixos mais dolly longo, que pode transp011ar até 53 t (6 t + 17 t + IO
t+ IO t + I Ot), med iante AET20 .
Legalmente, são admissíveis, portanto, configurações com capacidade para até
41/46/48/53 t de peso bruto total combinado.
1Conforme já se registrou anteriormente, as características de resposta ao
esterçament o dos DSRs podem ser melhoradas, entre outras providências, através da
colocação de ca rgas mais leves na última carreta2 1 ~ Como o limite de pbtc nos EUA menor
do que a soma elos limi tes ele carga por eixo, os operadores americanos costumam atender
a essa recomendação reduzindo significativamente as cargas do eixo da primeira ca rreta em
rcla<;ão ao eixo 11 alo! de cavalo e dos eixos do do//y c das segunda carreta em relação aos
dois da frente. O TRB-SR 2 11 [ 1986 p.359], por exemplo, adota valores ele

13 Ver capí tul o 11.
U Entenda-se por dist:inci a curta urna dist;incin inferior n 2,40 m.
1S Devido <i existência de mnis de urna articulaç:lo c também devido ao excesso de comprimento. se o
veículo tiver mnis do que 19.80 m.
16 E ntenda-se por distfi ncia longa uma distfincia superior a 2,·Hl m.
17 Adota ndo-se .t5 t, n;lo se excede o pbtc normal previsto pela legislação.
IR Devido il existência de mais de uma articulação e também devido ao excesso de comprimento, se o
veículo ti,·er mais do que 19,80 m.
19 Devido il cxistêncin de mais de uma articulação, ao excesso de pbtc c também ao excesso de
comprimento, se o veículo tiver mais do que 19,80m.
20 Devido ;i existêncin de mais de uma articulação, ao c.-.;ccsso de pbtc e também ao excesso de
comprimentos, se o \'eículo tiver mais de 19,80 m.
21 Ver o bloco anterior.
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9,8/17,2/14,8/l3,3/10,9 kips para os eixos a partir do dianteiro (peso bruto total
combinado de 66 kips), o que resulta numa relação 0,57/l,00/0,86/0,77/0,63 22 (tabela 51).

Obedecidas essas relações e respeitado o limite máximo de I O t/eixo, o peso bmto
total do DSR com distância entre o terceiro e o quarto eixos superior a 2,40 m cai para
38,3 t (cerca ele 15% ele redução). Se essa distância for inferior a 2,40 m, será necessário
reduzir o peso bruto para apenas 35,5 t (redução de 2 1,2%) para manter a mesma
proporcionalidade.
Para atingir o peso bruto de 45 t, seria necessário elevar o peso admissível no eixo de
tração para 12 t.tNa Suécia, por exemplo, onde as condições de aderência são tyuins na
maior parte do ano, a legislação exemplo, autoriza 12 t no eixo simples de tração e I O t
nos demais eixos. Isso eleva a força de aderência (produto do peso no eixo trator pelo
coeficiente de atrito pneu-pavimento), reduzindo a o desliza mento (patinação) elas rodas.
Em contrapartida, causa maior desgaste no pavimento/. Não há in formações disponíveis
sobre as relações de redução para DSRs ele seis eixos.
Se u t;Uinprimento total não ultrapassar os 19,80 m, o frotista ficará restrito a
carretas muito cu rtas (na faixa de 6,5 23 a 7,8 m), que embora assegurem maior flexibilidade
operacional (especialmente, quando as cargas se originam de ou se destinam a terminais
diferentes) e reduzam tempos ele processamentos de produtos mais densos, não trazem
nenhum ganho de cubagem. Pelo contrári o, podem até acarretar reduçõe~ em relação aos
semi-reboques convencionais mai s longos, cujos comprimentos, em alguns casos, até
ultrapassam os 15 m24 . Além disso, apresentam teoricamente cond ições de estabili dade e
controle piores elo que as dos SRCs mais longos.
TABELA 5-1 DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS NO DSR DE 5 EIXOS
MODELO
Twin americano
Peso relativo
DSR (Lim . legal)
DSR (C/ redução)
DSR (Lim. legal)
DSR (C/ redução)
DSR (4 5 t c/rcd.)

UNI O.

DEE (m) DfANT TRAT.

kips

t
t
t
t
t

<2,40
<2,40
>2,40
>2,40
>2,40

9,8
0,57
6,0
5,5
6,0
5,7
6,0

17,2
1.00
10,0
9.2
10,0
10,0
12,0

SR- 1

DOLLY

SR-2

TOTAL

1 4,~

13,3
0,77

10,9
0,63
10,0
5, 8
9,0
6,3
7,7

66,0
3,83
41,0
35,5
45 ,0
38,3
45 ,0

O,R6
15,0
15,0
10,0
8,6
10,0

10,0
7,7
9,3

22 O peso bruto totnl equivnle n 3,83 vezes o peso do eixo mnis pesado.
23 Vejn o cnso dn Rcnl Cnrgns 110 cnpítulo 10.
2-t Ver 110 anexo A e no cnpítulo 10 nestn dissertnção o Cnso dn Pnrtezn 11i, que usn cnrretns de 15.10 m.
c propostn s de em-retas de 15,70 m da Rodoviárin.
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A utilização de um cavalo de três eixos elevaria o peso bruto total para 53t. Esse
pbtc, embora desperte o interesse de algumas transportadoras de cargas de maior
densidade25, torna a composição pouco adequada para o transporte ele cargas de menor
densida·de. Já a utilização de dollies mais curtos, além ele não ter sido encontrada na
prática, reduziria a 7,5 t o peso sobre o dolly, deixando bastante ociosa a última carreta.
Como a redução elas cargas nos eixos não faz parte da legislação nem da cultura brasileira
de transportes, o mais provável é que não seja praticada, o que acabaria afetando a
segurança. O mesmo poderá acontecer, porém, em escala menor nos DSRs ele dolly mais
longo
Por isso, este trabalho concentra sua atenção numa configuração básica, semelhante
às duas que foram encontradas na prática26 , ambas com cinco eixos e mais de 2,40 m de
distância entre o eixo traseiro da primeira carreta e o eixo do dolly. Serão admitidos
também dois comprimentos básicos: a) de 19,80 m, quando o objetivo do DSR for apenas
logístico, isto é, o de substituir dois caminhões tmcados convencionais27 ; b) su perior a
19,80 m. quando o objetivo for disputar com o conjunto Romeu-e-Juli eta , semi-reboques
longos e truques ele 9 m a possível substituição de semi-reboques comuns28 ou ele truques
de até 8 m.

5.1.3. Estabilidade direcional
:•

A estabilidade direcional está relacionada com a melhor ou ptor qualidade da
resposta do veículo ao esterçamento nas curvas. Grandes veícul os tend em a apresentar
respostas ligeiramente instáveis em curvas. Quando trafega com carga total e a grandes
velocidades, o veículo torna-se dificil de controlar devido ao aumento da sensibilidade ao
esterça mento. Isto é, pequenos esterçamentos adicionais podem provoca r respostas
extremament e desproporcionais. Se o esterçamento é suficientemente grande, o motorista
não será capaz de evitar que o veículo rodopie, dobre-se, saia da pista ou tombe. Quando
um veículo entra numa curva, a fon;a GentiÍfuga cau~a um crescimento nas cargas sobre os
pneus externos e uma diminuição nas cargas sobre os pneus internos. Co mo a sensibilidade
dos pneus às cargas verticais não é linear, essa transferência acaba reduzindo a capacidade
de cada eixo ele absorver as forças laterais sem derrapar [TRI3-SR 2 1I, 1986, p. 12 1, 122 e
28 1].
Devid o a peculiariclacl es na distribuição da rigid ez entre os eixos dianteiro e tra seiro,
determinadas pelo projeto do veículo, o efeito ela transferência é maior no eixo de um

25 Ver o depoimento da ITD Transportes no capítulo 10.
26 Projeto Rodoviária para o Real Expresso e projeto FNV-Fntehauf (atual Tectran), usado pela Sul
Fluminense (vejn capítulos IO, sobre froti stas, e anexo A, sobre fabri cantes de implementos).
27 Neste cnso, os custos serão calculados por toneladn transportndn:
28 Neste caso, os custos serão calculados por metro cúbico trnnsportado.
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caminhão rígido elo que no de um cavalo mecânico. ;J\. estabilidade direcional é afetada por
diversos fatores, como a velocidade do veículo, superelevação e raio de ctuva, atrito
di sponível entre pneu e pavimento e peculiaridades da suspensão e dos pneus dos veículos.
Como a margem de estabilidade direcional é menor em veículos de menores distâncias
entre eixos, como é o caso dos duplos semi-reboques, eles podem revelar um potencial
levemente maior para esse tipo de instabilidadej [TRB-SR-211 , 1986, p. 122].
' A estabilidade direcional depende fundamentalm ente das características de
esterçamento do cavalo. Como essas não estão diretamente relacionadas com o número,
comprimento e largura das unidades trataras, a margen1 de estabilidade direcional dos
DSRs, embora ligeira mente menor, não chega a ser substancialmente diferente da dos
tratores mais semi-reboques de 45 pés [TRB-SR 211, 1986, p. 28 1].

5.1.4. Balanço oscilatório
; Balanço oscilatório (pêndulo) é uma condição na qual as unidades tracionadas de um
veículo combinado acusam uma oscilação lateral de pequena amplitude. Normalmente de
natureza transitória, o bRlRnço oscilatório pode ser provocado por pequenos ajustes na
direção e ampliado por outros fatores, como vento lateral e irregularidades elo pavimento.
' Alguns estudos ela década de 1970 [PETERSON et ai, 1970; MERCER et ai , 1983;
Senale Documenl 14, 1970] mostram que o movimento oscilatório elos duplos semireboques é el e pequena amplitude e é pouco provável que afete o risco de acidentes.
Fatores como a inexperiência do motorista, falta de treinamento e fadiga fisica e
mental contribuem para a ocorrência do balanço oscilatório. Outros fato res são folga na
articulação, deficiência ele lubrificação da quinta-roda, mau alinhamento na suspensão e
eixos, uso de pneus radiais com a banda de rodagem muito desgastada, entre-eixos curtos,
ca rreta traseira vazia ou muito mais carregada elo que a da frente e altas velocidad es
[MlKULClK, 1973 , apud TRB-SR 2 11 , 1986].
Embora os DSRs tenham maior propensão a apresentar balanço oscilat ório do que o~
semi-reboques convencionais, esse efeito não é consid erado um risco significativo para a
segurança dos duplos semi -reboques [TRB-SR 2 11 , p. 280].
O movimento oscilatório pode ser neutralizado pelo treinamento do motorista,
ausência ele folgas no acoplamento, carregamento apropriado das carretas e adequada
manutenção elo equipamento.
' O bala nço oscilatório não foi identificado como uma ameaça potencial à segurança
do transporte para composições longas ou veículos mais largos. Constitui perigo apenas na
medida em que outros motoristas possam executar manobras anôma las para se afastar de
uma composição que apresente essa condição. 1
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5.1.5. Percepção e reação
As forças que atuam sobre os motoristas de configurações simples refletem
basicamente as que atuam sobre o veículo. Por isso, o motorista não tem dificuldades para
perceber rapidamente a iminência de instabilidades, como tombamentos e derrapagens, e
para tomar as medidas corretivas necessárias. Mas, em veículos combinados, as
articulações retardam e atenuam a percepção do motorista em relação ao movimento ela
última carreta, reduzindo sua capacidade reagir pronta e efetivamente diante de situações
críticas.
1

A diferença de comportamento entre unidades simples e veículos combinados deriva
ele duas causas [TRB-SR-2 LL, p.275]:

,,

• Respostas defasadas das unidades tracionadas ao comando do motorista;
• Perda da capacidade de transmitir força s devido à articulação.
O problema é particularmente agudo nas combinações múltiplas, especialmente por
causa do aumento do número de pontos de at1iculação e o uso de engates simples (dollies
do tipo A), que são inefi cazes na tarefa de transmitir efetivamente os momentos de
esterçamento de uma unidade para outra.
Embora a defici ência de percepção seja um assunto ainda pouco pesquisado,
problemas de controle de veículos longos combinados já foram identificados. BILLING
[ 1982], cit ado pelo TRB-SR 2 11 [ 1986, p.275], informa que, numa série de testes de
tombamento de duplos semi-reboques, os motori stas relataram qu e não perceberam a
iminência do perigo até qu e pudessem observar o acidente pelo retrovisor.
Com base em outra série de testes, KEivfP e CHINN [ 1978], sugeriram a instalação
no assento do motorista de um alarme ele tombamento ou ele suspensão como maneira ele
al et1ar o condutor para a iminência de tombamento.

5.1.6. Influência da configuração na estabilidade
'l 'udo o que foi dito sobre estabilidade e controle neste ca pítulo refere-se ao doi~}' A,
isto é, co m lança de tração simples29 . A utilização de out ros tipos ele dol/ies altera a
locomoção e a estabilidade dos dupl os semi-reboques. O TRI3-SR-2 11 [ 1986, p. 282]
assegura qu e o dol/y tipo C (isto é, independente e com lança de tração dupla) elimina o
ponto de articulação entre as carretas e reduz a amplificação de movimentos indu zidas
pelas unidad es ela frente, a probabilidade de tombamento da última carreta e o balanço
oscilatório. Pesquisas do Ulv!TRI-Universily of Michigan Transporlalion Jnstitute
Researc:h concluíram, depois de testar inúmeras combinações de veículos usadas no
Canadá, qu e, quando ocorre o tombamento de composições utili zando o doi~)' A ,
normalment e se perde apenas a última unidade. No entanto, embora os tombamentos de

29

Ver n clnssificnçiio dos dol/ies no cnpítulo 3.
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composições com dolly B sejam menos freqüentes, quando chegam a ocorrer, perde-se
toda a composição [PEARSON, 1988, p. 133].
Simulações e testes realizados pelo UMTRI e descritos por WINKLER [ 1988, p. 4 e
seguintes] apontam as seguintes vantagens do C-dolly:
I.A redução de um grau de liberdade de oscilação no ponto ele articulação resulta em
maior segurança, graças à menor amplificação;
2.Menos acidentes significam menores custos operacionais;
3. Possibilidade de operar em rodovias americanas secundárias, graças à mato r
segurança demonst rada;
4.Pode dar marcha-a-ré;
5.Algumas províncias do Canadá autorizam mator carga por etxo para esta
configuração.
Existem, no entanto, desvantagens [WfNKLER et ai. , 1988]:
1.0 C-dol~y custa cerca ele US$ 3 000,00 a mais do que o A-dolly;
2.Cada C-dolly adquirido exige a modificação de pelo menos um semi-reboque;
3. O custo ele manutenção elo C-dolly é cerca de duas vezes maior do que a do A dolly;
4.0 desgaste de pneus é de IO% a 15% maior;
5.Pesa ele 450 kg a 700 kg a mais elo que o A-dolly;
6.É mai s clificil de engatar.
O uso elo C-dol/y, embora ainda experimental, tem sido mator no Canadá,
especialmente em doubles que transportam petróleo, concreto e grãos. No Canadá, essa
configuração, por ser mais segura, está autorizada a transportar mais carga . Nos Estados
Unidos, onde a maior parte das pesquisas foi feita com os doubles, o acoplamento elo
doi~)' C em triples encontra-se em tàse inicial. Entretanto, devido ao elevado custo
operacional e ao elevado peso, seu uso não se popularizou, especialmente porque não
existem os mesmos incentivos que no Canadá. Na Au strália e na Nova Zelând ia, o uso ele
veículos combinados, incluindo dollies não convencionais é mais comum [RUSSO, 1995 p. 6].
O estudo do UMTRl iclentitlcou quatros modelos inovadores, que podem eliminar
as deficiências dos engates atuais:
I. Doll!' trapezoidal assim étrico - É um dolly tipo A que usa barras de tração
articuladas e não paralelas, que definem o centro instant âneo (IC) de rotação,
situado à frente do dolly. Aumenta a sobrelargura e baixa a velocidade. Poder ser
eq uipado com mecani smo desli zante para se ajustar à velocidade elo tráfego.
2. Dollp articulado - É um dolú' tipo A com um braço telescópico afixado entre a
traseira da primeira carreta e a segunda, para garantir uma restrição adicional ao sistema.
30

:wtodirecional - Elimina a articu lação e mantém solidárias ambas as
carretas, aumentando a resistência ao tombamento. Um grande deslocamento do pino-

3. Do/l p C

30 O trabalho original usa 13-dol~)' A expressão foi alterada para
terminologia adotada neste trabalho.
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C-dol~v

para manter a coerência com a

rei em relação ao eixo permite um certo grau de autodirecionamento em manobras a
baixa velocidade, reduzindo substancialmente o arraste dos pneus e fadiga da barra de
tração.
4. Dol/1' C com controle de estercmnento - Também chamado de CSB-dolly
(control/ed-steering C-Dolly), combina as virtudes dos dollies A e B. A barra dupla
de tração elimina a articulação no pino de engate e fortalece o engate. O braço
direcional, afixado na segunda carreta, melhora o comportamento (sobrelargura) a
baixas velocidades, com controle efetivo do esterçamento.
Após simulações de mudanças de faixa a 55 mph, WINKLER [ 1988] concluiu que
todos os quatro dollies aperfeiçoados apresentaram melhor desempenho do que o
tradicional doi~)' A, especialmente para altas freqüências (vejafigum 5-1)
FIGURA 5-l 13' 1
ESTABILIDADE DOS DOLLJES APERFEIÇOADOS
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Testes dinâmicos de tombamento durante mudanças emergencta1s de faixa
constataram que os do/fies aperfeiçoados asseguram também significativo aumento no
limia r de tombamento em relação ao dolly A (figura 5-2).

31 O A Train corresponde no doi~J' A. CSB dol~v significn Controled Steering B-Dol~v. que correspondc
nn terminologin destn dissertação ao um dol~v C com controle di recionnl.
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FIGURA 5-2
LIMIARES DE TOMBAMENTO DE DOLLIES
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')

Constatou-se ainda que, a baixas velocidades, a sobrelargura é igual a ou
ligeiramente inferior à elo A-doi~)!. Com exceção do do//y trapezoiclal com o centro
instantâneo avançado, todos os demais mostraram desempenho melhor elo que o SRC.
As conclusões indicam que os do//ies C são dinamicamente superiores aos dol/ies A e a
outros tipos de dol/ies inovadores devido ao tipo de engate com a unidade da frente e a
possibilidade de esterçar as rodas para garantir um trajeto mais fiel da última unidade
[WINKLER, 1988, p. 18].

5o2o Distância de frenagem e controle
/ Os dois mais importantes componentes para avaliar o desempenho dos freios são a
distância de frenagem e a controlabilielade do veículo. A distância de frenagem é a distância
entre o ponto de aplicação dos freios e o ponto de estacionamento final elo veículo. Já a
controlabilidade é a capacidade do veícu lo de permitir ao motorista tanto manter o
controle direcional, quanto evitar instabilidades como o efeito "L" (dobramento elo veículo
ou "canivete") e oscilações elas carretas durante a frenagem./

IA distância de frenagem sofre influência de muitos fatores, como atrito entre o pneu
e pavimento, a distribuição ele carga por eixo e as características do sistema de freios, A
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fórmula tradicional de cálculo da distância de fi·enagem 32 para corpos rígidos
aos caminhões porque não considera aspectos como bloqueio prematuro
transferência de peso entre os eixos durante o processo. Cálculos mais
levando em conta equações de equilíbrio dinâmico das forças envolvidas
maiores distâncias de frenagem [HUTCHINSON e PARKER, 1988].

não se aplica
das rodas e
sofisticados,
conduzem a

Idealmente, o sistema de freios deve transmitir torque adequado a cada pneu, de
maneira a evitar o bloqueio das rodas. Como princípio geral, a fi·enagem deve começar
pelo último eixo e prosseguir nessa ordem até o eixo direcional, para melhorara a resposta
direcional. Na liberação dos freios, deve-se seguir a ordem inversa. O lapso de tempo
decorrido entre o acionamento do freio o início efetivo da ação do mesmo deve ser o
menor possível, para reduzir a distância de frenagem [TRB-SR 211 , 1986, p. 276].
A controlabiliclade dos freios durante as freadas está relacionada com o bloqueio das
rodas em um ou mais eixos. Quando os pneus são bloqueados, eles deixam de produ zir as
forças laterais necessárias para a estabilidade e o controle direcionais. Quando o bloqueio
ocorre nas rodas elo eixo direcional, o motorista perde o controle do veículo, que não pode
ser mantido na estracla muna curva ou desviar-se de um obstáculo. Quando o bloqueio
ocorre nas rodas traseiras do cavalo, ou nas rodas do eixo elo dolly, o cavalo ou o dolly
tornam-se instáveis; o rápido movimento rotacional resultante é comumente chamado de
ef eito "L", dobramento ou "canivete". Finalmente, se as rodas da carreta travam, a
traseira da carreta oscila para fora, uma condição normalmente chamada de swing da
carreta.

5.2.1. Impactos dos DSRs sobre a frenagern
rEmbora os problemas de fi·eio aumentem com a manutenção inadequada e as regulagens
sejam impmtantes durante paradas normais, os efeitos da configuração elo veículo sobre a
segurança da fi·enagem parecem significativos apenas durante fi·enagcns ele emergência.
Grandes ca minhões são incapazes de responder tão rapidamente quanto outros em situações de
emergência. E os veículos articulados são mais propensos a instabilidades durante fi·eaclas que
os veículos não articulados (TRB-SR-2 11 , 1986, p. 276].
O efeito da configuração elos veículos foi alvo nos Estados Unidos de intensas
pesquisas, testes de campo e simul ações. Essas pesquisas indicam que, quando
adequadamente projetados, ajustados e mantidos, os DSRs e conjuntos cavalo mai s carreta
mostram distâncias ele f1·enagem semelhantes entre si. Mas pequenas diferenças na
controlabilidade sob emergência têm sido constatadas. Uma condiçRo identifkada como
pengosa é o acoplamento de uma carreta vazia atrás de uma cheia, para facilitar a

-H

d = v2/30f, sendo v a Yclocidade inicial, emmplt e f o coefi ciente de atrito pneu/ pavimento o valor de
d sem dado em pé [AASI-ITO. 1990. p. 119]
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movimentação nos terminais. Nessa situação, os fi·eios ela roda ela carreta vazia ficam altamente
superdimensionados, dificultando o controle ela fi·enagenf [TRB-SR 211, 1986, p.120].

I Com os veículos carregados, as distâncias de frenagem ele um SRC e de um Cu
double ele seis eixos, a 100 km/h, são praticamente as mesmas (cerca ele 200 m). Com o
semi-reboque a meia carga e a carreta traseira do double descarregada , esses valores
sobem respectivamente para 255 m e 500 m. A eficiência dos freios chega a 70% tanto
para o semi-reboque carregado quanto para o C double . Em condições de meia carga,
essa eficiência cai respectivamente para 52% e 25%. A ausência de carga reduz o peso
transmitido aos eixos traseiros em proporção maior do que nos grupos de eixos dianteiros.
[HUTCHINGSON e PARKER, 1988, p. I09 a 111]. I

5.2.2. Efeitos do cornprimento e do peso bruto
Pouca atenção tem sido dada aos possíveis efeitos do comprimento dos semireboques no desempenho dos veículos articulados nas situações de emergência. ERVIN et
ai. [ 1993), formulam a hipótese de que semi-reboques mais compridos proporcionam
ligeira melhora na capacidad e ele ti·enagem, uma vez que exigem maiores di stâ ncias entre
eixos. Da mesma forma , maiores taxas de desaceleração poderiam ser alcançadas sem o
travamento das rodas traseiras porque menos carga sobre os eixos é transmitida dos eixos
traseiros para os dianteiros durante a frenagem.
,.,

Uma conseqüência disso pode ser o aumento da carga líqui da pelo uso de semi reboques mais compridos. No entanto, o possível efeito do peso bruto do veículo sobre a
distância de frenagem não foi estabelecido.

5.2.3. Impacto de novas tecnologias
O desempenho dos veículos combinados pode ser consid eravelmente melhorado pela
incorporação de novas tecnologias basead as na eletrônica e na in formá tica. Hoje, a
eletrônica controla não só os freios mas também motores, tra nsmissões e outros sistemas
do veículo. Em particular, quanto aos freios, já estão em uso o ABS (S istema Antibl oqueio
de Rodas) e o ASR (Sistema de Regulagem Antiderrapante). Enquanto isso, várias
empresas desenvolvem sofisticados sistema s de freios eletrônicos (EBS).

O sistema A BS - Obrigatório em toda a Europa para ônibus com ma is ele 12 m,
caminhões ele pbt superior a 16 t e carretas com mais de lO t [Transporte Moderno, julho
199 1], mas não nos Estad os Unidos, o ABS-Sistema Antibloqueio de Rodas, di spositivo
de segurança fabricado desde 1992, vai se tornando cada vez mais popular.
No sistema de freios convencional, que funciona com a mesma pressão em todas as
rodas, o motorista pode agir apenas parcialmente contra o bloqueio das rodas, pois só o
33

O nrtigo originnl fnln em B-double. Expressão mudndn pnrn C-doub/e por coerência com n
tenninologin ndotndn neste trabalho. Ver capítulo 3.
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percebe depois que já ocorreu e, mesmo assim, através de seus efeitos: perda de trajetória
e ruído dos pneus. Na maioria dos casos, já é tarde demais.
Quando os veículos são equipados com ABS, a pressão dos freios deixa de ser
constante. Pelo contrário, passa a ser automaticamente aju stada para impedir o bloqueio
das rodas. Uma unidade de comando eletrônico recebe e processa pulsos de rot ação
vindos de anéis de impulsos e sensores instalados nas rodas. Assim, como base na rotação
e na sua variação, a unidade de comando reconhece, a qualquer instante, a aceleração,
desaceleração e o deslizamento de cada roda .
Se um sensor informa à unidade de comando eletrônico a iminência de um bloqueio
em uma das rodas, ela mantém, com base em parâmetros de desaceleração e deslizamento,
a pressão de frenagem na roda em questão.
Se, mesmo assim, a iminência do travamento persiste, a pressão de frenagem é então
reduzida. Com isso, a roda volta a acelerar. Afastada a iminência de bloqueio, a unidade
ele comando eletrônico volta a aumentar a pressão a fim de otimizar o processo de
frenagem, recomeçando o ciclo de controle. Dependendo do tipo de estrada, o freio pode
executar quatro a seis ciclos de controle por segundo [KOCK, 1990).

,,

A unidade de comando eletrônico de um caminhão convencional dispõe de quatro
microprocessadores. Cada um dos mi croprocessadores controla uma diagonal (roda
dianteira direita/roda traseira esquerda), isto é, a mesma função é processada em paralelo e
os dois processadores testam-se mutuamente durante todo o tempo. Em caso de
divergência, os microprocessadores desligam uma de suas di agonais, mas a outra continua
fun ciona ndo.
Nas pistas onde os coefici entes de aderência não são os mesmos para todas as rodas
(por exemplo, quando a roda direita está no acostamento e a esquerda no asfalto ou uma
roda no seco e a outra no molhado), a fi·enagem provoca uma rotação do veículo em torno
elo seu <.;entro ele gravidad e, devido às diferenças entre as forças de at rito. No veículo
equi pado com ADS, regulagens individuais das rodas dos eixo traseiro anulam essas
diferenças, enqu anto o sistema de regul agem individual elo eixo dianteiro garante a
estabilidade e a dirigibilicl acle.

Sistema ASR - Pa ra complementar o ABS, foi desenvolvido o Sistema ele
Regulagem Ant iclerrapante ou ASR, que evita o deslizamento as rod as motrizes quando a
força trata ra excede a capacidade de aderência. O sistema controla o torque transmitido ao
veículo. Utiliza, para tanto, a análise comparativa elos sinais de sensores de rotação instalados
na s rodas e eixos dianteiro e tracionado, evitando que o veículo ult rapasse os limites ideais ele
deslizamento. Para realizar essa tarefa, o ASR tanto pode atuar no sistema de fi·eios quanto no
motor elo veículo. No primeiro caso, quando umas das rodas ameaça patinar, o sistema atua
diretamente na rotação do motor através do motor elét rico do ASR. Esse controle independe
da pressão exercida pelo motorista sobre o fi·eio [KCX::K, 1990].
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Custos do sistema ABS/ASR -Impedindo o bloqueio e a patinação das rodas,
o sistema ABS/ASR reduz substancialmente o desgaste dos pneus. Embora a tendênd ia a
longo prazo seja de barateamento, a instalação do dispositivo no cavalo LS 1935 custava,
em junho de 1995, segundo informação do Departamento de Vend as da Mercedes-Benz,
R$ 5 550,00, ou seja, cerca de 5% do valor do equipamento.
Sistema EBS de freio eletrônico - Ainda em fase de desenvolvimento (o
lançamento comercial está previsto para 1995/I 996 e o uso generalizado, para o ano 2
000), o Sistema ele Freio Eletrônico ou EBS unifica as. fu nções do ABS e do ASR e
incorpora válvulas individuais e inteligentes em cada roda.
Desta forma, as rodas podem ser alimentadas de ar comprimido com mais rapidez,
eliminando-se distâncias a percorrer dentro das tubulações e tornando a resposta dos freios
bem mais rápida do que no sistema convencional.
No EBS, o pedal de freio é substituído por um atuador eletrônico, encarregado de
enviar a ordem de frenagem ao módulo central. Já os sensores de rodas calculam as forças
incidentes, enquanto asseguram a pressão exata a cada momento, produzindo complexos
ciclos de atuação e alívio.
Segund o o jornal VEÍCULO [ 1 993f~. o sistema oferece as seguintes va ntagens:
I . Reduz os tempos de resposta, encurtando a distância de frenagem;

2. lntegra as funções ele evitar o bloqueio e cont rolar a patinagem (derrapagem);
3. Melhora e compat ibilizao balanceamento elos tl·eios elo cavalo e das carretas;
-1. Simplifica o diagnóstico e as ações de manutenção.

.,

Os obstáculos ao projeto são o alto custo do dispositivo e a necessidade ele compatibilizar o
fimcionamento elos cavalos dotados ele EBS com carretas que usam fi·eios comuns.

6

freio eletrônico da Dosch/Scania - Projeto semelhante está sendo

desenvolvido pela Scania sueca em conjunto com a 13osch35 . Denominad o ELBEietronically Contro/ed Brake System (sistema de freios eletronicamente controlado), o
dispositivo substitui o ar comprimido pela eletrônica no control e dos fi·eios. O objetivo é
obter freadas mais seguras e maior sensibilidade no pedal.
O ELB é acionado por sensores localizados na válvula dos rrcios ele se1 viço. Tão
logo o pedal é comprimido, o freio de cada roda recebe, por meio ele um computador, uma
"ordem" para entrar em ação. Assi m, todas as rodas são freadas diretamente e ao mesmo
tempo. Da mesma forma, quando o motori sta tira o pé do peda l, o freio é liberado
imecl iata mente.
No sistema convencional a aplicação do fi·eio é controlada pela pressurização das
linhas, assim que o pedal é comprimido. Essa pressão passa primeiro por uma câmara antes
ele chegar às rodas. O mesmo acontece, no sentido inverso, quando o motorista tira o pé
elo pedal.

3-t Nú mero 193/19-t. 1993. p. 12. Belo Horizonte, MG.
35 Rclcnsc P9-t0007EN. de 1/7/94 dn Snnb Scnnia de Sodertiilje, Suécia , divulgndo em Hnnnover.
durnnlc n exposição IAA/9-t .
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O sistema ELB incorpora o ABS e o ASR. Pode ser utilizado em veículos equipados
com EDC (controle eletrônico de Diesel), pois os computadores são interligados. Por
medida ele segurança, os veículos são equipados com um freio convencional de reserva.
Além de encurtar o tempo de entrada em ação do freio, o ELB reduz a distância de
frenagem, o esforço do motorista e os riscos de derrapagem e de dobramento (efeito "L")
do veículo.
O dispositivo já deverá estar sendo comercializado dentro de dois anos.
Os testes atuais incluem combinações articuladas e os fabricantes de carretas estão sendo
treinados para instalar o equipamento em seus proclu~ os. Segundo a Scania, isso é
importante, pois as vantagens elo sistema só ocorrem quando a combinação completa é
equipada com o ELB.

5.3. Sobrelargura dos DSR x SRC
1 Nas

,,

curvas, a trajetóri a das rodas ele um veículo tracionado não coincide com as do
veículo trator. A baixas velocidades, o percurso das rodas das carretas desvia-se para o
lado interno da curva. Em velocidades maiores (acima ele 16 km/ h), a aceleração lateral
desenvolvida sobre os pneus cria um efeito dinâmico qu e provoca o escorregamento para o
lado externo. O desvio de percurso pode causar a invasão potencialmente perigosa, pelo
eixo traseiro, das fai xas vizinhas ou do acostamento (com possível atropelamento da
sinalização ou elo meio-fio) ou estimular o motorista ela composição ou outros motoristas a
rea li zar manobras perigosas 36 ./

5.3.1. Sobrelarguras a baixa velocidade
Cálculos teóricos elo arraste em regime e tacionát io, real indos por RUSSO [ 1995, p. 77 e
78) levaram aos resultados cla.fig um 5. 3. Constat a-se qu e, embora bem su periores aos elo
semi-reboque ele três eixos (o mais comum no Brasil) e ao do Romeu-e-Julieta, os arrastes
máxi mos do westem clouble A de 2 1,95 m de comprimento mostram-se sensivelment e
menores do que os do semi -reboq ue ele um eixo com carreta de 13,92 m..

3<i

Ver capítulo 8.
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FIGURA 5-3
ARRASTES: WESTERN DOUBLE X CONFIGURAÇÕES CONVENCIONAIS
- - Romeu-e-julieta
- 11- Semi-reboque 3 eixo
--.- western Double A, 21,96m
-r.- Semi ·reboque 1 eixo
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FONTE: RUSSO 11995, p. 77/78)
o

O semi-reboque de um eixo, embora pouco utilizado, pode circular livremente no
Brasil, sem nenhuma restrição. Espera-se, portanto, que as rodovias brasileiras tenham
geometria compatível com a circulação desse veículo. Numa rotatória, por exemplo, para
o SR ele um eixo ocupar apenas uma das faixas ele conversão e permitir ultrapassagens,
o raio ela curva central deve ser ela ordem ele 143 m. Rotatórias ele 20 m ele raio e faixa
de 7 m ou de 40 m de raio e faixa de 5 m também podem comportar esse veícul o,
desde que tenham sinalização proibindo a ultrapassagem ao longo da curva central
[RUSSO, 1995, p. I 00].
Quanto ao semi-reboque de dois eixos (configuração bem mais usado no Brasil) e
48 pés, o modelo americano utilizado nos cálculos tem 18,23 m ele comprimento, ou seja,
apenas 8 em a mais ele comprimento do que o limite legal brasileiro, de 18, 15 m. Isso
indica que um DSR de 21,95 m com dois semi-reboques de 8,5 m não criaria exigência s
adicionais de sobrelargura.
Outra constatação elo estudo é que este arraste seria reduzido de 8,5% nos menores
raios de curva a 9,7% nos maiores se fosse utilizado o C-dolly. Isso acontece porque as
duas barras de engate com dois pinos funcionam como um balanço traseiro do primeiro
semi-reboque até a quinta-roda, reduzindo o entre-eixos do segundo reboque e evitando
que o cambão arraste-se para dentro da curva.
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Simulações no programa AutoTURN para variados tipos de interseções, tanto
genéricas quanto reais, em rodovias de classes 11 e III, projetadas para baixa velocidade e
localizadas no Estado de São Paulo, realizadas igualmente por RUSSO [ 1995], confirmam
os resultados acima (tabela 5-2).

TABELA S-2
LARGURA DE OCUPAÇÃO POR VEÍCULO E TIPO DE CONVERSÃO

CONFIGURAÇÃO

CRUZAMENTO
A90°

INTERSEÇÃO
EM "Y'' A 135°

CRUZAM.
CANALIZADO
A 90°

ROTATÓRIA
R=20m

7,3
5,7
5,5
6,4
6,2
7,6

7,6
5,7
5,4
6,5

8,0
5,8
5,6
6,8
6,4
8,6

6,5
4,9
4,9
5,4
5,3
7,0

Semi-reboque ele um eixo
Semi-reboque de três eixos
Romeu e Julieta
Westem Double A
Westem Double C
Semi-reboque 48 pés
FONTE: RUSSO [1 995, J>. 82 1

n

6,2

8,1

Vatores em melros

Em qualquer tipo de conversão, os valores da largura do ocupf!ção do weslem
dou h/e C são menores elo que a do weslem double A . A ausência ele articulação prolonga o
comprimento do balanço traseiro da última carreta , cujo quadrado entra como parcela a
subtrair na fórmu la do arraste.
Esta, por sua vez, é sistematicamente menor do que a elo semi -reboque de um eixo e
elo que a do semi-reboque ele 48 pés com dois eixos, tracionado por cavalo de três eixos.
Já o B train tem arraste sistematica mente menor do que o dully A ele mesmo comprimento.
Em geral , o eixo traseiro ela primeira carreta, encontra-se na extremidade traseira, o que
aumenta o balanço da primeira carreta e reduz seu balanço traseiro. Dependendo de suas
dimensões, o R trai11 pode ter desempenho mais ou menos favorável do que o elo C dol/y.
Uma questão importante é saber se a redução do arraste se mantém quando o cavalo
ele cabina convencional, de 3,66 m entre os eixos, é substituído por outro, com 3, I O m
entre-eixos, para elevar o comprimento elas carreta s. Quanto menor o somatório dos
quadrados da s di stâncias entre-eixos de uma configuração, menor o arraste produzido37 .
Segundo RUSSO [ 1995, p. 79], o semi-reboque de um eixo produz um somatório
dos quadrados das distâncias entre os pontos que afetam diretamente a conversão da
ordem de 143. Cálculo semelhante realizado para um DSR com dolly A tracionado por
cavalo de cabina avançada com apenas 3, IO m entre-eixos mostra que este valor só seria

37 Ve teorin c rórmula s no cnpítulo 8.
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atingindo pelo A-dolly quando as carretas ultrapassassem 10,40 m de comprimento, o que
permite composições de cerca de 25 m (tabela 5-3 e.flgura 5-4). O uso do C-dolly elevaria
esse comprimento para l 0,90 m, permitindo comprimento total de 26 m.

TABELA 5-3 - SOMA DOS QUADRADOS PARA VÁRIAS CONFIGURAÇÕES
VEICULO
DSRs
Dolly
19,80 m A

.,

'I

L1

COMP.
(m)

(m)

L2
(m)

L3
(m)

L4
(m)

L5
(m)

AVANÇO.
5a.Rd.

7,80

3,10

5,36

5,61

1,68

1,28

0,25

70,93

L,L/1381

19,80 m

c

7,80

3,10

5,36

5,61

1,68

1,28

0,25

60,99

20,20 m

A

8,00

3,10

5,56

5,81

1,68

1,28

0,25

75,40

20,20 m

c

8,00

3,10

5,56

5,81

1,68

1,28

0,25

65,46

21,20 m

A

8,50

3,10

6,06

6,31

1,68

1,28

0,25

87,27

21,20 m

c

8,50

3,10

6,06

6,31

1,68

1,28

0,25

77,33

22,20 rn

A

9,00

3,10

6,56

6,81

1,68

1,28

0,25

100,14

22,20 m

c

9,00

3,10

6,56

6,8i

1,68

•í ,28

0,25

90,20

23,20 rn

A

9,50

3,10

7,06

7,31

1,68

1,28

0,25

114,07

23,20 m

c

9,50

3,10

7,06

7,31

1,68

1,28

0,25

104,01

23,80 m

A

9,80

3,10

7,36

7,61

1,68

1,28

0,25

122,81

23,80 m

c

9,80

3,10

7,36

7,61

1,68

1,28

0,25

112,87

24,20 m

A

10,00

3,10

7,56

7,81

1,68

1,28

0,25

128,88

24,20 m

c

10,00

3,10

7,56

7,81

1,68

1,28

0,25

118,94

24,80 m

A

10,30

3,10

7,86

8,11

1,68

1,28

0 ,25

138,28

24,80 m

c

10,30

3,10

7,86

8,11

1,68

1,28

0,25

128,34

25,20 m

A

10,50

3,10

8,06

8,31

1,68

1,28

0,25

144,75

25,20 m

c

10,50

3,10

8,06

8,31

1,68

1,28

0,25

134,81

26,20 m

A

11 ,00

3, 10

8,56

8,8 1

1,68

1,28

0,25

161&ê_

26,20 m

c

11,00

3, 10

8,56

8,81

2,68

1,28

0, 25

144,76

SR 1E. Rodov .

13,92

4,20

11 ,21

0,00

0,00

0,00

0,50

143,05

SR 2E . Rodov.

15,70

3,20

10,80

0,00

0,00

0,00

0,82

126 ,21

SR 2E . Antonini

15,13

3,80

8,14

0,00

0,00

0,00

0,49

80,46

SR 48 pés

14,65

3,66

12,34

0,00

0,00

0,00

0,30

165,58

Um semi-reboque de dois eixos com 15,70 m ele comprimento, tracionado por cavalo
com 3,20 m entre-eixos, como o utilizado pela Partezani~ 9 atingiria uma soma de quadrados
38 O quadrado do avanço da quinta roda entra com sinal negativo na fórmula. No caso do dol~l' A, o
quadrado do balanço da primeira carreta é subtraído, enqunnto o qundrado do comprimento do dol~l' é
somado. Tratando-se de um dol~v C. o quadrado da soma do balanço traseiro da primeira cm·reta
mais o comprimento do dolly deve ser subtraído do resull<1do [RUSSO. 1995].
39 Ver pesquisa com usuínios uo capítulo LO.
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de 126,21. Mostra-se, portanto, pior em arraste do que os westem doubles e do que um
DSR Tectran com dolly A com carretas de 9,90 (comprimento total de 24 m) ou do que
um DSR com dolly C com carretas de 10,20 m (comprimento total ele 24,6 m).

FIGURA 5-4 - ARRASTE DSR X SRC
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Já um semi-reboque de três eixo com DEE de 3,80 m e carreta ele 15, 13 m (DEE de
8, 14 m) alcançaria uma soma de quadrados de 80,42~ 0 o que torna o arraste dessa
configuração maior elo que a elo westem double de 21,95 m e do que a de um DSR
Tcctran com c/olly A e carretas de 8,25 m (comprimento total de 20,7 m) ou do que um
DSR com dolly C e carretas de 8,65 m (comprimento total de 21,5 m).

Em suma , veículos de dol/y A com dupla articulação, de até 25 m (37,7% mai s
longos do que o semi-reboque comum), mesmo usando grandes distâncias entre eixos,
apresentam menor arraste do que os semi-reboque convencionais. Esse ganho de
comprimento pode ser ainda maior se for usado o dolly C. É importante, portanto, basear
os procedimentos ele regulamentação no desempenho dos veículos c não apenas nas suas
dimensões ou em normas estrangeiras.
Em termos ele arraste a baixa velocidade (largura ocupada em cruzamentos,
interseções e rotatórias), a criação pelo Código Brasileiro de Trânsito de uma categoria de
veículos mais compridos, ele duas articulações, com circu lação irrestrita não traria

53 O uso do tandem triplo reduz consideravelme nte a distância entre eixos.
5~ DSRs de até 24,8 m versus SRC de 18, 15 m.
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nenhuma exigência adicional em relação aos semi-reboques de um ou dois eixos de 18,15
m e de grande distância entre eixos.

5.3.2. Sobrelargura a alta velocidade
O arraste dinâmico cresce com a velocidade do veículo. Além da geometria da
estrada, depende também do tipo de suspensão, pneus, carregamento do veículo e da
aderência pneu/pavimento.; O fenômeno não chega a ser significativo no desempen ho de
caminhões pesados, pois a maioria das manobras de conversão em interseção é feita em
condições de raio que implicam em pouco escorregamento lateral [RUSSO, 1995, p. 14].
I

Sob velocidades elevadas, a sobrelargura cresce com o número de unidades
tracionadas (isto é, com o número de articulações) e com a velocidade, mas diminui com o
aumento da distância ent re eixos e com a redução das cargas por eixo [TRB-SR 227,
1990, p. I 00].
Para uma dada configuração, a sobrelargura de alta velocidade é máxi ma para
carretas co m comprimento na faixa de 25 a 30 pés (7,6 a 9, I m). Um semi-reboque
convem;ional de 45 pés tem arraste negativo de aproximadnmente 0,9 pés (27 em),
enquanto um duplo semi -reboque de 28 pés atinge cerca de I,4 pés (43 em). Se a
composição usar pneus diagonai s, essa diferença sobe para I,4 pés (43 em) [TRB-SR 2 11 ,
1986, p. 272/273 ].

5.4. Tombamento em curvas
Nos Estados Unidos, evidências de imu lações de computador sugerem poucas diferenças
entre a estabilidade elos DSRs e as carretas convencionais em curvas. Ambos têm
estabilidade similar, que não chega a ser afetada pelo co mprimento elo veículo. Veículos
mai s largos oferecem significativa melhora na estabilielaclc, se esse aument o for tra nsferido
para a bitola [ERVI N et ai. , 19Wl]

5.5. Resumo e análise
l. Os twi11 tmiler tmcks apresentam problemas peculiares de clirigibilidacle e estabilidade,
devido às sua s respostas mais pobres durant e o transiente. Um desses prob lemas é a
re.sposta ao esterçame11to. Em situações de emergência, a carreta traseira tende a
respo nd er ao esterçamento rápido com uma oscilação exagerada. ERVTN et ai. [ 1983 ]
encontraram taxas ele amplificação de I,O para semi-reboques convencionais e de 2,5
para os DSRs. Essa amplifi cação intensinca a aceleração lateral, levando esta unidad e a
atingir o limiar de tombamento antes das outras.Os DSRs tendem a apresentar uma
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resposta levemente instável quando trafegam com carga completa a alta velocidade.
Demoras provocadas pelas articulações podem atenuar e retardar a percepção dos
movimentos da traseira do veículo, reduzindo a capacidade elo motorista de reagir
adequadamente em situações críticas.
2. A resposta ao esterçamento pode ser melhorada por: a) aumento do comprimento das
carretas e ela distância entre eixos; b) uso de dollies mais rígidos (Irem B ou dol~y C); c)
aumento da rigidez dos pneus; d) redução do peso bruto da carreta; e) redução do
balanço traseiro da carreta; t) redução da velocidade; g) redução da distância entre o
centro ele gravidade ela carreta e seu pino-rei (vale dizer, com o avanço ela carreta e
colocação das cargas mais pesadas na frente) .
3. Deduz-se que o uso no Brasi l de carretas mais compridas elo que as americanas seria um
fator capaz de contribuir para aumentar a estabi lidade dos DSRs.
4. Da mesma forma , o uso do dolly C pode redu zir o índice de acid entes, embora possa
aumentar a sua gravidade. O acidente típico do doi~)' A envolve o tombamento da última
unidade, o que leva apenas a danos materiais. Já sinistros típicos com dol~v C são mai s
raros e envolvem o tombamento de toda a composição.
5. Entre as vantagens do dolly C estão: a) maior segurança, graças à menor amplifi cação
traseira; b) menos acident es significam menores custos operacionais; c) possibiliclôcl e de
operar em rodoviôs secundárias; d) possibilidade ele dar marcha-ré; c) possibi li dad e de
aumentar a carga por eixo.
6. Entre as desvantagens elo doi~}' r estão: a) preço inicial lllnis alt o; b) o custo de
manutenção é o dobro; c) desgast e ele pneus IO a 1S% maior; d) môior peso: e) maior
dificulclôde para engat ar.
7. Dollies modificados, especialment e, os CSIJ Contro/ed SteeriiiK B dollies canadenses
aumentam signifi cativa ment e o limiar de tomba mento e aprc"ent <nn melhor desempenh o
do que os tradicionai s, especialment e para as alt as teqCtencias de ocil açao das carretas.
8. Obedecidos os padrões americanos de redu ção gradual das ca rgas dos eixos posteriores,
um DSR com capacidade nominal de 45 t poderia transport ar apenas 38,3 t.
9. A meno r di stânciô entre eixos dos lll'ills favo rece a sua estahilidmle direciono/, isto é, a
qualidad e da resposta do veículo ao esterçamento em curvas.
I O. O balanço oscilatório (oscilação lateral tran sit ória de pequ ena amplitude provocado
por pequenos aju stes na direção e ampliado por outros fatores) constitui perigo apena s
na medida em que outros motoristas possam execut ar manobras anômalas par(l se
afastar ele uma composição que apresente essa condição.
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ll.Enquanto o aumento do número de articulações defasam as respostas ao comando elo
motorista, o uso ele engate simples redu z a capacidade ele transmi ssão de forças de uma
unidade par a outra, dificultando a percepção da iminência de perigo. A instalação de
alarmas de tombamentoou de suspensão seria uma maneira de alertar o condutor para a
iminência de tombamentos.

121. V eículos combinados geralmente não respondem à ação elos freios tão rapidament e
quando outros veícu los e podem sofi·er instabilidad es durante as n·eagens. /
I J .Com os veículos carregados, as distâncias de frenagem de um SRC c de um C dnuhle
de seis eixos são praticament e as mesmn s. Com o semi-rebo(]uc a meia carga e a carreta
trnseira do double descnrregacln, en(]uanto a distância de frenngem do SRC aumenta
apenas ligeiram ente, a elo DSR aument a 2,5 vezes, devido n uma grand e redução na
eficiência dos freios.
14. A utilização de tl·eios eletrônicos (tipo A13S/ ASR ou E 11S) pode redu zir sensivelment e
as distâncias ele fl·enagem, evitando blo(]ucios

e desliza ment os de rodas. Esses

cquipan1entos ainda são relativam ente caros, mas seus preços tendem a se redu zir na
medida em qu e seu uso for se m<lssiflc<l ndo.

15. O arraste máximo a bn ixn velocidade de um weslem rlnuhle A ele 2 1,95 m mostra-se
sensivelmente menor elo que o ele um semi -reboque ele

lllll

eixo co m C<l lTel a de cerca el e

14 m, ou do que o de um semi-reboque de dois eixos e 48 pés.
16. A articulação elo dnl~v A

desloca o cn mbão pa ra dent ro d<l curva, aument <lJHlo o

arrnste a baixa velociclncle.
17. Como elimi na ess<l <l rticul <lção, o dolly C produz de 8,5 <l 9,7% menos <l lTastc, p<l rélUill

douh/e el e 2 1,95 m.
18. Um semi -reboqu e de dois eixos com 15,70 m el e compriment o trélcion<ldo por cavnlo el e
3,20 111 de clist<1 ncia entre eixos

prod u ~

o mesmo arraste a haixn \'Ciocidaclc el o q11e um

DSR com doi~J' C c caiTCins de I 0,40 m.

Jn Ulll

semi-rchoq11e el e u111 eixo de cerca de

14 m produ z o mesmo <l iTaste que um DSR com dol~l' C e cn iTC'Ias el e 10,90 m.
I 9. O nrraste a altn velocidade não chega <l ser signiflc<l ti vo no desempenho de DSR s, poi s

<l nwiorin d<l s manob ras em in tersecções é íeit a em

co ndiçôc~

de rn io que implicn m em

pouco escorreg<l ment o lnter<ll.
20.DSRs e SRCs têm est<lbilid<lcl e semelhnnt e em curvns e estn estabilidade não cheg<l a ser
af'et<lda pelo compriment o do veículo.
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CAPÍTULO 6

SEGURANÇA
E OPERAÇÕES
,

DE TRAFEGO
rA

segurança dos veículos combinados não depende apenas de suas cara cterísticas ele

elirigibi lielael e e estabilid ade', mas também da man eira como sua presença influencia o lluxo
do tráfego e a operação el e outros veículos/ Grandes caminhões carregados podem, por
exemplo, obstruir a visão elos motoristas ou dificultar o flu xo de tráfego, especialmente
quando enfrentam aclives fortes. '
O estudo do Biotcch , citado por FREfTAS

r1986,

p. 152] , chegou às seguintes

conclu sões sobre o efeito elos ca minhões nas operações de tráfego nos Estados Unidos:
•

Ca minhões carregados e dnuh/es trafegam mais devagar, desviam-se mais ela
velocid ade média ele ou tros veículos c obrigam as unidades que vêm atrás a
desacelerar mais rapidam ent e c a deixar menores l!eadtt'C~J'.'i nos aclives do que
ca minhões vazios ou semi-reboques convencionais;

•

Os comprimento dos v eículos ele ca rga não têm um efeit o signifi ca tivo nas
operações de t ráf'ego;

•

Os problemas mai s sérios de segurança causados por veículos longos ocorrem em
aclives;

•

Estati sticamente, somente um terço dos acidentes nas operações de tráfego pod em
ser explicados pelas diferenças de pesos e dim ensões ;

•I

Muitos motoristas estão sujeitos a an siedade quando dirigem perto de veículos
longos. Essa ansiedade pod e influenciar o desempenho de alguns desses

1 Ver capítulo 5.
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condutores e cnar situações de insegurança. Em outras palavras, os veículos
longos podem contribuir para a ocorrência de acidentes pelos simples fato de
estarem nas rodovias;/
• I Embora haja mais mudanças forçadas de faixa, invasões de acostamento e freadas
· perto de veículos longos2 , esses efeitos são causados muito mais pela di ferença de
velocidade do que pela configuração./
Os principais impactos adversos da operação, nos Estados Unidos, dos grand es
caminhões sob re a segurança são [TRB-SR 2 11.1 986, p. 123 e 124]:
Velocidade - Grand es ca minhões quase sempre trafegam com velocidad e reduzida em
aclives, exigindo el os veículos que vêm atrás reações que podem au ment (l r o risco de
acidentes.
Ult nwassagcm - Em rod ovias de duas faixas e doi s sentidos, a ultrapassagem ele
comp0sições longas por outros veículos era difi cultada, em 1986, pelo aumento da
largura dos DSRs~ . qu e reduziu a folga entre os veículos; e pelo maior comprimento, que
aumenta a distância e o tempo de ultrapa ssagem.
Acesso a vias expressas c mudanças de faixas - Ca minhões mais longos e mais pesados
ex perimentam grande dificuldade para acessar vias expressas. 1\ sua capacidade para
entrar com segurança na co rrente de tráfego é diminuíd a não apenas pela sua redu zida
capacidade de aceleração, mas também por seus grandes comprimentos, o que redu?. a
tl·eqí.iência dos intervalos ele tempo (gaps) suficient es para acessa rem as vias expressas.
As dificuldades enfrentadas por grandes ca minhões nas mudanças de faixa s são similares.
Resp in gos e jatos d'a gua -G randes caminhões geram mais respingos e jatos d'agua em
rodovias mol hadas que automóveis ou caminhões leves, aumentando assim o risco de
acidentes causados por dificuldades visua is.
Impacto aerodinfimico - A probabi lidade de impactos aerodinâmicos potencia lment e
perigosos quando pequenos veículos se aproximam de (ou ultrapassam) grandes veículos
cresce com o tamanho elas composições pesadas.
Ob:sl rudio vi ua1 - Grande. caminhões podem bloquear a vi silo dos motori stas vizinhos.
aument and o o risco ele (ICiclentcs.
Posicionamento lntt•ral - Especialmente em curvas, qu(ltKio um veículo cruz(! ou
ultrapassa ca minhões mais compridos ou mais largos, ele precisa se aproximar mai s do
caminhão ou da borda do pavimento ou de ambos, o que redu z a margem ele segurança.

6.1. Velocidade
A

diferença hi stórica de velocid ade entre grandes cami nhões e outros veículos tem
diminuído ao longo do tempo devido ao contínuo aperfeiçoamento das rodovias, ao uso nos
2
3

O tex to faln especi licnmente dos triples. mns o conceito pode ser genera lizndo.
O STAA-82 aumentou n lnrgum dos twins de 96 polegnclas (2.-10 111 ) pnm 102 polcgnclas (cerca de 2,60
m). No Brasil. esta qucst:lo é irrelevante.
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veículos pesados de motores mais potentes e, no caso específico dos Estados Unidos, à
redução do limite de velocidade para 55 mph. 1No entanto, os grandes caminhões norteamericanos continuam sendo mais lentos que os demais veículos nos acl ives acentuados, o
que reduz a velocidade média ele tráfego, aumenta as dificuldades ele ultrapassagem e eleva
os riscos de acidentes. 1

IA principal característica que afeta a aceleração e a velocidade dos caminhões é a
relação potência/peso [W ALTON e LEE, 1977, p. 26]. A redução de velocidade dos
caminhões em aclives depende não somente do desempenho do veículo, mas também da
habilidade e motivação do motorista na seleção correta das ·marchas e do momento certo de
mudá-las [St. JOHN e KOBBET, 1978, p. 7]. Esta relação inclui o comprimento e a
inclinação da rampai [W ALTON e LEE, 1977, p. 29].
/ Caminhões carregados trafegam mais devagar do que os vazios, efeito que é ampliado
pelos aclives( Em acli ves longos e/ou acentuados, a velocidade ele grandes cami nhões redu zse, no estado estacionário, a um valor mínimo, chamado de velocidade sustentada, que varia
de IO a 25 mph para caminhões típi cos (médios), depend endo da inclinação [W ALTON e
LEE, 1977, p. 14 ; St .IOlTN e KOI3I3ET, 1978, p.3].
.,

, A velocidade de caminhões em declives é altament e variável, mas caminhões
sobrecarregados trafegam a velocidad es reduzidas em declives acentuados, algumas vezes,
próximas das velocidades mínimas de subidas, para evitar a perd a de cont role do veícul o [SI.
JOI--IN e KODETT, 1978]. '

6.1.1.Impacto do controle de velocichtd e
BAUM et ai. [ 199 1, p. 3 a 7) analisaram os efeit os de limites diferentes para
automóveis e caminhões na velocidad e média do tráfego da Ca lifórni a. A partir de 1987, a
legislação americana permitiu aos Estados aumentar o limite de velocidad e de 55 para 65
mph. Quarent a Estados usaram essa permi ssão, porém, dez deles adotaram limites menores
pa ra os caminhões. Essa política pode tornar menos d 1SC I epantcs as distcincias ele freagcns
para automóveis e caminhões e facilitar as ultrapa ssagens. Em compensação, pode aumentar
o diferencial de velocid ade c o número de conflitos entre veículos. O estudo de BA UM et al.
constatou que, de fat o, as velocidades dos ca minhões eram menores em Estados qu e
adotaram limites diferenciad os e que a diferença, embora pequena (2,7 mph ou I,4 mph,
dependendo do critério) podiam ser estati sticament e signiftcati vns.
/No caso brasileiro, atualment e, esse diferencial é muit o maior, uma vez que os
veículos com du as articulações tem vclocidacle limitada a apenas 70 km/h, para redu zir
di stâncias de freagem.t Com o desevolvimento de avançados sistemas eletrônicos.t de fl·eios,
provavelmente essa restrição apenas contribua, no futuro, para elevar o diferencial de
velocidade, especialment e em rampas, e aumentar a necessidade de ultrapassagens.\
4

Ver cnpítulo 5.
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6.1.2. ltnpacto dos twins sobre a velocidade
Devido à sua maior capacidade e à baixa densidade das cargas fracionadas, os twins
americanos acabam trafegando com maior peso bruto do que os semi -reboques comuns. Por
isso, tornam-se mais lentos que os semi-reboques convencionais em subidas que exijam a
máxima potência para manter a velocidade [TRB-SR-2 11 , p. 124]. PETERSON c GULL
[ 1975], citados pelo SR-211 [ 1986, p. 285], registram diferenças de pelo menos 2,4 mph
em pesquisa com motoristas, realizada na lnterstate 90, que liga os Estados de Utah e
Nevada. Esta diferença subiu para 4 mph na lntersla/e 15, em Utah.
LARSON e HANSCOM [ 1984], citados pelo TRB-SR 2 11 [ 1986, p. 285], registram,
para três outras rodovias interestaduais, desvantagem para os DSRs variando de um mínimo
de 2,5 mph para longas rampas de 3%, até 8% para longos aclives de 5%. HANSCOM 5
[ 198 1], também citado pelo TRB-SR-211 [ 1986, p. 285], relata diferenças de 3 mph em
quatorze rodovias predominantemente de múltiplas faixas. Nas rampas, para ca minhões
carregados, a velocidade dos Mins fo i aproximadamente 14 mph menor do CJue a dos semireboques.
Essas reduções são atribuídas não apenas a possíveis di ferenças entre pesos brutos
como também às propriedad es aerodinâmicas e à relação pot ência/peso disponível[TRB-SR
2 11 , 1986, p. 286]. Provavelmente, o tàtor dominante é a resistência ao rolamento, pois, a
baixa velocid ade, a inOuência da aerodinâmica é pouco expressiva.
"

De qualquer maneira, o movimento dos /wins enfrenta maior resistência aerodinâmica
do que o dos semi -reboques convencionais, especial mente quando sujeit os a vento lateral, o
que dificulta a manutenção de altas velocidades,1(ver o item 6.6) .
O efeito inibidor do peso sobre a velocidade, assim como o efeito aerod in âmico e de
outras resistências podem ser superados aumentando-se a potência di sponível nos eixos
tratores. A potência necessári a para manter determinada velocidade é, em primeira
aprox imação, proporcional ao peso elo veícul o. Mas os fl·otistas americanos não c<;tava1n
levando em con ta, na época do estudo, o maior peso dos /11 '//ls na hora de especificar a
potência [TRI3-SR, 2 11 , p. 124]. Mesmo porCJue o pbtc máximo dos twins é o mesmo dos
SRCs.
Quando a largura dos ca minhões sobe de 96 para I 02 polegada s ou o compriment o
dos cam inhões cresce de 45 para 48 pés, conforme autori zação do ST AA-82, o aument o da
carga e da resistência provavelmente cont ribui rá para redu zir a velocidade em rampas
acentuadas! En tretanto, a literat ura não registra quantificações desse efeit o, qtte pode ser
compensado pelo uso de cavalos mecânicos mais potentes [TRR-SR 2 11 , p. 286).
I
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6.1.3. Velocidade em rampas no Brasil
/ Em resumo, nos Estados Unidos, os problemas mais sérios de segurança dos veículos
longos ocorrem em aclives, devido à maior perda de velocidade. As causas dessa perda s~o
o maior peso b111to , a menor potência/peso , maior resistência aerodinâmica e a maior
largura dessa configuração no país6./
No caso brasileiro, o peso bruto proposto para o DSR (45 t) é o mesmo de algumas
das configurações já existentes7 . Haverá ligeiro aumento de peso bruto em relação a algumas
elas configurações, como o cavalo de três eixos mais carreta de dois eixos (40 t) ou o cava lo
de dois eixos mais carreta de três (43,5 t) ou o Romeu-e-Julieta (43 t).
Essa diferença, no entanto, poderia ser mais do que compensada pela estabelecimento
ele uma potência ligeiramente mais elevada 8 para o DSR do que para os veículos comuns.
Algumas empresas que operam no segmento ele carga comum fracionada, especialment e na s
encomendas ou no itin erante já adotam potência mínima ele até 360 hp!l. Cerca ele 42,4%
elas transportadoras interessadas em usar o DSR declararam que adotariam espontaneament e
essa potência mínima.

,,

Na verdad e, a potência pode ser até menor do que 360 hp e, ainda assim, produ zir
uma excelente relação potência/peso. Cavalos na faixa de 320 c.v. , se usados para tracionar
DSR de 45 t desenvolveriam 7, I hp/t. No transporte de carga volumosa, essa relação será
ainda melhor, uma vez que, quase sempre, o veículo atingirá o limite de volume antes de
co mpletar a tonelagem máxima.
Se a relação potência/peso dos veículos fosse igual, o DSR poderia mélnler nos acli ves
velocidades de equilíbrio aproximadamente iguai s às dos veículos convencionélis utili za nd o
pneus de mesmo diâmetro, as mesmas relações de marcha no trem de força e motores de
curvas de torque e potênciél semelhantes. Para uma mesma velocid ade e um mesmo aclive,
tanto a resi stência ao rolélmento quanto él resistência de rampa são proporcionais élO peso . .lá
a resi tência aerodinâmica não depende do peso, méls sim elo coeficiente de penetração
aerodinâmica, que é maior parél o DSR 10 clo que pma semi reboques comuns, ela área frontéll
do veículo c do quadrado da velocidade. No entanto, quanto mai s longo e mai s acentu ado o
aclive, menor, a velocidade instantânea, o que reduz progressivmnent e o peso dessa
componente.
A.ftgum 6-1, mostrando as velocidmles instantâneas em rampa s de 7%, foi construído
a partir de dados utilizados em sua dissertação por MACHADO NETTO [ 1995, p. 89 a
6 Vejn capítulo -I.
7 Cnvn lo de doi s ei:-;os mni s semi-rehOCJIICS de três ei:-<os distnncindos: ou semi-reboques de três ei:-<os mnis
cnrretas de I rês ei:-<os.
8 Pam uma mesma velocidade (V), a força de traç;lo (F. ) é proporcional à potêncin (P) [\VIDMER c
SETII. 1993. p. 89]: F1 = 2175P/V
(P em hp). F1 em N c V em km/h.
9 Ver capítulo I O.
I O Ver ítem 6.6
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102] para um caminhão semi-pesado Mercedes 2318, um semi-reboque tracionado por
Scania T 113H 4x2, um Romeu-e-Julieta Mercedes 2325 6x4 e treminhão tracionado por
Scania T 113 H 6x4, todos veículos usuais nas rodovias brasileiras.

FIGURA 6-1
CURVAS DE VELOCIDADE INSTANTÂNEA EM RAMPAS DE 7% (BRASIL)
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Parte-se de uma relação potência/peso de 6 hp/t (carga normal) e velocidade inicial de
80 km/h 11 . A velocidade final mostra-se bastante baixa para os veículos MBB. Dados
adicionais revelam que essa velocidade reduz-se ainda mais qu ando os veículos são
sobrecarregados, uma condição normal nas rodovias brasileiras. Se a relação potência/ peso
bai xar para 4 hp/t, as velocidades finais seriam de I O km/ h para o Romeu-e-Julieta e 11
km/h para o caminhão semi-pesado.
Diagrama de desempenho elaborado pela Engenharia da Mercedes-Benz para o LS
193 5/46 12 !racionando duplo semi-reboque e utilizado pela Real Encomendas para inst ruir
processo de obtenção da AET, mostra velocidade de arraste de cerca de 23 km/h para
rampas de 7%).
11 Quando o veículo não consegue ating ir essa velocidade, parte-se de velocidade menor.
12 PBT= 45 t; Área frontal = 6,5 m 2; Coeficiente de penetração (Cw)= 0,800. Motor: OM 447 LA Nacional;
Potência = 2600 k\V (356 hp) a 2 600 rpm. Torque= l550 Nm a 1600 rpm. Pneus: ll.OOx22-14 PR.
R:~ io do pneu = 0 ,555 m. Rclaçi\o de transmissão= 4,20 I : 1. Câmbio: ZF 16S- 130. Primeira marc hn :
13680/57470; Segunda m:~rcha: 11640/48900. Terceira marcha: 9 400/39489. Quarta ma rcha :
8000/33608. Quinta marcha: 6 730/28273 lDcpartamc nto de Engenharia MBB] .
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Infere-ser que a maior relação potência peso garantiria ao DSR um desempenho em
rampas bem melhor do que o dos veículos semi-pesados e, no mínimo, igual ao dos atuais
veículos pesados mais potentes.
Não se deve esquecer também que o DSR reduz a quantidade de veículos necessários
para transportar um mesmo volume de mercadorias. Pode-se concluir, portanto, que, longe
de congestionar o tráfego, o DSR, desde que utilizado com adequada relação potência/peso,
contribuiria para aumentar a velocidade média nas estradas.

6.1.4. Resumo
I Em

resumo, nos Estados Unidos, grandes caminhões trafega m mais lentamente do que
outros veículos, tanto em aclives quanto em declives acentuados 13 . Embora o efeito dos
aclives reflita a redução desempenho devida ao aumento do peso bruto, reduções el e
velocidade nos declives resultam de uma tentativa deliberada do motori sta de mant er o
controle elo veículo / Em secções tangente e em nível ele rodovias sujeitas ao limit e de 55
111ph, as velocidades ele ca minhões e automóveis são incompatíveis. Ligeiramente mais
pesados, devido ao maior volume c ao fato ele transportarem cargas ele baixa clensiclacle,
em gera l, os lll'ills americanos desloca m-se mais lentament e do que os semi-reboques
nos aclives que ex igem a utilização de potência máxima para mant er a velocidade, [TRB -SR
2 11 ' 1986, p. 287].
No caso brasileiro, desde que utilizado com adequada relação potência/peso, longe de
atravancar as rodovias, o DSR poderia ter, nos aclives, velocidade bastante superior ao dos
caminhões semipesados e, no mínimo igual ao dos caminhões pesados mai s potent es.
Co ntribuiria também para reduzir o número de veículos nas estradas.

6.2. Comprimento e ultrapassagem
Quando um motorista pode mant er a velocidade desejada, isto é, quando a p1 esenva de
outro veículo não cria qualquer restrição ao seu moviment o, ele desf'ruta do melhor nível de
serviço (ou da melhor qualidade de tráfego) possível.
Em correntes de tráfego misto nas rodovias de pistas simples de duplo sentid o, nas
quais as velocidades dos veículos podem mostra r ampla variação , veículos mai s rúpidos
necessitam ele oportunidades para ultrapassar os mai s lent os para não degradar a qualidad e
de tráfego. Geralmente, como a dcnwnda por ultrapassagens aumenta enquanto a
oportunidade de (e a facilidade para) ultrapassar descresce(m), as demoras para ultrapassar

13 No Br;Jsil. os ,·cículos unit:írios sélo nntigos c ele bnixn potêncin. o que im·nlidn esta conclusélo.
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aumentam e o nível de serviço cai / O grau de dificuldade de ultrapassagem é influenciado,
entre outros, pelos seguintes iàtores [TBR-SR-211 , 1986, p. 187]:
•
•
•
•

Capacidade de aceleração do veículo que ultrapassa, incluindo seus efeitos nos aclives;
Volume ou taxas do mix elo tráfego;
A presença ou ausência de tráfego no sentido oposto;
Distribuição de velocidades (determinada pelas velocidades desejadas, características
elos veículos e intensidade dos aclives);
• Visibilidade, determinada, pela geometria da via;
• Comprimento do veículo ultrapassado. 1
I Em geral, a velocidade reduzida e a baixa capacidade de aceleração elos grand es
caminhões aumentam o nLnnero de ultrapassagens por veículos de melhor desempenho. Jsso
tende a dificultar o fluxo de tráfego e, se as oportunidades de ultrapassagem são limitadas,
pode retardar os veículos de melhor desempenho.;
(A segurança pode ser reduzida devido a freadas de outros veículos, para diminuir suas

velocidad es, e ao aument o elo risco associado com as manobras de ultrapassagem. Em
rodovias de pista dupla com múltiplas fa ixas, as oportunidades de ultra p~s~~ r silo tl·cCJii entes,
exceto sob grande congestionamento, e as manobras ele mudança de làixa envol vem poucos
ri scos. Em rodovias ele pista simples e dupl o sentido, no entanto, as ultrapassagens são
muito mais arriscada s e o grau de ri sco é influenciado pelo tamanho do veículo. \

,,

O efeito dos grandes ca minhões na impedância de ultrapassagem é muit o mat s
significativo nas rodovias de pista simpl es. Embora o fator primário seja a redu ção da s
oportunidades de ultrapassagem, devido à presença de tráfego no sentido oposto, os aclives
são freqüentemente mais acentuados em rodovias ele pista simples e as restrições à
visibilidade assumem papel crítico no procedimento ele ultrapa ssagem.\

6.2.1. Influ ência do comprin1ento e da configuração
Pesqui sas extensas sobre o compo1lamento de motoristas na ultrapassagem de gnmcl es
caminh ões reportadas por TRO UTBECK [ 1979, 1980 e 19821 , citado pelo TRI3 -SR-2 l I
[1 986, p. 288] indicam qu e: I
•

•

1Nas

manobras de ultrapassagem de caminhões por aut omóveis, a distância ini cial
depende elo ta manho e da configuração do ca minhão;

A dificulelad e da manobra de ultrapa ssagem aument a com o comprim ent o do
veículo ultrapassado. Em particular, os tempos e distâncias médios de
ultrapassagem encontrados fo ram 6% maiores para um cava lo mai s semi -reboqu e
de 65 pés elo que para o mesmo conjunt o com 52 pés.{ Este aumento é
compensado pela redu ção do número ele veículos necessá rios para transportar a
mesma carga.\
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•

1 Os veículos costumam acelerar por um período mais longo quando ultrapassam

um caminhão mais longo. 1
• 1O comportamento na ultrapassagem de um duplo semi-reboque de 69 pés não foi
significativamente diferente elo constatado na ultrapassagem de um semi-reboque
convencional do mesmo comprimento. Além do mai s, motori stas familiari zados
com os duplos semi -reboques não os ultrapassam ele maneira mais prudente elo
que os que não estão familiarizados com esse tipo ele caminhão. /
(LARSON e HANSCOM (1984], igualmente citados pelo TRB-SR 2 11 (1986, p. 288],
depois de analisarem doubles e triples, encontraram evidências de:
• ,Demoras ocasionadas por doubles e triples em rodovias ele duas fai xas e dois sentidos;
• Hesitação dos motoristas em ultrapassar veículos mais longos, apesar da existência ele
intervalos suficientes para uma ultrapa ssagem segura ;
• Aumento elos tempos para ultrapassa r caminhões mais compridos;
• Efeitos nas oportunidades ele ultrapassagem e no conforto)
Contrariando uma elas conclusões acima, há indícios ele que o compriment o do
veículo não é importante na ultrapassagem. [St. JOHN c KOBBET. l978, p. 261.
GLENNON [ 1980] foi o primeiro a incorporar o compriment o elos veículos impedidores a
um modelo ele determinação ele di stância de visibilidade de ultrapassagem (DVU).
O modelo de Glennon utili za as seguint es equações para cal cular essa distância :
DUI' = 21[ 2 +

.,

onde:

L - ó. ]
r

'

111

v = Velocidade ele projeto
L" = Compriment o elo veículo ultrapassador
L, = Comprimento elo veículo impcdidor
;j,,.

= Separação crítica entre o veículo impedid or e o veículo qu e ultrapassa

m = Diferença ele velocidades entre o veículo que ultrapassa e o impecliclor
d = Taxa ele desaceleração do veículo que ultmpassa, no ato el e abortar a manobra
G - Distância entre o veículo que ultrapassa e o impeclidor no fina l da operação

Estas equações fo ram deduzidas a partir de algumas hipóteses básicas:
I. O veículo ultrapa ssad or c o oposit or são sempre au tomóveis, mas o impeclidor
pod e não ser um aut omóvel;
2. Existe uma posição críti ca ou ponto de não retorno, no qual as distâncias para
abortar a manobra são iguais;
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3. O veículo opositor trafega à velocidade de projeto, o veículo que ultrapassa acelera
até atingir a velocidade de projeto e o veículo impedidor trafega a uma velocidade
constante e inferior à velocidade de projeto;
4. Assumindo-se que, no final da ultrapassagem, o intervalo mínimo entre os dois

veículos é de I segundo, pode-se fazer G = m, desde que se trabalhe com segundo
para unidade de tempo.
Uma das dificuldades de se aplicar o modelo está na determinação das diferenças de
velocidade (o termo 111 ela fórmula) para as várias velocidades de projeto. Baseado em
WEA VER e GLENNON [ 1971 ], GLENNON [ 1988] sugere uma tabela de velocidades
diferenciais críticas, baseadas no 85° percentil ele velocidades, variando linearmente ele 12
mph para velocidade de projeto de 30 mph até 8 mph para velocidade de projeto de 70 mph.
A partir desses valores, analisa a sensibilidade da distância ele visibilidade de
ultrapassagem ( realizada por um automóvel de 16 pés e càpacidade ele desaceleração de 8
pés/s2) ao comprimento dos veículos impediclores.
O resultado está na tabela 6-1 e na figura ó-2, onde as unidades foram conve1tidas
para o sistema iviKS. Nota-se que, quando se passa de um veículo de 19,80 m para outro ele
33,5 m, a di stância ele visibiliclacle de ultrapassagem eleva-se entre 9,0% na menor
velocidade até 12,3% na maior velocidade .

.
;

FIGURA 6-2 - VARIAÇÃO DA DVU COM O COMPRIMENTO DO VEÍCULO
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TABELA 6-1 DISTÂNCIA DE VISIDILIDADE DE ULTRAPASSAGEM
EM FUNÇÃO DO COMPRIMENTO DO VEÍCULO IMPEDIDOR (m)
VEL. PROJETO.
(km/h)

AUTOMÓVEL CAMTNHÃO
4,9 m

16,80m

CAMTNHÃO

CAMTNHÃO

19,80 m

33,5 m

64,4

20-l

231

238

259

80,5

253

293

299

329

96,5

302

350

360

402

112,6

347

402

420

472

ADAPTADO DE GLENNON 11988, p. 136].

Isso leva GLENNON [ 1988] a concluir que o efeito do comprimento não é tão
dramático como faziam crer até então alguns autores. Um destes, FANCHER [ 1986, p. 31 ],
por exemplo, afirmava que a ultrapassagem de veículos longos por automóveis pode exigir
mai s de 90 m (300 pés) ad icionais à DVU recomendada para a ult rapassagem de outro
automóvel.

.~

Trabalhando na mesma linha, RILLET et ai. [ 1990], citados por MACHADO NETO
[ 1995, p.66/67] construíram um modelo bastante complexo 14 para a determinação da DVU
levando em conta a influência do comprimento dos veículos impedidores e encontraram
igualmente variações pequenas (entre cerca de 4 e 8%) para veículos de 25 m em relação
aos de 15 m) e velocidade de projeto entre cerca de 50 e 11O km/h).
HARWOOD e GLENNON [ 1989] utilizaram o modelo de Glennon modificaclo 15 para
comparar as DVUs necessá ria s para ultrapassagens efetuadas por automóveis e caminhões
sobre automóveis e caminhões. Os comprimentos adotados fora m de 5,80 m ( 19 pés) para
automóveis) e 22,9 m (75 pés) para os caminhões.
Os resultados mostram (tabela 6-2) qu e a DVU para automóvel ultrapassando
caminhão aumenta de 8,0% a 20,8% em relação ao par automóvel/automóvel. Da mesma
forma , o par ca minhão/caminhão mostra DVUs até 15,3% maiores do qu e o par
caminhão/automóvel.

"
O modelo admite que o veículo ultrapassador niio preci sa estar à velocidade de proj eto no momento que
atinge·o ponto crítico, mas pode continuar acelera ndo.
15 Quando a situnçào envolvia um cami nh:1o como ultrapassaclor. utilizou-se como velocidade deste
veícu lo a média dns velocidades entre o impcdidor e o opositor (esta íJltimn, tomnda como igunl à
veloeidnde de projeto).
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TABELA 6-2 - DVUs SEGUNDO HARWOOD & GLENNON [1989]
SITUAÇÃO DE ULTRAPASSAGEM
(ULTRA PASSADORIIMPEDIDOR)

VEL. PROJ.

(km/h)

,,

AUTOM./AUTOM.

AUTOI\1./CAM.

CAi\1./AUTOM.

CAM./CAM.

99
160
213
267
312
366

107
175
246
312
381
442

107
183
267
.343
419
495

107
206
297
389
480
571

32
48
64
80
97
11 3
Valores em metros.

Os ma1ores acréscimos (8 a 56%) ocorrem quando se compara o par
ca minhão/caminhão com o par automóvel/automóvel. Para o par automóvel de 5,80
m/caminhão ele 22,9 m, o aumento el a DVU em relação aos result ados ele Glennon para
automóveis de 4,90 m/caminhões de 19,80 m não vai além ele 5% na maior velocidade 1r..

6.2.2. Estimativas de DVUs para o DSR
Conclui-se, da revi são da literatura 17, que, embora a distância e o tempo de ultrapassagem
aumentem com o comprimento do veículo, o acréscimo provocado pelo DSR em relação ao
SRC é pequeno e não tem efeito signifi ca tivo na segurança dos veícu los./
No caso da ultrapassagem, o cálculo das distâncias de visibi lidade ele ultrapassagem
a partir do modelo de GLENNON [ 1990] 1 ~ pode dar uma idéia do impacto do comprimento
do DSR nessa operação (tabela 6-3). Quando se passa de um veículo de 19,80 m (atua l
limite máximo) para outro de 23 m, a DV U au menta entre 2, I e 3, 1%. Qua ndo se passa elo
semi-reboque comum de 18, 15 m p<1ra o DSR de 23 m, os aumentos varimn ele 3,9 a 4,8%.

TABELA 6-3- DSR X VEÍCULOS CONVENCJO NATS EM ULTRAPASSAGENS
VEL. DE PROJETO
(km/h)
64
80

97
11 3

SR
18,15 111
233

RO-JUL
19,80 m
237

295
355
4 14

299
360
421

Cúlculo hasca!ln no llHHiclo !lc

Hí
17
IR

CL~NNON

OSR
23 1ll

DSR/SEMI-REBOQUE

DSR/
RO-MEU-E-JULIETA

242
307
37 1
tJ34

I 0}9
1.04 1
1.045
I 041-:

I 021
1.027
1.031
I 031

II!>Xfll. Va lores em metros.

4~ 2 m conlm ~ 2 1 m = <lcréscimo ele

2 1 m 11<1 mnior vclociclnde. Pnrle deste acréscimo deve-se <lO
numenlo do comprimento do <lulomó,·cl. de 4.90 111 parn 5.80 m.
Ver bocas nnleriores
U tili z<1dos fórmul<1 s e va lores ci1<1dos no ca pílnl o ó.
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6.2.3. Ultrapassagem em faixas tnúltiplas
/Grandes caminhões são menos prejudiciais em vias de múltiplas faixas onde a
oportunidade de ultrapassar não é reduzida pela limitação da visibilidade e a presença ele
tráfego na direção oposta/ Segundo NEWMAN [1965], citado pelo TRB-SR-211 [ 1986,
288], foi registrada pequena ou nenhuma demora para automóveis em vias ele quatro faixas
quando o volume permanecia abaixo ele 1 500 veículos por hora e todos os caminhões lentos
mantinham-se fai xa ele direit a/
St JOHN e KOBETT [ 1975], apud TRB-SR 2 11 [ 1986 p. 289],asseguram que a
probabilidade de demora em aclives aumenta com o volume, tanto de automóveis quanto de
caminhões. Muitos dos veículos mais rápidos são retardados, tanto devido às redu zidas
oportunidades ele mudar de faixa quanto ao bloqueio temporário das faixas com o crescent e
aumento do número de ca minhões utrapassa nclo outros caminhões. Quando existe um
intervalo aceitável, observam-se caminhões ultrapassando veículos mais lentos, mesmo qu e
retardem o tráfego na faixa de ultrapassagem./
J

t O estudo empírico ele HANSCOM r 19811, citado pelo TRB-SR-2 1 I [ 1986 p.289)],

analisa a influ ência el e grandes caminh ões na ultrapa ssagem em fai xas múltiplas. Em
comparação com o tráfego que vinha atrás ele ca minhões vazios, veículos qu e seguiam
caminhões cheios em aclives sofreram grandes atrasos e grandes reduções de velocidade,
aproximaram-se de traseira mais rapidamente e ultrapassaram com maior velocidade relativa ./
·~

Também foram comparados os efeitos relativos dos duplos semi-reboques e conjuntos
cavalo mais reboque. Embora veículos seguindo semi-reboques se aproximassem da traseira
mai s rapidamen te e ultrapassassem a velocidade relativas mais altas, não foram observadas
diferenças signifi cativas na velocidade ele acompanhament o e nas demoras. Apa rent ement e,
os volumes de tráfego não eram suficient ement e grand es nos loca is elo estudo para restringir
seriament e a ca pacidade de ultrapassa r at ravés da mudança de fa ixa.
O efei to dos semi -rcboC]ucs longos é semelhant e ao dos duplos semi -reboqu es e
resu lta essencialment e da combinação ele mai or comprimento c maior carga. 1
1

6.2.4. Resu1no
Em suma, nos Estados Unidos, a reduzida velocidade dos gra ndes ca minhões,
particularmente, em aclives, aumenta o número de ultrapassagens pelos veículos de melhor
desempenho. Se não existem freqüent es oportunidades de ultrapassar sem demoras, a
qualiclode geral elo flu xo cl imimri .\
\ No Bra si l, os dupl os semi -reboq ues teriam pequeno ou nenhum efeit o na
di stância, no temp o e no co mportament o de ult rapassagem porque teriam boa
relação potência/ peso.\ O li geiro aum ent o nos tempos e di stâncias de ultrapassagem,
devid o a pequ enos diferenciais de co mprim ent o, em co mp aração co m os semi-
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reboques convenc10nats, senam provavelmente compensados pela redução do
número de caminhões necessários para tran sportar a mesma carga /

6.3. Manobras em vias expressas
Os efeitos operacionais de grandes caminhões são menos significativos em vias expressas
do que em outros tipos de estradas. Mas podem afetar certas manobras, como o acesso a
vias expressas e mudanças ele faixas Em vias expressas, o acesso é a manobra que
provavelmente é mais afetada de maneira adversa pelos grandes caminhões. '

Á primeira vista, o aumento do peso e do comprimento caminhões dificulta a manobra
e redu z a segurança. O grande comprimento e a capacidade de aceleração limitada dos
grandes caminhões pod em aumentar a sua dificuldade para encontrar um intervalo (gap}
adequado para acessar uma faixa de tráfego sem interromper o fluxo.\
Quando um grande caminhão está trafegando na faixa externa de uma via ex pressa, o
seu comprimento, somado com a fila de veículos que se agrupam atrás dele, forma um
pelotão que bloqueia o acesso de outros veículos. Adicionalmente, aument os nos
comprimentos de caminhões pod em prejudicar a visão traseira do motorista do caminhão
assim como a sua capacidade para avaliar a segurança de uma mudança de faixa.\
.,

,,

No entanto , a lit eratura técnica registra limit ada s ev id encias de qu e as grand es
combinações tenham difi culdad es para enco ntrar int ervalos adequ ados para acessa r
vias principais se m ca usa r perturba ções aos tráfegos dessas vias. Al ém el o mais, as
tent ati vas de qu antifi ca r esses efeit os não co nseguiram identi ficar signi fica ti vas
vari ações nos resultados para veícul os el e difere nt es co mprim ent os e pesos. Essa
co nclu ão pode ser <1 tribuíd a <1 defic iências metodo lógicas. "Mas, até que surj am
es tat ís ti cas definiti vas, não há nenhum a razão para suspeit ar qu e pequ enos
aum ent os na s dim ensões e pesos de ca minh ões tenh am efeit o adverso sig nifi ca ti vo
nas ma nob ras de acesso a vias exp ressas" fT RD-S R 2 11, 1986 , p. 290].

6.4. Comportamento em interseções
O gra nd e comprimento e a limit ada capacidade ele aceleração el os grandes caminhões
podem aum entar sua di fi culdade para encontrar um int ervalo (gap) adeq uado para acessar
ou cruza r uma rodovia. ' No caso brasileiro, DEMARCHI [ 1995, p. 84] encontrou, para
interseções em rodovias de pistas simpl es e duplo sentid o, com acostamento , as relações
entre tempos ele cruzamento ela tabela 6--1. Uma int erpolação para um DSR de 23 m
conduziria a valores de 2,05 vezes o tempo de automóvel para cruzament o sem parada e ele
2,60 com parada. Isso significa acréscimos ele I 0,8% e 6, I % em relação aos tempos do
Romeu-e-Julieta e do semi-reboque de mesma relação potência/peso.
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TABELA 6-4- TEMPOS DE CRUZAMENTO EM RELAÇÃO AO AUTOlVIÓVEL
CATEGORIA

SEM PARADA

COM PARADA

Caminhão semi pesado ( 13 m)

1,43

1,85

Caminhão semi-reboque ( 18, 15 m)

1,7 1

2, 14

Caminhão + reboque ( 19,80 m)

1,85

2,45

Treminhão pesado (30 m)

2,48

2,93

FONTE: DEMARCHI {l995, p. H6J.

Comparando os tempos com a di stância percorrida (medida entre as faces di anteiras
elo veículo desde que entra até que sa i completamente da interseção), o estudo constata que
as relações tornam-se muito próximas, variando ele 0,27 a 0,29 seg/m.

6.5. Jatos e respingos
'·

E m tempo de chuvas, veículos em movi ment o respingam água, lama c neve, em grn nd es
gota s ou porções (~p/osh), crinndo inco nvenient es aos motori st<1s e pedestres vizinhos. 1\lém
do mai s,· alguns desses respingos atingem a parte inferior do veíCillo ou os pneus c sfío
dispersados através de um jato (sprr~)') de pequenas partículas em forma de nuvem.
Dependendo da natureza ou extensão desse jato, ele pode bloquear a visão dos motoristas
que estão atrás ou elo lad o, aumentando os riscos ele acidentes.
Respingos e jatos emitidos por grandes caminhões provocam condições mais críticas
do que os causados por veículos menores, porque os veícul os pesados deslocam maior
quantidade d'agua, desenvolvem padrão de flu xo ele ar mais fàvorúvel à formação de jatos e
projetam a nuvem da mistura a maiores alturas.
No entanto, segund o WEIR et ai, citad os por FRE ITAS [I C)86, p. I 54], unidad es
articulada s não criam maiores padrões de jatos d'água do qu e os RCs porque a maior
parte do jato é gerado pelo cavalo mecân ico, que deixa pouca água no ca minho dn s
roda s da s carretas.
Apesar ela semelhançn ele formato e volume entre os duplos semi -reboques e os scmi reboejues co nvencionais, os dois veícul os geram quantidades c tipos de jato~ dife rentes. Em
particular, o maior comprimento dos twi11s aumenta o tempo durante o qual a visão dos
motori stas que os ultrapassam é dificultada e pode afetar n int ensidad e da turbulência c o
fluxo elo ar no espaço entre os dois sem i-reboques, o que constitui uma fo nte geradora
adi cional de nuvens de .vn·rw Em compensação, os eixos em tandem do semi-reboque
convencionnl geram nuvens de jato maiores e mai s densas. Gotas d'água deslocadas do piso
ela estrada são mais faci lment e atomizadas, uma vez que seu impacto na superficie elos pneus
adjacentes em movimento é multiplicado pelo tandem. Entre eles, a mesma to nt e cit a Em
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testes condu zidos em Fort Stackton, Texas, pelo Western Highway Institute, a intensidade
dos jatos e respingos gerados pelos semi-reboques convencionais e por duplos semireboques operando sob condições bem controladas foi visualmente avaliada por
observadores usando uma escala de cinco pontos, que ia de insati~/atório a sati.~fatório. A
conclusão unânime de sete observadores foi que o twin não soment e era superior ao semireboque convencional, como também era a melhor entre as onze configurações. Da mesma
forma , testes realizados em Madras, Oregon, concluíram que os twins geram 20% menos
jatos que os semi-reboques convencionais [TRB-SR 211 , p. 29 1 e 292].

6.6. Impacto aerodinâmico
As força s aerodinâmicas que atuam sobre um veículo são repentinamente alt eradas quand o
ele ultrapassa um gra nd e caminhão, seja na mesma direção ou na direção oposta. Se o
motori sta não realiza r um ajuste adequado na direção, a ultrapassagem pode provoca r um
deslocamento lateral potencialmente perigoso. A pertmbação aumenta quando [WEIR et ai. ,
1974, p. l ' 7,8]:
•

A sepcn ayão late1ai ent re os doi veículos é pequena;

•

A diferença el e velocidade entre os dois veículos é peq uena;

• O veícul o sofre perturbação demorada, mas de baixa int ensidade;
• O veícul o é grande e o seu formato contribui para a perturbação aerodinâmica; e
• O veículo que sofl·e a perturbação está a sotavento 19 do caminhão e sujeito a vento lateral.
"

Por ser mais comprido que o semi-reboque convencional e apresentar um vazio entre
as duas carretas, o duplo semi-rebo(]ue aument a o potencial de deslocamento lat'eral de um
veículo que o ultrapassa a sotavento, sob ação de vento lateral, caso não haja correção na
direção. No entant o, esse pequeno aumento no deslocamen to lateral não chega a ter
maiores conseqüências e pode ser desprezado [TR.I3-SR 2 11 , p. 193 ].
Devido ao seu melhor perfil, os veículos de cabina semi-avançada enfrentam menor
lt.:Si:.tência aerodinâmica do que os de cabina avançada [TRR-SR 2 1 I, 1986, p. 286l O
coell cient c ele penetração de um Sca nia sem aerofólio é de 0,85 para o modelo R (cabi na
avançada) e 0,80 para um modelo T (cab ina convencional). Se o veiculo for eC]uipado com
aerofólio, esses valores caem para 0,67/0,63 respectivament e. Se a distância entre a ca rreta c
a cabina for minimizada, os coeficientes se reduzem para 0,60/0,57 [SCANfA, 1992]. A
utilização ele um DSR com cavalo curto de cabi na ava nçada poderia, significar, portanlo,
trabalhar co m um coeficient e aerodinâmico (0,60), menor do que o de um cava lo com
C(lbina convencional ond e essa distância não fosse minimizada (0,63 )

19 Lado parn onde sopra o vento.
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6.7. Bloqueio da visão
1 Um

dos impactos sobre a segurança potencialmente adversos dos grandes cam inhões é que
eles podem bloquear a linha de visão dos motoristas vizinhos, privando-os temporariamente
de informações essenciais para a operação do veículo./ Infelizmente, há poucos estudos
disponíveis sobre a gravidade do problema .

. \ Uma causa comum de interrupção da linha ele visão em semáforos é a presença de
grandes caminhões ou ônibus na corrente de tráfego j Para analisar o fenômeno, KING et ai.
[ 1976, p. I a 8] desenvolveram um modelo analítico da geometria do bloqueio e geraram um
conj unto de curvas de bloqueio. As conclusões foram : I
• \ O fator que mais contribui para o bloqueio é a altura do caminhão.
• O comprimento é o fator menos importante .
• O bloqueio cresce com o volume de tráfego e a percentagem de camin hões e
clescresce com o aumento da velocidade média.j
\ No caso de bloqueio em estradas, é de se esperar que as grandes dimensões elos
duplos semi -reboques degradem apenas marginalmente a visibilidade de outros motori sta
[TRB-SR 2 1 I, 1986, p. 126). \

6.8. Nível de serviço e capacidade
Devido aos seus comprimentos maiores, à menor aceleração e à menor capacidade de
manter a velocidade, a presença de grandes caminhões na corrent e de trftfego reduz a
capacidade e o nível ele serviço das rodovias. De acordo com o HCM [ 1985], o efeito de
cada caminhão é medido em termos de carros de passageiros equivalent es (pce), isto é, o
número ele automóveis qu e teriam o mesmo impacto elo caminh ão na qualidade do fluxo
(nível de serviço). \
O número de automóveis equivalentes é uma função não so ment e das ca racterísticas
dos caminhões, mas também elo volume de tráfe~o , vohnne de raminhôes c da~
características ela própria rodovia . \
\ Segundo o HCM , os efeito s mais prejudiciais dos grand es ca minhões sobre o nível
de serviço e a capacid ade oco rrem nas rodovias de duas faixa s e doi s sentidos, devido à
redução da s opo rtunid ades de ultrapassagem . Esses efeitos são mai s severos em
terreno s acidentados.\
O HCM considera os grandes caminhões como um único grupo de veícu los e é omi sso
quanto à análise dos efeitos de tipos específicos de veículos. l\tfas os efeitos do
comprimento, ela velocidade, da relação potência/peso e do tipo ele veícul o já estão
demonstrados por vários estudos.\
Usando um modelo determinístico de tráfego (modelo ele Greenshields), HUBER
[ 1982, p. 67] demonstrou os efeitos do comprimento elo veículo no índice de carros de
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passageiro equivalentes (pce) para fluxo livre e rodovias de múltiplas fai xas. Quando o
comprimento efetivo do veículo (medido da trasei ra do veículo da frente até a traseira elo
próximo veículo) aumenta de 18,3 para 22,9 m, o número de automóveis equivalentes a um
caminhão aumenta entre 6 e 25%, dependendo da velocidade e do método usado para
definir a equival ência (se pelo tempo total de viagem ou pelo tempo médio de viagem).
St. JOHN e KOBB ET [ 1978, p. 23 e seguintes] constataram inconsistências entre
os resultados elas simulações que realizaram e a hipótese el e lin earidad e adotada pelas
equações usuais empregadas para se obter os fatores de equi va lência . Num dos
exemplos apresentados, quando ca minh ões trafega ndo a 66 km/h subst itu em I 0% do
flu xo ele automóveis, cada caminhão equivale a quinze automóveis. Os J 0% adicionais
são menos prejudiciais que os 10% iniciais, pois a essa ai tura, a velocidade já estará
bastante degradada. A queda da velocidade dos caminh ões au menta substan cial mente
com o fator de equivalência (pce), mas esse efeito diminui à medida qu e aumenta Cl
co ncentração de caminhões.

6.9. Resumo
h

j Nào há ai nd a conclu sões definiti vCls sobre o impacto dos twins no nível de serviço e
capacidad e das rodo vias. No entanto, nos EstHdos Unidos, o mai or compriment o e o
maior peso desses veículos trazem degradação ligeiramen te maior do que os semireboques co nvencionai s para a qualidad e do tráfego. ContrabaiHnça nd o esse efeit o
ind esejável, ocorre uma redução elo número de viagens necessárias para transport ar a
mesma quantidad e de carga.\
A literatura não apresenta nenhum estudo especifico sobre a degradação do nível ele
serviço do twi11 em relação ao SRC.\ Sabe-se que seu maior comprimento é compensado pela
redução do número de veículos\ Mas o efeit o líquid o dessa troca é desconhecicl o[TRU-SR
2 11 ' p. 2991

\ No Brasil, provavelmente, essa degradação seria menor, graças aos seguintes fatore"·
a) o DSR terá o mesmo peso bruto de semi-reboq ues de cinco (d istanciados) ou seis eixos
já em circul ação; b) estaria sujeito a ex igências de adequ ada relação potência/peso; c) os
veículos teriam a mesma largura elos semi -reboques já existent es; c\) haveri a redução do
número de veículos necessários para transporta r a mesma ca rga. '
~ Não

haveri a também problemas ele aumento de bloqueio de visí'ío, pois isso depend e muit o
pouco do comprimento do veículo! A menor distância ent re a ca rreta e o cava lo co nt ribuiri a
para reduzir o coeficient e de penetração aerod inâmica. Quanto ao aspecto de jatos e
respingos, a experi ência a/11ericHna parece ind icar que o twin tem melhor desempenho do
que o SRC convencional. Persistiria, no entanto, ligeira degrad ação qua nt o à ultrapassagem
do DSR por outros veículos, e cruzamento de interseções, acesso a vias ex pressas.~
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CAPÍTULO 7

TAXAS DE ACIDENTES
A ssim como os estudos de dirigibilidade/estabilidade e de operação ele tráfego, a anál ise el e
acident es também pod e i'ornecer boas indicações sobre a seguranc,:a dos íwiu ímilr:r ímCk\
em relação aos veículos convencionais.

7.1. Métodos para análise de acidentes
O

método mai s utilizado consiste em comparar os números agregados de acidentes com a
exposição (quilometragens rodadas), também agregada, para diferentes configurações de
veículos. Há vá ria s maneiras el e se ex pressa r esse índ ice: número de acid ent es em que a
configuração· se envolveu, número de acidentes que provocou, número de ferid os, número
de mortos, sempre por milhão de quilõmetros, são alguns deles.
A vant agem desse tipo de análise é que ela responde diretament e, sob condi ções reais
ele operação, a uma questão de int eresse fundament al: qual a segurança de uma configuração
em relação à outra. A maior desvantagem é que os dados disponíveis não permitem iso lar os
efeit os da configuração da grande variedade ele efeit os capciosos relat ivos ao motori sta e ao
meio-a mbi ente.

Nem sempre as es tatí sti cas em qu e se baseiam o es tud os são co mpl etas ,
co nfi áve is, ou de tamanh o sufi cient e. Pesqui sas telefõ ni cas rea li za das pelo programa
T!FA - Trucks !n voll'ed in Fatal Accide nts, fina nciado pela indú stria ele ve ículo s,
revelaram qu e 13% do s caminhõ es el e grand e port e relacionados no lev antam ent o de
acid ent es do programa !;A I?S-Fata/ Accident Reporting S)1s fem ti ve ram suas
confi gura ções reg istrada s de man eira in co rreta . Além di sso, o siste ma FARS não
co ntinh a info rma ções so bre a ap li cação da s carroçaria s, a identifi cação do froti sta c
se o veícul o tran sportava ou não cargas perigosas [TRB-SR 228, J990, p. 24] .

Estudos realizados em 198 J mostram qu e apenas 30 a 60% dos acidentes suj eitos a
registro são de fato registrados. Principalmente quando são utili zados dados
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policiais, o número de acidentes acaba subavaliado. Uma boa parte das ocorrências,
especialmente das que envolvem apenas danos materiais, não são registradas. Além
do mais, a identificação da configuração do veículo nem sempre é correta [MINGO
et ai, 1991, p.5 1].
A crítica mais freqüente aos estudos de taxas de acidentes, como os que serão
resumidos neste capítulo, é que a amostragem geralmente é pequena, limitada ou
apresenta algum tipo de viés. Ao contrário das opiniões dominantes, os grandes
caminhões envolvem-se em um número relativamente pequeno de acidentes. Tsso é
particularmente verdadeiro para acidentes envolvendo mortos e feridos.
Se as diferenças nas taxas de acidentes para doi s tipos de veícul os são
pequenas (e normalmente, elas estão entre 10 e 20%), então, amostTas muito grand es
são necessárias para se identificar diferenças estatisticamente significativas. Da
mesma forma, a exposição dos veículos aos riscos de acidentes normalmente precisa
ser estimada. Isso representa um desafio porque os dlc ul os são limi tados pelas
quantidade e pela qualidade das informações [SPARKS et ai, 1986, p. 13 e sumário] .
Devido aos moti vos aci ma , qualquer estatística comparando duas
configurações só é válida quando se consegue controlar os outros fato res qu e nfctam
(em muitos casos, até mais do qu e a própria confi guração) as taxas de acidentes.
Para reduzir o erro, têm sido utili zados alguns métodos de controle.
O TR 8-SR 228 [ 1990, p. 126] fa z referência ao controle por caso, no qual um
pesqui sador retorna ao local elo élcidente uma semana _mais tarde, no mes mo dia da
semana, para levantar dados de exposição para três caminhões selecionados na
corrente de trclfego: um na mesma hont ela colisão ori gi nal e os outros dois, uma hora
antes e uma hora depois. No final da coleta, comparam-se as ex posições obtidas para
os veícul os ac identados e para os veículos de conh·ole, para se determin ar o grau de
super ou subenvolvimento das várias configurações de veícul os. Esse método foi
usado por JONES e STEIN [ 1989] para analisar os acide ntes do Estado de
Was hington 1
Uma contribuição metodológica va li osa foi dada por Cl-1 IRACHA VALA et
ai. [ 1984], que utili zaram a análise mul tiva ri ável para fugir do enfoq ue
convencional de simples mente se dividir o número total de acidentes pelo to t<tl ele
C]llilômetros percorridos, mesmo que em ambientes operacionnis muito diferentes
(veja as conclusões do estudo mélis <1cl iante). Boas contribttições metodológicas
vicrélm também de JOVAN IS ct ai. [ 1984 ] e GLENNON f 198 11.
Qunnto ao levnntamento de dados de acidentes, o TRB-S R 228 [ 1990] trata
em profundidade dos requi sitos mínimos para mon ito rar a segurnnça ele caminhões
nos Estados Unid os. De ac01·do com tal es tudo, o relnto ideal de um acidente
envolve o levantamento de pelo menos 22 dados relativos à configuração do veícul o,
natureza do acidente, motorista, rodovia, meio-ambiente etc (quadro 7- 1).

I

Ver rcl<1lo nwis adi<1nlc.
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QUADRO 7- 1 ELEMENTOS ESTATÍSTfCOS DE UlVI ACIDENTE
FATOR

ELEMENTO ESTATÍSTICO

VEÍCULO

Conftguraçilo, tipo de cnrroçnrin, plncn, cnvoh·imcnto de cnrgn pcrigosn

FROTISTA

Número de identificnçilo (RTB)

MOTORISTA

ldcntificaçil'o, idndc

ACIDENTE

Eventos, Gm\'idade (número de mortos. nínnero de feridos,
número de \·eículos em·oh·idos)

RODOVIA

Classe da rodovia, Gmu de urbnnizaçilo (ruml ou urbnna).
T ino (sentido único 011 d11nlo). Control e de acesso.

AJvfBJENTE

Estado. T empo. Hora do dia. Vi sibilidnde (dia 011 noite). Din da scmnnn. mês. ano.

FONTE: ITllR-S R-22R, 1990, Jl.631.

Essas intormações são suficientes para responder a alguma s qu estões básicas,
envolvendo taxas de acident es. relação cnt re essas taxas e a idad e elo motorista. tipo de
acidente (por exemplo, colisão, capotamento, efeito "L", separação de unidades etc) e nível
de gravidade (quadro 7-2) [TRB -SR 228, 1990].

QUADRO 7-2
QUESTÕES FUNOAMENTAJS PARA SE DEFINIR UM SISTEMA
NACIONAL DE MONITORAMENTO DE ACIDENTES

,,

No

Q

u

E

s

T Ã

o

1

Quais silo ns tendências em termos de ní1mcro de acidentes com caminhões. mo ntante em lermos ele
quilometragem percorrida pelos ca min hões c taxas de cm·olvimcnto dos ca minhões em acidentes por
quilômetro percorrido. desagregadas por tipo de , ·cículo. classe de rodovia c tipo de froti sta?

2

Q unis SélO ns relações enl rc ac; l él'iac; de em·oJYimento de cn minhõec; em acident e<; c a idade dos
motonstas?

3

Q uai s siio os tipos de acidentes nos qunis diferentes tipos de ca minhões cstél o mais envol vidos c
quais silo os correspondentes nh·cis de gnH·idadc?

4

Q uais siio as tendência em termos de número c grm·idadc de acidentes. CnVOI\'Cnclo veículos
autori zados :1 tr:~ n spoll:~ r c:~ rg:~s pcligo as, cles:~grcgados por tipo de veícu lo. classe ele rodO\ ia.
região. tipo de frot i st :~ c id:~dc do motorist<1?

5

Q uais silo as possh·cis omi ssões c out ros ,·iéscs de outros progm mns de ncidentes de ca minhões c dns
coletas de dados ~obre quilomct• agcns JX:I<:UII idas. <:UIII base na <:Oillp<ll açüo cnt• c c~~cs pt'0g1nmas c
o prog rama proposto?

FONTE: ITlHl-SR 228, 11JIJO, p.

·--

.t71

76

7.1.1. Influência do ambiente operacional
Outro tàtor importante é que um acidente é um evento complexo. Para a sua ocorrência
e as suas conseqüências contribuem várias causas, relacionadas principalmente com
as características dos motoristas e elo meio-ambient e e, em menor esca la, com as
ca racterísti cas do veícu lo (ver quadro 7-3 ).

QUADRO 7-3
FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O PADRÃO DE ACrOENTES
ELEME NTO

FATORES

MOTORISTA

Educação e treinamento, Experiência , Idade, Maturidade c temperamento,
Saúde c condição médica, f-adiga, Uso de álcool e drogas.

Configuração e tipo ele engate, Comprimento, Peso, Potência , Tipo de cabine,
Tipo de carroçaria, Projeto do chass i, Resistência à colisão, Visibilidade,
Inspeção c manutenção, Ambiente ela cabine, Integridade do projeto c
fab ricação, Ca rga (peso, densidade, periculosidade, padrão de carregamento).
AIVIB IENT E
Visibilidade, Horário, Condições da supcrficie do pa vimcnto, Clima,
Temperatura. Tráfego (Volume, Compos ição, Velocidade, Densidade),
Característi cas do acostamento,
Rodovia (Característi cas geométricas,
Características da seção transversal , Caractcríst icas da su pcrfície do
pa vimcnto, Classe da rodovia, Controle ele tráfego, Jnstcrscções c
cruzamentos, Regulamentos e policiamento.
f-ONTE : [TRB-S R-2 11 , 1986, p. 11 51
VEICULO
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As variações observadas entre as taxas de acidentes de duas co nfigurações quase
sempre renetem muit o mais as diferenças entre seus ambient es operacionais que afetam a
segurança e a habilidade dos motori stas do que propriamente um a alt eração física no
co mportament o do dois veículos fT RR-SR ? li , 19Rô, p. 11 4).
Em geral, o ti po e a configuração do veículo desempenham um papel muit o menos
important e no total de acid ent es sofr idos pelos grand es ca minhões el o que geralmente
imagin am a opinião pública e os transportadores proli ssionai s [SPARKS ct ai, 1986, p.
não num erada].
Segund o o TRB-S R 227 [ 1990 , p. 93 ], a contribui ção mai s signili cati va pa ra os
acident es vem ele fa lhas do motori sta (ca nsaço, desatenção, excesso de velocicl acl e,
erros ele julgam ento etc).
El CJ-IE R, apud
TRB-SR 2 1I [ 1986, p. 11 4) constatou que os motoristas
com menos ele trint a anos dirigem menos ele 15% elos grandes caminhões americanos, mas
que
30% elos motoristas de grand es ca minhões envolvidos em acidentes pert encem
a essa fai xa de idade. Motoristas com menos de 25 anos e mais de 64 anos mostraram taxa
de acidentes fatai s 2,2 vezes maior do que a ele motori stas entre 25 e 64 anos. Em pesquisa
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realizada na Califórnia, a relação entre as taxas ele acidentes nas rodovias menos seguras e
nas mais seguras chegou ser ela ordem de seis. As rodovias sujeitas a menores taxas de
acidentes foram as rurais interestaduais. Entre essas últimas, a maior taxa cabia às de sentido
duplo (não divididas). A maior taxa geral foi encontrada nas vias expressas urbanas locais.
Entre essas últimas, as maiores taxas couberam às ele sentido duplo
[GRAF e
ARCHULETA, 1985].
O TRI3-SR 211 [ 1986, p.324] aponta as seguint es tendências quanto à relação entre
o tipo da rodovia e o índice de acidentes:
• As taxas de sinistros e ele mortalidade são maiores para rodovias comuns de duas
e três fai xas elo que para vias expressas;
• A taxa total de envolvimento em acidentes é maior para rodovias não federai s do
que nas que são financiadas pelo governo federal;
• A taxa de envolvimento em acid entes é maior para rodovia s primárias ele dua s
fai xas do que para rodovias rurais interestaduais;
• Os índices de acidentes nas rodovia s rurais com duas faixas são maiores do que
nas rodovia s rurais el e quatro faixas;
• Os acidentes em rodovi as rurais de du as fai xas e dois sentid os são mais graves do
que os que ocorrem em rodovias rurais e ele sentido único;
o A ocorrência de ferimentos graves é maior em rodovi as convencionais elo qu e em
vras expressas;
• As taxas de envolvimento e ele mort es e a gravidad e dos acid entes são mai ores
nas rodovias urbanas do que nas rurais.
O índice ele acid entes varia ainda com o tamanho e a natureza ela n·ota. Uma pesquisa
sobre acident es, ele 1982, reali zada pelo 13M( S-Hureau (?f Motor Carrier Srrle~y revela qu e
froti stas que operavam entre 45 c mil veícul os tinham índice de acid ent es 20% superior aos
dos froti stas com mai s de mil veículos. CAM PI3E L e CARSTEN constataram que fro tas
com menos el e cinq iient a caminhões tinham uma taxa de acidentes fatais mais elo que duas
vezes maior elo que a elas fi·otas com mais de cinqüenta veículos [op ud TRI3-S R 2 11 , p. 11 4l
1\s taxas de acident es fatais e co m ferimentos são maiores pa ra Jl·oti stas aut orizados

pela ICC-Inlersla/e C'ommerce Comissinn elo que para os não autori zados Outros fatores
que innuem no índi ce ele acident es são o horá ri o ela viagem (acident es noturn os costunHun
ser mais graves), a duração da viagem (as taxas são mai ores para viagens locais do que para
viagens int erurbanas) e o tipo de cabine (ca bines avançadas provocam mais acident es e ele
maior gravid ade el o que as cabines convencionais) [TRl3 -SR 2 1 I, 1986, p. 325J.

7.1.2. Diferenç:ls opcr:lcionHis entre DSR c S RC
I listori ca mente, a operação dos DSR-Duplos Semi-Reboques e dos SRC-Semi-

Reboques Convencionais tem diferido de vária s maneiras nos Estados Unidos. O TRB-S R
2 11 [ 1986, p. 325] registra as seguint es diferenças:
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• Os twins usam ligeiramente mais as rodovias de múltiplas faixas e desenvolvem a
maior parte de sua quilometragem em rodovias de sentido único. Esta diferença é
favorável à segurança;
• Uma proporção ligeiramente maior da quilometragem dos DSR é rodada em
viagens do longa di stância; esta diferença favorece igualmente à segurança;
• Os lt l'ins têm utilização geográfica mais concentrada, particularmente no estados do
oeste e meio-oeste;
• Os DSRs utili zam uma grande proporção de cavalos com cabines avançadas
(menos seguras do que as convencionais);
• O uso dos twins distribui-se melhor ao longo das 24 horas do dia e grand e parte da
quilometragem é rodada de noite, o que aumenta a gravidade dos acidentes;
• Os DSRs desenvol vem quilometragens anuais muito maiores do que os veículos
COnvenCIOilaiS;
• Devido à sua maior capacidade ct'1bica e à sua ap licação na movimentação de
mercadorias de baixa densidade, os twins americanos transportam mai s carga (tanto
em peso quanto em volume) do que os semi-reboques convencionai s;
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• Os DSRs levam uma grand e percent agem de carga geral (mista) e uma menor
proporção de carga pesada. A mai or parte das carroçarias dos twins são do tipo
furgão c só uma pequena fl·ação é constituída por tanques e plataformas.

7.1.3. Gravid:Hie de acidentes
Nem sempre a simples relação entre o número de acidentes ou mortes c a
quilometragem tota l percorrid o constitui indicad or seguro. É preciso considerar também a
gravidade dos acident es. Esta questão é mais féí cil ele ser examinada, porque di spensa
estimati vas ele exposição. Os acidentes com os DSRs têm sido considerados mais graves do
que os que ocorrem com os SRCs, isto é, tanto uma maior proporção de acident es com os
duplos semi -reboqu es resultam em mort e, qu anto constata-se maior índ ice ele morte por
acidente envolvendo os DSRs. Jú o'i SR(''i t•twolvcm-se em nu1int p1oporçào de acident e:-.
elo quais result am feriment os.
Ta is co nclusões não são váli da s porqu e as diferenças entre as gravid ad es dos
acidentes com DSRs e SRCs encontradas na li teratura são geralment e muit o pequena s c
qu ase sempre estati sticament e não signifi cati vas. Os estud os pnd ecem da s mesmas
defi ciencias estatísticas que serão apont adas neste capít ulo na revi são das pesquisas de
taxas de acid entes2 , em particular, da fa lt a de control e adequad o sobre os possíveis efeit os
do ambient e operacional fTRf3-S R 2 1 I , 19g6, p. D I].
Para suprir essas defi ciências, os aut ores elo TRB-SR 2 11 [ 1986, p. 133/ J 34]
rea lizara m uma pesquisa uti lizando dados de acidentes do período 1976- 198 1 contidos no
BMCS que resulta ram em ferimento ou morte para composições de cinco eixos operad(ls
por froti stas autorizados pela ICC, transport(lndo C(lrga geral em furgões.
2

Veja 7.2 c 7.3.
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Para controlar as possíveis influências do ambiente operacional, os dados foram
divididos em 32 categorias, representando todas as combinações possíveis el e quatro
regiões, quatro tipos de rodovias e dois tipos de uso da terra (rural ou urbano).
Constataram que os DSRs envolveram-se em 7,5% menos acidentes com ferimentos
(valor estati sticamente significativo) e em 15% menos acidentes fat ais (valor
estai isticamente não signi tlcat ivo) do que seria de se esperar se a percentagem ele
envolvimento dos fll!ins em acidentes graves fosse idêntica à dos semi -reboC]ues
convenctonat s.
A diferença no envolvimento em ferimentos foi atribuída principalmente aos acidentes
em rodovias ele um único sentido com quatro ou mais faixas, em círea rural. Diferenças
regionais, quando existiram, não foram muito acentuadas.
Provavelmente, a diferença mai s notável foi CJUe uma proporção signifi ca ti vamente
mais alta de acidentes com DSRs não envolvia nenhum outro veiculo, fator CJUe expli ca
parcialmente o menor índi ce de gravidade desses veículos.
Nos acidentes envolvendo ca minhões e au tomóveis, a diferença da gravidade entre
DSRs e SRCs foi pequena c, em nenhum caso, estatisti camente significativa.
n

7.1.4. Opiniões dos motoristas
A implant ação do DSR não depende apenas da sua estabilidade, mas também da
conscientização dos motoristas sobre a segurança operacional do veículo. Segund o pesqui sa
reali zada por cinco sindi catos de motoristas e relatada pelo TRB-SR 2 1 I [ 1986, p. 144),
em geral, os condut ores de veículos pesados ameri canos mostram uma clara preferência pelo
SRC em relação ao DSR. Essa preferênciél, no entant o, torna-se consideravelment e mai s
fi·aca entre os motori stéls com maior experiência com lll'ill trai ler lmcks.
A maioria dos motoristas acredita qu e o SRC é mais seguro e que tem melhor
desempen ho nas rodovias. Os DSRs ganham preferência apenas nas operações nas cidades e
nas curvas fechadas.
A situação que os motoristas associaram com maior fre(JCtência com os lll'i11s fo i a
oscilação das carretas, seguid a pela ampli ficação tra seira elos movimentos direcionais
provocada pelos problemas de dirigibilidacle devidos à clistribuiçiio elas cargas.

··'

iVfotori stas ex peri ent es el e DSRs conco rdaram com os demai s na maior parte dél s
respostas, mas tendem a ver menos diferenças entre os veícu los múlti plos e os co nvenciona is
em muita s situações (dificuldmle para enxerga r a traseira do veiculo. freios. invasiio do
acostament o, aproximação de outros veícul os em rodovias de dua s faixas e doi s sentid os,
· ultrapassagens etc). Soli citados a sugerir med id as pam aumenta r a segurança elos DSRs, a
maioria dos motoristas mencionara m com maior freqüência a distribuição de carga (colocar
a carreta mais pesada na frent e), alinhamento adequado de todas as unid ades ela composição
e ajuste, manut ençiio e especificação dos freios.
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7.2. Análises contidas no TRB-SR 211 [1986]
Embora a maioria deles padeça de algum tipo de falha metodológica, a literatura
americana sobre o assunto registra dezenas de estudos co_mparanclo as taxas ele acidentes
dos DSR com as dos SRC. O TRB-SR 2 1 t [ 1986], por exemplo, apresenta quinze análises
comparativas menos recentes.
A esmagadora maioria desses estud os conclui que o Twin 'f i ·oiler Tmck é, no mínimo,
tão seguro quanto o semi-reboque convencional. Os resultad os, no ent anto, são bastant e
co ntradit órios e nem sempre consistentes. As taxas de acidentes apuradas para os DSR
variam de 0,50 at é seis vezes as encontradas para os semi-reboques co nvencionais.
Enquanto quase todos os estudos não encont raram diferenças significativas quanto n
segurança elas duas configurações, um deles, no entant o, concluiu que os 'lil'in Ti'ctiler
'fi"ucks são muito menos seguros do que os semi-reboques [TRB-SR 2 11 , 1986, p. 128].
Baseado em cinco dos qu atorze estudos~ que julgou mais adequ ados para a
comparação entre as duas configurações em condições razoavelmente semelhantes, o
TRB-SR 2 11 [ 1986, p. t 341 encontrou os seguint es resultados:
• Relações entre o envolvimento elos DSR c elos SRC em acidentes, nos três dos
cinco estudos qu e mediram essa taxa: 0,98/ 1,06/ I, 12.
• Relação entre acident es fatai s dos DSR e os SRC nos três estudos que mediram
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esta taxa: 0,93/1 ,05/ I ,20.
Esses dados, colhidos para operação interurbanas ele empresas de transport e de ca rga
geral em rodovias rurais, leva ram os au tores do TRB -S R 2 1 I [ 1986, p. 135] a concluir qu e
a taxa de envolviment o dos DSR por milha percorrida é igual ou apenas ligeiramente
superior à dos semi -reboqu es. Essa ligeira degradação na segurança seria compensada por
uma redução, estimada em 9% do número de viagens, devid o n maior capacidade (em peso
e, especialmente, em volume) desses veículos. As diferenças na gravidade dos acid ent es
também foram julgadas pequenas. especialmente porque uma fração significat iva de sini stros
com os DSR envolve apenas a última C(l rreta e refl ete (l dificuldades de co ndução desse tipo
de veículo 4 •

7.3. Aná li ses mais recentes
Neste tópico, serão cond ensados estudos posteriores ao TRI3-SR 2 1 I [ 1986]. M INGO et
ai. [ 199 1, p. 5 1 e 52] registram os rea li zados por JOVANI S cl ai. [ 1989], FHW 1\ [990 I
CAMPB EL et ai. [ 1988) e JONES c STEIN [ 1988] Acresça-se a esta lista os traba lhos de
CARSTEN ( 1987), do próprio MINGO et ai. [1991]. SPARKS cl ai. (1986) c
CHIRACHA VALA et ai. [ 1984). Esse úllimo, embora anterior ao SR-2 11 , não foi cit ado
naquele estudo.
3 CHIRACHAVALA c O'DAY: GLENNON: YOO. RE!SS c tviCGEE: OMCS: GRAf7 c ARCHU LETA .
~ Ver cnpítulo 5.
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7.3.1. Chirachavala et ai. fl984]

"

A maioria das análises preocupa-se apenas em comparar as taxas de acidentes dos
DSRs com as dos semi-reboques convencionai s. Todavia, duas configurações podem
apresentar as mesmas taxas de acid entes, mas uma configuração pode se envolver com mais
freqüência em ocorrências mais graves, isto é, com maior índice de mort es ou de ferimentos.
Da mesma forma , determinadas configurações mostram-se menos seguras em determinadas
classes de rodovias, condições ambientais, hora do dia etc. ou com alguma combinação
especí fica desses tàtores.
Uma das análises mai s promissoras da questão foi realizada por CH IRACHA VALA et
ai. [ 1984]. Os autores utili zaram o método da análise ele multivariáveis di screta s para
determinar que variáveis ou combinações de variáveis influem na taxa de acidentes para
quatro configurações ele veículos (caminhões sobre chassi, furgões semi-reboq ues,
plataformas e tanques semi-reboques e veícul os múltiplos).
Aplicando testes estatísticos ( Pea rson, Chi-Quadrado e Crochran-Mantei-Haensen
generalizado) sobre os dados do RCMS de 1980, os autores analisaram o comportamento
de dezoit o va riáveis previament e selecionadas, concluindo que dez delas eram signifi cat iva s
(a nível de signilicância de 0,05): [CJ TI RACHA VALA et ai 1984, p.25]:
• Tipo de acidentes
• Configuração do veícu lo
• Formato da ca rreta
• Peso bruto do veículo
• Peso da ca rga
• Distância da viagem
• Classe da rodovia
• Condi ções do piso da rodovia
• Ambiente (rural ou urbano)
• Hora (di a ou noite)
As va riáveis idade do motorista, experi cncia do n1 otori stn, tempo ao volant e at é a
ocorrência do acidente, jornada de traba lho, hora do acidente, clima, e existência de rampa s
não se mostraram signifi cai ivas.
b s algumas conclusões ela análi se, válidas especialmente para os cloul>/es:
• As taxas de mortalidade dos douh/es e também elos semi-reboqu es convencionai s
estão relacionada s principalment e com o tipo de acidente, a classe da rodovia e a
combinação desses fa tores. Para acident es com um único veículo, as relações para
tráfego urbano/rodovias rurais de um único sentido/rodovias rurais de duas faixas e
dois sentidos foi de 2: I: I. Quando o acidente envolvia também um au tomóvel, essa
relação era de 0,2:0,9: I.
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• As taxas de ferimentos para os doubles são melhor explicadas por duas interações
complexas envolvendo a classe da rodovia com o tipo do acidente e as condições
ambi entais. A colisão de doi s veículos durante a noite em rodovia rural de sentido
único e seca provoca taxa de ferimentos consideravelmente maior do que numa
rodovia rural de duplo sentid o; e isso acontece somente para os doub/es.
• O efeito do peso bruto dos veículos foi considerado significativo para plataformas e
tanques.
• A colisão de doi s veículos, envolvendo pelo menos um douhle , tem taxas de
fatalidade similares nas rodovias rurais de dupl o ou de um único sentido. Essas
taxas fora m cinco vezes maiores do que as encontrad as em rodovias urbanas. Esse
tipo de colisão, quando ocorre em estrada de um único sentido, tem uma maior
taxa de ferimentos à noit e ou em pavimento seco do que em outras condições.
• Nas rodovias de um único sentid o, a coli são entre automóveis e doub/es tende a ser
bastante grave, mais grave do que a colisão entre automóveis e outros tipos de
veículos. Mas, no tráfego urbano, a colisão entre qualqu er tipo de caminhão co m
um automóvel result a em gravidade médi a, provavelment e, devido às menores
velocidades.
• Nas rodovias rurais el e dois sentidos, a co li são de um automóve l co m CJuaiCJu er
ca minhão é bastan te grave sob quaisqu er condições, pa rticularment e à noi te. Nas
rodovias de sentido úni co, essas coli sões são menos graves, exceto quando
envo lvem os DSRs.

7.3.2. Sparks et ai 119861
SPARKS ct ai. l 1986] rea li zaram pesCJuisa sobre a segurança dos grandes caminhões
para o organi smo provincial Saskatchelt 'm l l-liKhll'ays allll 'l i·amportation. A pesquisa
constatou qu e os grandes caminhões CJUe operava m naquela época naCJuela província
canadense estavam envolvidos em um ntllnero absolut o muit o pequeno de acidentes. Em
termos relativos, porém, esse número tornava-se alto. Quando se calculava, no entant o, o
número ele acidentes por milhões de quil ômetros rodados, esse índice era aproxim adament e
igual ao do resto da tl·ota (0,7 13) c não fi tgia da média dos Estados Unidos (0,76).
Os fatores que mais contri buíra m para o envolviment o dos g randes ca minhões em
acidentes foram as cond ições humanas (32%), isto é, desatenção, distração ou inex pcricncia
do motori sta , uso ele bebida alcóolicas etc; e fa tores ambient ais (40%), isto é, animai s ou
cascalho na pista, pista escorregadia, obstrução ela visão etc.
Somente 35% dos acidentes envolvendo grandes caminhões estava m ele alguma lo nna
relacionados com o ti po, contlguração e estabilid ade do veícul o. Além do mats, nesses
acidentes para os quai s a configuração ou a estabilidade possa ter inllu ído, não se pode
afirmar que algum tipo ele configuração s~ja sempre melhor do que ou tros.
Os dados oficiais não permitiram o leva ntament o do índi ce de acid entes por tipo de
veiculo. fora m, no ent anto, levantadôs estatísticas complementôres do período 1983- 1986
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em cmco frotistas. Constatou-se que os doubles estavam sujeitos a
um índice
significativamente menor de acidentes do que os veículos com uma única carreta. A
vantagem deve-se provavelmente muito mai s aos diferent es padrões de ut ilização (isto é,
tipo de rodovia), diferentes habilidades dos motoristas e diferentes idades dos equipamentos
do que à diferença na configuração dos veículos.
Um semi-reboque convenci onal, além de mai s velho, tendia a ser usado muito mais em
rodovias rurai s e secundárias e a ser dirigido por um motorista mai s jovem e menos
experiente. Por outro lado, os doubles, além de mais novos, eram operados mats em
rodovias principais e de sentido único e dirigidos por motoristas mais experientes.
A maioria dos acidentes sérios envolvendo veículos art iculados ocorreu nas áreas
rurais. Isso resulta provavelment e das mai ores velocidades de operação.
Esta é uma das raras análises que contém informações sobre a segurança dos do/lies
A. A pesquisa indica que os trens tipo H canadense têm menos problemas de estabilidade do
qu e os dol/ies tipo A e tipo C. Esses dois últimos não mostram nenhuma di ferença
signifi cati va nos riscos ele estabilidade, mas há algumas evidências de que o trem tipo C
provoca acidentes mai s sérios do que o tipo A.

7.3.3. Carstcn [1987j

..

Um dos mai s co mpl etos est udos sobre a influência ela configuração na segurança dos
veículos ele carga foi rea li zada por CARSTEN [ 1987]. Segundo o autor, não há nenhuma
evidencia conclu siva da existência de diferenças gerais nas taxas ele envolvimento em
acidentes fatais ou com ferimentos entre DSRs c SRCs. Essa concl usão, no en tant o, é
benef-Iciad a pelo fat o de qu e os douhles geralmente são operados num ambiente mai s
segu ro. Há também fortes indicações ele que os veículos que utilizam duas ca rretas têm um
prob lema peculiar de to mbament o, o que au ment a o índi ce de perdas materiai s.
A conclu são geral do autor é que as características de dirigibiliclade elos g randes
n tminhõe. rcnetem-sc no seu padrão de acidentes. Em suma, as analises estat ísticas de
CARSTEN co nfirmam as conclu sões da lit eratura técnica5 sobre os efeit os nega tivos da
amplificação traseira ele moviment os para configurações com uma ou mai s carretas.
O fenômeno é particula rment e severo em manobras de emergência, quando os
movim entos do cava lo-mecànico podem se tornar bru scos e de grande amplitu de. Ma s
podem ocorrer também ou tras situ ações, como em curvas fechadas (por exemplo, em
rampas de saída de rodovias), ou mesmo em rodovias normais, se a velocidade for alta o
suficiente. O maior efeit o desse fcnó meno é que a última unidade acaba at ingi ndo seu li mi<1r
de tombamento antes da primeira.

5

Ver capítulo 5.
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Motoristas bem treinados podem compensar apenas parcialmente essa ditlculclade para
dirigir veículos múltiplos. Provavelmente, melhorias na dirigibilidade elos doubles pod eriam
tra zer benetlcios significativos para a segurança.
Utilizando dados ele acidentes do UMIRI- University o.f /vlichigan 1i'amporlation

Research lnslilule ( 1980- 1982) e do NHStA-Nalional Higln l'c~y Accidenl Sampling S),stem
( 198 1-1 984) e dados de exposição el o TI US- 'li'uck lnveniOI)' 011(/ u,·e SIII'I'C)' ( 1982) , o
autor chegou às seguintes conclusões:
•

Não existe nenhuma diferença nas taxas ele envolvimento em acidentes fatais entre

do11bles e sing/es. No período 1980-82, a ta xa para todos os veículos fi cou em 7,2
envolvimentos por I 00 milhões de veículos-milh a percorridas para as carretas
convencionai s e 7,6 para os do11bles. Quando se consideram apenas os veícu los do
sistema ICC, essas taxas sobem respectiva ment e para 9,7 e 8,6.
•

Quando se incluem os acidentes que resultaram pelo menos em um ferimento, os

do11bles mostram uma taxa ligeiramente inferior ( 11 5,5 ) à dos semi-reboques
convencionais ( 123,2), mas a diferença é pouco significativa, especia lment e po rque
•

não leva em conta o nmbiente no qual os veículos estão sendo usados.
Quando se leva em conta o ambiente operacional, conclui-se que as rod ovias
interestaduais rurai s tem o menor índice de envolvim ento em ncident cs (2,9/ I 00
milhões ele veículos-mi lhn percorridas) . A segundn clnsse de rodovias mais segurns

é a da s urbanas interestaduais (3,6), seguida pelas urbanas não inl erestmluai s (7,3 ).
As mais inseguras são as rurai s não int erestaclunis (8,6). A ssim, se os douh/es
transitam mais tempo elo que os siiiKies em rodovia s interestaduais, pode- se
dedu zir que a conclusão el e que não existe diferença nas taxas gerai s de ac identes
não favor ece os D SRs.
•

Cerca de 48% dos acident es fa tai s com os do11bles ocorrem em rodovias el e sentid o
único; esse número cai para 4 I % para os singles. Quando se computam todos os
acident es, cerca de 70% dos envolvimentos elos veículos m(lltipla s ocorrem en1
rodovias de sentido úni co, contra apenas 52% para os veícul os convencionais.
Parte

dt:ssa

dife1 t::nça

pod e ser explicada pela amplifi cação

traseira

dos

movim entos, que se torna mai s perigosa em nltas velocidades. No entant o, com o
não ex istem indícios de que as rodovias de sentido único são mais peri gosas para os
veículos mú ltiplos elo que para os convencionai s, o autor conclui qu e a matar
ex posição dos douh/es const itui a melhor ex plicação para esse result ado .
•

Quando se segmenta o total el e acidentes por t ipo, constata-se que o. douhles
mostram índi ces maiores de coli sões com pedestres e ciclista s (9,8%, quando
comput ado o primeiro evento danoso) em relação aos semi-reboqu es convencionai s

(7,8%). São também mai s suj eitos a coli sões com objetos fi xos (9,6% contrn
8,5%). E mbora o primeiro tombamento seja menos freqü ent e nos douh/es (5,6%)
do que nos singles (6, I%), em I 0,3% dos casos, o tombamento constitui o event o
mais g rave para veículos múltiplos e em apenas 9,7% dos casos isso acontece com

''

•

os veículos simpl es.
Os cloubles envolvem-se em tombamento com mai s fi·eqii ência (20,8% do total de
acid entes) que os sing les ( 16,7% ). No entanto, a probabilidade de o tombamento
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•

constituir o primeiro evento do acidente é menor para os douhles (5 , I %) do que
para os semi-r eboq ues (6,2%)
Os doubles envolvem-se mai s em dobramentos, também chamados de efeito " L "
( 14,3% do total de acidentes) do que os singles (9,6%) . Desse tota l, o dob ramento
constitui o primeiro evento em 12,5% dos casos para os doubles e em 7,3% dos
casos para os sing les. A probabilidade de que o segu ndo evento s~ja um
dobramento é ligeiramente menor para os veículos múltiplos (I ,8%) do que para os
convencionais (2,3%) .

O s doubles mostram uma proporção menor de envolvimento em colisões (60,4%)
do que os singles (76, 7%). Isso aumenta seus percentuais de envo lv imento em nãoco lisões, especialmente em tombamentos (19, 1% cont ra 7,7% para os sill[;les).
o Quando se analisam os danos materi ais, o r esultado é semelhante. Apenas cerca ele
50% dos envo lvimentos dos douh/es em danos materiais ocorrem em co lisões,
contra 73,2% para os veículos convencionais. Mas a probabilidade de tombamento
dos double.\· nesse tipo acidente é de 28,5% contra 6,8% para o conjunt o trator
mai s semi -reboque.
• Cerca de 19, I% dos ferimentos ocorrid os nos acidentes com douh/es são de nível
superior a 3, contra apenas 7,2% dos acidentes com veículos co nvencionai s. i sso
•

confirma que os tombamen tos de veícu los múltiplos estão quase sempre
correlacionados com ferimentos graves.
o O derramamento de ca rga oco rre em 3 I% dos tombamentos dos dou h/e.,· e em
apenas 4% dos tombamentos veíc11los convencionais.

"

7 .3.4. Ca mpbell ct a I. 119881
Em 1988, CAMPBELL et ai. , citad os por MfNGO ct ai. [ 199 1, p. 52] e pelo TRI3SR 223 [1989, p. 10 1], analisa ram

as estatísticas da 'IYFA-Tmcks Jm •oh·ed in Fatal

Accidents elo período 1980 a 1984 e ela National 1/'uck Trip Sm'l'ey de 1985 .
Os autores concluíram que o envolviment o das carretas duplas em acidentes fatai s era
7% menor que o das cnrretas convencionais No entanto, após <tju~tes nos paclrõe. de
viagem, pa ra leva r em conta o tipo de rodovia c a hora do dia, a taxa dos douh/es mostrouse I 0% maior.

7 .3.5 . .Joncs c Stci n f19891
Em estudo reali zado pa ra o /IHS-Insurance lnstitute for Hightt·r~)' Sr((e~)'. JONES c
STE I N [ 1989), citados por MfNGO et ai. [ 1991 , p. 52], pelo TRB-SR 223 [ 1989, p. I OI c

...

104 j e por .I OVANIS et oi. [1 989, p. 19 c 20] usorom uma metodo logia de controle por
caso pa ra analiso r todas as coli sões em duas rodovio s interest<ldllois no Estado de
Washington de 1984 o 1986, envolvendo todos os c<lm inhões com mais ele I O mil libras, de
cujos acidentes tenham resultado ferido s, ou perdas de moi s de US$ I 500.
Ca da ca minh ão envo lvid o em co li são foi co nfrontado com uma omostra de
co ntro le ele três ca minhões seleciomtclos alea toriomcnte do nuxo de tráfego, na mesma
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hora do dia e no mesmo loca l do acidente, um a semana depois. A distribuição da
configuração dos veículos acid ent ados foi co mparada co m a da amostra de controle
para determinar as taxas relativas de envolvimento.
Co ncluiu-se que, independente do tipo de acident e (colisão simples ou múltipla),
ca racterí st icas de operação (carga e tamanho da frota) , ca racteríst icas do mot ori sta
(idade, horas de trabalho etc), as taxas de acident es do DSRs eram duas ou três vezes
sup eriores às do s semi -reboqu es co nvencionai s e que essas diferenças eram
estati st ica mente signifi ca tivas e sufi cient ement e grandes para suplantar qualquer efeit o
positivo da redução do número de viagens resultante ela utili zação dos twins, estimada
em 9% pelo TRB-SR-223 [ 1989, p. I 04/ I 05] .
O objetivo do método utili zado foi minimizar os efeitos elo ambient e operacional e da
hora do dia, facilitando a identificação dos efeitos da configu ração do veículo. O estud o do
I11-IS, no entan to, é o único qu e concluiu pela existência de um acentuado efeito da
configuração do veículo e de pequeno ou nenhum efeito de out ros fatores, co mo o tipo da
coli são e a hora do dia. Além do mais, esta metodologia exige cautela na generalização dos
resultados, que são cxtremcnnent c sensíveis à forma de selecionar o grupo de controle c ú
sua representatividade [TRB-SR 221, 1989, p. I04].

7.3.6. Jovanis et ai. [19891

"
·I

JOVANJS et al. [ 1989] utilizaram estatísticas ele viagen s e acident es fornecido s por
gra nd es transportadores de cargas fracionadas u :n -less thon lmcklood) c a técnica dos
dados emparelhados. Como trabalharam com estatísticas forn ecidas por poucos fro ti sté'l s r
para estradas onde operavam tanto semi-reboques duplos quanto convencionais, os autores
declararam qu e conseguiram controlar RS variáveis relat ivas às rodovias, ao trál'ego e ao
meio-ambiente.
Um elos méritos do estudo é ter segmentado a comparação da s taxas dr Rcidcntes por
tipo de rodovi<l A di visão inclui rodovias com acesso contraindo (vias cx prcss<ls). rodovias
com acesso não controlado, vias locais (ruas) e parques ele estacionamento.
Eis algumas das conclusões:
• Comput ados os tres anos, os rloub/es mostraram taxa ele acidentes (3 ,52 acidentes
po r milhão de veícu los-milha) cerca ele I0% menor do que a dos sin[!les (3 ,83), uma
diferença que é estatisticament e significativa , quando se aplica o teste I sobre a
diferença ela méd ia. O resultado só nã o é favorável aos veícul os co mbinados no Rno de
1984 (4,56 para os doul>/es contra 4,26 para os singles), fato que os autores atribuem
a uma "curva de aprendi zado" da util ização desses veículos especiais.
• Nas rodovias de acesso não controlado, as taxas .de acid en tes fo ram cinco a sete
vezes maiores, mas repete-se o mesmo padrão. Na méd ia, os dou h/e.\· ( 18,80 acidentes
por milhão de veículos-milha) mostram-se mais seguros do que os sinr;les (28,45). No
ano especí fico de 1984, os veículos múltipl os (22,48) revelaram-se muito mai s
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inseguros do que os convencionais (8,43).
• Nas vias locais, computado todo o período, os doubles (9,96) mostram-se mais
seguros do que os singles ( 15,65). Quando se computa apenas o ano intermediá rio de
1984, os doubles mostram-se novamente mai s inseguros do que os singles (9,39). O
índice de acidentes para esse tipo de rodovia (vias locais) é menor do que para as
rodovias de acesso não control ado e maior do que pa ra as rodovias de acesso
controlado.
• Computado todo o período, os doubles (0,24) revelaram-se muito mai s seguros do
que os sing/es (0, 70) nos pátios de estacionamento. ivlesmo no ano específico de
1984 , a diferença a favor do veícu lo combinado foi signi ficativa .

7.3.7. Estudo da FH\VA rt9901
O estud o ela FHWA-Fedeml Highway Adminislmlion, de 1990, consistiu num
programa voluntário de co leta de dad os no qual muit os Estados coleta ram estastísticas de
viagens em trechos selecionados de seu sistema rodoviário e enviara m ao órgão os
correspond ent es envolvimentos em acident es. Durante 1988, quatro Estados forneceram
alguns dados do sistema de rodovias int erestaduai s rurai s, embora no período de 1983 a
1988 um total ele treze Estados tenham fornecido informações de períodos que variaram
entre seis meses e seis anos.
Uma média não ponderada de todos os dados indicou que os duuh/es se envolveram
I 0% menos em acidentes fàtai s do que os veículos co nvencionais, no sistema intcrestadunl
rmal; c em 20% a mai s de acident es fatais em outra artéria s rurais principais; e que esse
índice va riou aleatoriament e para outros sistemas, para os quais lwvin poucos dRclos.

7 .3.8. JVJi ngo et aI. 119911
\ Para M I NGO et ai. [I CJC) I p. )01 . podr-se esprra r que, devido ás suns ca racteríst icas
operacionais, os veículos múltiplos sejam mais inseguros do que os COIIvcncionai::.. Não ::.ó
são menos estáveis CO ili O mais difl ceis de fl·ear com segurança, tem dificuldades de se
mant er dentro da trajetória e estão mai s suj eit os às força s ambientais.\
Os estudos sobre as taxas de acid ent es, no entanto, não tem confirmado essa
expectativa c tem produzido resultados conflit ant es. Em seu estudo, MINGO et ai. { 1991
p. 501 apresent am uma ampl a análise crítica dos trabalhos anteriores, muito deles citados
no TRf1-SR -2 11 [ 1986t,
Muitos desses estud os têm sid o prejud icados pelas defi ciências estatísticas c pela
fa lta de contiabilidade. Mu itos foram baseados em an1ostras pequena s. Outros
comparai·am taxas de veículos que opem m em ambientes diferent es ou sob condições
6 Entre eles. os de GRAFe ARCI-fULETA 11985]. GLENNON [1 9X t j, CH!RACHAVALA E O'DAY.
JOVANI S cl ai. [19X9l. CAMPBEL ct nl.(1 9lH!] c FH\VA rJ990].
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especiais. Juntas, as estatísticas não confiáveis, amostras pequenas e grandes diferenças
na maneira de usar os veículos têm produzido grande dispersão nas estimativas.
Depois de descartarem as estatísticas estaduais (por inconsistência, lacunas e falta de
padronização) e as fornecidas por frotistas (a amostra é pequena, as operações são
heterogêneas e os dados estão sujeitos a distorções, intencionais ou não), MINGO et
ai. [ J991] recorreram aos registros federais e acabaram escolhendo as estatísticas ela TIF A e
ela FARS para os acidentes e as da FHWA (na qual realizaram ajustes) e da TTUS para as
exposições. Outra vantagem da pesquisa ele MINGO et ai. [ 1991] é que foi realizada oito
anos após a promulgação elo ST AA-82, quando a metodologia já havia avançado bastante e
a frota de twins já era bem maior.
Comparadas com o número de viagens da FHW A, as estatísticas da FARS ele 1988
indicam que a taxa de envolvimento em acidentas fatais dos doubles (5,87611 00 milhões de
milhas percorridas) foi 22% maior do que a dos singles (4,835). Na Califórnia, de longe, o
Estado onde era maior a utilização dos doubles, esse índice chegou a 9,032, e foi muito
maior, portanto, do que a méd ia nacional [MINGO et ai., 1991].
Além do mais, os doubles tiveram na Califórnia uma taxa de envolvimento em
acidentes fatais 98% maior do que a do conj unto cavalo mai s semi-reboque. Ao contrário ele
outros Estados, a Califórnia já utilizava os doub/es há muitos anos. Por isso, os veículos
tornaram-se familiares aos motoristas e ao policiamento rodoviário e a sua taxa de acidentes
tem aumentado. No país como um todo, o índice ele acidentes fatais com veículos múltiplos
foi 47% superior à dos semi-reboques simples. Esse resultado confirma a hipótese de que
muitos doubles envolvidos em acidentes são confundidos co m outros tipos ele veícu los ou
classificados como "desconhecidos" [MINGO et. ai., 1991 , p. 57].
A conclusão do artigo é que o uso das melhores fontes disponíveis indi ca que os
veículos múltiplos são 1,5 vezes mais inseguros do que os semi-reboques convencionais e
que as mesmas taxas elevadas podem ser esperad as em operações similares, devido às
características de operação inferiores dos doubles rMI NGO et ai , 1991, p. 59].
No entanto, na di scussão que acompanha o artigo, W.D. GLAUZ atribui o alt o índ ice
ele acidentes na Califórnia à peculiar configuração dos veículos, inexistente em outros
Estados. Excluída a Califórnia, os doubles mostrariam índice de acidentes de apenas 93,9%
do da s carretas convencionais (MlNGO et ai, 1991 , p. 60].

7.4. Resumo e comentários
I. É muito difi cil co mparar taxas de acidentes de duas configurações de veículos. Algumas
dessas dificuldades estão relacionadas com as deficiências das estatísticas de acidentes
ou de exposição (amostra muito pequena, tendenciosa, erros ou omissões na coleta de
dados, falta de informações etc). Outras relacionam-se com a dificuldade ele se controlar
outros fatores que influem sobre a taxa ele acidentes tanto ou mais do que a própria
configuração. Entre elas, as condições elo motorista (distração, efeito ele bebidas
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alcóolicas ou drogas, inexperiência etc) ou ·ambientais (animais na pista, pista
escorregadia, visão obstruída, chuva, neblina, dia ou noite, e etc) e o tipo da estrada (via
expressa, rodovia de duas faixas dois sentidos, tráfego rural ou urbano etc). Assim, as
diferenças atribuídas à configuração precisam ser isoladas dos grandes e capciosos efeitos
de tais fatores. Dificilmente uma análise de acidentes atinge integralmente tal objetivo./
2./ As taxas de acidentes registradas para os DSRs variam de 0,5 até três vezes as taxas

determinadas para os semi-reboques convencionais. A esmagadora maioria dos estudos,
porém, não mostra diferenças significativas entre as taxas de acidentes das duas
configurações. Esses estudos convergem para a conclusão de que as taxas de acidentes e
de gravidade elos twi11s são, quando muito, apenas ligeiramente maiores (algo da ordem
de 12%) do que as taxas dos semi-reboques convencionais, quando operando em
condições similares. Uma parcela significativa dessa diferença pode ser atribuída à
amplificação traseira dos DSRs, que deve responder por cerca ele 10% dos acidentes com
essa configuração.[
3 .l Geralmente, os twin trailer trucks são operados por frot istas que executam bons
programas de segurança e <.:ertamt:n!t: t:sculhen• os melhores motori stas para dirigi-los. O
treinamento elos motoristas certamente se constitui na área mai s promissora para a
implantação ele programas e políticas de segurança de veícu los múltiplos. De qualquer
maneira, motoristas bem treinados podem compensar apenas parcialmente as dificuldades
para se dirigir esses veículos. Provavelmente, melhorias na dirigibilidacle dos doubles
poderiam trazer benefícios significativos para a sua segurança\

4. \Os

frotista s tendem a empregar os DSRs de maneiras diferentes (principamente, em
apli cações especiais, que exigem autori zação especial ele trânsit o) e em áreas geográficas
diversas daquelas nas quais utilizam os veículos convencionai s. Nos Estados Unidos, os
duplos semi-reboques são utili zados principalmente nás rodovias interestaduais e ele
sentido único. Nelas, as condições ele segurança são melhores, mas os veículos podem
desenvolver maiores velocidades, o que au menta os riscos da ampli tlcação traseira ele
movim entos. Pode-se conclu ir, portanto, que a igualdade nas taxas el e acident es não
favorece os DSRs. \

\s\ Uma fração signifi cativa de acidentes com DSRs envolve apenas a última carreta e refl ete
as dificuldades ele condução desse tipo de veículo. Há indicações de que as composições
que utilizam dois semi-reboques têm um problema peculiar de tombamento, o que
aumenta o índice de perdas materiais. Os resultados elas análi ses ele acidentes confirmam
as conclu sões elos est udos de dirigibilidade e estabilidade sobre os efeitos negativos ela
ampli ficação tra seira ele movimentos. O fenômeno é particularment e grave em manobras
de emergência, quando os movimentos do cavalo podem se tornar bruscos e ele gra nde
amplitude. Mas pode ocorrer também em outras situações, como em curvas fechadas
(como as existentes nas rampas de saída elas rodovias) ou mesmo em retas, se a
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velocidade for suficiente. O maior efeito desse fenômeno é que a última carreta acaba
atingindo seu limiar de tombamento antes da primeira e do cavalo /
6./Aigumas pesquisas indicam que os DSRs envolvem-se com menor freqüência em
colisões, o que aument a seus percentuais relativos de envolvimento em não colisões,
como tombamento e dobramento. Em compensação, acidentes com doubles tendem a
apresentar maior gravidade (mais mortes ou ferimentos mais graves). 1
7. Algumas pesquisas mostram que os doubles estão mais suj eitos a colisões com pedestres
e ciclistas e também com objetos fixos.
8. São escassas as pesquisas comparativas sobre segurança de acoplamentos. Na única
disponível , há indícios de que o trem tipo B canadense. é o mais seguro. O dollies elos
tipos A e C não mostram resu ltados muito diferentes, mas o doi~)' C tende a provocar
acidentes mai s graves [SPARKS, 1986, p. I 15]. No entanto, essa conclusão, além de
isolada, não parece consistente com os estudos de estabilidade e controle apresentados
no capítul o 5, mostrando que o doi~)' C tem cond ições de estabilidade e controle
equivalent es às do H-troin.

9. De forma geral, as conclusões referem-se ao doi~)' A, acoplamento predominante nos
douhles elos Estados Unidos.
lo

·~
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CAPÍTULO 8

IMPACTOSORREPROJETO
E CONDIÇÕES OPERACIONAIS

DAS RODOVIAS

\Composições maiores e mais pesa da s, como as aut ori zadas nos Estados Unidos pelo
ST AA- 82, podem potencialment e prejudica r o sistema rodoviã rio, acelera ndo sua
deterioração, reduzind o sua efi ciência operacional e enca recendo o projeto c a co nstruçno-;
Esses impactos potenciais são de quatro categorias diferent es fTRB-SR 2 11 , 1986, p. 157]:
I.' Detrrioraçiio da s in s tahl ('Ôl'~ rodovi:írins - 1\ introcl11 ç~o de conli guraçõe.
diferent es elas atuais pode acelerar a deterioração das 1odov i a~ e aumentar o~
custos das rodovias ex istent es. Os elementos de maior int eresse são os p;wiment os.
as pontes, bueiros, os acostament os c os acessórios laterais. '
2. 1Onrracõrs rodovi:írias - O uso crescente de combin (lções de veículos co m
maiores dimensões e diferent es ca racterísticas de dirigihi liclade pode a!etar a
int eração entre esses caminhões e outros veículos. Dentro de cert(ls circunstàncias,
a capacidade cfetiv(l ela rodovia pode ser reduzid a e o tempo de viagem aun1en t(ldo,
reduzindo a elkiênci(l ger(ll da roclovi(l .\

3. l>rojrto e ronstrud\o dr rodovins - O uso de ma1ores camin hões pod e,
eventualment e, exigir a constn1ção ou reconstrução ele rodovias com pavimentos
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mais espessos, estmturas mais pesadas ou geometria mais tolerante 1 (por exemplo,
faixas mais largas e rampas menores).!
4 / Meio-ambiente - A introdução de configurações mais pesadas de caminhões com
ca racterísticas diferentes de operação pode aumentar o ruído e a poluição do ar ,
particula rment e em locais adjacentes ao corredor por onde ela s trafegam./

8.1. Fatores de equ ivalência de cargas
D SR e SRC, embora tenham ambos cinco eixos, podem apresentar esses e1xos
di stribuídos de maneir(l diferente, isto é, mostrar diferentes co nfigurações de eixos. Par(! se
determ in(lr como essas diferenças afetam o desgaste do paviment o, é preciso lançar mão do
conceito de Fatores de /~quiFalc'ncia de Cmgas (FEC) .
Os FEC permitem a conversão ele (lplicações de diferent es solicit (lçôes em um número
equiv(l lente de (lplicações da soli citação -padrão, possibilit ando o dimensionamento e (I
previsão elo desempenho ele pavi ment os pa ra o tráfego misto rea l. O conceito de
eq ui va l ên ci ~ de c::~ rgm; é importante também para a alocação de respons(lbilid(ldes sobre os
custos de n1anutenção c restauração ele rod ovias, pois permite a co mparação de danos
causados por diferent es solicit ações rr:ERNAND ES JR., 1994 p. 5 1l
De maneira geral, os FEC podem ser ex pressos da seguint e fornl(l [FERNANDES
JR ., 1994, p. 52]:
'J

FEC = No/N i

ond e No é o número el e aplicações admi ssíveis da solicitação- padrão; e Ni é o número de
aplicações admi ssíveis da soli citação i, para (I qu al se quer determinar a equi vt~ l ên ci a .
Variando entre O e I, a deterioração do pavim ent o pod e ser defi nida como
[f<ERNANDES JR., 1994, p. 53]:
DETERI ORAÇAO

= (Estndo lnirinl - F.stado At unl)/(l':stndo Ini cial - F.stndo Final)

O estad o fi nal é que aquele que torna o pavimento inadequado para suportar o trá fego
el e veículos. A deterioração apresent a diferent es formas, com trincas por f(l diga el e
revestiment o ou deformações permanent es nas tri lhas das rodas. O Road '/'e st, realizado pela
!\1\S HO entre I958 c 1962, introd uziu o conceito de serventia, ou seja, a habilidade de uma
seção ele um paviment o de servir ao tráfego de aut omóveis c camin hões com elevados
volumes e alt as velocidades. A pa rtir do modelo acima, o FEC pode ser defi nido como o
nú mero ele repetições de uma dada so licitação necessário para produzir uma deterioraçi'ío da
mesma magnitude que a provocada pela solicitação-padrão. [FER NANDES JR., 1994, p. 53).

A Proposta T urner. de cn mi nhões mai s longos e com menor cargn por eixo. parn aumentar a
produtiv idade e reduzi r o desgnste elos pavimentos contrarin esta hipótese, que só sení vcrdnclei ra se
forem muncntaclas as cnrgas por eixo.
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Os testes da ASHTO permitiram o desenvolvimento ele relações estatísticas que ligam
o desempenho ele pavimentos observados com os volumes ele tráfego de veículos, inclusive
de caminhões com diferentes configurações de eixos. Esse teste determinaram Fatores de
Equivalência de Cargas (FEC) para eixos simples em tandem duplo. Em 1986, a AASHTO
estendeu os resultados para conjuntos de três eixos em tandem. Esses fatores variam
fortement e com o peso, aproximadamente, segundo a quarta potência da relação entre a
carga para a qual se deseja obter o fator e a carga padrão [TRD-SR 225, 1990, p. 72; TRDSR 227, 1990, p. 159; FERNANDES JR., 1994, p.SI] e também com os seguintes fatores:
• Agrupamento dos eixos, isto é, se eles são isolados ou em tandem;
• Espessura do pavimento, isto é, a espessura da laj e de concreto ou, para o asfalto,
o número estrutural, índice que depende ela espessura elas várias camadas elo
pavimento e elas condições do solo2 ;
• Índice de servicibilidade final. Normalmente, esse índice é tomado como 2,5 para
rodovias principais e 2,0 para rodovias secundárias.
• Rigidez do pavimento (pavimentos rígidos ou tlex íveis).
·011tros f~tores veiculares, não considerad os pela AS1-1TO. que influ em na vida útil da
estrada estão relacionados com a interação dinâmica entre o veícul o c o pavimento, como a
velocidad e de tráfego, características da suspensão (mecâ nica ou pneumática, por exempl o),
tipo de pneu (single ou duplo, por exemplo) e pressão dos pneus, além da rugosidade da
superncie [TRB -SR 225, 1990, p. 82].

.,

•J

A AASHO adota como padrão um eixo simples de 18 000 libras ( 18 kips). O efeit o
equ ivalent e a uma passagem desse eixo sobre o paviment o é chamado um ESAL Equivalenl Single Axle l.oml.
Tanto para paviment os rígidos quanto para fl ex íveis, o fator de ca rga eq uival ent e para
um eixo simples de 20 kips é de ap roximadamente I,5. Assim, cem passadas de eixo de 20
kips têm o mesmo efeito sobre a cl ura bilid <~dc do pa vimento que ISO passadas de um eixo de
I R kips No entanto, no caso do co njunto de dois eixos em tandem. o comport amento dos
dois tipos de p<~viment o muda completament e, pois ess<1 configuração tem um grande ele it o
deletério sobre o pavimento rígido. Por exemplo, o efeit o de um<1 carga de 34 kips é apen<1s
de cerca de I, 1 ESJ\L sobre o p<1viment o fl ex ível e ele cerc<1 de 2,0 ESA L sobre um
p<~ v im ent o rígid o.
Como a curva de esforços induzidos no pavimento flexível pela carga de um eixo
simples é quase sempre senoid al, se os eixos estão suficien tement e próx imos, a tensão ele

2 SR = n,. D, + a1D:m: ~ <t .D_. m.
SR = N úmero cst mtural
Oi= Espcssums d;1s cn madas
<li = Coeficientes estrutura is
mi = Coe ficiente relacionado com a drenngem
O SN geralmente é tomado co mo igual a cinco nos d lculos de cquiva lêncin de ei:-;os.
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compressão cau sada por um eixo é compensada pela tração causada pelo outro[TRD-S R
2 11' 1986, p. 165].
Já para os pavimentos rígidos, as tensões se somam, aumentando o esforço líqui do

sobre o pavimento. Assim, segundo da Associação de Cimento Port land, o fator de cargn
combinada equivalente para dois eixos simpl es é cerca ele I O a 20% menor do que para um
eixo em tandem. SILVEIRA [ 1982, p. 52 e 53], apresent a os fa tores de eq uivalência
constantes da tabela 8- 1 para pavimentos fl exíveis com número estrutural 5, rígidos co m
espessura de IO polegadas e ambos com scrvicibilidade final 2,5.
TATI ELA 8- 1
FATORES DE EQUTVALÊNC IA PARA E IXOS S IMPLES E I~M TAN DE M

PESO
K1PS
2
IJ

6
8
lO
12
14
16
18
20
22
24
26
2R
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

UM EIXO TANDEI'vJ
PAV.
PAV. fLEX.
RÍGIDO

UM ElXO SIMPLES
PAV. RIGlDO
PAV. FLEXlV
0,0002
0,002
0,0 1
0,03
0,08
O, 18
0,34
0,60
1,00
1,58
2,38
3,45
4,85
6,6 1
8,/9
I I ,43
14,59
18,33
22,74
27,9 1

-

r--

--

0,002
o,001
-0,0 1
0,03
0,09
0, 19
0,36
0,62
1,00
I,5 I
2, 18
3,03
4,09
5,3 9
6,97
8,88
11 , 18
13,93
17,20
2 1,08

·-

r----

0,0 1
0,03
0,05
0,08
O, 13
0,20
0,30
0,44
0,62
0,8 5
I 1•1
-' 1,50
1,95
2,48
3, 12
3,87
4,74
5,75
6,68
8,31

Paviment o ll exível: nú mero estrut ural 5, servicibi li daclc final 2,5
Paviment o rígido: espessura IO polegadas, seJv icibi liclacl e fi nal 2,5
Font e: STL VE IRA [ 198 1, p. 52, 53 ]
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-

r----

0,0 1
0,01
0,03
0,05
0,08
0, 12
0, 18
0,26
0,36
0,5_0 _

o' ()(j

- r-- 0,86

1,09
1,38
1,70
2,08
2,5 1
3,00
3,55
4, 17

-

8.1.1. Cornparação do TRB-SR 225 [1990]
Comparando, com base nos fatores de equivalência, os desgastes provocados por um
semi-reboque de cinco eixos e por um duplo semi-reboque, ambos com 80 kips de peso
brut o, o TRB-SR 225 [ 1990, p. 78] obteve os result ados da tahe/a 8-2 .
Constata-se, portanto, que, no caso do pavimento rígido, o desgaste total é
pratica mente o mesmo. Admitindo-se que o DSR reduza em 9% o número de viagens,
concl ui-se que a durabilidade do pavimento seria melhorada com a adoção desse veículo. H
no caso do pavimento flexível, a subst itui ção do semi-reboque convencional pelo lll'ill
levaria a um aumento de desgaste de 70,9%. Mesmo computada a redução de 9% no
número de viagens, esse índice ainda fica em 56,8%. I

TABELA 8-2
I MPACTO DO DSR SOBRE O PAVIMENTO SEGUN DO SR-225
CONFI GURAÇAO

PESO
(KJPS)

PAVIM ENTO
FU:XIVJ.,'L

Rf(i/1)0

0, 19
1,09
1,09
2,37

O, 17
I ,95
1,95
4,07

SEI\·11-RETIOQU E CONVENCIONAL

Eixo diant eiro
Tandem do cavalo
Tandem da carreta
TOTAIS

12
34
34
80

DUPLO SEMI-REBOQU E

Eixo diant eiro
Eixo do cava lo
Eixo da primeira ca rreta
Eixo do dolly
Eixo ela segunda carreta
TO f AIS
SN = 5 Servicibilidade fi nal = 2,5 Espessura do
FONTE: SR-225 [ 1990, p. 78]

9
0,05
] ,5 1
20
19
1,24
16
0,62
0,62
16
80
4,05
p_avimento = I O polegadas

0,06
1,58
1,26
0,60
0,60
4,09

-

8.1.2. Corn pa ração do TRB-SR 221 [1986j
Em est udo de equi valência específico, o TRll-SR 2 11 [p. 159 e I 60], conclui que,
embora os f ll'ills americanos devam operar com a mesma carga por eixo e os mesmos limit es
de peso bruto dos semi-reboqu es convencionais, seu uso crescente pode acelerar o desga ste
do pavimento e, assim, aumentar as exigências de manut enção, devido às seguint e razões: \
• \Em média, os DSRs pesam mais do que os SRCs a que eles substituem./ A
capacidade cúbica adicional dos DSRs permite cargas líquidas mais altas. Além
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disso, a tara elos lll'ills americanos é, em média, sempre mais alta do que a dos
semi-reboques convencionais. ' Cargas líquidas mais altas reduzem o número de
viagens, o que tende a compensar apenas parcialmente o aumento do desgaste do
pavimento por viagem. As relações de projeto ele pavimentos sugerem que esse
efeito incrementai na deterioração do pavimento aumenta em proporção bem maior
do que a da elevação das cargas.
• / 0 peso dos DSRs é distribuído de maneira menos uniforme do que o peso elos
SRCs. Como a carga elos twins é dividida entre duas carretas, a possibilidade ele
pesos desiguais entre eixos é maior do que nos semi-reboques convencionais, o que
aumenta o dano aos pavimentos. 1
• / Os DSRs transferem seu peso ao pavimento através ele uma arranjo diferente ele
eixos. Normalmente, um lll'ill opera com quatro eixos simples (mais o
dianteiro), enquanto o semi-reboque norte-a mericano comum tem dois
conjuntos ele eixos em tandem mais o dianteiro. Estudos de pavimentos
flexíveis mostram que o uso de eixos simples é mai s destruti vo do qu e o uso el e
eixos em tandem co m a mesma carga por eixo. Nos pavimentos rígidos, ocorre
o inverso, mas a diferença não é grande. /

8.1.2.1. Efeito dos eixos mais pesados
.,

Comparados com os semi-reboques que substituem. os twins americanos, por
comportarem maior volume, pesam 2 000 a 4 000 libras (900 a 1800 kg) a mai s c
transportam cargas em média I 000 a 2 000 libras (450 a I 800 kg) mai s pesadas.
Os efeitos sobre a viela elo pavimento au mentam exponencialmente com a carga por
eixo. Assim, se um semi -reboque de 60 000 libras é substituído por um twin de 66 000
libras, o grátlco da AASI-lT0 3 mostra qu e o efeito sobre o paviment o da carga ad icional de
6 000 libras será de 43% para pavimentos flexíveis e de cerca el e 56% para paviment os
rígidos. Se o veículo mais pesado fi zer 9% menos viagens, seu efeit o cai para 30% para os
pavimentos flexíveis c rl2% nos pa vimeníos 1 ígidos. Independent e de outros efeitos, os /lf'in.'
am eri canos produ zem um aumento líquido no desgaste do pavimentos, simplesmente porque
eles tem, na prática, maior peso bruto [TRB-S R 2 11 , p. 163/ 164]. Essa diferença de ca rga
por eixo não acont eceria no Brasil.
No caso americano, como as densidades são baixas, tanto os DSRs quanto os SRCs
trafegam geralment e com pbtc in ferior ao limite legal (80 000 libras), enquanto aq ui as
dcnsiclacles são mai s altas e a tendcncia é para sobreca rrega r os veícul os. Além do mais, o
DSR obedeceria às mesmas cargas por eixo e ao mesmo pbtc elos semi-reboques comuns
com cinco eixos di stanciados ou com seis eixo e às mesmas cargas por eixo de qualquer
conjunto cavalo mai s semi-reboque.

3

P<1rn nÍimero eslmlur<ll i gu<~l <1 3. scrvi cibilid<~cle final igual <1 2.5 c p<~vimcnlo rígido com cspcssurn de <J
polegadas.
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8.1.2.2. Efeito da distribuição menos uniforme das cargas
Devido à relação exponencial entre desgaste do pavimento e o peso por e1xo, o
desgaste é minimizado quando os pesos são distribuídos uniformemente entre os eixos.
Os twins são carregados de maneira menos uniforme do que os SRCs, o que contribui
para aumentar o desgaste dos pavimentos. Por exemplo, na· fai xa de 60 000 a 65 000 libras,
dados da FHWA mostram que a relação entre as cargas do eixo mais pesado e do mai s leve
é ele I ,20 para os SRCs e I ,32 para os STTA-doub/es [TRB-SR 2 11 , 1986, p. 154].
Em relação a um semi -reboque comum de 60 000 libras, uma desuniformidade dessa
ordem aumenta em torno de 3% o desgaste do pavimento fl exível e em torno de 7% o
desgaste do pavimento rígido. Assim, mesmo qu e os IH'ins americanos tivessem as mesmas
cargas que os SRCs a qu e eles substituem, eles aumentariam o desgaste do paviment o
devido à menor uniformidade das cargas{TRB-SR 2 11 , 1986, p. 164/165].

8.1.2.3/ Efeito da disposição dos eixos 1
Tanto os DSRs qu(lnlo os SRl.s f!lle eles sushstituem descarregam o grosso de carga em
quatro eixos sob as carretas. A única diferença está em como esses eixos são espaçados. Nos
twins americanos, esses eixos estão bem separados (geralmente, a distância mínima é 9 pés ou
2,75 m). Já nos semi-reboques convencionais, os eixos são g111paclos aos pares, em dois eixos em
tandem, onde o espaço entre os elementos de cada tandem é de 4 pés ( I ,22 m).
•)

As relações de desempenho indicam que essa diferença na configuração afeta o
desgaste do pavimento. Para pavimentos flexíveis, a diferença favorece o uso dos eixos em
tandem (os fatores de carga combinada eq ui valent e para dois eixos simpl es são geralmente
40 a 50% maiores do que para os eixos em tand em). Nos pavimentos rígidos, ao contrário, a
diferença favorece os DSRs. /Assim, há diferenças no desgaste do pavimento para DSRs e
SRCs, devidas unicament e às diferenças de arranjos de eixos. [TRB-SR 2 1I , p. 1651.

8.1.2.4. Ef ito geral no d sgastr do pavirnrnto
1 O TRB-S R 2 11

[ 1986, p. l66] ilustra o efeito geral do DSR sobre o desgaste do pavimento
at ravés de um exemplo onde um lll'in de 66 000 libras substitui um semi-reboque comum de
60 000 libras~. Das 6 000 libras adicionais, 3 000 são ele peso morto e as outras 3.000 da carga.
Ad mit e-se que o veículo mai s pesado fará 9% menos viagens do que o mai s leve.
1 Pa ra

paviment os flexíveis, a co nclu são, com base no método da AASHTO, é qu e o
desgaste do pavimento cresce 9 1% quando se substitui o S RC pelo DSR. Enquant o o peso
adicional responde por cerca de 1/3 dessa diferença, o arranjo dos eixos é respo nsável por Yí
dela, restando I /6 para as maiores ca rgas por eixo. \
4

Rclcmbrc-sc que estn difcrcnçn resulta do fnto de que ns cargns têm densidades muito baixas c que o
pbtc
de ambos. em geral. si tun-se abaixo do lim ite lega l de 80 000 libms. O DSR tem maior pbtc
devido nno
só~ sua maior capacidade ,·olumétrica como tnmbém devido ao seu mnior peso mort o.
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(Já nos pavimentos rígidos, também com ajuste para o menor número de viagens, os
DSRs aumentam o desgaste em 31%. Nesse caso, o efeito é atribuído à combinação do
maior peso e da menor unitbrmidade do carregamento, que mais do compensa o efeito
tàvorável da configuração dos eixos. /

8.1.3. Comparação con1 base em SILVEIRA [1982]
A título de confirmação, será refeito o cálculo comparativo dos desgastes produzidos
pelos DSRs e twins com base nas cargas por eixo adotadas pelo TRB-SR 21 I [ 1986, p. 3 56
a 361] e em interpolações das tabela reproduzidas de Silveira [ 1982, p. 52 e 53].
No caso do pavimento flexível , o aumento elo desgaste chega a IOI% (tabela 8-3).
Descontando-se a redução de 9% no número de viagens, esse percentual ainda fica em 86%.
Para o pavimento rígido, a diferença , quando se comparam os dois veículos, é de 27%.
Descontada a redução elo número de viagens, o aumento ele desgaste provocado pela
substituição de um SRC de 60 kips por um SRC de 66 kips cai para 16,5% .

TABELA 8-3
CONFIRMAÇÃO DO IMPACTO DOS DSRs

CONFIGURAÇAO

PAVIME NTO

PESO
(KIPS)

FU~XI VHI,

1?./GJDO

Eixo diantei ro

9,6

0,09

0,07

Tand em do cavalo

27,5

0,49

0,79

Tand em ela carreta

22,9

0,22

0,3 6

TOTA IS

60,0

0,80

1,22

Eixo diant eiro

9,8

0,09

0,07

Eixo elo cavalo

17,2

0,85

0,84

Eixo ela primeira carreta

13,7

0,33

0,32

Eixo do doi~)!

11 ,5

O, 17

0, 16

Eixo ela segunda carreta

11 ,4

0, 17

O, 16

TOTATS

66,0

1,6 1

1,5 5

SEMI-REBOQUE CONV ENCIONAL

DU PLO SEMI -REBOQ UE

SN = 5 Servicibilidacle final = 2, 5 Espessura do pavimento = IO polegadas
CACULADO A PARTIR DE : SfLVElRA [ 1981 , p. 52/53 ).
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8.1.4. Cálculo para o DSR nacional
Partindo-se da tabela 8-1, pode-se obter os fatores de equivalência aproximados da

tabela 8--1:

TABELA 8-4
FATORES DE EQUIVALÊNCTA PARA CARGAS USUAlS
EIXO

CARGA (I)

CARGA (I<IPS)

PAV. RÍ GJOO

PAV. FLEXÍV.

Diant eiro

5,0

O, 14

0, 15

Simples

10,0

2,38

2, 18

Tandem duplo

17,0

11
22
38

3, 12

1.70

CALCULADO A PARTIR DE: STLVEIRA [1981 , p. 52/53 )
No caso da carreta de dois eixos tracionada por cava lo de três eixos, o fa tor de
5

equiva lência soma 6,38 para o pavimento rígido e 3,55 para o pavimento fl exível(.. Para o
7

DSR, a so ma será de 9,66 para pavimentos rígid os e 8,87 para os llexíveisx. O D SR
au menta o desgaste do paviment o rígido em 5 1% c o desgaste do pavimento fl ex ível em

150%, va lo res sig nifi ca ti vamente maiores do qu e a redução do número de viagens que
proporciona. Caso houvesse redução de 20% no número de viagens com a adoção do DSR,
•'

esses percentuais seri am respecti vamente de cerca de 25% e 125%.
Se o SRC ti vesse os mesmos cinco eixos, mas os trcs eixos fossem distanciados,
9

permitind o pbt c de 45 t, o fn tor de equivavência seria 9,66 para paviment os rígidos c 8,87
para pavim entos flexíveis, ou sej a, exatamente os mesmos do D SR, pois, em termos de
eixos, ns duas configurações são id ênticas.

8.1.5. Análise dos resultados
Os resultnclos obtidos pelo método AA SIIO para eixo em tand em são contlitant cs com
os resultados obtidos pelo método elo corpo dos Engenheiros . De aco rd o com este último,
as composições com eixos em tandem possuem "fatores de destrui ção" maiores que as
composições com eixos simples

5
(Í

7
H
9
lO

10

0. 14 + 2:-;:"1. 12 = 6. 3R
0. 15+ 2.:-; 1.70 = 3.55
0. 14 + 4:-;2.:\R = 9.(í(i
0. 15 + 4:-;2. 1g = lUO
0. 14 + 4x2.38 = 9.66
De acordo com o método do Corpo de Engenhei ros. dois ei:-;os de l O t têm fator de cquivll léncia óAO
(h3.20). enqtwnto um ei:-;o tandem de 17 t tem fator de cq ui,·alência de 7.50. [fABBRI et ai , s/d.
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As conclusões acima não levam em conta a distribuição desigual das cargas entre eixos
de um mesmo grupo. Segundo FERNANDES JR. [ 1995, p. 14], embora as suspensões de
eixos em tandem sejam projetadas para distribuir a carga estática total eqüitativamente, na
prática, dificilmente, eles recebem parcelas iguais de carregamento.Em pesquisa rea lizada na
Inglaterra, MITCHELL [ 1987], citado por FERNANDES JR. [ 1995 p. 15] constatou que o
eixo menos carregado suportava em média 60 a 70% da carga do eixo mais carregado e que,
em alguns casos, esse valor não passava de 30 a 40%.
De todos os eixos em tand em duplo investigados por SOUTHGATE, DEEN e
l\IIA YES [ 1983, p. l5] no Estado americano do Kentucky, apenas I O% apresentava m
distribuição uniforme. A análise teórica de diferentes cenários ele distribuição de carga entre
os eixos de um mesmo tandem chegou a indica r um acréscimo de até 40% na deterioração
dos pavimentos.
SWEATMAN [1 983 ] citado por GILLESPIE et ·ai. [1 992, p. 30] chamou de
Coeficient e de Distribuição de Carga (LSC) a relação entre a carga real suportada pelo eixo
e a ca rga estática total dividida pelo número de eixos. Se a distribuição é perfeita, o LSC
deve ser igual a !. GILLESPIE et a!. [ 1992, p. 30) afirmam que o LSC típico para
suspensões em tandem de veícu los pesados varia de I ,02 a I ,2 1 e aceitam LSC de até I ,25.
Isso significa que, dent ro dos limit es legais em vigo r no Brasil, um eixo do tandem pode
atingir I 05 kN, quando deveria suport ar 85 kN.
Devido ao crescimento exponencial da deterioração dos pavimentos com o acréscim o
das cargas por eixo, quanto pior a distribuição da ca rga em um ta nd em, maior essa
deterioração, pois a redução obtid a através do eixo menos ca rregado não é sufici ente pa ra
compensél r o élcrésci mo célusado pelo eixo méli s carregéldo. LSC méliores do C)Ue 1, I O
produzem au mentos superiores él 5% no Fator de Equivalência de carga (FEC)
[FERNANDES JR., 1995, p. 15].
Essa di stribuição desigual, embora não seja capaz de anu lá-la, contribui certamen te
para reduzir R m<1ior deterioração do DSR em reiRçào ao semi -reboque comum
Embora tenha o mesmo limite de pbt que o SRC, na prática o /ll'ill ameri cano opera
com peso bruto superior ao do SRC, Rpesar de inferior ao limite lega l, porque transporta
maior volu me e tem maior tara. Essa ca rga adicional aumenta o peso por eixo. Questões de
segurança e de dirigibilidade exigem di stribuição menos regular de cargas no STAA-double .
Já a ausência do tandem nessa configuração é benéfica nos pRvimcntos rígidos, mas
sobrecarrega OS pRvimentos nexíveis.

.,

Dentro dos limites brasil eiros de carga, devido especialmente à mud ança de
co nfiguração dos eixos, a eve ntual troca do tand em por eixos isolados Ciu ment a
levemente o desgaste dos pavimentos rígidos e de maneira acentu ada o desgRste dos
pavimentos fl exíveis. Se o veículo substituíd o, no entant o, fo sse um conjunto de cavalo
co m dois eixos mai s semi-reboC)ue de 3 eixos di stanciados , os desgastes seri am

IOI

idênticos. Além do mais, em termos de carga por etxo, o DSR estaria perfeitamente
enquadrado na chamada "lei da balança".
O aumento do custo de conservação em relação a algumas configurações mais leves
(de 39 ou 42 t) seria mais do que compensado pela maior produtividade do transporte 11 .
·'

8.1.6. Aumento dos custos de conservação
Em condições reais, a substituição dos SRCs pelos DSRs reduz a vida lltil elos
pavimentos, em maior grau nos fl ex íveis e, em menor grau , nos rígidos./Esse acréscimo
implica no aumento ela freqüência dos recapea mentos ou na construção de pavimentos mais
esp esso~ Em ambos os casos, haverá acréscimos de custos! Esti ma-se em 2,945 milhões ele
ESAL-milha o aumento ele desgastes elos pavimentos que seria trazido pelos twins nos EUA
em 1990. Em 1984, os recursos destinados ao trabalho de recapeamento, restauração,
reabilitação e reconstrução (os chamados quatro R) foi de US$1 ,9 bilhão, dos quais US$ 1,6
bilhões no sistema rural interestadual, por onde trafegam os twins [TRB-SR 22 1, p. l67 e 168l
Assumindo-se que 70% desses recursos destinam-se a reparos dos pavi ment os, em vez
de melh orias no projeto geométrico ou nos acostamentos e que, dessa parceia, 70% estão
relacionados co m a carga, resultaria uma despesa total de aproximadament e US$ 800
milhões anuais. Estatísticas da FHWA indicavam que, naquele ano, o desgaste total nas
rodovias rurais interestaduais chegava a 50 bilhões ele ESAL-milha, o que dá uma méd ia ele
custo de I,6 cent s por ESAL-milha. Multiplicando-se esse va lor pelos 2,945 milhões de
ES AL-milha produzidos pelos DSRs, resulta um investimento adi cional de cerca de US$ 50
milhões. Ou seja, apenas cerca de IO% dos benefícios obt idos com o uso desses veículos
[TRB-SR2 1l,p. 171].
O TR8-S R 2 1 I [ 1986, p. 2 11] apresenta estimativas superiores aos I,6 cent s ele dólar
adotados no cálculo para o custo de I ESAL-milha ele desgaste. WONG e MARKOV
est imam os custos méd ios de reabilitação e ele manutenção rotineira entre 0,9 e 4,9
cent s/ES AL-milha para rodovias interestad uais, com diferent es va lores, clepcnclcndo da
região, tipo de pavim ento (maior para o fl ex ível elo que para o rígido) e locali zação (maior
para rodovia rural do CJue para urbana). Estimaram também CJ Ue o custo ele recuperação
margin al e ele manut encão ele roti na para o mesmo grupo de rodovias seria de O,7 a 2, 9
cent s/ES AL-milha.
Em um elos seus estudos de locação de recursos, a FHWA cita médias ilustrativas de 5
cent s/ESAL-milha para rodovias rurais interestaduais, 15 cents para urbanas int erestaduais,
13 ccnt s para artérias rurais e 4 1 cenl s para ar!é1ias urbanas.
Em outro estud o, A FHvVA cita a média 14,8 cents/ESAL-mil ha para investimentos
adicionais em pavimentos.

Jt

Ver Cél pÍliiiO 9.
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8.2. Deterioração de pontes e bueiros
Como as pontes e bueiros que haviam sido construídos antes da aprovação do ST AA-82
tinham sido projetadas para suportar cargas maiores do que os limites legais de peso bruto, a
introdução elos lll'ins, com cargas apenas ligeiramente maiores elo que as dos SRCs não
aumentou consideravelmente o risco ele colapso das estruturas. Falhas catastróficas de novas
pontes ocorreram somente quando foram grosseiramente subdimensionados ou construídas
de maneira inadequada [TRB-SR 21 1, 1986, p. 171].
No entanto, mudanças de pesos podem red uzir a viela útil residual através da aplicação
repetitiva de cargas, o que pode ocasionar colapso por fadiga . A questão da segurança
assume, assim, importância especial para velhas pontes,
que podem ter sido construída s
segundo padrões mai s baixos e é normalment e administrada através ela fixação ele limit es
especiais ele pesos pela s autoridades estaduais e locais [TRB-SR 2 11 , 1986, p. 171 ].
1

Comparados com os SRCs, os DSRs americanos têm maior peso bruto, di stribuem
suas cargas de maneira menos uniforme sobre os eixos e transferem suas ca rgas à estrutura
de maneira diferente.

.,

Os primeiros estudos sobre o assunto geralmente não relacionam a deterioração de pontes e
os seus custos de manutenção com tipos específicos de veícul os pesados. Uma revisão elos
procedimentos ele projeto co nfirma a conclusão ele que não ocorreria nenhuma mud ança na
deterio ração ele pontes c ele bueiros devido à introdução dos DSRs a nível naciona l
[TRI3 -SR 2 11 , p. 171]:
• O dimensionament o da s fundações que suportam as pont es é ditado
fundamentalment e pelo peso próprio ela estrutura . Mudanças nos carregamentos,
principa lment e quando pequenos, têm efeito insignifica nt e sobre as fundações das
pont es ex istentes.
• Por serem mais co mpridos, os /ll'ins provocam na estrutura e nos tabuleiros ela s
pont es esforços menores elo que aqu eles criados pelo trem-tipo padrão utili7(1 do
nos proj etos (II S-20-44).
• Os bu eiros são proj etados dentro elos mesmos padrões ele carga da s pont es c para
ca rgas pelo menos tão severas qu anto as provocadas por um twin ou semi-rebo(Jue
el e 40 pés.

8.3. Acostamento e acessórios laterais
,,

O s veículos rodoviários reali za m um pequeno nLnnero ele excursões involuntári as ao
acostamento durante as operações normai s e cost umam fazer moviment os mai s deliberados
sobre essa área durante situações de emergência. Adicionalmente, o acostamento é usado
para uma variedade de outras finalidades [WALLACE, 1982, p. 5]:
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• Caminhões pesados estacionam rotineiramente nos acostamentos para verificar as
cargas ou as condições mecânicas;
• /Veículos freqüentemente usam o acostamento para retornar ou ultrapassar em
cruzamentos; 1
• rVeículos normalmente usam o acostamento como faixa adicional quando ocorrem
congestionamentos ele tráfego; 1
• 1Alguns Estados americanos permitem o movimento lento de veículos nos
acostamentos para facilitar a ultrapassagem de veículos mais rápidos. 1
\Todas essas manobras, embora aumentem a segurança, podem danificar as instalações
e acessórios rodoviários localizados nas laterais das faixas ele deslocamento. Mais
especificamente, veículos pesados podem causar deterioração da superllcie elos
acostamentos, que freqüentemente não são constniÍclos da mesma maneira ou com a mesma
resistência dos pavimentos rodoviários\[TRB-SR 211 , p. 173]
\Quando os veículos invadem o acostamento durante uma manobra ele retorno, eles
podem atingir sinalizações, meios-fios, ilhas e dispositivos protetores (guardmils), alguma s
vezes, particularmente a baixas velocidades, de maneira não severa o suficiente para forçar o
veículo a parar, mas suficiente para danificar as instalações rodoviárias. j
' Em comparação com os SRSc que eles substituem, os DSRs pod em acelerar esses
efeitos sobre os acostamentos e acessórios rodoviários porque suas características el e
desempenho aumentam a fl·eqüência das invasões elo acostamento, ou porque seus eixos e
configurações ele carga são mais destrutivos para o a supertlcie do acostamento \[TRB-SR
2 1 I, 1986, p. 173 ].

8.4. P roj eto e construção
D evido aos seus efeit os na segurança operacional, deterioração elos pavimentos ou
efi ciência operacional, a introdução de uma nova configuração ele caminhões com dimensões
e características el e desempenho diferente<> pode exigi r a construção ele novas rodovias nu
mudanças na maneira el e conservar e recuperar as existent es. 1
\Embora o projeto de pavimentos seja bastant e sensível às variações da composição do
tráfego e as caract erísticas elos veículos de carga, é desnecessária qu alqu er mud ança nos
procedimentos de projeto de paviment os em decorrência da expansão do uso dos Mim . Da
mesma forma, é desnecessário alterar os padrões e procedimentos ele projeto de pontes e de
outras estruturas rodoviárias. Ao contrário dos paviment os, as pontes são pou co sensíveis a
novas conftgurações.\ Os flt>ins, desde qu e operados dentro dos limites legais ele peso brut o,
produ zem menores esl'o rços nos componentes das pontes do qu e os padrões recomendados
pela AASHTO para projeto de pontes interestaduais. Mais do que isso, geralmente, os
esforço s que provocam são menores elo que os causados pelos semi-reboques
convencionais. [TRB-SR 2 1 I, 1986, p. l78 e 179).
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Já os padrões ele projeto geométrico são influenciados em variados graus pelas
características e desempenho dos veículos, particularmente pelo mínimo raio ele giro,
sobrelargura, comprimento, largura, freios, e taxa potência/peso O projeto ele muitas
estradas, especialmente, é governado pelos caminhões, enquanto o mesmo não acontece em
rodovias locais e vias urbanas. Para rodovias de categoria intermediária, alguns elementos
elo projeto são determinados pelos caminhões, outros não. Quando o projeto leva em conta
os caminhões, geralmente, não é baseado na pior situação, mas principalmente nas
característica dos menores caminhões\[TRB-SR 211 , 1986, p. 179].
1

Mesmo nas rodovias federais, os padrões geométricos geralmente não são
necessariamente concebidos para acomodar todos os caminhões em serviço no momento do
projeto. Um semi-reboque ele 55 pés, por exemplo, define a largura ele rampas de acesso,
apesar elo seu uso também por combinações mais longas, que, algumas vezes, necessitam ele
maiores larguras em curvas. Essa recomendação está baseada aparentemente numa
perspectiva de custo que vincula os projetos aos caminhões mais comuns e tolera aqueles
cujos movimentos excedem as condições estabelecidas, o que, nesse caso, resulta em
invasão elo acostamento. Por razões semelhantes, aperfeiçoamentos geométricos nas
rodovias existentes não são necessélriament e executados no grau necessário na s rodovias
novas ou reconstruídas (TRB -SR 2 11 , 1986, p. 180].
·•

.,

Em resumo, os lll'ins não tiveram nenhum efeito maior nos padrões de projeto c
procediment os rodoviários/ Os projetos de pavimentos podem ser aju stados nas áreéls ond e
se tornar evidente que há uso intenso dos lll'ins.,
No caso pélrticular elo DSR nacionéll, demon stra-se, com base em RU SSO [ 1995], qu e
traria exigência s geométricas menores do que semi-reboques comuns de um ou doi s eixos,
que têm circulação irrestrita no Brasil (ver 5.3. 1).

8.5. Sobrelargura
Na s curvas, a trajetó ria das roda s el e um veículo tracionado não co in cide co m as
do veículo trator. A baixas velocidad es, o percurso das rodas elas carretas desvia -se
para o lado int ern o da curva; em altas velocid ades, devido à aceleração lat eral , o desvio
será para o lad o ex tern o. ·
I

I O desvio de percurso pode causa r a invasão potencialmente perigosa, pelo eixo

traseiro, elas fai xas vizinhas ou do acostamento (com possível atropelamento da sinali zação
ou do meio-fio) ou estimular o motori sta ela composição ou outros motori sta s a reali za r
manobras perigosas. I
10 fenômeno é chamado de arraste (q{(tracking) e medido pelo seu efeito , isto é, a

criação de uma sobrelargura nas curvas (figura 8-1) . O desvio de baixas velocidad es é
chamado ele arraste positivo, enquanto o el e alta velocidade é chamado ele arraste negativo./

105

1O

arraste negativo não depende apenas de geometria da via, mas principalmente ela
velocidade e, em menor escala, ela suspensão, pneus, carregamento elo veículo, bem como da
aderência dos pneus ao pavimento.J
A sobrelargura pode ser definida ou medida ele várias formas. WHITESIDE et ai.
[ 1973 , p.73] relacionam cinco definições diferentes que, para efeitos práticos, podem ser
condensadas em três:

I}

"Em geral , a sobrelargura é definida como diferença existente entre o percurso elo
primeiro eixo dianteiro interno e do eixo traseiro interno, quando um veículo ou uma
composição de veículos realizada uma cu1va."

2) "Sobrelargura é a diferença entre os seguintes raios: a) elo centro ele giro de

veículo ao centro de giro mais avançado; e b) elo centro ele giro do veículo ao
centro do último eixo elo veículo ou combinação".
3J " Sobrelargura é a diferença de raios de giro entre o pneu externo do primeiro eixo e o
pneu externo do último eixo."
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FIGURA 8-1
ARRASTE NÃO UNTFORME, TRAJETÓRIAS EM TRANSlENTE

L.~
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a) ângulo de defl el<Ro 360 grRus

a) â ngulo de deflexão 180 graus

fo nte: GARLICK ctai.Jl~\Uj

A s três medida s t êm o mesmo valo r e diferem apenas quanto à fi xação dos pontos
de referência. Na figura 8- 2, representando a traj etó ria em reg ime estacionário el e um
cavalo mecâ ni co !raci onando um semi-reboque, a sobrelargura é dada pela diferença
entre os raios R 1 c R3 .
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Conhecidos o raio da curva (R 1), a distância entre eixos do cavalo (WB,) e da carreta

(WB 2) e a excentricidade do pino-rei (l-IL 1) , os raios de giro da quinta roda (RH ,), do pinorei (R 1 ) e do eixo traseiro do semi-reboque (R~) são obtidos por simples aplicação do
teorema de Pitágoras. A partir deles, obtem-se a sobrelargura.

R/ - R/ - WB /
H/ = RH/ - WH/
R/ = HH/ - WH /

(8-la)

OT = arraste máximo = R1- R_,

(8 - ld)

(8 - lb)
(8-lc)

Vale notar que a fórmula acima cont em algumas simplitlcações. Em pnme1ro lugar,
admit e que as bitolas do cavalo mecànico e das carretas são as mesmas, o qu e, qua se
sempre, não é verdade (a carreta, geralment e, é mai s larga do que o cavalo).
E m segundo lugar, admit e-se que o primeiro e o último eixo estão muito próximos das
extremidades do veículo, o qu e nem sempre é verdade. A ssim, os ba lanços cli cmtciros de
caminhões de cabine semi-ava nçnda

12

levam a acréscimo na sobrelargura. Já os ca minhões

de cabina avançada tem menor balanço diant eiro. Portanto, seria co nveniente substituir, nas
defini ções, o pneu diant eiro ex tern o pelo canto ex terno mais avançado do veículo .

12

Caminh:lo com o motor situado na frente da cabine (e11g i11e fhrwnrd lhe c.:nh ). também chamado
populnnncntc de caminhilo '"bicudo" ou ··roci nhudo··. Esse tipo de cabine é também cham:tcla de
convencionnl. J;í o caminh;lo de cabine avançadn tem n Célbine situndn diretamente sobre o motor (cnh
over e11g i11e) c é popu larmente ehamndo de ··cnra-chntn··.
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FIGURA 8-2
REl,RESENTAÇf\0 DA TRAJETÓRIA EM REGIME DE ARRASTE CONSTANTE

\

Fonlc: Fn nchcr & Mnl hew f 19R71

! f.ONG e CJ--TENU [ 1986, p. 28) apon tam duas deficiências ad icionais para as
defini ções correntes :
•
t •

A sobrelargura continua a existir depois que o veícul o completa a curva;
A traj etóri a torna-se bastant e complexa quando o veícul o li1z uma cu1 va
reversa ele diferent es raios.

1

A partir daí, sugerem uma clellniçào mais geral e flexível. Para eles, sobrelargura é a

vari ação entre a traj etória de um ponto do eixo direcional ao po nto correspondent e do eixo
subseqiiente que tiver a maior variação, quando med ida transversa lmente ao percurso do
eixo front al . 1

I HE;\ LD [ 1986, p. 47) também aponta como limitação das definições tradicionais o
fa to ele não leva rem em cont a o transient e entre o va lor nul o c o vn lor estacionário da
sobrelargura no início da curva o transient e oposto no final ela curva. Por isso, o autor
prefere co nceituar sobrelargura como "o fenômeno que ocorre quand o eixos tracionados de
um veícul o numa curva desloca-se progressivamente através elo centro da curva até alcança r
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um estado máximo estacionário em relação ao eixo direcional". Em suma, a sobrelargura no
estado estacionário é, obviamente, sinônimo da sobrelargura " máxi ma". /

IA

sobrelargura pode ser determinada através do estudo da traj etória que os vários

tipos de veículos descrevem ao fazer uma curva horizontal e depende bastante das
características geométricas e mecânicas do veículo. Enire elas, o compriment o total,
balanços dianteiro e traseiro, distância s entre eixos (ou entre centros de eixos, no caso de
conjunto de eixos), bitolas, largura dos veículos e ângulo de defl exão da direção [S ETn

c

WIDME R, 1993, p. 40). 1

IA

sobrelargura vari a diretament e com a distância entre eixos e inversa ment e com o

raio de giro. Em veículos co mbinados, o valor da sobrelargura é afetado pelo número e
locali zação das articulações, pelo comprimento do arco da curva, pelo tipo de curva e pela
velocidade de giro das rodas. A habilidade dos motori stas, pressão e condições dos pneus,
cargas no eixo direcional, grau de superclevação, velocidade c direção dos ventos,
velocidade de aproximação do veículo e condi ções do paviment o também al'etam R
sobr clargura (WHlTESlDE et ai. , 1973, p. 73]. /

A so brelargura é det erminada utili zando-se cmco método s gern:s ffONG e
CHENU [1986):
.,

•

Através de um instrument o gráfi co chamado Tmc:trix lnleKmlor;

•

A través el e métodos analí ticos (l'órmula s matemát icas);

•

Através de obse1vações de campo;

•

A través do modelos cinemáticos;

•

Através el e modelos de comput ador.

8.5.1. Tractrix 13 lntegrator
Tratí'l -se de um instrumento gráfico, uti lizado, por exemplo, pelo Departament o de
T ransportes da Calil'ó rnia (Cl'lltrans), qu e simul a a co mposição vrJctdar at ravés dr um
modelo reduzid o c desenha a traj etória de um ponto escolhido. O método tem vú ri as
desvantagens [FONG e CH ENU, 1986, p. 2 1]:
•

Pouca precisão. A va ria ção mínima ela escala é 5 pés, ou cerca de 15 em. Não
permi te, por exemplo, estudar a variação da sobrclargu1 a com a po, ição do
pino-rei, sempre ad mitido como loca lizado diretament e sobre o centro do eixo
trí'lsei ro.

•

U tilização demo rada e ted iosa, pois a determin ação do percurso de cada pont o
ex ige o deslocamento mé'l nu l'll do pont eiro sobre " CliiVí'l de percurso do cent ro
do eixo da unidl'lde da frente.

JJ

'li"nctrix é a cur,·n definida peta e.xtermidnde i nternn do eixo I rnsciro de umn composiçé'IO

1995. Gloss;íri ol.
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IRUSSO.

•

Permite a obtenção apenas elas trajet órias ele pontos centrais. Os trajetos de
pontos ele especial interesse, como rodas externas, cantos do balanço dianteiro e
cargas largas, elevem ser determinados posteriorment e.

•

Apresenta erros, provavelmente causados por imprecisão mecânica ou desgaste
excessivo, que provocam ligeiro aumento na sobrelargura, maior para curvas à
direita do que para cu rvas à esquerda.

8.5.2 Observações de carnpo
Trata-se de um método qu e trabalha em escala real. Costuma-se rea lizar ensaios com
veícul os típicos para determinar experiment almente as correções necessárias nos raios
mínimos de giro. A trajetória de três pontos relevantes (pneu dianteiro externo, pneu
traseiro int erno e ponto diant eiro mais sél lient e) é determinada através de di spositi vos que
gotejam tinta [SETTI e WIDM ER, 1993 , p. 43).

8.5.3. Determinação matemática da sobrelargura
A determ inação matemática ela sobrelargura de um veículo unitário, desenvolvida pela
SAE, na década de sessent a e apresentada em 1964 pelo SA 1~· Handhook, baseia-se na
solu ção do triângulo formado pelo raio de giro elo eixo diant eiro, elo eixo traseiro e da
di stància entre eixos, quando a composição desloca-se numa curva:
o

r=JwB

1

+(Jn? 1 - IVB 1 - 111') 1

- Jn?1 -

1

WR + HT (8-2)

OT = Sobrelargura em estado estacionário de um veículo unit ário
WB = Distància entre eixos
HT = Metade da clistància entre eixos
TR = Raio de giro
Além ela cl illculdad r de se apli ca r estn fórmul a a curvas compostas, este método
forn ece apenas o va lor máximo da sobrelargura e não indica com facilidade o pont o onde
esse valor ocorre. Ela não se aplica também a curvas fechada s ond e o raio de giro seja
menor que a distância entre os dois ex tremos. Além di sso, só vale para o estado
estacionário, quando a extensão projetada de todos os eixos fi xos do veículo forma m um
triângul o retângulo com o veículo, onde a hipotenusa é o raio de giro e o àngulo reto é
formado pela base de rodas do veículo c o ré'l io de cu rvatura no cent ro do eixo tracionado.
Se o grau da curva é menor do qu e o necessário pa ra alcançar o estado estacionário, os
result ado obtidos a partir das fórmuléls serão sempre superestimados. Tsso também ocorrerá
quando o centro da curva cai entre o percurso do eixo traseiro c a própria curva [f--rF. /\ I .D,
1986, p. 47/48].
Co mo a loca lização da máxima sobrelélrgura não pode ser determinada, a fo rmul a não
se aplica a situações ond e o veículo !raciona fora dél curva antes que o máximo valor seja
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atingido, isto é, curvas de pequenos ângulos. O resultado torna-se indeterminado se a
traj etória do eixo mais traseiro dirige-se para o centro da curva, como é o caso de curvas de
raios pequenos [FONG e CHENU, 1986, p. 2 1].
A equação pode ser posta numa forma mais curta, aplicável também a veículos
combinados, desenvolvida pelo Westem Highway lnsfitute, também na década de sessenta,
que despreza a metade da distância entre eixos:
MOJ'= RI- ~1?1 -(LI +L/+ L/ +

2

2

''4

2

+1./ +. .. ) (8-3)

R 1 = Raio de giro ela roda diant eira externa
L 1 = Distância entre eixos elo cava lo mecânico
L2 =Distância entre eixos do primeiro reboque ou semi-reboque.
L~ =

Distância entre o eixo traseiro e ponto de articulação (pino ele enga te)

L4 = Distância entre o ponto de articulação e o eixo dianteiro da próx ima carreta
L5 = Distância entre eixos da segu nda carreta
De forma ainda mai s simplificada, a fórmula fi ca:
tv!OT = N1 -~ /? 1

...

2

- L(L) 2

(8-4)

Na aplicação desta fórmula , deve-se tomar o cuidado de tra sformar em negativos
(va lor a ser deduzido do somat ório) o quadrado do balanço traseiro (L~). que contribui par(!
red uzir o arraste. Da mesma forma, deve-se deduzir o quadrado elo avanço da quinta roda,
que, embora pequeno, tem o mesmo efeito [RUSSO, 1995, p. I06).

8.5.4. Determinação cinemática da trajetória
GARUCK [ 1993 , p. 7 a 2 1] apresent a um modelo cinemático para determinar a

trajetória de um veiculo tracionado, inclu sive durante o transiente, baseado na solução elo
proh/ema da persegu iç·âo mnsfanfe.
O t1 açado ela t1 ajeló tia clesc1ita por qualquer ponto da uniclélde rcbocacla (por
exemplo, do centro ele um eixo dn ca rret(l), denominado pelo au tor de tmc;trix, está sempre
vincul ado vetorialment e à trajetória descrit a pelo centro do eix o di recional do cava lo
mecà nico (chamada pelo autor de tractix gemf).
Ess(l vinculação é assegurada por duas condições fi sicas:
•

O vetor velocidade el e qualqu er ponto da unicl(lde tracionada está sempre
dirigido para o centro elo ei:xo trator; e

•

A di stância entre esses dois pontos permanece constante.

A partir dessas condições, é possível determinar graficamen te a traj etória, por
exemplo, elo centro B (l'eja.figum 8-3) ele um eixo que persegue o centro do eixo direcional
em uma curva ci rcular.
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FIGURA 8-3
TRAJETÓRIA DE UM PONTO QUE PERSEGUE O EIXO DIRECIONAL

O Trajetória autônoma (A) - arbitrária
•

Trajetória derivada (B)- Perseguição a uma distância constante
I
I

trajetória derivada

/
/

/

trajetória autônoma

I

80

base de rodas

Fonte: GARLICK ct nl. 11 993]

Inicialmente, traça-se a base de rodas AoBo. Quando A mover-se para um ponto Ai da
curva circular, o ponto B mover-se-á para B1, determinado pela interseção do arco com
centro em A, e raio AoBo com o segmento AoBo; e assim por diante.
No caso ele uma combinação de veículos, a solução pode ser facilmente generalizada.
Basta tomar o ponto A como cenh o direcional do cavalo-mecânico. B será o pino-rei ela
primeira ca rreta; C, o centro do conjunto de eixos dessa carreta -- e assim por diante. A
trajetória de cada ponto está fisicamente vinculada à trajetória do anterior.

?

A trajetória descrita pelo centro da última carreta é chamada de curva de arraste. Já a
trajetória descrita pela extremidade traseira interna do veículo é chamada de trajetória
crítica (swept path) [RUSSO, 1995, p. 19]. Juntamente com a trajetória da extremidade
dianteira externa do veículo, a trajetória crítica delimita a varredura ou chapelona, isto é, a
área que será ocupada pela composição desde que inicia até quando completa a cUiva.
Determina-se a largura total de ocupação somando-se o arraste com a largura do veículos
mais um componente de segurança.
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O autor reconhece que a solução não leva em conta os aspect os dinâmi cos do
problema. Trata a questão apenas com base em seus aspectos cinemáticos, como se o
veículo não tivesse peso nem inércia.
Na determinação do raio mínimo de g1ro, é necessário considerar [SETTI e
WIDM ER, 199 3, p. 4 2]:
.,

• A indispensável transição do trecho reto para o trecho curvo;
• Que o condutor não consegue girar a direção instantaneamente;
•

Que ocorre um escorregament o lateral das rodas, cuj o valor depende do
coeficient e de atrit o pneu/via.

Em parte, a dupla de pneus irá opor-se a essa aceleração Apesar disso, é razoável
esperar, mesmo co m pequeno escorregamento e pavimento seco, uma pequena contribuição
lateral. O cálculo desse efeito dinâmico exigirá o conhecimento específico da distribui ção el o
peso do veículo.
Devido aos grand es pesos envo lvid os, não será .fisicame/1/e surpresa se a análise
cinemática for razoável apenas a velocidades muito ba ixa s (uns poucos quil ômetros por
hora), quando o ponto A moviment a-se em pista seca. Os efeit os das fo rças serão ainda
maiores se o paviment o não fo r hori zo nt al [GARLICK, 1993]. No entant o, embora em
alguns casos seja possível que os eixos traseiros rea lment e desloquem-se pa ra fo ra, a
sobrelargura é geralment e maior pa ra baixas velocid ades. Ass im, modelos baseados
apenas nas relações cin emáti cas poderi am ser usados pa ra prever a pi or situação
[SA YERS, 1986 , p. 54].

8.5.5. Modelos de computador
I Ex istem vários sr!(fltiares pa ra se determinar a trajetória de veículos em curvas.
RUSSO [ 1995, p. 25 e 26] relaciona dezoit o programas ele simulação e desempenho de
análi se ele veículos, elos quais pelo menos oit o se aplicam ao problema ele arrast e a ba ixa
vclociclacl e. Um dos mais usados é o AutoTl/RN, qu e simu la conversões el e veículos simples
e combinados em traçados específicos. o AutoTURN é baseado no path tracker, que é
deri vado do método ela '/i'{(c/rix l11tegrotor. 1
Comparado com o trad icional método ela 'Ji·actrix, o modelo Caltm 11 mostrou
resultados prat icament e idênticos para o SRC de 48 pés, com as vant agens el e muito maior
rapidez, eliminação dos desvios e de se poder determinar a trajetória para qu alqu er pont o.
Os result ados fi caram também muit os próximos aos obtid os em testes de campo.
Em relação às fórmulas matemát icas, as diferenças mostraram-se tan to mniores quanto
menor fo r o ângulo ele giro. Quando esse ângulo cresce, o valor ela sobrelargura obt ido pelo
computador também cresce, mas a uma taxa menor. O resultado sugere que, pa ra uma
rotação sufi ciente para que o veículo atinj a o estado estacionário, pode-se alcn nça r a
máxima sobrelargura determin ada pelos modelos mat emáticos. Os valores máx imos da
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sobrelargura obtidos pelas fórmulas e por computador foram os mesmos para caminhões
executando curvas ele grandes raios (mais de I00 pés, ou 30 m). Para raios menores, onde o
estado estacionário só é atingido para ângulos superiores a 180 grau s, a diferença pode ser
substancial [FONG e CHENU, 1986, p. 24].

8.6. Ruído e poluição sonora
( A emissão veicular de ruídos geralmente cresce com o peso bruto, o número de eixos e a
velocidade. Numerosos out ros fatores também influem na emissão de ruído, como projeto,
forma e configuração elo veícul o e condições da superflcie de rolamento. f
A FHWA desenvolveu uma fórmula para a emi ssão de ruíd o por grandes
ca minhões (em decibéis aju stad os para uma di stância padroni zada ), dados o peso brut o,
o núm ero de eixos e a velocidad e. Quand o se co mpara, por essa fó rmula , um DSR de
66 000 libras e um SRC de 60 000 libras, o resultado é que as emi ssões elos twins
resultam apena s O, I% maiores do qu e a dos semi-reboques, uma diferença qu ase
imp erceptível e devid a totalmente ao maior peso brut o. No entanto, como os twins
faze m 9% menos viagens do qu e os SRCs qu e substitu em, o efeito líquido será um a
redu ção das emi ssões de ruíd os dos grand es caminh ões.
fo a mesma forma, a polui ção atmosférica dos grandes caminhões está relacionada com
os veícul os- km percorridos/ Os modelos dessas emissões geralmente não leva m em co nta as
configurações ou classes el os veículos/ Como o uso dos IH'ins reduz o total de veículos-km
percorridos, sua introdução contribui pa ra a redução da poluição causad a pelos grand es
ca minhões, na mesma proporção da redução da frota [TRI3-SR 2 1 I, 1986, p. 182)./

8.7. Resumo e análise
I .( Devido à combinação de efeit os como o mél iOr peso por c1xo (result ante ela ma1or
capacidade volumétri ca do veículo), distribuição menos uni lorme de ca rgas e disposição
cl esf'avorável dos eixos, os / 11'1/Js aumentam em 9 1% o desgaste dos pavim ent os 11ex íveis
e em 3 I% o desgaste dos pavimentos rígidos em relação aos SRCs nort e-americanos.\
No Brasil , quando co mparado co m um SRC de 40 t, o DSR aumenta o desgaste do
pav iment o rígido em 5 1% e do pavi ment o nexível em 150% por veículo. Esses va lores
são sigiflca tiva ment e maiores do que a red ução elo número el e viagens que proporcionam.
O DSR acarretari a exatament e o mesmo desgaste que o provocado por um SRC de cinco
eixos, sendo três distanciados (45 t), pois ambos os veículos tem cinco eixos isolados. \
( 2) O DS R enqu adra-se rigorosament e nos limites de carga por eixo em vigor no país. A
utili zação de eixos iso lados no luga r de eixos em tandem já é praticada em semi -reboqu es
de cinco eixos para 45 t. Além do mais, o aumento do custo ele conservação em relação a
SRCs mais leves representa uma fração pequena em relaçao à redu ção de custos
operacionais proporcionada por essa configuração.
11 5

B. Obedecendo aos limites legais de carga por eixo e de peso bruto total, o DSR não traria
nenhuma mudança significativa na deterioração de pontes e bueiros, pois pequenas
mudanças nos carregamentos têm efeito insignificante nas estruturas e fundações
existentes, cujo dimensionamento é ditado pelo peso próprio. Além disso, os DSRs são
mais compridos, espaçando mais as cargas do que um SRC de cinco eixos e os bueiros
são projetados nos mesmos padrões de cargas das pontes.
4)_ Devido às suas características de desempenho e ao maior peso, DSRs americanos estão
mais sujeitos do que os SRCs a invadir acostamentos durante manobras, podendo
danificar sinalizações, meio-fio, ilhas e dispositivos de proteção. No Brasil, fatores como
a inexistência de diferenças de largura, peso ou arraste podem atenuar essa diferença.

f")

$. Como as cargas por eixo e o peso bruto são os mesmos, a introdução do DSR não
exigiria qualquer alteração nos projetos de obras-de-arte ou refo rço das já existentes.
Aparentemente, não haveria também alterações dos projetos geométricos, pois as
sobrelarguras geradas não seriam mai ores do que as exigidas pelos SRCs já
autorizados a circular.

G.

Graças à redução elo número de veículos, a introdução do DSR poderia contribuir para
reduzir a poluição sonora causada pelos grandes caminhões.
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CAPÍTULO 9

"
A EXPERIENCIA

OPERACIONAL NOS EUA

Este capítulo procura determinar os impactos elos twin tmi/er !meles sobre os custos de
transferência e de operação dos terminais. Analisa também que tipos de froti stas usam o
DSR, em que rodovias e que tipos de cargas transportam nos Estados Unid os. Explica ainda
porque a Europaprefere o Romeu-e-Julieta.

9.1. O TRC 1 americano
A ntes de abordar a questão elos tipos de froti stas que usa m o DSR em que classes de
estradas, é conveniente revisar, com base no TRB-SR-2 1I [ 1986, p. 220/22 1 e 64/69],
TRB-SR 223 [1 989] e HANSEN [1 979, p.24/25], a estmtura do setor norte-americano de
transporte de carga (a chamada indústria ele transportes ele carga ou tmcking indusiJ:>/ ) e as
mudanças que sofreu em 1980, com a clesregulament ação.
Regulamentado pela JCC-Interslate Commerc.:e Comission, órgão criado em 1935 para
facilita r o comércio entre os Estados, o setor tinha, até então, classes de operadores
claramente definidos. Os dois grupos mais import ant es são os dos transportadores a frete

,,
1 Tmnsporte Rodoviário de Carga.
2 O conjunto ele todos os operadores de caminhões, sejmn pessoas fisi c:~ s ou jurídicas, façam tmnsporte de
c:~ rga própria ou :~ frete.
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(jor hire carrier3) e o dos transportadores de carglt própria (independenl, owner operators
ou priva/e carriers4) .

O transporte a frete, por sua vez, subdivide-se em interestadual (regulado pela ICC),
intraestadual, local e exceções (exempl carriers\
Quando destinado ao público, o interestadual de carga geral é executado pelas
transportadoras comuns (common carriers6); e quando destinado a outras empresas, pelas
transportadoras contratadas (contmct carries\ Tanto as transportadoras comuns quanto as
sob contrato podem operar as chamadas rotas irregulares, destinadas ao transporte de
produtos especiais (.\pecia/ commoditiel), isentos de autorização ela ICC.
O transporte interestadual realizado pelas transportadoras comuns e contratadas é
regido pela ICC, que estabelece como as empresas devem vender seus serviços, os tipos de
produtos que podem transporta r e as linhas e territórios -em que podem operar. A JCC
regula também quem pode entrar no mercado, as tarifas que cada transportador pode
cobrar, as exigências ele segurança e até os procedimentos para reclamações que os
embarcadores devem adotar.

,,

As transportadoras de carga comum têm rotas reguiarcs, enquanto as tronsportadora!>
sob co ntrato não têm rotas regulores e podem transportar coJJIIIIOdities espcciais. Amba s, no
entanto, movimentam cargn geral 9, geralmente fi·acionada (LTL- /ess than tmck/oad10), mas
algumas operam também com transferência de cargas completas (TL-tmckload carrier 11 ) .
Os tran sportadores privados ou independentes (indústria e comércio) são aqueles que
transportam suas próprins mercadorias. Correspondem no Brasil às empresas de ca rga
própria. Podem também transportar commorlities e prestar serviços a um transportador
comum ou contratado.
3

,,

Emprcsns cujo principnl negócio co nsiste em fornecer de trnn sporle pnra os bens de outras
emprcsns ou pessons.
-1
Emprcsns que tinham frotas para movi mentar suns próprias cargas e eram proibida<> de lr<Jnsportar n
freies para terceiros. mesmo que cs!>CS lc1ceiros tossem empres<~s do mesmo gmpo.
S Tra nsporlavnm cargas nilo sujeitas nos regulamentos da / CC. como produ tos ngríco lns llélo processados
c nnimai s domésticos.
<í
Empresa que oferece sc1Yiços de transporte ao públi co em geral de acordo com I<Jbelas públicas
reguladas
pcln flll erslnle Commerce Connni.,·.,·ivii-/CC. Era m obrigados a oferecer fretes em
condições idéntic<Js <1 todos os embn rcndores n<J ~re<J geogrMi ca em que eram auto1i 1ndos <1 <1 lm1r.
7
Transporlaclor<J cspcc i<J iiz<Jda em transportar medinnlc contrnto pam um número reduzidos
de ou Iras emprcs<Js.
R M~quina s. petróleo. produtos fri gori ficados, veículos motoriz<ldos. mnleriai s de conslruçilo.
clclrodo méslicos c outros que. gem i mente. exigiam equipnmcntos especiai s.
~
Cnlegoria que incl ui praticamente tudo. exceto g mndcs ca rregamentos de ce11as mCJCadodns especiais,
co mo petróleo, milquinas pesadns, produtos frigorificados, veículos. materiais de construç;1o.
mmlcira, eletrodomésti cos c outros produtos especí ficos estabelecidos pela JCC.
1O Transportadora especiali zada em pequcnns cargns de i números embn rcadores e inúmeros elesI i Jl<llnrios.
Um transportador de ca rga fracion<Jdn precisa ler umn bo<J rede de terminais distribuídos pela reg iiio a
que sc1vc. A l!:,'llllS deles (lmhs) podcrilo conccnlm r ca rgas vindas de terminais próximos c menores.
A atividade exige também frotas de coleta c entrega e frota de grandes cmninhões de transferência.
11 Frotisla que transfere ca rgas completas (lotaç;1o) dirclnmenle do embnrcndor nté o dcslinntéírio.
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Já os transportadores enquadrados como exceções (exempl), onde se incluem
transportadores individuais e as cooperativas, movimentam commodities não reguladas pela
ICC, como produtos agrícolas não processados (grãos e vegetais) e animais domésticos.

TADELA 9-l: ESTRUTURA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA DOS EUA
Comum

Regular
Irregular

Interestadual
Regulado
pela TCC)
TRANSPORTE

Sob contato

Regular
Irregular

Carga geral
Conunodities
. .
espee•a•s
Carga geral
Commodities
espccinis

A FRETE

rnt raestadual

RODOVIÁRIO
DE CARGA

Loc;-d

Exceçiio

Cooperativas
Autônomos
Empresas de
carga próprin

PRIVADO

Produtos
ngríeolas não
proccssndos
Animais
domésticos

FONTE: TRD-SR 211 li 98lí, p. <ílí).

Além dos trcmsporl r<; lncfll e estadull l c das exceções, estão forll do controle dfl JC('
os transportadores individuai s independentes (owner opemlors) c as cooperativas agt ícola s.
Os transportadores autônomos também fazem parte do sistema. Geralment e, não tên1
autorização da ICC e se especiali zam em transporta r produtos não sujeit os a controle (011
exceções) ou subcontratar serviços com froti stas autorizados.
O A4otor Carrier Act, aprovado em 1980, simpli fi cou as cx igencias pora o ent rado de
novos operodores, autori zou as empresas de cargo próprio o cobrarem frete, aument ou a
lista elos produtos não sujeit os a regulamento e ameni zou oS exigências para as
transport ado ros comuns operarem em rotas regulares. Essas mudanços obrandaram bastonte
as tradicionais diferenços entre os vá rios segmentos do setor de transport es. Assim,
tran sport adoras comuns hoje freqüentemente movimentam mercadorias sob contrato c
empresas de carga próp ria começaram a competir num mercado do qual estavam excluíd as.
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9.2. Aplicações dos VCLs 12

(\

Para melhor situar as aplicações dos DSRs, convém analisar a utilização de veículos mais
longos e mais pesados no mercado norte-americano, especialmente nos Estados do Oeste do
Mississipi. Segundo o Weslem Highway lnslilule [ 1992, p. 2], esses Estados oferecem boas
estradas, faixas e acostamentos adequados para veículos mais longos, pontes
suficientemente resistent es e, talvez, o fator mais importante, volumes de trilfego
relativamente baixos.
A dispe rsão dos assentamentos e centros urbanos da região cria necessidade de
veículos mais longos e mai s pesados, com múltiplas unidades, que possam ser deixada s
em diversos pontos de descarga . A maneira mais direta de atender a essa necessidad e
tem sido simplesmente adicionar mais uma carreta, longa ou curta , a uma combinação já
em uso, ga nhando-se, assim, de 30 a 100% mai s de volume, co m economia de 20 a 25%
de co mbustí vel.
Utili zando um único cavalo e um único motori sta, uma co mposição pod e deixar
uma carreta no depósiio dt:: utn l:li enie, engata r outra carreta e retornar à rodovia sem
ter que esperar que a original seja descarregada e recarregada. Cada ca rreta sozinha é
tão ou mai s longa do que um caminhão no "toco"P oi1 tru cado 1... e, ao co ntrário do
ca minhão, que tem cabi na e espaço morto entre ela e a carroçaria, todo o espaço da
ca rreta é reservado para carga.
As vá rias configurações de veículos combinados longos americanos apresentam
diferentes desempenhos. Por isso, encontram aplicações diferenciildas, descrit as pelo
f,Vestem f !ighwc~y Jnstitute [ 1992, p. 13 a 22].

9.2.1. Rocky Mountain Doub/e (RMD)
O RJ\,fD-m ckv motlllloin clouble, por exemplo, é uma configuração preferida por
muitos dos t1 anspolladot es 1egionai de cargas fra cionadas (LTL) do Oest e c por
transportadores que di spõem de poucos recursos financeiro s. Co mo são mais estáveis do
que os /IIIÍIIS e mais fáceis de manobrar do que os lumpike douhles, podem operar numa
extensa rede rodoviária.
Em termos de volume, é 36% mais produti vo do que os ll'estem douh/es. bn termos
de peso, tem, de acordo com a Rridge 1-"ormu/a, capacidade 4 I% maior. Devido ao seus
eixos adicionais em relação às co nfigurações convencionais, o eq uipament o tem elei to 35%
menor sobre o desgaste dos pavimentos e 25% menor sobre as pontes curtas típicas.

12

13
U

Veículos Combinndos Longos (em Inglês: Longer Co111hinalion Velticles).
Veículo simples sobre dois eixos
Ca minhiio com três eixos. o dianteiro mai s dois traseiros em/a/1{/em.
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Em junho de 199 I, o RMD operava legalmente em vinte Estados 15 . Em dois deles, o
veículo podia trafegar em todas as estradas estaduais. Mas a maioria exigia autorizações
especiais e ci nco Estados só permitiam o RMD nas rodovias a pedágio.
Havia também, na maioria elos Estados, algum tipo restrição operacional , por
exemplo, velocid ade máxima ( 45 mph), proibição de tráfego sob "tempo inclemente",
distância mínima em relação aos demais veículos (500 ou 600 pés), trafegar apenas na
faixa ela direita etc.
A maioria dos Estados não faz distinção entre os RMDs e os intermediate doubles
(veículos com duas carretas com comprimentos iguais ou diferentes, entre 30 e 40 pés).
Ambos têm características e aplicações bastante semelhant es, mas os intermediate doubles
são mais adequados para uso na agricultura, transporte de cargas a granel e mineração. A
facilidade para manobrar em áreas rurais e a compatibilidade com o tráfego rural tornam os
inlermediate doubles a configuração mais produtiva para transportar ca rgas em grande parte
do Oeste norte-americano.

9.2.2. TurniJike Doubles ( T D)
M

~

I

/' Já os 'l.D-tumpike douhles são preferidos por muitos transportadores de carga própria,
como por exemplo, os atacadi stas. Mas, devido às defici ências em curvas (elevada
sobrelargura), são confinados às rodovias interestaduai s e rodovias a pedágio e geralment e
são obrigados a desmembrar sua s unidad es para entregas dentro de cidades.

Os embarcadores usam o tumpike para maximizar càrgas transportadas ponto-a-ponto
(transferências) sem coleta s ou entregas intermediárias. Esta configuração é especialment e
efi cient e em situações onde os limites de volume são import ant es, pois sua capacid ade
volumétrica é duas vezes maior do que a ele um semi-reboque convencional.
O tumpike doub/e é a mais estável configuração de toda a famíli a dos douhles.
Pesquisas comprovaram que as carretas mais longas têm grand e resistência ao tombament o.
Em junho el e 199 J, dezesseis1" Estados autorizava m a operação elo / D, a n1aiot ia e111
rodovias especificas, com restrições operacionais semelhantes às já registradas para o R/v/0.

9.2.3. Triple Trailer (TT)
I Por sua vez, os triples são extremamente eficientes para tran sportadores de
encomendas e cargas ele bai xa densidade. Eles viram co m relativa faci lidades em esqu inas,

15

16

E m rodo,·ins comuns: A lnsb . A ri zonn. Colornclo. lclaho. Monl ~tllél. Nebraskn. Ncvncl:1. Norlh Dnkola.
Oklnhomn, Oregon, Soulh Dakolél. Utah. Wn shinglon c Wyoming. Em rodovin s a pecléígio: Indi ana.
Kan sns. Mnssnchusclls. Ncw York c Ohio.
Em rodo,·ias comuns: A laska. Arizona. Colorado. ldaho. Monlana. Ncbraskn. Nevada . Norlh Dakola.
Oklnhoma. Soulh Dnkotn c Utnh . Em rodovias a pcd~gio: Floridn. lndiann. Knnsas. Massnchuscllts.
New York c Ohio.
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desgastam menos os pavimentos e as pontes do qt~e os doubles e geralmente têm operação
restrita às rodovias interestaduais e outras com capacidade elevada ou pouco utilizada.1
Essa configuração tem grande eficiência no transporte de cargas fracionadas, pois
permite ao operador coletar e entregar unidades de carga em múltipl os pont os de uma
mesma rot a. Para cargas leves, o veículo assegura 50% a mais de volume do C]Ue o twin .

!Os·trip/es são especialmente apropriados para grandes áreas de população dispersa e
longas distâncias entre os pontos de entrega. A opinião desfavorável de alguns órgãos
públicos, devido a um menor liminr de estabilidade dessa configuração, tem sido
compensada pela maior atenção à manut enção do equipamento, qualificação do motorista e
seleção de rotas. Como conseqüência, os índices rea is ele segu rança dos trip/es são melhores
do que os de qualquer outra combinação de veículos. c·
• Além do mais, considerando sua maior capaciclade,dent ro dos mesmos lim i tes de
carga por eixo e pbtc, redu zem os danos aos pa vimentos em 25%. Pesqui sas mostram
que eles geram cerca de 20% menos jatos e respingos do que as confi gurações que
usa m eixos em tand em.
Em dez anos ( entre 1 9~3 a 1992), registraram-se apenas nove mort es resultantes da
operação elos trip/es em centena s de milhões de milhas de viagem. Em j unho el e 199 1, a
operação dos lrip/es era permitida em C]Uatorze Estados

17

ameri ca nos. Seu uso está restrito

a rodovias interestaduais e de quatro faixas e sob restrições de operação muito semelhantes
às obedecida s pelos RJ.;/D e 1D.

9.3. Vantagens dos twins
Com uso muito mai s amplo do que o dos veículos combinados longos ana lisados no bloco
ant eri or, o /l l'in tmiler tmck pode tral'egar livremente em todo o sistema ele rodovias
1

federa is ou estad uais designadas pelo governo ll mcri ca no ~ .

No tran sporte de ca rgas de baixa

tk11~ idade,

substit ui cnm vantagem o semi-reboque

convencional. KOLLTNS, R. W . [ 198 1, p. 951 estim a em mais ele I S% a redu ção ele custos
operacionais e em 20% a economia de combu stível obtida com a substit ui ção de um semi reboque co nvencional pelo DSR no tran sporte de carga geral fra cionada.

I

A troca dos SRCs pelos DSRs resulta em ganhos de produtividade. Com um twin. o

fro t ista pode transporta r maior volume ou maior número de unidades de ca rga, eliminar
custos ele manuseio das cargas nos terminais e redu zir a quilometragem percorrida. ,
' Constata-se, em compensação, ligeiro acréscimo em outros custos menos signi fi cativos,
como o ele movimentação das carretas nos terminais, os investi mentos em fl·ota e termin ais,

17

Estadas comuns: Arizonn. Colorndo. Idnho. Montnnn. Ncl>rnskn. Nevnda. North Dakotn. Oklahomn.
Orcgon , South Dnkotn c Utn h. Estradns n pcdAgio: lndinnn . Knnsn s c O hio.

JH

V~jn capítulo~ .
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a manutenção dos semi-reboques, os salários dos motori stas, o nsco de ociosidade
provocada pelo desbal anceamento de fluxo etc [TRB-SR 2 11 , p. 255]. I
/ Mas o resultado final será a redução elos custos de transferência, que representam
48% dos custos da carga geral, e das despesas de manuseio, que representam 2 1% dos
custos da carga geral [TRB-SR 2 11 , 1986, p. 72]. ,
(I

9.3.1. Maior capacidade cúbica
Duas carretas de 27 a 30 19 pés (8,20 a 9, lO m) comportam um volume de ca rga
maior do que uma única de 45 a 53 20 pés 13,7 a 16, 15 m). Teori ca mente, quando se
comparam dois IIFins ele 28 pés (8,5 m) co m um semi -reboqu e de 45 pés ( 13,7 m) co m
largura anterior ao STAA-82 2 1, o ganho seria de 32,2% 22 (tabela 9-2). Se as ca rreta s
ti verem a mesma largura e a mes ma altura, o ganho teórico cai para 24,4% 2 ~; e se o
DSR de 28 pés for comparado com uma carreta de 48 pés com a mesma largura , a
diferença cai para 16,7% 2 ·'.

TABELA 9-2
VOLUMES TEÓTHCOS RELATfVOS: OSR X SRC

CONF IGURAÇÃO

COMP RIMENTO
( m)

VOLUME
RELATIVO

Semi-reboqu e de 45 pés com 96 pol de lnrg . (pré-STAA)

I~ . 7 1

1no.o

Semi -reboque de 45 pés com i 02 pol de larg.a (pós-STAA)

13,7 1

I 06.3

Semi -reboque de 48 pés com I 02 pol de larg. (pós-STAA)

14,6 1

11 3,3

--

OS R de 28 pés com I 02 pol de larg. (pós-STAA)

2 x ~U3

-

17.06

132.2

fi'ONTE: TRB-S il 2LI JICJHlí, Jl. CJSJ.

ICJ

20
21

22
23
24

A proposla Turn er sugere dimcns;1o de :n pés. mas npenas pnrn co njunlos de, no mínimo. sele ei xos.
Mesmo usn ndo menores l i miles de carga por eixo ( 15 000 libms por ei:-;o simples c 25 000 librns por
conjunlo de ei xos em tande111) essn configurnçào e:-;igirin cargn de. no mínimo 17 libras/pé cÍibi co para
nlingir seu limil e de peso brulo [TRB -SR 227. 1990. p. 68 1.
Dimens;lo que, qunl ro nnos nl nís. começava ganhar acei laçiio nos EUA (SR-227. 1990. p. (Jg).
O STAA-~Q aulori zon o anmcnlo da largurn dos DSRs c el os SRCs de 9ó para I 02 polegnclas.
Autori zou lnmbém mtmcnlos do comprimcnlo das carrelns do DSR de 27 pnra 2R pés: c elo
co mprimcnlos dos SRCs de45 pmn -IR pés (\·er cn píltdo 4).
(56/45) x ( 102/96) = U22
(56/45) = 1.244
(56/48) = 1, 167
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Um twin usando duas ca rret as de 27 pés (8,2 m) de comprimento e 96 polegadas (2,44
m) de largura tem capacidade volumétrica de aproximadamente 96,3 nr~ (3 400 pés cúbicos),
alcançando esse limite (cube out) à densidade relativamente baixa ele 12 libras/pé cúbico
( 192 kg/m 3 (25 >), ou sej a, antes de atingir o limite de peso (tabela 9-3). Sua capacidade
máxima total de carga seria, portanto, de cerca de 18,5 t. Trata-se de uma capacidade
aparentemente baixa porque o DSR tem maior peso morto do qu e o SRC, devido ao dolly e
ao comprimento adicional Por sua vez, um SRC de 45 pés ( 13,7 m) pode transportar
apenas 82,1 m3 (2 900 pés cúbicos) e só usará sua capacidade total de carga se a densidade
for superior a 17 libras/pé cúbico ou 272,3 kg/m3 . Sua capacidade de carga alcança,
portanto, 22,4 t [HANSEN, 1979, p. 26). Um twin ele 27 pés tem capacidade de 3 600 pés
cúbicos, 23% maior do que a de um semi-reboque de 45 pés (2 925 pés cúbicos) rKOLLTNS
e SELVA,( 198 1, p. 195]
TABELA 9-3
VOLUMES COMPARAT IVOS DSR X SRC SEGUNDO HANSEN 11 979 1
roNFI CURAÇÃO

VOLUl'VlE

DENS. MAX.

(pé cu bico)

(lb/ pé cúbico)

SRC com 45 pés

2 900-2 925

17

DSR com 27 pés

3 400-3 600

12

FONTES: JJA NSEN, ]1 979, ll. 261 c KOLUNS c Scln1 [J9R1 , p. 19Sj

.Dad os mai s precisos sobre o assunt o podem ser enco ntrados no TRn-SR 223
l1 990, p. 77f6 , que estima em 3 I 00 pés cúbi cos27 e 17 libras/pé cúbico o volume c a
densidad e de máximo apro veitamento desse volume para um semi -reboque pré-ST AI\ ,
de 45 pés de comp riment o, largura de 96 po legadas (8 pés) e altura int erio r el e 8,5 pés.
Para o novo semi -reboq ue tipo STAJ\, com 48 pés de co mpri men to c I 02 polegadas
(8,5 pés) de largura , esses núm eros se alt eram para J 500 pés ct'1 b i cos~x c I.S lib ras/ pé
20
cúbi co, res pectivam ente. Já um S t!IA -double ele 28 pés alcança 11 200 pés cúbi cos
( I 19 m·~) e densidade de 12 libras/pé cúbi co.

25

I I ibra/pé cúbico = lU 535~ kg/O.o2XJ I 7 111.1= I ().0 IS kg/111 3 . I 1113 = J.:U I~ pés cúbicos

26

Embora omissa quanto ils taras do cavalo, das carretas c do
alturn das ca rretas.
Vn lor arredondado: 45x8.5xS.ll = 1060 pés cúbicos (86.6 m\
Valor arredondado: ~8x8 , 5x8, 5 = 3~68 (98.3 m3)
Va lor superes!imacio: 5óxR.5xS5 = -10-ló ( I 14.5 nr1)

27
2H

29
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clol~v,

esla ronlc explicila a largura c a

TABELA 9-4
VOLUNJE COMPARATIV O D SR X SRC SEGUNDO SR-223 [ 1990]

CONF IGURAÇÃO

VOLUM E
(pé c(Jbi co)

DE NS. MÁX.
(lb/pé c(Jbico)

Semi-reboque pré STAA de 45 pés (45:x 8,5 :x 8,0 pés)

3 100

17

Semi-reboque STAA, 48 pés (4 8

3 500

15

4 200

12

'I

X

8,5

X

8,5 pés)

ST AA-doublc de 48 pés (28 x 8,5 :x 8,5 pés)
FONTE: TRil-SR 223

li 990, p. 771

Os fretes movimentados pelos transportadores americanos de carga fi-acionada tinham ,
em 1986, densidade média de 12 a 13 libras/pé cúbico ( 192 a 209 kglm\

Com essa

densidade, um semi-reboque convencional de 45 pés ficava cer ca de I O mil libras abaixo do
limit e de pbt de 80 mil libras [TRB-SR 2 1 I , 1986, p. 7 1].
I Com um fll'in , o t ransport ador pode levar volume consideravelmente ma ior e, mesmo

assim, não exceder o lim ite de peso brut o. Por isso, a tendência das grandes transportad oras
ameri canas de carga fracionada que operam a nível nacional é usa r essa confi guração na
transferência entre grandes termin ais concentradores de carga (1111hs), onde podem
aproveita r melhor a cubagem adiciona l [TRD-SR 2 11, 1986, p. 96].

9.3 .2 . Men os qu ilômetros

ro d~d os

J\s estimat ivas de redução da qui lometragem rodada propor cionada pela ma1or
ca pacidade dos DSRs variam bastante.' No entanto, muitos executivos da área de transportes
acreditavam, em 1986, que dez desses veículos podia m fazer o mesmo traba lho que onze
SRCs. A s estimativas de redução dos custos ele transferência obtida con1 essa substit uição
va ria va m de 5 a 20%, mas a maio ri a delas co ncentrava-se nos I 0% [TRB-SR 21 I , 1986, p.
9 l J.\ () Fr(yl 'fi·qf/ic O islribution Sen 1ices Sllli~Y. citado pelo TRB-SI~ 2 1I , l1 9g6, p. 256 ],
estima que os DS Rs têm um custo por quil ômetro ap roximadament e 11% mais alto elo qu e o
elos SRCs. Como o aumento da capacidade volu métrica é superior a esse índ ice, conclui -se
que a util ização desse veículo redu z o custo da t.km transpor tada. \

J UNG [ 1969] , ap/1(/

TRB -SR 2 11 [ 1986, p. 2571, estimou que os custos do

t ran sporte de carga geral poderiam ser reduzidos em 4% pelo aumento da capacidade dos
veículos. O custo do quilõmctro rodado dos t u•i11s é I ,4% (para pbt de RO 000 libr(ls) a I ,8%
(pbt de 29 000 libras) mais alto do que o dos SR Cs. H á ligeiros aumentos nos custos de
depreciação e remuneração do capi tal e ele salários. Permanecem inalterados os custos
indi retos e de overhead, de pneus e de manutenção e serviços, enquanto os de combustível
so frem ligeira redução. A substituição do SRC de 73 200 libras pelo westem clou /J/e de
80 000 libras result ari a em economia de 16,6% a I 9,5% nos custos de transl'erência. Se a
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substituição fosse elo SRC de 80 000 libras pelo lwin do mesmo peso, a economia seria ele
13,6 a 16,8% [SELVA e KOLLINS, citados pelo TRB-SR 211 , 1986, p. 257 a 259].
ANDERSON [ 1983]. citado pelo TRB-SR 2 11 [ 1986, p. 266], calcula em 17% por
unidade de volume a economia de um lwin de 27 pés em relação a um semi-reboque
convencional de 45 pés; e em 24% a economia de um slmulard double de 28 pés em relação
a um SRC de 45 pés.
Essa va ntagem é muit o destacada pelas pequenas transportad oras americanas de ca rga
fracionada. Ao contrário dos grandes, que buscam cubagem adicional, os pequenos
operadores valorizam a redução da quilometragem rodada e do tempo ele manuseio, além
da maior rapidez do serviço (ver segundo bloco na seqüência).

9.3.3. Mais cargas unitizadas
Essa diferença torna-se ainda mais significati va quando se trata ele ca rgas unitizadas.
Dois semi -reboques de 28 pés podem transportar quatro marks (carga unitária CJUe pesa
geralment e entre 5 mil e I O mil libras e cuja expedição dispensa doca de carregamento),
enquanto um semi-reboqu e convencional leva apenas duas dessas unidades. No caso ele
cargas palet izadas utili zando estrados de 1,20x 1,00 m , a base das duas ca rretas do /ll'ill
comportaria 32 unidades, contra apenas 28 no SRC de 48 pés [TR13-SR 2 L 1, 1986, p. 255].

9.3.4. Elitninação de n1anuseios intermediários
lO uso do westem douh/e permite ao transportador redu zir o número de vezes em que
a carga é manuseada. A carga li-acionada (comum, encomenda ou itinerante) ex ige uma
grande rede ele terminais, espalhados por toda a área ele operação da empresa. O ideal é que
a di stância máxi ma ent re eles permita um ciclo de operações ele 24 horas. Esse ciclo inclui
não só o tempo ele viagem como também os tempos de transferencia das mercado ri as nos
doi s terminai s.
Quando um semi -reboC]ue conHtm com dest ino a um terminal /J chega a un1 te1lllinal
A, levando também carga destinada a um terminal C, ele precisa descarrega r essa última
carga (CJue será co nsolidada em outro semi-reboque) e receber outro carregamento
destinado a B, para completar sua lotação.
Um lwin que chega ao terminal A , com duas unid ades, uma destinada a /J, out ra
endereçada a C, não será descCl rregado. Em vez di sso, a segunda carreta será t ransíerida
para outro twin destinado a C. No seu luga r, entrará outra CCl iTeta, C]Ue já estava previClment c
carregada.\
Essa economia ele manuseto torna-se ex pressivCl, po ts, pa ra esse tipo ele operador,
especialmente, em curtas distâncias, as despesas de terminais represent am a maior pmte elos
custos operacionais. \
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Embora as est imativas de redução dos custos de manuseio vanem bastante,
concentram-se, grosso modo, na faixa de 9% [TRB-SR 211, 1986, p. 91 e 92]. HANSEN
[I 979] estimou essa mesma economia em I0%.
1 Além

disso, o transporte torna-se mais rápido, o que é muito importante quando se
trabalha com cargas urgentes ou expressas, que têm rígidos prazos de entrega. LANE
[I 987, p. li] inclui o uso de uma segunda unidade tracionada entre as estratégias
empregadas pelas empresas avançadas de transporte~ 0 para tornar a carga e a descarga mais
convenientes para os embarcadores e evitar demoras associadas à espera pelo carregament o
'
das carretas.
DELANEY [1986, p. 39] cita o caso de um fabricante de carpetes qu e precisava
transportar sua produção de Dalton, na Geórgia, para o mercado da Califórnia. Os custos de
transferência por rodovia ou por pig~y-back era m virtualment e os mesmos. No entant o, o
tempo médio de entrega foi reduzido dos doze dias elo piKKy-back para 52 hora s pelo
double leve.
Essa redução de custo e de prazos pode ser maior ainda se a transportadora eliminar o
lllanuseio também nos terminais de origem , utilizando conjunt o de um cavalo mai s uma
carreta intercambiável dos flttins para reali zar a coleta das mercadoria s desti nadas a cada
terminaP
, FARREL [1984], citado pelo TRB-SR 211 [1986, p.256], vê vantagens na utilização
dos twins no transporte el e cargas fi·acionadas em mercados de baixa densidade de tráfego,
típicos do Oeste americano. Uma carreta menor pode ser mais rapidament e lotada c
despachada diretament e ao destino em extensas áreas geográfica di spersas. Os circuit os de
menores di stâ ncias também tornam menores lotações mai s vantajosas, porque podem ser
manuseadas ele maneira competitiva.
Da mesma forma , .IUNG, a;md TRB-SR 2 11 [ 1986, p. 257], co nstatou que <1
Aexibiliclade dos twins reduz o custo elo carregament o e que, para um ca rrega mento simples
de 13 000 libras (cerca de 5 SIOO kg), a redução elo custo do embarque chega a 25%.

9.4. Desvantagens dos twins
Se o emprego dos /ll'ins reduz alguns custos, em compensação, cria problemas logísti cos e
operacionais e aumenta ligeiram ent e alguns outros custos. E ntre eles, o custo ele
movimentação das ca rretas nos terminais, os investimentos em veículos e nos próprios
terminai s, os custos de manutenção c os salários dos motorista"
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9.4.1. Problemas logísticos e operacionais

.,

Em muitas aplicações, a distribuição da carga por duas carretas provavelmente
resultará em redução e não em aumento dos custos logísticos, particularmente no frete geral.
No entanto, há casos em que a utilização dos DSRs pode trazer problemas logísticos e
operactOnats .

I É ele se esperar, no entanto, que os custos logísticos associados a tais problemél s
declinem ao longo elo tempo. Na medida em que a nova configuração for se tornando méli s
comum , ·embarcadores irão modifica ndo suas instalações e procedimentos para melhor
acomodar os novos veículos.
\Ao analisar as implicações dél possível adoção dos veícul os sugeridos pela chamada
Pmposta 7ill'ner'1 , o TRB-SR 227 (1990, p. 56 e seguint es] relaciona, com bélse em
pesquisa entre froti stéls, vári os problemas logísticos e operélcionaís criados pela operação
dos douh/e.\·. Embora em alguns casos, em menor escala32, esses problemas estão present es
também na operação elos DSRs:

M anobmbilidade - Douhles com dollies ele lança úni ca·~ 3

não podem cl<1r
!marcha -a-ré. Assim, posicionélr a CéltTeta pélra carga e desca rga pode se tornar mnis clilicil
em algumas condições, por exemplo, em fél zendas, cant eiros de obras ou pequenas lojas ele
vareJO.
1

R estrições de espaço - Pélra serem processnclos no terminal , os doubles precisélm

ser clesengataclos e cnda um conduzido separadnment e, ele ré para n docn. O processament o
mai s efi cient e ex ige uma ba ia para cada cmTeta. O embarcador ou destinatário pode não
di spor no pátio de espaço suficient e para cl esengn tar dua s carretas ou ele docas ex tras p<~ra
carga e descarga.

Te mpo de carga c descarga - Os cloubles necessitam mais tempo de
proce. . amento por veículo c, geralmente, também mélior tem po por unidnclc parn ca 11 egar c
desca rregar. Isso se aplica a H.trgões em docas, bnsculcmtes em construções ou tnnques.
Ca rregar as duas carretas simul taneamente pod e acelerar o processo, ma s isso ex ige
investimento de capit al em docas ad i ci onai s~ Nu ma pesqui sa com tra nsportadores de carga
fracionada (LTL) sobre a adoção dos DSRs. muitos frotistns informaram que fo ram
obrigados a faze r investiment os parél ampliar o número ele portas elos terminais parn
processar com eficiência as carretas adi ciona i s~ O estudo estimou que a substituição elos
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1\presenl<lda em 19R~. a Proposta Tumer preconiza veículos de mn ior peso bruto c com menores
cargas por ci:-:o co rno forma de se numenta r n produtividade do tmnsportc c se reduzi r o desgaste dos
pnvimentos.
As carretas s:lo nwis cu rtns c o pbt é menor.
Comumente chamados <lc .-1-tlollie.\·.
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semi-reboques convencionais pelos twins exige 1/3 de portas adicionais e que o custo de
cada porta chega a US$ 30 mil, ou seja US$ 0,02 por milha \ [TRB-SR 2 11 , 1986].

Instalações seguras para carretas - Muitas operações com doubles, especialment e
com cargas fracionadas, exigem que o motorista deixe uma ca rreta num loca l
int ermedi ário e
prossiga co m a outra até o destino linal, sem esperar pelo
desca rregamento da primeira. Ma s muitos transportad ores não di spõe de área segura
capaz de proteger essa carreta co ntra roubos.

/ Múltiplas cargas e desca rgas- Muitos froti stas costumam usa r os doubles em
viagens de simpl es transferência, isto é, com uma única carga e uma única descarga (por
exemplo, de uma úni ca indústri a para um armazéns), mas encon tram dificu ldades em
utiliza r o veículo em percursos com muitas paradas (por exemplo, origem e1n um
arma zém de ca rgas com destino a muitos varejistas). Múlt iplas paradas cna m
dificuldades de manobras, espaço de carga e descarga , especialmente quando as
mercado ri as são destinadas a pequenas in stalações. I

Desequilíbrios de flu xo - Em rotas que apresentam flu xos equi lib rados de
~;a rga

de ida e volt a, obtém-se excelen te aproveitamento da maior ca pacidad e dos
douhles . No ent ant o, nas ro tas ond e isso não aco ntece, tanto o temp o de espera para
co mpl etar a lota ção elo veículo quant o a ociosid ade da co mp os ição poderão crescer,
contribuindo para elevar os custos.

Cargas indivisíveis - Grandes máquinas, postes e outras cargas ind ivisíveis não se
adaptam aos doub/es.

Documentação - A introdução de um equipamento com maior capacidnde exige
adaptação no tamanho dos lotes de pedidos e tabelas de preço da s indústrias.

Capacidade de estoque do destinatário - O espaço de estocagem ou os tanques
de armazenagem ou outras insta lações do destinatá ri o podem ser tão pequenos que ele
prefira manter um estoque menor com entregas mais freqü entes, por ca minhões menores.
JCustos de manutenção - A quebra da pad1 on iLação do~ equi pament o:- 1edu; a
produtividade da mào-de-obrn de nHllllJt enção, aumenta o estoqu e de peçns e reduz o
volume de descontos.\.

Deseconomias de esca la - Grandes transportadores costumam obter ganhos de
escala com a utili zação de uma únicR co nfi guração ele veículo, graças no m11nento ela
densidade de tráfego nas linhas mais movimcntadRs. O uso de uma configuração ndicional
pode reduzir esses gn nhos.

9.4.2. Movirnentação nos terminais
Como as carretas têm que ser separadas e estacio nadas de ré duas vezes, pa ra
descarga, o custo ele movimentação nos terminais será maior. Esses custos, no entant o,
represent am menos de I% das despesas de uma transportadora rTRf3-SR 21 I, 1986, p. 92].
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A movimentação do segundo semi-reboque, em particular, exige a utilização de um
cavalo mecânico para empurrar essa carreta de ré com engat e para a barra do dolly no párachoqu e. Se a empresa empregar um trem tipo B canadense, que constitui um apêndice
int egrant e da primeira carreta 34 , o problema da movimentação e carregamento dessa unidade
torna-se ainda mais complicad o. O prolongamento da carreta da frent e, al ém de impedir a
intercambiabiliclade, é incompatível com muitas plataformas de carga c descarga, a menos
que sejam reali zadas modifi cações onerosas.
Esse problema vem sendo estudado pelos fabricantes canadenses de semi-reboques e
as soluções propostas vêm encontrando boa recepti vidade entre os froti stas. Assim, em
1988, a modificação chamada Goodbye Dolly estava ganhando popu larid ade rapidamente e
tornand o o trem 8 mais atraent e para o transporte de carga geral. Graças a essa inovação, a
extensão do chassi e a quint a-roda deslizam para frente, permitindo à primeira carreta entrar
de ré numa doca comum. Para resolver o mesmo problema, alguns froti stas instalaram
portas na frent e ela segund a carreta para permitir o acesso à primeira. Carreteiros estava m
usa nd o o segundo semi -reboque descarregando por trás e o primeiro, pela la teral, para
eliminar a necessidade de dcsengatar durant e a descarga. Uma solução mais elaborada é a
utili zação de baús lonados tant o nas laterais quant o na traseira·~ 5 [PE/\RSON, 1988, p. 1321.

9.4.3. Outras desva ntagens
O au mento do número de carretas eleva o custo de manut enção. As portas das
carretas requerem consertos e manutenção regulares, e os twins dob ram o número delas.
Além disso, o investimento po r uni dade também será cerca de 5 a 25% mais alt o TRB-SR2 1J [1 986, p.92].\
Alguns outros custos também crescem, especia lment e, os sa lários de motoristas,
ligeil·a mcnt e maiores. O /lf'i ll tem ainda maior tara, o que o torna inadequado para transport e
de lotações (TL) porque a capacidí!de de ca rga é reduzida. I
Todas essas desva nt agens, no ent ant o, são pequenas quando comporada <; com o<;
beneficios dos twins, especialment e, no transport e de ca rga fracionada. Entre 1983 e 1985,
mais de 90% das ca rgas transport adas pelos llt'ins no leste dos Estados Unidos e mais de
75% das cargas movimentadas por essa configuração no meio-oeste eram de empresas de
cargas fracionadas (L TL) rTRl3-SR 2 11 , 1986, p. 92).

9.5. Utilização dos twins
Ant es do STAA-83 , os fll!ins respondi am por menos de 4% de todas as vtagens de
veícul os co mbinados nos Estados Unidos. Essas viagens eram distribuídas de manei ra

3-t
3:'i

Ver cnpílulos 2 c 4.
Ta nto o bnsculamcnlo latem I qunndo os bnús lo nados jtí est<lo disponíveis no Rrasil.
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bastante. irregular entre as vá rias regiões geográficas e entre os vários tipo de rodovias
[TRB-SR 2 1 I , 1986, p. 82].

"

Com base em estatísticas de contagem de veículos da FHW A, estima-se que, em 1982,
56% dos veículos-mi lhas percorridos pelos lwins ocorreram na Califórnia. No mesmo ano,
os lwins foram responsáveis por 30% dos veículos-milha desenvolvidos pelos veículos
combinados na Ca li fó rni a, onde o uso dessa configuração era atípica, e por I 0% nos outros
Estados do Oeste e das Montanhas Rochosas. Nos Estados resta ntes, os /ll'ins realizavam
em 1983 menos de 2% do total de veícul os-milha rodados por veícu los combinados [TRDSR 2 11 , 1986, p. 74 e 82].
Incluindo a Califórnia, ant es de 1983, 63% das viagem eram em estrada s rurais; fora
da Califórnia, essa taxa crescia para 75%. Os lwins geralmen te são usados com maior
intensidade nas rodovias interestaduais. O transporte estadual e local tende a ser feito pelos
SRCs. Incluindo-se a Califórnia, em 1983, 55% das viagens eram feitas em rodovias rurais
interestaduai s e primárias. Excluindo-se a Ca lifórnia, esse número subia para 65% [TRB-SR
2 11 , 1986, p. 75].

.,

Transportadores regulad os pelo ICC (comuns c sob contrat o) operavam 03% dos
lll'ins das regiões Leste e Central e apenas 63% dos semi -reboq ues de ci nco eixos. Esses
operadores respondi am por 74% dos StAA-douh/es usados em ou tros Estados elo Oeste e
elas Montanhas Rochosas, mas apena s por 25% dos /lf'ins da Ca li fórnia, ond e essa
configuração era usada também por atacad istas, produtores de alimentos c madeireiros.
Fora da Ca li fórnia. as cargas mais comument e transportadas pelos westem doubles eran1
cargas fi·acionadas mistas e pequenas encomenda s. Na Ca li fórnia , porém, o nu1ior percentual
era constit uído por produtos agrícolas c alimentos, ist o é, cargas típicas dos SRCs.
Geralmente, as carroçarias dos /lt'ins eram furgõ es para carga seca. Mas, na Califórnia, havia
também plataformas. graneleiros c tanques. Em nen huma região se encontram volumes
expressivos de fllrgões frigoríficos ou para móveis fTRB -SR 2 1I , 1986, p. 791.
Embora seja teoricament e a composição mai s economica pa ra cargns de baixa
den sidade, o double leve só era bastant e usado para ca rga geral. Transportadores de carga
fracionada (LTL) representavam os maiores usuários em potencial do DSR, devido à
adequação desse equipamento às suas operações fTRI3 -SR 2 11 , 1986, p.71].
Os twins reduziri am a quilometragem das transferências de cargas fracionada s em
aproximada mente I 0% e custos de manuseio das cargas em 6%. Segundo esse estudo,
os benefícios elos SlAA-doul>les decrescem devido à necessidade de mF~ior investimenlo
c à elevação do custo do qui lômetro rodado . Os lll'ins têm, por exempl o. custos ele
motoristas e consu mo de combustível li geirament e ma is alt os elo que os elos semi reboq ues co nvencionais Mesmo assim o uso dos duplos semi-reboques leves poderia
redu zir o custo final do transporte em cerca de 2%. Admi tindo-se qu e 75% do
transporte de cargas fracionadas fosse feita por twins, isso signifi caria um a eco nomia de
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US$ 500 milhões anuais. Não se sabe em que extensão essa economia seria transferda
aos embarcadores [TRB-SR 21 I, 1986, p. 106 a I09].
Apesar das turbulências da regulamentação que vieram após a edição do STAA, esses
benefícios aumentaram substancialmente o uso dos twins. As vendas de carreta s tipo furgão
aumentaram de 60000 unidades em 1983 para I 15000 unidades em 1984 e a participação
dos semi-reboques de 27 e 28 pés nas vendas de carretas subiu ele 8% em 1982 para 22%
em 1984 [TRB-SR 2 11 , 1986, p. 87]. Essa participação cresceu para 26% em 1986 e caiu
para 17% em 1988 [TRB-SR 223, 1989, p. 75].
Dados da FHWA revelam qu e em 1986 os lll'ins eram responsáveis por 5, 7% de todos
os quilômetros percorridos pelos veículos combinados no Pais. Esse percentual chegava a
15, I% no Oeste/Montanhas Rochosas, 3,8% nos Estados e Planícies Centrais e 2,9% no
Leste [TRB-SR-223 , 1989, p. 81].

9.5.1. Razões para não usar

,,

Por muitas razões, com exceção dos operadores de carga frac ionada (LTL), outros
transportadores ele produtos ele baixa densidade não escolhem esse veiculo. Algumas dessas
razões estão relacionadas com a nat ureza elas sua s operações. Por exemplo,
elet rodomésticos, embora tenham baixa densidade, precisa m ser descarregados em
residências - normalmente, pela traseira elo ca minhão ou ela carreta. Da mesma forma , os
ca rreteiros podem não ter condições de usar efetivamente as duas carretas. Já os
transp01taclores de produtos agrícolas são geralmente fi·otistas independentes que desejam um
veículo versáti l e fáci l de manobrar nos pátios e estradas das fc1zenclas. Por isso, o SRC de dois
eixos tracionado por cavalo ele três eixos torna-se o veículo ideal [HANSEN, 1979, p. 52).
Os transportadores ele lotação (TL), por sua vez, encontram em semi-reboques mais
longos, como o de 53 pés ( 16, 15 m) opção mais adequada para as cargas ele baixa
densidade. Embora transportando maiores tonelagens elo que os sem i-reboques comuns, os
twi11s conse1v am-se bastante abaixo do limit e ele 80 mil libras. A moda do pbt era de 65-70
mil libras para os llf 'ÍIIS de 55-60 mil libras pa ra os SRCs. O pbt médio ficou em 60 mi l libras
para os DSRs e de 54 mil libras para os SR.Cs.. Constata-se uma ampla dispersão elos dados
no int e1v alo ele 25 mil a 80 mil libras. Isso é indício ele que, nem sempre o veículo trafega
lotado [TRB-SR 223 , 1989, p. 79 e 82].

9.6. Porque a Europa prefere Romeu-e-Julieta
U ma boa síntese do caminho trilhado pela Europa no transp01te ele cargas volumosas
pode ser encontrada em TRANSPORTE MODERNO [304, maio 1989, p. 14]. No final da
década de oitenta, a densidade média das cargas européias era ele 300 kg/m3. Dez anos depois, a
média situava-se em 200 kg/m~ e a tendência era para cargas ainda mais leves no fi1turo.
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Apesar disso, o uso dos duplos semi-reboques é praticamente inexistente na Europa,
onde a legislação limita o comprimento das composições rodoviárias a 18 m e dos SRCs a
15 m, alem ele restringir o arraste máximo. Qualquer veículo eleve ser capaz de executar uma
conversão dentro de uma faixa circular de raio externo igual a 12,5 m e raio interno de
5,3 m [RUSSO, 1995, p.20].
Poi· isso, a configuração mai s utilizada para cargas volumosas é o chamado Romeu-eJulieta36. Para ganhar espaço, esses veículos utilizam cabinas tipo top-sleep er (leito no alto
da cabina), algumas com apenas I,33 m de comprimento; e engates curtos (slmrt couplings),
que diminuem o espaçq entre os baús37 , mas mantêm a clirigibilidacle e a mobilidade do
conjunto.
Graças a tais artificios, é possível acoplar duas unidades de até 8,20 m e capacidade
total para até 120 m~, sem ultrapassar os 18 m. Um reboqu e de 8,20 m pode carregar
dezesseis pallets ISO ele I ,00 x I ,20m ou vinte pallets EURO de 0,80 x 1,20 m. Apesar ela
resistência ele alguns países, especialmente da AJemanha, a essa confi guração, em 1989
existiam cerca de 15 mil conjuntos como esse na Europa , 60% deles na Holanda, e o
mercRclo crescia sem parar.
A Holanda possui um centro para testes da segurança do engate curto, o Lelystad'J'estbaan, loca lizado perto de Amsterdã. A principal característica elo engate holandês é a
propriedade de se estend er nas ctnvas. Até 1989, esse centro havia aprovado quatorze
diferentes tipos de engates. Existem diversas variações, adequadas para eixos situados nas
extremidades do reboque.
H á engates cwi os com braços em A combinados com uma mesa giratória; com

engrenagens epicíclicas e pistões hidráuli cos; com mesas giratórias ligadas a correntes de
extensão; e com braços articulados e trilhos cleslizantes38 . Para ganhar espaço, a lança é
colocada por baixo da segunda carreta e o ponto ele articulação, bastante recuado.
Um bom exemplo dessa configuração é o Philips Concept, um super-reboque que
transport a I 18 m ~ de carga sem ultrapasSéll os limites de 18 m ele comprimento e 4 m de
altura. O segredo do sistema está no chassi, de apenas 85 em de altura, que utiliza suspensão
a ar de dimensões reduzid as e pneus menores que os comuns. lsso permite ao baú utiliza r 3
m de altura int crna39 (TRANSPORTE MODERNO 290, p. 2 11].
Essa flexibilid <~de tem seu preço. Diversas pélrtcs móveis do engate cwio, que trabalham
sob imensa pressão, requerem lubrificação constante e exigem, em certos casos, uma unidade
central ele lubrificação. As diferenças de carga entre as duas carretas exigem, quase sempre,
36
37
38

39

Ca minh<lo com ca rroçaria !racionando um reboque.
A lguns desses Yeículos chega m a ter npenas 15 em entre uma carreta e outm .
Na curvn, cilindros telescópicos ligndos ao reboque dinnteiro varin m de tamnnho, determinando o
deslocmnento do engate nos trilhos. O movimento de retorno é comandado por dois cilindros de ar
com d l\l1lns pneunuíticns.
As outras dimensões sêlo 8,05 m de comprimento interno (8.10 m no total) por unidnde e 2.44 de
lnr1,'11ra intcrnn (2.50 m no totnl).
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suspensão a ar. Um grande fi·otista, no entanto, estimou que o custo adicional por quilômetro
rodado não passa de 0,05 centavos ele dólar [TRANSPORTE MOD ERNO 304, p.l7].
Os adversários dessa configuração argumentam que, como o engate se estende nas ctuvas,
os limites legais estariam sendo burlados através de um engodo. Entre eles está a Alemanha, onde
a maioria dos reboques não passa de 7,15 m de comprimento. O engate curto enfi·enta oposição
também elos sindicatos de motoristas holandeses. Numa pesquisa entre os motoristas, 77% foram
contrários ao top s/eeper, por questões de segurança, conforto e conveniência. Na verdade, os
motoristas holandeses sentem-se mais protegidos e mais confo11áveis em cabinas de pelo menos
2,5 mele comprimento. Temem ainda que o top sleeper aumente os riscos em caso de incêndios
[TRANSPORTE MODERNO 304, p. 14].

9.7. Resumo e análise
I. O transporte de carga americano está suJeito aos regulamentos da ICC-Interstate
Commerce Comission, que divide os operadores em duas categorias básicas: os
transportadores a frete e os transportadores privados (de carga própria). Entre os
tran sportadores a frete, destaca m-se as categorias dos transportadores comuns e dos
transportadores sob contrato, onde se encontram os maiores operadores do DSR. O
lv/olor Carrier Act de 1980 abrandou bastante as diferenças entre os vários segmentos elo
setor ele transportes.
2. A di spersão dos povoados e centros urbanos dos Estados situados a oeste do Mississipi
cria a necessidade de veículos mais longos e mais pesados, com múltiplas unidades, que
possam ser deixadas em diversos pontos de descarga. Obtem-se, assim, maior capacidade
de carga, com economia de combustível e de custo operacional. 1
3. Os rocky mollnfain do11bles são mai s estáveis que os twins e mais fáceis de manoborar
que do qu e os fllmpike dollbles. \
4. \Dev ido às suas defi ciências em curvas, os tumpike do11hle.\· são confinados a rodovia s

int erestadu ais c rodov ias a pedágio c geralmente são ob1 iga dos a cl e!)mernbrar uas
unid ades dentro da s cid ades. É a mais estável de todas as confi gurações da fa míli a
dos douh/es. \
5. Eficientes no transporte el e cargas de baixa densidade com co leta e entrega em múltiplos
pontos, os trip/es têm arraste reduzido, mas apresentam bai xo limi ar de estabilidade.

6. \As vantagens el os lwins incluem a maior capacidade cúbica em relação aos semi-reboques
comuns (nove lwins de 28 pés substituem dez SRCs de 48 pés), a redução da
quilomet ragem rodada, a possibilidade transportar mai s cargas unitizadas e a eliminação
de manu seios intermediários. \

7. \As desva ntagens dos twins incluem estão o maior custo de movimentação das carretas
nos terminais, o maior investimento nos veículos e nos terminais, os maiores custos de
manutenção e os maiores salários dos motoristas. \
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8./0 uso elos doubles cria problemas logísticos e operacionais tais como impossibilidade ele
dar marcha-a-ré, exigência de maior número de baias, maior tempo ele processa mento por
veículo (a menos que se carreguem as duas carretas ao mesmo tempo), local seguro para
deixar a carreta no destino intermediário, dificuldade de operar em rotas com desquilíbrio
de flu xo, clifículdacle para transportar cargas indivisíveis, adaptação do tamanho dos
lotes à capacidade do equipamento e quebra de padronização da frota etc/
9. Os grandes usuários dos twins nos Estados Unidos são os transportadores comuns e sob
contrato regulados pela JCC. As mercadorias mais transportadas por por essa
configuração são ca rgas fracionadas mistas e pequenas encomend as. Na Califórnia, os
twins transportam também produtos agrícolas e alimentos.
lO.Geralmente, as ca rroçarias dos /ll'ills são fi.trgões para carga seca. Na Califórnia essa
configuração usa também plataforma s, graneleiros e tanqttes.
J J lOs rigorosos limites ele comprimentos dos veículos e de raios de gtro em vtgor na

Europa impedem a utilização do DSR e tem levado ao desenvolvimento de unidad es
Romeu-e-Julieta dotadas de engates especiais e tracionadas por cavalos de cabina
avançada c curta, que maximizam o aproveitamento do compriment o do veículo}
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CAPÍTULO 10
,...

A EXPERIENCIA E A
OPINIÃO DOS OPERADORES
BRASILEIROS
Neste capítulo, leva nt am-se a incipiente experiência brasilei ra com o DSR e a opinião dos
operadores sobre esta co nfiguração. A maior parte dos dados foram colhidos através de
questionário estruturado. Sete transportadoras de ca rga comum fracionada foram visitada s
pessoalmente e as info rmações obtidas, usadas para compl ementar os resultados numéricos.
Foram visitadas também as duas úni cas usuárias do DSR no Bra sil.

10.1. Estrutura da pesquisa de campo
Foi desenvolvid a uma pesq ui sa para levantar dados sobre as rotas, densidades de carga,
configurações utili zadas no transport e brasileiro de carga volumosa, disposição dos l'rotistas
de usar o DSR, restrições legais a que eswriam dispostos a se submeter, cuidados
operacionais que esta riam di spostos a adotar, comprimentos id ea is das c;urctas, preferências
em relação aos tipos de dollies e em relação ao tipo de cabina etc.

10.1.1. Método utilizado
Utilizou-se um qu estionário estruturado e Cechado, contendo perguntas diretas, não
di sfarçada s. Embora exija questões fo rmuladas de maneint clara e cor ret a, este ntétodo
fac ili ta a quant iticação c a tabulação dos rcsult ados.
Naturalment e, esta opção tem desvantagens, tais como o baixo retorno, a fa lta de
nex ibilid ade, eventual difi culdade de quem responde para ent ender as perguntas com clareza
e di storções na amost ragem, uma vez que, geralmente, só as pessoas mai s int eressadas no
assunto costumam colaborar. No entanto, além de redu zir custos e evitar qualqu er intlu ência
do entrevistador sobre as opi ni ões do entrevistado, esta acabou sendo a únic<1 so lução
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viável, devido à grande área geográfica da pesquisa 1(o que impediria a entrevista pessoal) e
à extensão do questionário2 (o que inviabilizaria entrevistas por telefone).
O projeto-piloto incluiu o teste elo questionário. Para aprofundar algumas questões,
testar e corrigir a formulação elas perguntas, o formulario foi aplicado pessoalmente em dez
transportadoras do Estado de São Paulo~.
Na pesquisa principal, 548 questionário foram enviados pelo correio em dezembro de
1994, utili za ndo-se a lista de empresas que fornecem balanços para o anuário "AS
MAJORES DO TRANSPORTE", da Editora TM Ltda. As empresas que não devolveram a
pesquisa no prazo de um mês foram cobradas por carta. Nos casos em que o destinatário
alegou extravio da correspondência, o questionário foi reenviado.
Foram obtidas J25 respostas utili zadas na tabulação e outras cinco não computadas
por terem chegado após a conclusão dos trabalhos". Isso significa uma taxa de retorno de
23,6%, qu e pode ser consid erada boa.
A tabulação e o cruza mento das informações foram feitos utilizando-se o program a de
gerencia mento de dados d-Base 111 plus. Em muit os casos, utilizaram-se telefone e cartas
para escla recer dúvidas e solici tar in fo rmações adicionais.

10.1.2. Distribuição por especia lid ades
Para melhor anali sar certas questões, foi necessário segment ar os 125 operadores. Isso
apresenta alguma difi culdade, não só porque geralmente uma mesma transportadora opera
vári as especialidades, co mo também porqu e o número de combinações possíveis entre tais
especialidades é muito grande.
Para a finalidad e deste trabalho, parte-se da hipótese, baseada na experiência norteamericana5, de que o uso do DSR é bastant e compatível co m o transporte de ca rgas
fracionad as de baixa densidad e, pouco compatível com o transport e ele ca rgas comuns nào
fracionadas e pratica mente incompatível com o transport e de cargas especiali zadas.
particularmente daqu elas que ex igem carreta. e peciai .

2

J
-'
:'\

Todo o território n~cional.
D ezenove perguntas.
Nas visitas. foram levantadas outrns i1tfonnações, incluíclns neste capítulo.
Veja a relação dns empresas 110 ANEXO G.
Vejn os usos típi cos do twin arneri cn 11o 110 capítul o 9.
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Para testar tal hipótese, os froti stas foram divididos em três categorias convenientes:
1. Empresas que transportam exclusivamente carga fracionada ou que têm entre suas
especialidades o transporte de carga fi·acionacla;
2. Empresas que transportam exclusivamente ou têm entre suas especiali dades o
transporte de cargas comuns não thcionada s6 ;
3. Empresas que não moviment am carga comum, mas apenas cargas especializaclas 7.
A amostra contém 50 empresas do grupo 1, 39 empresas do grupo 2 e 36 empresas do
grupo 3. Computada por especialidade, a amostra contém a di stribuição ela tabela 10-1. Das
125 empresas, há representantes de dezesseis especialidades, predominando lotação (59),
carga comum fracionada (48), gra ndes massas (44), carga fra cionada urgente (3 I), ca rga
líquida (28), granéis sólidos (23) e carga siderúrgica ( 17).
TAUELA 10-l
ES PECIALIDADES DAS EMPRESAS PESQUTSAD AS
ES PECI A LIDA DE
L otaç<lo
Comum frncionnda
G ra ncles massns
Frncionncla urgente
Carga líquidnl!
Produtos per igosos9
Granéis sólidos/fert ilizantes
Cargas siderúrgicas
Bebidn s
Cargas f ri gori licndns
Contêi nercs
Cargas incl ivish·ci s
Produtos sensh·eis
Mud;~ nça s

Veículos ;.oero-k m
Valores
Lotaçno + Grn ndes Mnssns
frncionada (comum + urgente)

r.
7
H

9

EMPRESA S
59
46
H

31
29
27
25
17
l -I
11
11
10
7
7
I
I

PRO POR ÇÃO

1NT . C ONF.

0 , ~ 72

0 ,3 ~ ~- 0.5ó0

0,36R
0,352

0, 2 !U -0 , ~5 3

0,2~ 8

0.232
0.2 16
().2()()

0. 136
0, 11 2
0.088
0.088
0,0!:\0
O.OSó
0,056
O.OOS

77

0,00!:\
0.6 16

50

o'-100

0.26!:\-0,436
O. 172-0.32-1
o. 15l-;-0.30ó
O.I ~ -I -0.2 SS

O. 130-0.2 70
0.076-0.1 96
0.057-0, Ió7
0,038-0, 1 3 ~
0.038-0.1 38
0.032-0. I ) S
0,0 I6 -0.0%
0.0 I6 -0.0%
N :1o calcu lado
N<io ca lculado

0. 5.\ 1-0, 70 I
0,3 1-1 -0,·IRó

No segu ndo cnso. essns emprcsns podem ser cl assilicndns como mistns, pois tra nsportam ta 111o c:~ rga
comum ni'io f racionada quanto cargas c~ pcci ali Ladas .
Com uma ou mais especial izações.
Doze empresa nssi nnlnrnm t:~n t o " carga perigosa" qunnto " cnrga líquidn''. É mzon,·cl deduzi r que elas
trn nsportnm. nn vc rdnde. cnrga líqu ida pcrigosn (principalmenlc. nlcool c deri vndos de petróleo) .
Portnnlo. a somn das empresns que compõem os dois grupos dc,·em ser subl rnídas desse vnlor. Emborn
existam. de fn to, cnrgns liquidas n<io perigosas, a cl assi li c:~çi'io ~tdo tada no question:í rio deixou a desejnr.
Ver nola anterior. Os operadores desse setor mi o gostam dn denominaçilo " cnrgas perigosns··, trocnda
aqu i por " produtos peri gosos" .
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Das cinqüenta empresas do grupo 1, apenas dez operam exclusivamente com carga
fracionada, seja comum ou urgente; 23 transportam também cargas comuns não fi·acionadas
(lotação e grandes massas); enquanto dezessete atuam simultaneamente nos ramos de carga
comum e especializada; e dez delas operam em mai s de cinco segmentos. Isso indica
au sência de especiali zação na carga comum tl·acionada.
Das 39 empresas da classe 2, apenas dez dedicam-se. exclusiva mente à carga comum
não fracionada. As restantes têm especialidades que variam ele duas (quatro delas), três
(sete), qu atro (nove), cinco (quatro) ou mais de cinco (cinco). Persiste, portanto, a ausência
de especialização.
O gru po 3 apresenta maior grau de especiali zação. Nada menos do que 28 das 36
empresas dedi cam-se a uma única especialidade; cinco atuam em dois ramos, duas operam
em três setores; e somente uma atua em quatro segmentos.
A tabela apresenta também uma estimativa (com interva lo de confiança de 95%) da
proporção no universo das empresas de cada especialidade. Para tanto, utili zou-se a
proporção das empresas na amostra para se estimar a proporção existente no un iverso. Os
limit es inferior c superior fo ram determinados con forme H OEL [ 1972, p. 126] 10.
Como a amostra é relativa mente pequena, os intervalos de conri ança são grandes, o
que torna algumas diferenças (principalment e entre especialidades vizinhas quando li stadas
por ord em decrescente) não signi fi cati vas. Pode-se arirmar, por exemplo, gue não ex istem
di ferenças significativas entre a proporção da carga comum ll·acionacl a e as duas
especialidades acima ou as três abaixo dela, uma vez qu e seus intervalos de conliança
contêm int erseções. Conclui-se, portan to, que a carga comum fra cionada está entre as seis
especialid ades operadas pelo maior número de empresas. Da mesma forma, o transpo rt e el e
carga urgente está, na pior das hi póteses, ent re as oito especialidades operadas pelo llHlior
número de empresas.
Este peso fica mais evidente qu ando se fundem as duas especialidades numa única
classe. Fazendo-se o mesmo com as moda lidades luluç-lio e ~1w1de , 1//u.\.\(/.\ , resultam d o i ~
grupos que passam a liderar o setor. A carga comum fra cionada, no ent anto, passa a ocupar
a segunda co locação, fi cando a carga líquida em terceiro lugar, numa escala em que todas as
diferenças são estati sticamente significa tivas. Pode-se concluir, portanto, que a carga
n·acionada tem um peso signiri cat ivo na indústria de transportes, sendo operada por 3 1,4% a
48,6% das empresas do setor.

111

p' q'

l

p '- 1,96'\ \

W,)
'q'

< p < fJ'+ l ,96 -

11

11

p = proporçilo da especialidade no nni verso
p '= proporç:io da especin lidade na amostra
q'= I - p·
n = número de empresas nn nmostm ( 125)
I .% = va lo r de Zo.''''
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10.1.3. Area de atuação das empresas
As 125 empresas pesquisadas têm sedes em quatorze diferentes (tabela i 0-2) Estados,
principalmente em São Paulo (56 empresas), Minas Gerai s ( 18), Rio Grande do Sul (9),
Pa ra ná (8) e Santa Catarina (7).

TA BELA 10-2
ESTADOS E PAlSES COBERTOS PELA AMOSTRA
ESTADO OU PAÍS

QUESTION .
ENVIADOS

QUESTION.
RESPONDIDOS

EM PR ESAS QUE OPE RAM
NO ESTADO"'

Acre
Amazonas
Pará
Amapá
Roraima
Maranhão
Piauí
Paraíba
Ceará
Rio Grande do Norte
Pernambuco
Sergipe
Alagoas
Bahia
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

o

o
o
o

13

Par<~ ná

Sa nta Catarina
Rio Grande do Sul
Di strito f ederal
Goiás
Tocantins
Mato Grosso do Sul
rvtato Grosso
Ronclõn ia
Argentina
UJ'llguai
Paraguai
Chile
Total

4
2

o

o
o
o

()

o

o

o
3

I

9

2

I

-

1-

o

g

3

o

o

2

l
5

17

6X
13

18
3
6

5R

202
47
30

56

64

9

R

7

6
15
7
7

15
12
15
19
27
24
19
17
35
54
22
55
96
<lO

26
27
13
35

3

2

13

3

()

()

11

4

I

22

o
o

o

24

()

o

o

lO
5

o
o

4
3

()

o

-

o

o

3

54 R

125

489

* Entre as 125 que rcspondcrmn .
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As áreas de atuação das 106 empresas que forneceram esta informação
concentram-se nos Estados ele São Paulo (96 empresas), Rio ele Janeiro (55), Minas
Gerais (54), Paraná (40), Goiás (33), Mato Grosso (24), Pernambuco (24) e Mato
Grosso do Sul (22). Mas, todos os Estados e Territórios, além de quatro países
vizinhos (Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai) são cobertos, no mínimo, por uma
delas 11 . Cada empresa opera, em média, em 3,9 Estados.

10.1.4. Visitas pessoais
Com o objetivo ele co nhecer melhor a maneira de operar do setor, sete empresas de
carga fracionadas foram visitadas pessoalmente. São elas:
I. Classificada pelo anuário AS MAJORES DO TRANSPORTE (1984, p. 18), como

a terceira maior transportadora do país, a DOM VIT AL 12 realiza tran sporte
itinerante para todo o Brasil, exceto para o Centro-Oeste 13 ;
2. Com sede em São Paulo, o EXPRESSO ARAÇATUBA 1" atende ao Centro-Oeste
elo país . Transporta tipos variados de cargas secas 15. É especiali zada em ca rga
comum fracionada urgente, lotação e grand es massas. Transporta também carga s
n·acionadas perigosas;
3. O EÀrr>RESSO MJRA 16 opera transportando cargas ti-acionadas (comuns c
urgentes), lotação, grandes massas, bebidas e produt os perigosos do Rio de
Janeiro , São Paulo, Curitiba e Blumenau para todo o Centro-Oeste (Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Acre) e ainda para a Bolívia e o Paraguai .
4. Atuand o principalm ent e no transporte urgente ele produtos ele lil nn<1 cêuti cos, o
gnq)o ITD 17 opera pratica ment e em todo o Brasil;
S. Com sede em Rio Cl<1ro-SP, a PARTEZAN I 1 ~ opera nos Estados de São P<1ulo,
Minas e Rio de Janeiro;
6. Ded icada ao transpo1ie ele carga comum fracionada, a RAPTDO CO.tvfET /\. 19 opera
principalment e 1ws rotas de São Paulo, Rio de Jan eiro c Belo Horizonte p<lra o
Norte o Nord este exceto Manaus. Faz também a rota São Paul o-Porto Alegre;

11

12

1J
1-t
15
16
17

IR
19

A lgumas empresas nno cspccificnramtoclos os Estados em CJUC operam. limitando-se a iMonnações elo
tipo " todo o território nacio nnl" . " norte"' . " nordeste" etc. 1\ lguns ,·,Jiorcs podem. portanto. estar
superes! i mndos.
Otl\·idos o diretor A mero Carneiro Ribeiro c nsscssorcs.
A empresa ntendc Goi<inia c Brasí lia. mas nilo chega ao Mnto Grosso do Sul. Mnto G rosso e Rondón ia.
Informações prestndas por .loiio Carlos J<Jnwírio, gerente de Logíst icn .
A empresn chnmn essn vn riedade de '·bagulho".
Ouvido o diretor Cmlos Mirn c o gerente Operacio nal Valmir S. Almeidn.
Ouvido o diretor Gilvn n Ferreira.
Ou,·ido o diretor superint endente, Joiio Pnrtezani Neto.
O uvido o gerente Operacionnl. Edson Rnf<1cl.
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7. Com sede em Americana-SP, a TA-TRANSPORTADORA AMERICANA20
liga o interior de São Paulo à capital, ao Rio de Janeiro e ao interior de Minas.

10.2. Resultados da pesquisa
A seguir, apresentam-se alguns dos resultados da tabulação do questionário acrescidos de
informações julgadas relevantes, obtidas através das visitas pessoais.

10.2.1. Rotas em pistas duplas
Embora a extensão de rodovias de pistas duplas existente no país seja muito pequena,
constata-se que sessenta das 125 empresas pesquisadas ( 48%) têm pelo menos algumas
rotas nas quais a maior parte do percurso é feito em rodovias desse tipo21 . Esse índice
(figura 10-1) atinge 60% (trinta empresas) para as operadoras do grupo 1, 53,8% para as do
grupo 2 (21 respostas) e apenas 25% para as do grupo 3 (9 transportadoras).

FIGURA 10-1
Número de empresas que operam rotas de pista dupla
SIM

NÃOI

30

25

20

15

10

5

o
GRUPO 1

20
21

GRUP02

GRUPO 3

Ouvidos os diretores Adalberlo e Carlos Pansan.
Rolas onde as dificuldades para se obter autorização especial de trânsito para o DSR silo menores,
mesmo dentro da restriliva legislação atual (Resolução 63 1).
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É preciso verificar se existem diferenças significativas entre a proporção de empresas
de cada gmpo que opera em pistas duplas.22 . As diferenças entre as proporções obtidas para
as empresas dos grupos 1 e 2 não são estatisticamente significativas23 . Já as diferenças entre
as proporções obtidas entre as transpo11adoras das categorias 1 e 3 e entre 2 e 3 são
significativas24 . Pode-se afirmar, portanto, com nível de significância de 5%, que a
proporção das empresas de cargas comuns, fracionadas ou não, que operam rotas de pistas
duplas e sentido único é significativamente maior do que entre as de cargas especializadas.
Entre as sete transportadoras visitadas, as empresas que têm a maior parte de suas
rotas em pistas duplas são as de linhas mais cut1as, como a Transportadora Americana e a
Partezani, que ligam o interior de São Paulo ao Sul de Minas e ao Rio de Janeiro; ou
empresas que, mesmo atendendo a uma área geográfica maior, operam nos Estados elo Rio
e São Paulo, como é o caso da ITD Transportes.
Há empresas que, mesmo usando intensamente as rodovias de pista dupla, não se
enquadram na situação acima, porque fazem rotas longas. É o caso, por exemplo, da Dom
Vital; ou da Rápido Cometa, que atende a região Nordeste, mas não mantém uma linha
específica de São Paulo para o Rio25 ; ou elo Expresso Mira, que opera ele Rio e São Paulo
para o Sul e Centro-Oeste elo país; ou ainda elo Expresso Araçatuba, que liga São Paulo ao
Centro-Oeste.

10.2.2. Rotas mistas
Sessenta e quatro entre 125 empresas (51,2%) já operam as chamadas rotas nústas26 .
Segmentando-se a amostra, constata-se que essas rotas são operadas por 34 empresas do
gtupo I (68%), 18 empresas do grupo 2 (46, 1%) e apenas doze empresas (33,3%) elo gmpo
3 (figura 10-2).

22

De acordo com COSTA NETO (1991 , p. 118/119), esse teste pode ser realizado utilizando-se a
seguinte fórmula :

z-

1

p'l - p 2

~p'q'[(l l n 1 ) + (lln 2 )]

23

onde n 1 e n2 são os números de elementos das amostras, q' é o complemento de p'.
Com nível de signi!idncia de 95%, a hipótese de que a diferença não é estatisticamente significativa
será aceita sempre que o Z calculado resultar menor do que 1,96 22 e vice-versa.
Z(1 ,2) = I ,59

24

2 cl,3) = 3,22 e 2 c2.3) = 2,54.

25
26

As duas filiais apenas trocam caminhões vazios.
Aquelas onde ocorre carga c descarga num terminal intcnncdiário entre o início e o fim da rota.
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FIGURA 10-2
Empresas que operam rotas mistas

I·

GRUPO 1

SIM

i:l

GRUPO 2

NÃO

I

GRUPO 3

Existem diferenças significativas entre a proporção do grupo I em relação ao
grupo 2 e ao grupo 327 . Pode-se afirmar, com nível de significância de 5%, que é maior
a proporção das transportadoras de cargas fracionadas que operam rotas mi stas do que
nos demai s grupos.
A maiori a das empresas entrevistadas admite que, embora não seja grande, ex iste a
necessidade de se deixar cargas em terminais intermediários. É o caso, por exemplo, da Dom
Vital, na rota São Pau lo-Porto Alegre, passando por Curitiba e Florianópolis; ou do
Expresso Araçatuba em percursos como São Paulo-Cuiabá-Campo Grande, São PauloBauru-Araçatuba, São Paulo-Uberlândia-Goiânia, São Paulo-Rio Verde-Goiânia etc; ou
ainda ela Transportadora Americana no trajeto Campirias-Araraquara-Rio Preto. Para
elimin ar as rotas mistas, o Expresso Mira criou em Campo Grande-MT um tmnsit point28
para Cuiabá, Sinope, Dourados, Barra do Garça etc.
Alguns froti stas que não operam esse tipo de rota afirmaram que poderiam vir a criálo se pudessem substituir os atuais caminhões tmcados ou semi-reboques pelos DSRs. Entre
as sete transportadoras visitadas, a exceção é a Cometa, que não tem cargas ou descargas
intermediárias e despacha no mínimo uma carreta completa para cada praça destino.

e ~2.3l=

27

Zo.2J= I,98;Z0 ,3J=3 ,2I

28

Terminal intermediário de triagem e reprocessamento.

1, 13
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10.2.3. Cargas corn densidade inferior a 200 kg/m 3
Solicitou-se às transportadoras que estimassem o percentual das cargas por
elas transportadas que tem densidade inferior a 200 km/m 3 1291 . O resultado foi o da
tabela 10-3. Constata-se que mais de metade da carga de 47,6% (20 em 42) das
empresas de carga fracionada tem densidade igual ou inferior a 200 kg/m 3 . Esse
percentual reduz-se a 26,6% para as cargas comuns não fracionadas ( 8 em 30) e
para apenas 3,44% ( 1 em 29) para as cargas especializadas.
Na média, as proporções das cargas com densidade inferior ao limite fixado é
de 45 ,6% no grupo I , de 23,7% no grupo 2 e de 5,0% no grupo 3. Para verificar se
as diferenças entre as médias são estatisticamente significativas, realizou-se uma
análise de variância 30 .
Constata-se que existem diferenças significativas entre as três médias31 . Para se
identificar onde estão essas diferenças, pode-se analisar as variâncias dos três conjuntos ele
amostras dois a dois. Conclui-se que os percentuais médios de cargas com densidade
inferior a 200 kg/m3 são estatisticamente diferentes para cada um dos três gmpos de
iranspo1ladoi t:~P. As empfesas do grupo I têm proporção de cargas com densidade média
abaixo de 200 kg/m3 maior do que as do grupo 2. Estas, por sua vez, têm maior proporção
de rotas abaixo de tal limite do que as do grupo 3.

29
30

Valor correspondente a cerca de 12,5 libras/pé cúbico, considerado pelo americanos ideal pnra o twin
trailer tmck.
Conforme COSTA NETO ( 191 . p. l 5R a 159). no cnso de nmost1 as de tn mnnhos diferentes. tnl mHi lise
deve ser feita compnrnndo-se os valores F1 c F2·
2

SE
F.l =-·2

sn

F2 = FJ:-1,

r

,, -J:.a

SQR
2
Sn =L 11 - k

s

2
E

SQE

= -I I
/( -

2

"•=I . T. !. . --.Ti:

SQ'l:-'=

LJ

11;

•
"
LJ II;
i= l

J:

T2

SQT = SQR + SQE

SQR = Q - L - '
i=l

11;
i=l

T; =Soma dos valores da i-ésima amostra; Q; = Somn dos qundrnelos dos vnlores ela i-ésimn amostra;
T= Somn total elos valores; Q = Soma total dos qundrndos; SQE = Fonte de variação entre amostms;
SQR = Fonte de variaçil'o residual; SQT = Fonte de variação total; k = Número de amostras; n, =
Tamanho das amostras; a = Nível de signifícfincin.
31
32

Fc-alc· = 18,4; F tab= F(2,5•~.99)= 3,09
F c-alc(l,2)= 8, 11 ; Fc-al(l,3)= 54,93; F<"alc.(l,3)= 6,44
F,nb = 4,00 (aproximadamente).
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TABELA 10-3
CARGAS COM DENSIDADE MENOR QUE 200 l<g/m3 : PERCENTAGEM X
NÚMERO DE EMPRESAS (VALORES ACUMULADOS)
PERCENTUAL

o
2
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100
subtotal
N. responderam
Totais
S. Termos (Ti)
Médias
S. Quadr. (Qi)

GRUPO 1
2
2
2
6
7
10
13
16
18
21
22
26
30
31
35
36
39
40
42
42
8
50
I 915
45,6
118 425

GRUP02
13
16
19
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
26
26
26
30
9
39
71 1
23,7
58 187

GRUP03
22
22
25
25
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
7
36
145
5,0
5 025

SOMAS

101
24
125
2 771
26,4
18 J 637

10.2.4. Rotas e densidades
Se as variações elas densidades por rotas fo rem pequenas, a empresa, mesmo operando
com alto percentual de carga leve33 , pode sempre amenizar ou até eliminar o problema de
cubagem, combinando, num único carregamento, lastro de elevado peso específico com
cargas volumosas na parte superior elo baú. Se, no entanto, houver grande variação de peso
específi co nas rotas, esse artificio pode não funcionar. Por isso, solicitou-se também às

33

Cargas que atingem o limite de volume antes de completarem o limite de peso.
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transportadoras que estimassem que percentual de suas rotas têm densidade abaixo de 200
kg/m3 . Os resultados foram os da tabela 10-4.

TABELA 10-4
ROTAS COM DENSIDADE MENOR QUE 200 kg/m 3 : PERCENTAGEM X
NÚMERO DE EMPRESAS (VALORES ACUMULADOS)
PERCENTUAL
GRUPO 1
GRUP02
GRUPO 3
SOlVIA
o
3
11
21
35
12
2
3
21
36
3
3
13
21
37

5
10
15
20
25
30
40
50
60
65
70
80
90
100
Subtotal (n)
N. Responderam
Total

4
8
9
12
13

17
21
25
28
29
31
33
35
43
43
7
50

17
18
18
18
18
19
20
21
21
21
21
23
23
27
27
12
39

22
24
24
25
26
'>7
~·

27
28
28
28
29
29
29
29
29
7
36

43
50
51
55
57
63
68
74
77
78
81
85
87
99
99
26
125

Conclui -se que existem diferenças significativas entre os percentu ais médios elas
rota s . A nível de significância de 5%, todas as diferenças entre as médias, tomadas duas a
duas, são estati sticamente signifi cantes. As empresas do grupo I têm maior proporção de
rotas com densidade inferior a 200 kg/m~ do que as da categori a 2. Essas, por sua vez, têm
maior proporção de rotas com tal característica do que as da classe 3.
34

No caso particular das sete empresas visitada s pessoalmente, constatou-se que apenas
duas tinham rotas com densidades diferenciadas. Uma delas é a Partezani, ond e as latas ele
alumínio transportadas são sensivelmente mais leves do que as cargas de outras rotas. Outra
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foi a Mira, na movimentação de produtos da Hering de Blumenau para Foz do Iguaçu. Nos
demais casos, as densidades por rotas foram uniformes.

10.2.5. Densidade das cargas fracionadas
Solicitou-se às empresas do grupo A, através de carta posterior ao recebimento do
questionário, que estimassem a densidade média das cargas fracionadas que transportam.
Essa estimativa, naturalmente, é bastante imprecisa. Foram obtidas 29 respostas, que
permitiram a montagem da tabela 10-5.
TABE LA 10-5
ADERÊNCIA DAS DE NSIDADES DA CARGA FAC IONADA
A UMADISTRIDUIÇÃO NORMAL
DE NS ID.
MÁXIMA
(l<g/m

3

FREQ . R EL.
AC UM.

VALOR
DEZ

DIFE R ENÇAS

- 1,92

FR EQ. R EL.
TEÓRICA
ACUM.
0,0274

2

0,0690
0, 1034

- 1,45

0,0735

-0,0299

0, 1379

-0,98

0, 1635

0,0256

lO
14

0,3448
0,48 28

-0,5 1
-0,04

0,3050

0,0398

0,4840

0,001 2

20
22
27
29

0,689 7

0,44
0,9 1
1,38
1,85

0,6700
0,8 186
0,9 162

-0,0197

)

O, 1-40
41-80
8 1- 120
12 1-1 60
16 1-200
20 1-240
24 1-280

.~

FREQ. ABS.
AC UM.

28 1-320
32 1-360

3
4

0,7586
0,93 10
1,0000

0. 9678

-0,04 16

0,0600
0.0 148
-0,0322

d,.,:,. = 0,2530

O quadro mostra que quatorze das 29 empresas (48,3%) el e carga fracionada operam
com carga el e densidad e aba ixo de 200 kg/nr' 135 1,Na faixa de 160 a 240 kg/m3, id eal, em
termos de custos, para DSRs entre 8,60 a 9,'10 m de comprimento36, estão dez empresas
(34,5%). Na faixa inferi or a 160 kg/nr', onde DSR mais longos poderiam reduzir os custos,
situam-se outras dez empresas37 (34 ,5%). As nove restantes (3 I ,0%) operam mercadorias
com densid ades superiores a 240 kg/m3 , para as quais o DSR só teria menor custo
operaciona l em rotas mistas.
A densidade média obtida foi de 202 kg/m3 , valor estatisticament e igual aos 200
kg/m3 fi xados como limite para a carga volumosa. Apesar do pequeno tamanho ela amostra,
35
36
37

Essa proporçilo é compath·cl com a obtida para as 50 empresas de ca rga fmcionada através da
pergunta direta sobre a proporção de carga com densidade abaixo de 200 kg/m3 .
Veja capítulo 1-L
Mercadorias de grande volume e baixo peso específico, como produtos de higiene e limpeza,
embalagens de plcístico c de alumínio para bebidas, encomendas, calçados, confecções c
eletrodomésticos.
-
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a média é estatisticamente compatível com o resultado obtido, sete anos atrás, para a carga
fracionada americana, de 13,15 libras por pé cúbico (21 O kglm\ O desvio-padrão vale 85,
indicando grande dispersão. A carga fracionada americana mostrava uma distribuição
assimétrica, com a cauda para a esquerda [KOLLINS, 1988, p. 23]. No caso da amostra acima,
no entanto, um teste de Kolmogorov-Snúrnov, com nível de significância de 5%, mostra que os
dados aderem bem a uma normal, com média 203 e desvio-padrão 85 (figura 10-3).
FIGURA 10-3:
Distl'ibuição das freqiiêncins acumuladas da densidade
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Entre as sete empresas visitadas pessoalmente, três operam cargas com densidades
próximas dessa média. São elas a Dom Vital (208), Expresso Araçatuba (215) e Rápido Cometa
(20 1). Há outras com valores mais altos: Mira (250), Partezani (250) e ITD (350). Apenas uma,
a Americana, que transporta corúecções e prod utos ele higiene pessoal, mostra densidade bem
abaixo da média (100 kglm\ Isso acontece também com parte (30%) da carga da Partezani,
constituída por latas vazias de cerveja, cujo peso específico é de cerca de 50 kglnl

10.2.6. Frota própria
As 116 empresas qu e informaram o número de veículos operam a frota própria da tabela
10-6. No global, a configuração mais utilizada (39,8%) é o cavalo de dois eixos tracionando
carreta de três eixos. Em segundo lugar ficam os ca minhões trucados (28,2%) e em terceiro,
os cavalos de dois eixos com carretas de dois eixos (15,7%), empatados com cavalos de três
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TABELA 10-6
FROTA PRÓPRIA DAS EMPRESAS PESQUISADAS
CONFIG UR.

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

TOTAL

UNID.

PERC.

UNID.

PERC.

UN ID.

PERC

UNID

PERC

1.Cam. truc.

13 12

53,8

139

6,2

297

19,8

1748

28,2

2.Cv.2E+Car.2E

44 1

18, 1

388

17,.2

144

9,6

973

15,7

3.Cv.2E+Car.3E

606

24,8

1010

44,7

853

56,8

2469

39,8

4.Cv.3E+Car.3E

53

2,2

7 11

31,5

206

13,7

970

15,7

5.Romcu-c-Jul.

27

1' 1

4

0,2

I

0, 1

32

0,5

6.Rodotrcm

o

0,0

5

0,2

o

0,0

5

0, 1

TOTAIS

2 439

100,0

2257

100,0

150 1

100,0

6197

100,0

Respostas

50

38

28

116

N. responderam

o

l

8

9

Total empresas

50

39

36

125

Vcic./empresa

48,8

59,4

53,6

53,4

Nem todas as diferenças são significa tivas. Numerando-se de I a 4 de cima pa ra baixo
as quatro principais frotas, só são estat isticamente diferentes as proporções das frotas 2 e 339
e das frotas 3 e 4. As demais não most ram diferenças significativas40 .
Essa hi erarquia sofre ligeiras alterações co nforme o tipo de carga. Nas o peradoras
de carga fracionada, o maior número de veículos é constituído por caminhões trucaclos
(5 3,8%), enqua nto as carretas leves (2 eixos) também melhoram de posição. Constatase que essas transportadoras util izam em maior escala do que as dema is os caminhões
trucados e os cavalos de doi s eixos !racionando carretas de doi s eixos, configurações
adequadas para o transporte de cargas de média ou baixa densidade. Junt os, esses dois
tipos de veícul os representa m 7 1,9% da fro ta total das transportadoras de carga comum
frac ionada, 23,4% da frota das tra nspo rtadoras de carga comum não fracionada e
29,4% ela fro ta das transportadoras especializadas. Em compensação, as carretas ma is
pesadas (3 eixos) gan ham destaque na s empresas dos tipos 2 e 3, onde representam
respect ivamente 76,2% e 70,5% da frota .

39

Aplicando-se a fórmula

p '- 1,96

Ff
'q'

< fJ < p'+ 1,96 - - ,
11

40

resultam intervalos de conliança 0,09 1-0,223 para a proporção da frota 2 ou 4; e de 0,325-0,471 pilra
a proporçé1o dil frota 3.
A proporç<'ío da frota I tem intervalo de confiança 0,200-0,364.
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Não foram determinados os intervalos de confiança para as configurações médias
dentro de cada segmento porque as amostras são pequenas, tornando pouco significativas as
variações. Em compensação, a maior participação das configurações leves na classe 1 em
relação às demais é tão grande que dispensa teste para se concluir pela sua signiftcância.

10.2.7. Romeu e Julieta
·'

As 36 unidades Romeu-e-Julieta pertencem a apenas seis das 119 empresas que
informaram a frota no questionário. São elas a Dom Vital (5), Coopertans (2), Rodotigre
(20) Giovanella (2), Granero (2) e Coca-Cola Refiesco Jpiranga S.A. (1).
42

A Roclotigre 41 usa vinte unidad es Romeu-e-Julieta de quatro eixos com
carroçarias abertas de 6,5 m cada, na transferência de tubos leves de PVC (a czrga
má xima por unidade raramente ultrapassa 8 t) de 6 m de co mprimento . A empresa
relata apenas doi s tombamentos ela última unidade em vinte anos, ambos ocorridos mais
de dez anos atrá s, e confirma a tend ência da última unidade de amplificar as oscilações
lat erai s. Como o equipamento utiliza molas curtas, chega a danifi car ca rgas mai s
sensíveis, como latas e tambores de tinta. Os motoristas da empresa conseguem
manobrar o equipamento nos ter minais sem desengatar.
A Copagril Transport es Rodoviários, relata que, no inicio de suas atividades, em 1977,

chegou a adquirir vinte unidad es Romeu-e-Julieta de sete eixos para transporte de granéis.
Quase toda s as Julietas se perderam em acidentes séri os provocados pela excessiva
oscilação, o que levou a empresa a abandonar essa configuração em 1988.
A Granero tem duas unidades Romeu-e-Julieta el e quatro eixos, com capacidade de
cerca de I 00m5 1451, tracionadas por VW 13130 e utili zadas no transporte de cargas leves e

volumosas (mudanças). Uma delas, com molas mais curtas, foi encostada, po1s causava
muita avaria nas cargas.
A Coca Co la Refrescos Jpiranga, ele Ribeirão Preto, opera uma única unidade, de
quatro eixos, tracionada por VW 16 2 10H, no íranspolle de engradados de uebidas, cheio
na ida, vazios na volt a, em rotas de até 200 km ele raio. As molas da carreta são
relativa ment e longas, o que evita avarias. O veículo tem a mesma aplicação dos
convencionais. A empresa ava lia que essa configuração não apresent a vantagens, mas
também não tem trazido problemas.
A Giova nell a opera duas unidades Romeu-e-Julieta de se1s e1xos (31 t de ca rga
líquida) e três treminhões ele sete eixos (37 t de carga líquida) no transporte de granéis. A
empresa reclama apenas que as du as unid ades não podem ser pesadas juntas nas ba lanças.
•I

41
.t2
43

Informações fornecidas pelo gerente da Divisno de Vendas, Sí lvio Schoeder, e pelo gerente da Divisiio
Operacional, Alcides Cristofolini .
As unidades de traçiio seio caminhões Lipo toco, tanto MBO ( 16 1S, 1625 e 17 18) quanto V \V ( 1621Oe 1620).
As unidades dn Grn nero têm o baú da frenle maior do que o de tní s, quando a capacidade de carga do
Romeu é maior elo que a da Julieta.
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A Coopertrans44 usa dois conjuntos Romeu-e-Julieta de quat ro eixos, tracionados por
MBB 1218 no transporte de produtos eletrônicos e calçados de baixa densidade. A
empresas tira partido do aspecto logístico, deixando a Julieta nos destinos intermediários.
Por fim, a Dom Vital, uma das maiores transportadoras de carga fracionada urgente
do país, deixou ele utilizar as cinco unidades que possui devido à incompatibilidade logística
da configuração com a demanda de cargas. Enquanto a Julieta tem maior capacidade que o
Romeu, a maior demanda é justamente para os destinos fin ais elas rotas mistas .
. Das cinco unidades, duas foram retirada s de circulação, depois ele acident es, que, segundo
a empresa, não podem ser atribuídos à configuração elo veículo. Um foi abalroado por um
caminhão boiadeiro e caiu numa ribanceira; no segundo caso, a
composição tombou por
imprudência do motorista.
As composições Romeu-e-Juliela utilizam como unid ades tratoras caminhões Fiat
antigos, trucados e equipados com motor Scania. O encarroçamento foi feito pela Antonini.
O Romeu tem tração 6x2, pbt de 22 t e capacidade para li t de carga. A Juli eta tem pbt de
20 t e leva 15 t de carga. O compriment o total da composição é de 19,20 m. Os dois baús,
juntos, so mam 90 m~ (45 em cada). A primeira unid ade comporta cargas de até 244 kg/mJ e
a segunda, de 333 kg/1113 Devido à limit ação do volume, a configuração é pouco adeC) uada
para cargas leves.
A empresa concluiu qu e, na prática, ocorre uma inversão da capacidad es ele carga das
duas unidades. Numa rota como São Paulo-Imperatriz-Belém, por exemplo, a carga maior é
para Belém e não para Imperatriz45 . Isso tornou o caminhão com reboC) ue inco mpatível com
a logística ela empresa. Hoje, duas unidades estão em Salvador e a terceira em Recife. Em
ambos os casos, passaram a ser usadas predominantemente em percursos cu rt os.
Problema logístico à parte, não houve outros obstáculos à operação da unidade, quer
quant o à segurança, CJUer C) uanto a manobras em terminais, dirigibi lidade ou capacid ade para
vencer rampa s e manter velocidade. J\ única restrição, segundo a empresa, é que o uso de
duas unidad es menores no luga r de uma única dobra a necessidade de pla taformas. No caso
do Brasil, onde ex iste preferência po1 estacionamento a 90 graus, esse aumento sc1ia mai or
ainda. Há necessid ade também de dobrar as equip es de carga e descarga.

10.2.8. Utilização de carreteiros
As. 11 6 transportadoras que informaram suas frotas ut ilizam os veículos de
transportadores autónomos nas transferências entre terminais constantes da tabela 10-7. Os
transport adores aut ônomos respondem por 60,3% ela frota total. A distribuição elas
-'"
4S

Informações fornecidas pelo diretor gcrnl. José A ugusto Roberto.
A compntibili zaçfío é possível, utiliznndo-se, por exemplo, cavalo de cnbinn avnnçada com baú
de 9 m e umn " Julictn" de npenns 7 m (vejn pr~icto dn Rodovi:írin pnra cnvnlo mnis reboque no
capítulo sobre implcmcntos) . Trabalhnndo-sc com dcnsidndcs iguni s pnra ns duns unidndcs.
hnver:í ociosidade nn toncl<lgem do reboque. Teoricnmente, o nprove itmncnto total da
tonelagem da cnrreta pode reduzir n segumnçn dessa configuração.
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configurações é semelhante à da frota própria. Predominam cavalos de dois eixos com
carretas de três eixos (41, 7%) e caminhões trucados (34,8%). A proporção elas carretas
leves (dois eixos) é ainda menor do que na frota própria (9, 1%) 46 . Numerando-se ele 1 a 4 as
principais fl·otas a pm1ir dos caminhões trucados, conclu i-se que apenas os pares de médias
l e 3 e 2 e 4 não são estatisticamente diferentes47 .
.

TABELA J0-7
FROTA DE AUTÔNOMOS USADA PELAS EMPRl~SAS
GRUPO I

PERC ..

GRUPO 2

PER C.

GR. 3

PERC.

TOT. PER

Cam. truc.
CV2ECT2E

233 1
6 17

56,6
15,0

785
230

19,3
5,6

161
7

13,2
0,6

3277
854

3 1,8
9,1

CV2ECT3E

1070

26,0

185 1

45,4

1007

R2,4

392R

41 ,7

CV3ECT3E

97

2.4

12 I I

29,7

47

3,8

1355

14.4

TOTAIS

4 11 5

100.0

100,0

1222

100.0

9414

100,0

Respostas

50

4077
3g

N . Rcsponcl.

o

Tota l cmpr.

2R

lló

I

R

9

50

39

36

125

Vcic./empr.

62.8

64 ,4

43,6

81,2

Frota tota l

6554

6334

2723

156 11

Perc. carrct.

62,R

64,4

44,9

1

60.3

10.2.9. Configurações para cargas volurnosas
Um pergunta solicitava às empresas informarem as configurações que utili zam
at ualment e para transportar ca rgas leves. O resultado roi o da tahe /a 10-8. Cerca de 66%
das empresas de ca1·gas f1 acionada ~ emprega m, entre outros veículo , <uninhões trucados
para transportar cargas vo lumosas; 62% usam, entre outros, cavalos de dois eixos co m
ca rretas de dois eixos.
Os teste revelam que são significél tiva s as diferenças entre as proporções dos
caminhões tru caclos e el os cavalos de dois eixos mais carretas de dois eixos~s . O mesmo nilo
acontece, no entant o, quanto ao cavalo de dois eixos com ca rreta de três eixos49 . Néls
-Hí
47

Devido <i mnior , ·ersnt ilidnde. os autônomos preferem cn rretns de três eixos. Devido n cscnssez do
Yeicul o adequndo. muitns ,·ezes. cargns f'rílcionadíls le, ·es s~lo trnnsportndns em ca1Tetas de três eixos.
Siio os seguintes os intervalos ele confiança co m 95% de probabilidade ou 5% de signilic:lncin: I )
0 , 26 1 -0,-D~:

48
49

z = 5.3 1

2) 0.039-0. 1 ~3: 3) 0.327-0.507: 4) 0,080-0.208.

A diferença entre ns proporções é muito pcquenn. dispensando até o teste ele hipótese. Como a amostra
é pequena, ns diferenças só tem se mostrado signi fica ti vas quando ul tmpnssam 20%.
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demais configurações, tanto as variações das proporções quanto o tamanho das amostras
são pequenos, podendo-se concluir, independente de testes, que as diferenças não são
. 'f~ .
stgm
tcattvas 5() .

TABELA 10-8
CONFIGURAÇÕES USADAS PARA CARGA VOLUMOSA
CONFIG URAÇÃ O

Caminhões trueados
Cav. 2E + Car. 2E
Cav. 2E + Car. 3E
Cav. 3E + Car. 3E
Romeu-e-Jul ieta
Total de respostas
Não Responderam
Totais

CLASSE 1

PERCENT.*

33
31
lO
I
2
42

66,0
62,0
20,0
2,0
4,0
84,0
16,0
100%

R
.'i O
* Soma maior do que 100%, JlO rquc as rcsJlnslas são múlliJ)Ias.

CLASSES
2+ 3
22
12
12

o

o
2R
47
75

PERCENT.

29,3
16,0
Jó,O
0,0
0,0
37,3
62. 7
100%

10.2.1 O. Capacidad e das carretas
Nota-se em algumas empresas visitadas a tendência para a utili zação de caminhões
trucados com cabina avançada e furgões mais longos. Ao substituir a ca rroçaria ele cerca de
8 m por outra ele 9 m, a tran sportadora aument ou a capacid ade do veícu lo ele 12 para 14
pall ets.
Já para as carretas, o volume mínino enco ntrado foi de 90 m3 (Dom Vital e Exp resso
Mira) . O maio r valor encontrado, com compriment o normal ( 14 m), foi de I 02 nr', para

carretas rebaixadas.
Para cargas bastan te leves (latas de cerveja vazias), a t>artczani , qu e adota carretas ele
dois eixos de até 15,70 m de comprimento, com "gavetões" inferiores, tracionadas por
cavalo M1313 com apena s 3, lO m ent re-eixos, cuja capacid ade atinge até 110 m3 . Com
grande di stância entre eixos, esse veícul o apresenta arrastes muito grand es ~ 1 .

10.2.11. Possibilidade de usar o DSR
Na pri meira categoria (carga comum !!·acionada), apenas 16 das 50 empresas (32%)
não admit em a hipótese de usa r o DSR . Na segunda (carga comum não fracionada), essa

50
51

Vejn notn nntcrior.
Veja capí tul o 5.
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proporção aumenta para 22 em 39 (56,4%). Finalmente, na terceira (carga especializada),
vinte entre 36 empresas (55 ,5%) não pensam em usar o DSR (jigum 10-4).

FIGURA 10-4:
Possibilidades de usar o DSR
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Co mo as proporções dos grupos 2 e 3 são quase iguni s, sua s diferença não chegam n
ser estati sticamente signiiica tiv<t s, podendo ser fundidas. O mesmo não acontece, no
ent ant o, quando se comparam as proporções de não usuários em potencial dos grupos l e 2
mais 352 . Pode-se afirmar, portanto, que o uso em potencinl do equ ipamento é maior entre
os transportad ores de carga fracionada do que entre os transportadores de carga não
fra cionad a. Essa conclusão é coerente com <t ex periência americana 5-'.

10.2.12. Veículos que o DSR substi tui ria
Dos 67 usuários em potencial, 57 indic<tram as configurações qu e pretend eri am
substituir pelo D S R 5 ~ , con~cmne tohe/o 10-9.
Embora a amostra s~ja limitnda, há indício de que o DSR pod erin substituir
principalment e os caminhões trucados, com destaque para os de comprimento tradi cional
:\2

z = 2,63

53

Veja capítulo 9, sobre usos típicos elo D SR.
Resposta s múltiplas.

5~
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(até 8 m). Mas, mesmo os mais longos, para cabinas avançadas (9 a 10 m) apa recem no
levantamento. Esse destaque para os tntcados deve-se possivelmente não só
participação desse veículo na frota nacional, mas também

à ainda grand e

à percepção das vantagens

logísticas do DSR.

TABELA 10-9
VEÍCULOS QUE SERIAM SUBSTITU Í DOS PELO DSR
CONFIG URAÇÃO

COMPRIM ENTO

FROTISTAS

7,00 1\l
7,50 1\l
8,00 lll
8,50 lll
9,00 lll
I0,00 m
Até 12 m
12a l 3 m
l 3a 14 m
TVIais ele 14 m
N:lo especificado
Até 13 m
Mais de 14 111
Não especificado
Nào especificado
Nào especificado

7
2

Caminhão trucado
Caminhão trucado
Caminhão trucado
Caminhão trucado
Caminhão trucado
Caminhão trucado
Cav. 2E + Car. 2E
Cav. 2E + Car. 2E
Cav. 2E + Car. 2E
Cav.2E + Ca r. 2E
Cav. 2E + Ca r. 2E
Cav. 2E + Ca r. 3E
Cav. 2E + Ca r.3E
Cav. 2E + Ca r. 3E
Cav. 3E + Car. 3E
Romcu-e-J ui icta

SUll-TOTAL

1l
1

5
I

2R

I

2
5
2
4

14

(i

I

lO

17

3
I

3
I

à substitu ição é o semi -r eboque trad icional , com cav<1 los de
dois eixos e carreta s de três eixos. O co njunt o ele cavalo de dois eixos com ca rreta de
O segundo ca ndid <1to

dois eixos

<1p<1rece na tercei ra posição, não só porque tem pequena parti c ipação na

rrota , como também porque já é um vcícldo adequado p<Ha o tran sport e el e carg"s
vo lumosas, espec ialment e quand o ui ili z.ado co m ca rretas lo ngas. Co nfigurações mai s
r<1 ras, como cava lo ele três eixos mai s Cél lTet<l também de t res eixos ou Romeu -e-.Tu li cta
foram muit o pouco cit adas na s resposta s. Como a amostrél é pequenél, as diferenças não
55

são estati stica mente significa tivéls

,

exceto quando forem entre os ca minhões truc<1dos (28)

c os cavalos de dois eixos com CéllTeléls létmbém de dois (14). No Expresso Amça tuba e no
Expresso M ir<1,

o Célndidat o a subst ituição é o truque convencion<l l de 8 m. Na lTD

Transportes, o DSR tomari a o lugar de célrretéls de dois eixos e 14 m, enquan to ll<l

..

Transportadora Americana, tanto poderia substituir caminhões trucados de 8 m quélnto
semi-reboques de três eixos e 14 m de comprimento .
:"S

Para a freqüência 28. o interva lo de co1tfíança da média é 22,3-35.--l. Parn a freqüência 17. o mesmo
interv<~ l o va le 10.2-23.8. Para o ,·nlor 1-1. mesmo intervalo ser{l
permitem o c:ílculo por serem menores do que 5.
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7.6-20,-1 Os demnis vnlorcs

n~o

10.2.13. Peso versus volume
Outro objetivo do questionário era determinar se os usuanos em potencial
empregariam o DSR apenas para ca rgas volumosas, isto é, aquelas que lotam o veículo
antes de complarem o peso bruto, ou também para mercadorias de maior densidade. Por
uma falha de formulação , as alternativas de resposta à pergunta não di stinguem os fi-otistas
que usariam o veícul o apenas para cargas de alta densidade daqueles qu e o empregariam
tanto para mercadorias de baixo/médio e alto peso específi co.
Essa falha foi parcialment e sanada com o envio de uma consulta posteri or. Nove
f'rotistas não preencheram o formulário adicional. Nesses casos de ausência da informação
explícita, fez-se uma inferência com base nos comprimentos das carretas, assi nalado s em
outra pergunta do quest ionário. Admitiu-se que semi-reboques ele menos de 8 m atendem
apenas às cargas de alt a densidade, enquanto carretas com 8 m ou mais possibilitam também
o transporte de ca rgas de méd ia ou mesmo baixa densidade.
Feita a tabulação, os resultados foram os da figura I0-5. Nota-se uma distribuição
equilibrada entre as três opções, isto é, usar o rodotrem leve só para transportar volume, só
para tran sportar peso ou para transportar ambos o tipos de carga. Co mo os valores estão
muiio próxin 1os, as direrenças não são estatisticamente significativas.
FIGURA 10-5:

Como os froli slns utiliza riam o DSR
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Portanto, uma das hipóteses mrcrms colocadas no questionário com base na
ex periência norte-a meri ca na , a de qu e a maior utilização imagi nada para o DSR era para
carga volumosa, não se confirmou integralment e. lndependente da mai or cubagem, os
f'roti stas brasileiros parecem valori za r bastante as va nt agens logísticas inerentes a esta nova
configuração. Boa part e das empresas não descarta a possibilidade de emprega r umfl
composição de maior compriment o, portanto, mais versátil, que tanto poderia transportar
ca rgas mais leves quant o mai s pesadas. Entre as empresas visitadas, o Araçatuba, a TTD c
Mira usari am o DSR para cargas mais pesadas, enquanto a Partezani e a Americana
transportariam cargas volumosas.
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10.2.14. Comprimentos preferidos
Dos 67 usuários em potencial do DSR, 64 indicaram o comprimento que seria mais
adequado para as suas necessidades. O formulário complementar, enviado apenas aos que
declararam que usariam essa configuração até para ca rgas ele maior densidade, abria a
possibilidade da indicação de doi s comprimentos, um para peso, outro para volume. Para os
dez froti stas que não responderam o questionário, o enquadramento, a exemplo do item
ant erior, foi feito admitindo-se que carretas de até 8 m só se prestam ao transport e de carga
pesada e que mercadoria ele densidades médias ou bai xas ex ige comprimento maior.
Os valores assinalados pelos froti stas que escolheram um comprimento úni co para
atender tanto às necessidades ele peso quanto de volume foram computados a favor do uso
para transporte de cargas menos densas 56 .
Os resultados estão na.fig llra 10-6. Notam-se algumas incoerências. Alguns froti sta s
querem usa r o DSR para cargas volumosas, mas escolheram comprimentos pequenos.
Outros querem aplicar o veículo na movimentação ele ca rgas pesadas, mas escolheram
co mprimentos grandes. Al ém do mais, a amostra é pequena. Mesmo com reservas, pode-se
concluir que a faixa ele 6,5 a 8 m atenderia o transporte de cargas comuns ou mesmo
especializadas57 mais densas.
F l G URA 10-6:

Comprimentos fll'<'.fe ridos pelos frotistns
25

20

- ________,

15
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À---------------------------------· ~
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9,0 m

9,5 m

10,0 rn

No caso das cargas volum osas, os comprimentos mais votados foram, I O m (2 1
transport adora s) e 9 m ( 12 transport adoras). O questionário não incluía co mpriment os
maiores do qu e lO m58 . Como as preferências não chegaram a atingir o ponto de infl exão,
pode-se imagin ar que dimensões maiores ainda seri am bem votadas .

..
Slí Neste cnso. n cnrgn mni s yol umosa é que define o compri mento: 3 empresas não respondera m ..
57

Ent re o usmírios em potencial cstfío, por exemplo, tmnsporl:ldor:t s de cargns siclcrÍirgicns (bobina s).
tmnsportndoms de g;ís enga rrafado (pnra cidades menores, onde o consumo s~jn menor do que I 000
gmrafns por din), trnnsportncloras de combuslh'eis (tanques) ele. A lgumns dessns nplicações exigiam
peso bruto total superior a 45 l.
58 Pam fi car dentro do conceito do fll'i11 lrailer lm ck americano.

!58

A preferência pela utili zação de unidades mais compridas (para transportar só volume
ou uma . combinação volume/eventualmente peso) é estatisticamente significativa 59 . O
pequeno tamanho da amostra torna não significativas todas as diferenças verticais
constatadas na coluna "Peso" e a maioria das existentes na" coluna "Volume". No caso do
volume, não há diferença estatística entre as 2 1 opções pelos 1O m e as 12 pelos 9 m; ou
ainda entre esta última e as sete opções pelos 8 m. É significativa, no entanto, a diferença
entre as 7 opções pelos 8 m e as 12 pelos IO m60 .
Entre as sete empresas visitadas pessoal mente, o uso do DSR ele lO m é bastant e
cogitado dentro da Transportadora Americana, para substituir tanto ca minhões trucados
com baús de 8 m quanto semi -reboques de três eixos e 14 m de comprimento no transpo rt e
de cargas volumosas.
Já o Expresso Araçatuba poderia adotar o DSR de at é 8 m6 1 no futuro para cargas el e
maior densidade, para substituir principalmente caminhões trucaclos, buscando vant agens
logísti cas e maior velocidade, especialmente na carga rápicla62 . No momento, a fl·eqüência
das rotas ai nda não é diária6J, não justificando a introdução do eq uipa ment o.
Se não houvesse obst~cu l os legais e problemas de segurança, o Expresso !vfira pensaria em
usar o DSR ele 8,5 m não especificament e para resolver problema de cubagem, mas para
substituir os caminhões trucéldos com carroçélriéls ele 8 m que hoje fa zem algumas das rotas.
A ITD opt aria por um DSR ele seis eixos, para elevar a capacidade de carga em
relação às carretas convencionais.
Já a Parteza ni , depend endo da legislação, poderia usar a nova configuração com
compriment os ele até IO m, tant o para ca rgas volumosas, como até para as de maior
densidade. Em 199 1, a empresa estudou a possibi lidade ele adotar o modelo !(I nçado pelo
Fru eha u t~ mas concluiu que nào havia compatibilidade entre o compriment o das carret asr.~ c
as dimensões dos pallets para latas vaziasr.5 .
A Dom Vital nào pensa, em princípio em usar o DSR. Acredita qu e sua aplicação é
muito similar à do Rom rii-P-.TttliriR, cuj{l operação crtott cl ifi ulclé1dc. logísticíl. r.r•. No
Os inteJ\'nlosdeconlinnçêl dns médi!lss;lo: -15.7-óO.J pnr!1 53: c 11.7-26.3 pnrn 19.
GO Os intc1,·aios de conliança das médias silo: 15.3- 1ó. 7 pnrn 2 1; 6,0 - 1S.o pnrn 12; e 2,2-18.8 para 6.
GI Optou por este co mpri menlo para niio exceder os 19.80 m de compri menlo total.

59

G2

(,3
6-S

As cnrretas s:1o mnis rápi das do que os lrtiCJIIes. O tempo de c!l rg!l e descn rgn é pequeno porque a
empresa transportn ca rgas " engai oladas" A confc rênci!l é fei tn depois que o cn m i nh:lo vn i embor:1.
Cnda " gaioln" tem 1.20x 1.-10.-.: 2, 55 111 , pesn cc rcn ele 200 kg, le' ·" nté I 1 de carga c é colocada nos
cnminhões (com pi so em c hnpn de aço) nl rél\·és de cnrrinhos hi dr;i11licos. Essas unidades n:lo são
des montad as. Mesmo CJilando vazias voltam ntontada s. Seu peso n;lo interfere muito porqu e n
carga é l eve. Servem também de 1111 id!ldcs de a rmnzenngem nos tcrm i na i s. Cada 1ruq ue de 8 m
le,·a cle1. gaiol:1 s. Cnda t ruque de 9 m levn dez "gaiol!ls" c !l i ncln sobrn cspnço pnra cn rga soltn nn
1rn sei r a.
Na rota Silo Pnulo-Cnmpo Grandc-Cuinbú. por exemplo, !I cmpres!l féiZ umn vingcm por semann.

7.8 111 .
G5 Nos 7,80
66

111

de c!lda ca rreta. só cnberinm cinco pnllels de 1,42 m, rcs tnnclo espnço ocioso.

J{t c.-; post!ls em tópico anterior deste cnpítulo.
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futuro, a empresa pensa em introduzir carretas mais longas da Randon, com 15, 15 m de
comprimento e capacidade para 105 m3, tracionadas por cava lo Scania de 4,20 m de
distância entre eixos.
Também o Rápido Cometa descaria o rodot rem leve, porque não tem rotas mi stas e
tem carregamento diário completo (ca rga de uma carreta) para cada destino, porque nas
linhas longas, o tempo gasto em carga c descarga é propqrcionalmente menor do qu e nas
cu rtas e porque acredita que o maior compriment o do veículo dificultaria as ultrapassagens.

10.2. 15. Motivos para usar o DSR
Dos 67 frot istas que ad mitiram a possibi lidade de uti lizar o DSR, 63 apontaram os
seguintes motivos (figum 10-7):
I . O DSR aumentaria

o volume (cubagem) da ca rga transportada numa única

viagem: 46 respostas;
2. O DSR reduziria o número de veícu los c o número de motoristas: 39 resposta s;
3. O DSR reduziria a ociosidade do cavalo mecânico: 28 respostas;
4. Com duas carretéis, él empresa poderia scparm· melhor as cargas por destino: 17 respostas;

5. O DSR reduzi ra os tempos de cCl rga e descarga: 16 respostas;
6. O DSR pennitiria a troca elo semi-reboque traseiro nos terminais intenncdifuios: 16 respostas;

7. Permitiria

a entrada ele um semi-reboque na cidade, deixando-se o outro
estradas: 16 respostas.

IH\

F rGORA 10-7:

·Mo tivos para usa •· o DSR

10.2.16. M otivos para não usar o DSR
Entre as 54 transportadoras que não admitem usar o DSR, os quatro pnncrpar s
motivos alegados são os segui nt es (fiKtll·a 10-8) :
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I. As rotas da empresa não comportam esse tipo de veículo: 39 respostas;
2. A densidade das cargas não justifica a adoção do DSR: 24 respostas;
3. É um veículo dificil de carregar e de manobrar nos terminais: 19 respostas;
4. As dimensões das cargas da empresa são incompatíveis com o DSR: 17 respostas.
Outros motivos relacionados na pesquisa, como a falta de experiência dos transportadores
brasileiros com essa configuração (8 respostas), a aparente insegurança do veículo
(6 respostas), o custo operacional aparentemente alto (2 respostas), o ma1or peso
mort o (4. respostas), a necessidade de investimento para substituir carreteiro (6 respostas) ou
F IGURA 10-8:
Motivos para não usar o DSR
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a exigência de autori zação especial de trânsito (6 resposta s) e a dificuldad e dos motoristas
para operar o veículo (2 respostas) foram considerados pouco relevantes.

10.2.17. Influência da distância
Entre as empr~;;sas entrev istad as pessoalmente, a Dom Vital e a C'omda ak:gara111 que
o DSR seria pouco ade(]uaclo pilra linhas longas, onde os tempos de ca rga c descarga
pesam pouco. Por isso, o adendo do questionário procurou levanta r a extensão das linhas.
Das cem empresas (]ue responderam a essa questão67 , 45 operam linhas curt as6x, ou tras 46
fazem linhas médias e apenas 30 trafegn m em linhas longas.
Entre as empresas ele linhas curtas, 25 (ou 55,5%) são usuárias em potencial do DSR.
Entre as empresas de linhns médias, as usuárias em potencial chegam a 28 (ou 60,9%) c entre as
ele linhas longas, a I9 (ou 76%). Devido à pequena variação dos percentuai s, não é necessário
qualquer tratamento estatístico para se concluir que, pelo menos nesta amos! ra, não se constatou

67 Rcsposl<IS mlilliplas.
O qucstio n~ rio considerou curl<l n linlw com e:x l en s~o alé 500 km ,
longa a I in ha acima de I 000 k m de pcrcurso.

(iH

16 1

médi;~

a

linh;~

de 500

<1

IO!Hl km c

correlação entre a menor extensão das linhas e o eventual uso maior do DSR. Pelo contrário,
nota-se um crescimento do uso potencial com o aumento da extensão da rota.

10.2.18. Tipo de tração
Dos 67 transportadores qu e admitem a possibilidade de usar o DSR, 48 prefeririam a
tração 4x2; 13 optariam pela tração 6x2; e 6 escolheriam tração 6x4 (figura 10-9) . A
preferência pela tração 4x2 é estatisticamente signiticativa. Não há diferença estatíst ica entre
os valores obt idos para as outras duas.
FfGURA 10-9:
Trnçilo preferida Jlnrn o DSR
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Ent re os visitados pessoalmente, há consenso ele que a tração 4x2 seria suficient e para
operar o DSR. Nota-se certa resistencia à tração 6x2. Com um único eixo trator, de Rl>enas
8,5 !, essa co nfiguração produz força de aclercncia reduzida , o que aumenta o ri sco de
deslizament o (patinação) das roda s, especialmente em cavalos de elevado torque69 . A tração
6x4, que evit a esse problema, exige in vestiment o adicional elevado.

10.2.19. Tipo de cabina
Mesmo que não houvesse restrição legal ao compriment o total dos conjunt os ele DSRs,
mas apenas ao comprimento das carretas 711 , 40 dos 67 fi·ot istas que admitiram a possibilidade el e
utili zar o DSR optariam pela cabina nvançada. Apenas 27 escolheriam a cabina convencional
((tgura 1O-1O) . A diferença niío é estai isticnment e significativa. Essa aparente preferencia está
ligada ao fato de que cilbinas avilnçadas permitem carretas compridas.

69
711

O fenômeno ocorre quando a forçn tratom ultmpnssa a forçn de nderêneia.
T al como acontece nos EUA.
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FIGURA l0-10 :

Cabina Jll'efcl'ida para o DSR
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At ualnH::nie, 46 das 125 empresas que responderam ao questionário preferem ou
usam a cabina avançada. Mas 67 usam a convencional e doze não responderam. Ent re as
que responderam, há 62 usuári os potenciais do DS R. Desses, 26 usa m atualm ente a cabina
avançada c manteri am essa opção no rodotrem leve; outros 22 usam cabina convencional e
também não trocariam; dez usuários da convencional mud ariam para a ava nçada, enquanto
quatro usuários da ava nçada trocarill m para ll convencional.

10.2.20. T ipo de dol(v
Nada menos do que .44 elos 67 usuários em potencial do DSR optari am pelo do/~)1
71
removível com lanças paralelas , chamado na pesquisa de doi~)' C. Outros ca torze
escolhera m o Trem B 71 e nove preferiram o dolly A, enquanto um não respondeu ((i~11m
10- I!). É de:,necessát io qull lquer tratamento estatístico para se concluir que a opção prlo
doi~>~ C é signi fica tiva.

71
72

Esta opção. ai nd:1 n:1o clisponh-el no mercado nacional. combi na a i ntercambiabi l idade com
maior segurança.
Embora bastante seguro. esse acoplamento elim i na a interca mbiabilidadc. é nw is caro c mais pesado do
que os demais c pode di ficul ta r o es tacionamento da primei ra carre111 de ré, a menos que s~ja
desl izantc.
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FIGURA 10-11:
Dollies preferidos para o DSR
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Essa preferência, Cllle ocorreu a despeito de a indústria brasileira de implementos só
fornecer os modelos A e B, está ligada ao fato de C1Ue esta opção combina as possibilidades
ele int ercâmbio entre as carretas com o aument o ela segurança.

10.2.2 1. Restrições lega is
Caso a empresa viesse a utilizar o duplo semi -reboClu e, ClUe restri ções legais
estaria disposta a aceitar? Das 67 empresas que se declararam usuár ias em pot encial do
DSR, 62 responderam à Cluestão acima. Tabu ladas essas resposta s, o resultado é o
seguinte (figura 10-12):
I . Li mitação da velocidade a 80 km/h: 44 respostas;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autorização Especial de Trânsito: JJ respostas:
Inspeção técnica semestral por organi smo cadastrado pelo Detran: 29 resposta s;
Uso obrigatório de freios AB S/,1\SR: 24 respostas);
Carteira especial para os motoristas: 24 respostas;
u~o obrigat ório el e pn eus de primeira viela ?. I respo las ;
Circulação apenas durante o di a: 20 respostas;
Circul ação restrita a rod ovias el e pisté'l duplé'l : 14 respostas;
Cargas por eixo decrescent es: I O respostas.

•I
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FIGURA 10-12:
Restrições legnis que os frotistas estnrimn dispostos a acahu·
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Constata-se qu e os transportad ores assimilariam bem as ex igênciél s de limit<1çào ela
velocidad e a 80 km/h, AET e inspeçà0 técnica peri ódica 7 ·~. As demais, especia lment e f!
proibição de circulação noturna, o uso ele pneus novos e redução de ca rgas nos etxos
.
.'
.
.
.
trasetros , Ja encontrartéltn reststencta.
O questionário incluíu uma pergunta sobre o uso elo di spositivo anti-L75 . Dos 64
usuários em potencial elo DSR, 39 mostraram dispostos a aceitar a ex igência obrigatória ele
tal dispositivo; seis responderam que não e dezenove não respondera m.
7~

~

Embora alguns temam que a inspeção técnicél transforme-se em fonte de propinas, a
maioria aceita bem a medida. Da mesma forma, embora a precariedade das AETs despert e
temores, a maio ria concorda com essa ex igência.
As limit ações ela legislação atual , agravadas pelos critérios conse1vaclores de alguns
DERs, no ent anto, assustam os operadores. Para as transportadoras de cargas fracionadas,
é inviável ut ilizar um veículo com restrições de horário ele tráfego, porque os caminhões
precisélm rodar à noite para atender aos prazos de entrega 76 . AJ iás, uma dôs vant agens da
transferência à noite é justament e a de encontrar as estrada s mais livres. Uma empresa ele
São Paulo, cujos ca minhões são liberados à meia noite, estud a a possibilidade ele obter AET
a partir desse horário, posterior ao pico de tráfego.
Da mesma forma , o confina mento do veícul o às rodovias de pista dupla inviabil izaria
sua utili zação. A limitação da velocidade a 80 km/h não criari a tant os problemas porque jf1 é
prati cada volunt ariament e por algumas empresas. Os 60 km/h previstos na Resolução óll
são inferiores à velocidade méd ias elos semi -reboqu es convencionais. Da mesma forn m, os
73 Prevista no nm·o Código Brasileiro de Tnínsito, que espem nprovaçíl'o elo Senado.
7-t Prfltica usual nos Estados U nidos. para aumentar a segurança, porém desconhecida no Brasil.
75 O equipamento só foi lembrado na ra se de aplicaç;1o pessoal do questi on<irio.
7Ci Nos Estad os Unidos. a maior parte do trMcgo dos lll'i11s é feita ;i noite.
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70 km/h previstos na minuta de alteração da Resolução 631 são insuficientes porque
reduziriam bastante a velocidade média.
O uso obrigatório de pneus novos em todos os etxos também teve pouca
aceitação. A Dom Vital, por exemplo, considerou a medida "desnecessária do ponto de
vista de" segurança e inviável do ponto de vista econômico". Houve propostas
alternativas, como limitar os pneus novos aos eixos do cavalo ou de só usar pneus
recondicionados de boa qualidade.

I.,

Mesmo um pouco mais votado, o uso de freios ABS/ ASR também não chegou a
entusiasmar. Embora os frotistas não discutam a eficácia do dispositivo, alguns questionam
o investimento necessário para incorporá-lo à frota .
O esquema de cargas decrescentes a partir elo eixo trator, usual nos EUA, foi a
restrição menos aceita pelos transportadores. Aparentemente, essa rejeição tem como causa
o desconhecimento dessa prática e do comportamento dinâmico do DSR.

10.2.22. Cuidados voi untá rios
As GG empresas que admitem a possibilid ade de usar o DSR e qu e responderam a esta
pergunta (só uma não respondeu) estariam disposta s a tomar vários cuid ados vo luntári os
(figura 10- 13):

,,

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treinament o especial para os motoristas do DSR: 56 respostas;
Limitação da velocidade máxima a 80 km/h: 48 respostas;
Operação desses veícu los pelos melhores motorista s: 47 respostas;
Adotar freio s ABS/ASR: 30 respostas;
Usar cava lo de no mínimo 360 hp: 28 respostas;
Utili zação de pneus novos: 27 respostas;
O veículo só rodari a em rotas ele pista dupl a: 24 respostas;

8. Só permitir a circul ação elo veículo rlurant e o dia: l i resposta s.
Quando se comparam esses result ados com os do item ant eri or, constatam-se algumas
co nllrrn açôes. É o caso das difi culdades em rodar apenas em pistas duplas de sentido úni co
ou apenas durante o dia . Ma s observa m-se também algu mas inconsistencias. A aceit ação
dos freios ABS/ASR e elo uso de pneus novos, por exemplo, seria maior se não houvesse
exigência lega l.
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FJGURA 10-13:
Cuidados voluntários que os frotistas estariam dispostos a tomar com o DSR
%

• MAIOR CUBA B EM

60

TEIN. MOT.
• 80 kmlh
MELHORES MOT.

50

• ABS/A SR

I,

360 HP
40

• PNEUS NOVOS
" PISTA DUPLA
• SÓ DE DIA

30

20

10

o
A adoção voluntári a do dispositivo anti-L obt eve a concordância de 36 empresas; 8
responder am (]Ue não usa riam o e(]uipament o; e vinte não responder am.
A lgumas empresas, co mo a Dom V ital, já adotam voluni aria111 enie p<ll [e d o~ cuidado:;
sugerid os nos veículos co nvencionais, como o u so do dispositivo anti-L, a limit ação el a
77

velocidade a 80 km/h e potência mínima de 360 hp para veícul os de 32 t de pbtc.
A s empresas endossam também a idéia de entregar voluntari ament e o volant e dos
D SRs aos melhor es motori stas depois de submetidos a treinamento especial.

10.3. Primeiros usuários do DSR
As ex peri ências das du as únicas usuári as elo DSR no Brasil, a Rea l Expresso e o Expresso
Su I r:lumi nense mereceram registros especiais.

10.3.1. Expresso Sul Fluminense78
G r ande operad o ra el e veícul os lo ngos combina dos no transpo rt e siderúrgico, n
empresa, com sede em Barra Ma nsa - RJ , ad(]uiriu o DSR leve ex ibido na B rasil T ranspo
de 1989 pela Freu hauf e opero u esta uni dél de po r algum tempo na rota São Pau lo-Ri oFeira de Santana -R eci fe co mbinando o t ra nspo rt e ele cargas postais do co rreio com
m erc<~clorias

ela Hermes.

A o peração foi desnt ivadn por moti vos comerciél is, independentes da co nfiguração do
veículo.

7

U m relatóri o sobre a opcraçào ~, cu idadosament e montndo

pel<1

emprcs(l ,

document a alguns trechos de vi <~gem , conlo rm e tabela I 0-1O. A dotando o consumo

77 A empresa permite excessos moment:1 ncos no caso de ultrapassagens.
7H

79

Entre,·istado o diretor técnico. engenheiro mcc:inico Alberto Spritzc r.
Relató rio Opera cional Ex pressinho-Correios. I 99 1.
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conservador de 2,50 km/litro, a empresa montou um quadro comparativo entre o rodotrem e
as opções usuais (tabela 10-11).

I.

I,

O relatório registra o tempo efetivo de pleno carregamento (1 h 45 min), o tempo de
formação do rodotrem ou acoplamento dos veículos (40 minutos) e o tempo total de
processamento no terminal 80 (3 h). Um laudo de vistoria anexo ao relatório, assinado pela
engenheira do DNER Maria Helena de Moraes, dispensa placa de sinalização traseira (o
rodotrem não ultrapassa os 19,80 m) e trei namento específico para os mot oristas e autoriza
a circulação noturna em pistas simples e duplas no trecho São Paulo-Recife a 60 km/h com
45 t de pbct. A AET registra capacidade de carga de 15 t em cada unidade. Ou seja, a tara
não iria além de 15
o projeto do fabricante, no entanto, registra tí'lra de 17 390 kg82 .

en.

TARF:LA 10-10
DESEMPENHO DO DSR DA SU L FLUMJNENSE

,.

R.J- FS FS-RE RE-FS
TRECIIO
17:20 13 .50
Tempo de viagem (h:min)
3 i :40
26:20 lfí:OO 12:00
Tempo roda ndo (h:min)
7!D
Disl. percorrida ( km)
1652
776
<I9
63
64 .6
Vcl. opera cional (km/ h)
<IR
Vcl. comercial (km/h)
52
56, 1
Rcnd . combustível (km/ litro)
2.27
2,64
3,75
RJ = Rio de Janeiro FS = Feira de Santana RE = Recife

FS-RJ

TOTAL

27:30
25:50
1497

80:20

5 7,5
54,4
2,75

59

80 : I O

4705
52
2,73

T ABELA 10-ll
RODOTREM VF:RSUS OPÇÕES USlJA IS
VOLUM I':
OPÇ ÃO
Unidades
m3
){)()XJ
Rodotrcm
Cava lo + Scmi- Rcb.
9R
60
Caminhi\o trucado
Cam inhi\o trucado
47
FO NTE: SU L FLUl\li NENSE

HO
RI
R2

83

H-l

V l~ LO C IDADE

km/h
6()XI
-

6]
56
:'iR

-

C O NSUMO
1
kmfl 1t1o
lt/m .km

2, 50
2, 60
2.60
2.65

0.00377
0 ,004 3()

0,0064 2
O,OORO()

Com as ca rreta s ocupando dois piers .
7A 1 do ca,·;Jio. m:-tis I A 1 do do l~r c J. l 1 de cada semi -reboque.
6 680 kg do c:-tv:-tlo. 111:-tis I 700 kg do dnl~v. <íeíl\0 kg das carretas c 2 200 kg das suspensões.
Volume ligeiramente maio r do que o obtido usando as dimensões inlernas fornecidas peb
Tectra n. O relatório usou as dimensões 2AS:\2.80:\7,XO m. A largura est:í correia. O
comprimento útil é menor que 7.RO m. E allnra 1'11il que consta no projeto é de 2. 70S m.
No quadro anterior. chegou-se a 59 km/h.
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10.2. Real Cargas
A empresa utiliza, desde meados de 1994, dois duplo semi-reboques de 19,80 m85 . Os
dois veículos fazem parte ele um projeto-piloto, que poderá levar à substituição de até
duzentos ca minhões médios.
Inicialmente, os dois DSRs substituíram quatro caminhões VW 14 2 1O t111 cados na
rota mista São Patt!o-Uberaba-Uberlândias6 .Durant e a maior parte do percurso, de cerca ele
500 km , o DSR trafegava em rodovia de pista dupla (via Anhangüera). Curiosamente, o
veículo só tinha aut orização para trá fego noturn o na BR-050, trecho de pista sim ples, entre
a Ponte elo Delta e Uberl ândia , que é federals7. Em 1994, a circulação noturna na
Anhangüera fo i assegurada por uma portaria do DER-SP que suspend eu as restrições ao
trânsito elos treminhões e roclotrens durante a safl·a da canas8. Em março de 1995, para'
poder trafega r à noite em São Paulo, a empresa fo i obrigada a deslocar os dois DSRs para
outra rota: os veículos passaram a fazer a ligação Ca mpinas- Ri beirão P ret o-B rasília!(~,
utili zando Uberlànclia co mo po nto ele apoio para troca de motori stas.
Com potência de 354 hp/NBR a 2 I 00 rpm e torque de 1 550 Nm a 1 600 rpm, a
unidade tratora permite à composição manter razoável velocidn de médin. Mesmo não
excedendo a velocid ade máx ima de 70 km/ h, o DSR fazia a viagem são Paul o-UberabaUberlâncl ia em nove horas, o mesmo tempo que leva um caminhão trucaclo, sem essa
restrição e sem entrar em Uberaba . Recentemente, esses dois veícul os combi nados passaram
a fazer a rota Belo Horizont e- Uberlândi a-Goiânia.
No percurso ini cial, as eco nomi as de custo abrangiam a mão-de-obra (u m motori ta
em vez de dois), pneus (cinco eixos de um DSR com 18 pneus em vez ele seis dos dois
truqu es com vinte pneus) e pedágios (para cinco eixos no lugar de seis em sete postos).
Entre as desva nt agens, a empresa anota a ex igência ele manobras mais complexas nos
termi nais. para estacionélr nél clocé1, a segunda carreta é empur radé1 , através el o doi~)', pelo
pára -choqu e elo célvalo.
A empresa não registra problemas de segurança e ai nda não rcun1u dados qu e
permit am co mpa rar os custos elo DSR com os dos truques a que substit uírélm.

85
R(,

H7

RR
89

Ve r dc~cr içilo c cnmcteri ticns técnicns no Anexo A
A s duns cidades mineiras s;1o pólos co ncent rndorcs de carga dn Real.
O D NER nutoriza tráfego notu rno pnrn composições co m nté 19.RO 111 de compri mento, independente
do pbtc e do nírmero de eixos. .1:'1 o DER-SP cond iciona a mesma nutorizaçiio a densidades rnúximns de
trMcgo chr rn nte a no ite. Vc,i:~ m:~ i s i nform:1çõcs no capítul o sobre legislaç;1o.
V~j n anexo sobre lcg islnç;1o.
Com i sso. deixou de tra fegar no 1rccho S<lo P;Hllo-C;unpinas. o nde ns nltns clensiclaclcs de tréifcgo das I X
às 2-t horas i mpcdem a obtcnçilo ele A ET para opcmçilo diuturna.
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10.4. Resumo e análise
1. Existe merca do para

L

'

novas configurações de veículos de maior cubagem para
cargas co m densidade inferior a 250 kg/ m3 . Há indíci os de que a redução na
den sidad e das cargas, especialmente da s fracionadas , já está chega ndo ao Bras il.
Pesqui sa com 29 empresa s de tran spo rt e fracionado revela qu e vinte delas
movim entam mercadorias com den sidad e média abai xo de 240 kg/m3 . A média
geral encontrada foi de apenas 202 kg/nr'.

2. Mais de metade da carga de 20 entre 42 das empresas de ca rga fracionada tem densidade
igual ou inferior a 200 kg/n{ Esse percentual reduz-se a 26,6% para as cargas comun s
não fracionadas ( 8 em 30) e para apena s 3,44% (I em 29) para as cargas especiali zadas.

A diferença entre esses percentuai s é estatist icament e significati va.
3. Constat a-se também uma grande utilização de rotas mistas, ele baixa demanda, ct tendidas
atualment e por caminhões tru cados. Sessent a e quatro entre 125 empresas pesquisa das
(5 1,2%) já opera m nesse tipo de rota. Segmentando-se à amost ra, constata-se que essas
rota s são operadas por 34 empresas (68%) de carga fracionadct (grupo I), 18 empresas
(46, I%) de cargct co mum (grupo 2) e apenas doze empresas (33,3%) de ca rga
especiali zada (grupo 3). A proporção de trct nsportadoras de cargas ll·acionaclas que
operam rotas mi stas é significati vament e maior do que nos demai s grupos.
4. Embora a extensão de rodovias de pistas duplas ex istent e no país seja muit o peCJuena,
constata-se que sessent a das 125 empresas pesquisada s ( 48%) têm pelo menos tl lgumas
rotas ncts quais a maior parte do percurso é feito em rodovias desse tipo. Esse índi ce
cttinge 60% (trint a empreséls) pam as operéldoras do grupo I, 53,8% para élS do grupo 2
(2 1 respostéls) e apenns 25% para as do grupo 3 (9 transportéldoras). A proporção de
empresas de cargas comuns, fraciomtdas ou não, que operam rotas de pistas duplas c
sentido t'1nico é signifi rativa mente m~ior do que entre as empresas de ca rgns
especia li zadas.
5. As empresas do grupo I têm maior proporção de rotcts com den sidad e inferior a 200
kg/m~ do que as da cn tegoria 2. Essas, por sua vez, têm maior proporção de rota s com

tal cctracterísti ca do qu e as da classe I
6. No globa l, a co nfiguração mais util izada (39,8%) é o cava lo ele dois eixos !racionando
C(l rreta de três eixos. Em segundo lugar ficam os caminhões trucados (28,2%) e em
terceiro, os cavalos ele dois eixos com carretas de dois eixos ( 15,7%), empatados com
cavalos el e três eixos com ca rretas de três eixos ( 15, 7%). Configurações especiais, como

os conjuntos Romeu-e-Julieta, e rodotrens são muito pouco usadas. A di fere nça entre os
39,. 8% e os 15,7% é estél ti sti camente signifi cativa.
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7. Nas operadoras de carga fracionada, o maior número de veículos é constituído por
caminhões trucados (53,8%), enquanto as carretas leves (2 eixos) também melhoram de
posição. Constata-se que essas transportadoras utilizam em maior escala do que as
demais os caminhões trucados e os cavalos de dois eixos tracionando carretas de dois
eixos, configurações adequadas para o transporte de cargas de média ou baixa densidade.
Juntos, esses dois tipos de veículos representam 71,9% da frota total das transportadoras
de carga comum fracionada, 23,4% da frota das transportadoras de carga comum não
fracionada e 29,4% da frota das transportadoras especializadas. Em compensação, as
carretas mais pesadas (3 eixos) ganham destaque nas empresas dos tipos 2 e 3, onde
representam respectivamente 76,2% e 70,5% da frota.
8. Os transportadores autônomos respondem por 60,3% da frota total. A distribuição das
configurações é semelhante à da frota própria. Predominam cavalos de dois eixo com
carretas de três eixos (41 ,7%) e caminhões trucados (34,8%). A proporção das carretas
leves (dois eixos) é ainda menor do que na frota própria (9, 1%). Nem todas essas
diferenças são estatisticamente significativas.
9. Cerca de 66% das empresas de cargas fracionadas empregam, entre outros veiculas,
caminhões trucados para transportar cargas volumosas; 62% usam, entre outros, cavalos
de dois eixos com carretas de dois eixos. A proporção de transportadores de cargas
comuns fracionadas que movimentam mercadorias volumosas é maior do que a de outros
tipos de transportadores.
10.Apenas 16 das 50 empresas (32%) das empresas de carga fracionada pesquisadas não
admitem a hipótese de usar o DSR. Entre as de carga comum não fracionada, essa
proporção aumenta para 22 em 39 (56,4%). Finalmente, na terceira, carga especializada,
vinte entre 36 empresas (55,5%) não pensam em usar o DSR. O uso potencial do DSR é
estatisticamente maior entre as empresas de cargas fracionadas do que entre as não
fracionadas.
1l.Embora a amostra seJa limitada, há indício de que o DSR poderia substituir
principalmente os caminhões trucados, com destaque para os de comprimento tradicional
(até 8 m). Mas, mesmo os mais longos, para cabinas avançadas (9 a 10 m), no entanto,
aparecem no levantamento. Esse destaque para os trucados deve-se possivelmente não
só à ainda grande participação desse veículo na frota nacional, mas também à percepção
das vantagens logísticas do DSR. O segundo candidato .à substituição é o semi-reboque
tradicional , com cavalos de dois eixos e carretas de três eixos. O conjunto de cavalo de
dois eixos com carreta de dois eixos aparece na terceira posição. Só existem diferenças
estatisticamente significativas entre a primeira e a terceira configuração.
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12.Cerca de 34% dos usuários em potencial empregariam o DSR para cargas volumosas:
27% para cargas mais pesadas; e 39% para ambas. A versatilidade continua sendo
elemento importante na escolha. Os comprimento preferidos são os que têm medidas
inteiras. Quanto maior o comprimento, maior a pref'erência. O valor de 1O m foi
escolhido por 21 entre 67 transportadoras.
13 .Entre os principais motivos para usar, apontados por 67 transportadoras, estão o
aumento da cubagem (46 respostas), redução do número de veículos e motoristas (39),
redução da ociosidade do cavalo mecânico (28). Outras razões como a melhor separação
de cargas (17), possibilidade de deixar um semi-reboque na entrada da cidade (16),
redução do tempo de carga e descarga (16) e possibilidade de troca de semi-reboques nos
terminais ( 16) foram menos votadas.
14.Entre as 54 transportadoras que não admitem usar o DSR, os quatro principais motivos
alegados são os seguintes: a) as rotas da empresa não comportam esse tipo de veículo
(39 respostas)~ b) a densidade das cargas não justifica a adoção do DSR (24); c) é um
veículo dificil de carregar e de manobrar nos terminais (19): d) as dimensões das cargas
da t:rnpt tsa síio in~,.;Ompatívei S co tu o DSR ( 17).
1S.Constata-se preferência nítida pela tração 4x2, pelo dolly C (que concilia ma1or
segurança com possibilidade de intercâmbio de carretas, mas ainda não é fabricado no
país) e pela cabina avançada (que proporciona carretas mais compridas). As cinco
principais restrições legais a que os frotistas estariam dispostos a se submeter são: a)
limitação da velocidade a 80 km/h (44 respostas em 76); b) autorização especial de
trânsito (33); c) inspeção técnica semestral por organismo cadastrado pelo Detran (29);
d) uso obrigatório de freios ABS/ ASR (24); e) carteira especial para os motoristas (24).
16.0s cinco principais cuidados voluntários que os frotistas estariam dispostos a tomar na
operação do DSR são: a) treinamento especial para os motoristas do DSR (56
respostas); b) limitação da velocidade máxima a 80 !em/h ('l8); c) operação desses
veículos pelos melhores motoristas (47); d) adotar freios ABS/ASR (30); e) usar cavalo
de no mínimo 360 hp (28).
17.Embora o assunto não tenha sido incluído no questionário formal, o contato informal
com as transportadoras revela ceticismo generalizado em relação à viabilidade prática do
DSR. Tal ceticismo baseia-se nas barreiras impostas pela atual legislação ao uso de
veículos mais longos, às más condições de conservação das estradas e à suposição de
que essa configuração é insegura.
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