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CAPÍTULO 11

LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA DE PESOS
E DIMENSÕES
Este capítulo trata da legislação brasileira de pesos e comprimentos de veículos de ca rga.
Analisa também a Resolução 63 1/84 elo Contran que disciplina tráfego de veículos com
excesso de peso e comprimento ou com mais de uma articulação.

11.1 Pesos e dimensões
A primeira tentativa de disciplinar as cargas por eixo e o peso bruto dos veículos no Brasil
ocorreu através de lei baixada pelo Estado de São Paulo em 23 de novembro de 1960.
Menos de um ano depoi s, o assunto era encampado pelo decreto federal 50903/6 1. Houve
também um decreto gaúcho, de 12 de fevereiro de 1965, que não prosperou.
[TRANSPORTE MODERNO, ag. 1968].
O decreto federal de 196 1 fixou os seguintes limites de carga por eixo:
• Eixos isolados 1 com quatro pneus: IO t
• Conjunt os de dois eixos em tandem: 16 t para centros de rodas distantes entre 1,20
e 1,34 m; e 17 t para centros de rodas distantes entre I,34 m e 2,39 m
• Conjunto ele três eixos em tandem: 25,5 t
• Conjunto de doi s eixos não em tandem: 15 t
• Eixo com apenas doi s pneus: 5 t
• Peso bruto total combinado: 40 t
• Número máximo de unidades: duas

Considera -se isolado todo eixo que distar mais de 2,40 m dos demais.

173

Cui·iosamente, esse primeiro diploma não previo nenhum tipo de punição ou multa
para os infratores. E, embora não tenha sido praticada durante cinco anos, foi incorporado
pelo regulamento da lei 5108/66, que modificou o Código Nacional de Trânsito. Baixado em
1968, através do decreto n. 62127, esse regulamento padronizou em 17 t o limite de peso
bruto para o conjunto de dois eixos em tandem com distância entre eixos de 1,20 a 2,40 m;
fixou em 5 t o limite ele peso para eixos isolados com dois pneus e manteve inalterados os
demais limites. Uma configuração pouco usual, não prevista no decreto, a de um grupo de
três eixos em tandem, sendo um autodirecional ele dois pneus, foi autorizada pelo
Resolução 127, ele 30 de junho ele 1970, do extinto GEIMOT- Gmpo Executivo da
Indústria Automobilística, que limitou o peso bmto desse conjunto a 22 t.
O regulamento de 1968 fixou também as seguintes dimensões máximas para os veículos:
• Largura: 2,60 m
• Altura: 4,00 m
• Comprimento total de um veículos simples: 12,00 m
• Comprimento total de um veículo atiiculado: 16,50 m
• Comprimento total de veículos com reboque: 18,00 m.
O regulamento estabeleceu ainda multa de 5% elo maior salário mínimo vigente no
País por 200 kg ou fração de excesso de carga (aplicada em dobro no caso de reincidência)
e obrigatoriedade de descarregar o excesso quando esse ultrapassasse 1 000 kg por eixo
iso lado ou I 500 kg por conjunto de eixos.
A legislação assegurou também o trânsito durante cinco anos dos veículos que
excedessem as dimensões aci ma; e o trânsito durante 180 dias de veículos com excesso de
até 10% no peso bruto e nas cargas por eixo.
Essa medida estimulou os transportadores a reivindicar um aumento geral de l 0% nos
limites de carga e de comprimento. A resposta do governo viria em 1978, através do decreto
82 925, que elevou o peso bruto total combinado de 40 para 45 t, mas manteve inalteradas
as cargas por eixo. Esse decreto incorporou também a tolerância de l 0% existente na
legislação anterior para os comprimentos dos veículos, que passaram a ser de I ,20 m para
um veículo simples, 18, 15 para um veículo articulado e 19,80 m para veículos co m reboque.
A altura máxima fo i fi xada em 4,40 m. A largura manteve-se inalterada (2,60 m).
O transbordo obrigatório passou a incluir os casos de qualquer excesso sobre o peso
bruto total, excesso superior a I 000 kg para um eixo simples, 500 kg para um eixo com
dois pneus, 750 kg para conjuntos de dois eixos em tandem e I 500 kg de diferença máxima
de peso entre dois eixos em tandem.

...

No ano anterior, o TNMETRO-Instituto Nacional de Pesos e Medidas baixara portaria
fixando em 5, 7 1 c. v./t a relação mínima potência/peso para os cami nhões2 fabricados a partir
de janeiro de 1978. Era a segunda tentativa de evitar que caminhões de baixa potência
2 Essa relação era de 10,06 c.v./t para ônibus urbanos e 12,24 c.v./t para ôni bus rodoviários.
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continuassem congestionando as rodovias, especialmente nas subidas. A primeira ocorreu
em 1975, através ela Resolução n. 40/75, de 22 de maio de 1975, do Conselho de
Desenvoivimento Industrial, que fixara esse limite em 6 c.v.(DIN)/t para todos os caminhões
a serem fabricados a patiir de janeiro de 1978 [GODOY e MACHAD0,1993, p. 43].
No início ela década de 80, aumentou o transporte de encomendas e de cargas pelos
ônibus, que passaran1 a ser equipados com terceiro-eixo de duas rodas. Para legalizar essa
inovação, o CDI autorizou o limite ele 13,5 t para um conjunto em tandem ele um eixo com
quatro pneus e outro com apenas dois.
Ressurgiram também as pressões pelo aumento elas cargas por eixo e pelo uso de
veículos mais longos e mais pesados. O governo manteve-se inflexível em relação ao
aumento das cargas por eixo, mas admitiu o uso de composições mais longas e de maior
capacidade [TRANSPORTE MODERNO, nov. l980]. Surgem nessa época os primeiros
treminhões experimentais, ele até 75 t de pbtc e até 32 m de comprimento total, operados
pela Coral e pela Sul Fluminense [TRANSPORTE MODERNO, jan. 1981].
Essas combinações longas seriam finalmente regulamentadas pela Resolução 63 I /84
do Contrml, que estabeleceu os requisitos de segurança necessários para a circulação de
combinações com mais ele duas unidades.
A lei 7 408/85, ele autoria elo transportador e então deputado federal Denisar Arneiro,
introduziu uma tolerância de 5% na pesagem dos veículos de carga, para compensar a
imprecisão das balanças. Caso essa tolerância seja excedid a, a multa incide sobre o que
ultrapassar o limite elo Código Nacional de Trânsito. A tol erância não é e não deve ser
entendida como um acréscimo ao peso bruto total ou ao peso por eixo, porque foi
estabelecida em lei para atender aos casos de má distribuição de carga, de acréscin1os de
peso devidos à umidade ou ainda a eventuais imprecisões ou diferenças de aferição entre
balanças [GODOY e MACHADO, 1993. p.18]. O uso da tolerância não é recomendado
para au mentar a carga líquida, mas apenas para compensar erros de pesagem provocados
por desgastes ou irregularidades na balanças rodoviárias. Assim, se um eixo para 10 t que acusar
11 t na balança será multado em 1 t e não apenas em 0,5 t [RANDON, sem data, p .4].
Em 1990, o decreto 98 933/90 autorizou a elevação do limite de carga do eixo com
dois pneus para 6 t, para legalizar grande número ele ônibus que trafegavam com peso de
mais ele 5 t no eixo di anteiro. O mesmo decreto deu competência ao Contran para aprovar,
ouvidos os Mini stéri os dos Transportes e da Indústria e Comércio, os limites de peso para
pneus extralargos. Em outubro de 1994, o Contran baixou a Resolução 787, fixand o esse
limite em 8 t/eixo, no caso de eixos em tandem de semi-reboques.
Nessa época, encontrava-se também em tramitação no Senado, depois de ap rovado
pela Câmara, o projeto do Código Brasileiro ele Trânsito 4 . O document o mantém inalterados
3 V~ja bloco seguinte e Anexo D.
4 Projeto de lei da Câmara número 73, de 1994 (3 710/93 na Casa de Origem).
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os atuais limites de carga por eixo, mas estabelece que "o Contran disporá sobre a utilização
de novas configurações de ei xos que resultem de pesquisas ou de avanços tecnológicos".
Outra modificação é que o percentual de tolerância deixa de ser 5% e passa a ser
fixado pelo Contran.
Se aprovado o novo Código, as multas deixarão de ser proporcionais ao excesso de
peso e passarão a ser progressivas 5 .Além disso, a carga excedente poderá acarretar a
retenção elo veículo e o transbordo do excesso.

11.2. Veículos combinados longos

·>

Estabelecidas pela Resolução 631/84 do Contran 6, são as seguintes as exigências atuais para
circulação ele veículos combinados longos, com mais de uma ariiculação (ou mais de duas
unidades, inclusive a tratora):
• Os chamados treminhões e rodotrens só podem circular nas rodovias portando
autori zação especial de trânsito válida por um ano;
• O peso bruto total combinado não poderá ser superior a 73 t;
• O pbt autori zado deve ser compatível com a capacidade de tração determinada pelo
fabricante do veículo;
• O comprimento não pode ser superior a 30 m;
o As carretas serão equipadas com freios conjugados entre si e com os do cavalo;
• O acoplamento das carretas exige, além de engate especial, reforço com correntes
ou cabos de aço de segurança;
• Sinalização especial prevista na Resolução no 603/82 (veículo longo) e luzes
laterais a cada 3 m;
• Utili zação restrita às vias públicas informadas na AET;
• Como regra geral, o cavalo deve ter tração dupla. A critério, porém, da autoridade
de trânsito, poderá ser concedida autorização para tração simples, tendo em vista o
tipo da via, os aclives, o peso bruto total e tipo de pavimento. Tudo isso deverá
constar ele projeto específico demonstrando que a composição vencerá, em
condições adversas, as rampas ex istentes;
• Nas vias el e duplo sentido com alta densidade de fl uxo, poderá ser exigida a
existência de fa ixa adicional nos segmentos em rampas com aclives superiores a 5%
e comprimentos superi ores a 500 m;
o Tráfego limitado ao período diúrno (6 às 18 horas) nas rodovias de duplo sentido;
nas vias ex pressas (vias com sentido único, dotadas de separadores fi sicos e duas
ou mais fa ixa no mesmo sentido), poderá ser autorizado o trânsito noturno. Em
casos especiais, devidamente justificados, poderá ser autori zado o trânsito noturno
em pistas simples de duplo sentido, desde que: a) o traçado da via e suas condições
5 Até 600 kg: 5 UFIR; de 60 1 a 800 kg: 10 UFIR; de 801 a l 000 kg: 20 UFIR; de L 001 a 3 000 kg: 30
UFIR; de 3 00 l a 5 000 kg: 40 UFffi; e acima de 5 00 I kg: 50 UFIR.
6 Veja a íntegra da Resolução no Anexo D.
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de segurança não dificultem a ultrapassagem da composição pelos demais veículos;
b) o trecho seja sinalizado com placas de advertência sobre a presença de veículos
longos; c) sejam levados em conta também a distância a ser percorrida e a
intensidade do fluxo de tráfego;
• A AET só será concedida mediante apresentação de projeto técnico. Entre outras
exigências (anexo B), esse projeto deverá apresentar a curva de desempenho do
veículo em aclives, a compatibilidade entre a força de aderência e da capacidade de
rampa com o peso bruto total, a capacidade de freagem e o sistema de engate;
• Velocidade limitada a 60 km/h.

11.3. Aplicação da Resolução 631/84
A Resolução

631, além de dirigida especificamente a veículos superpesados, apresenta

omissões e alguns aspectos bastante vagos. Não faz, por exemplo, nenhuma referência
especial a respeito de relação potência/peso, tipo de freios, trei namento de motoristas,
programas de segurança, seguros apropriados ou aprovação de rotas7 . Os procedimentos
que estabelece baseiam se muit o mais no comprimento do veículo elo que em suas
características de desempenho. Como se demon st ra nesta dissertação, veículos combinados
na tàixa de 2 1 a 23 m podem apresentar desempenho (em termos de arraste, velocidades ele
rampas, ultrapassagem, estabilidade e, principalmente, de custos) equivalentes ou até
mel hores do que os dos semi-reboques de apenas 18, 15 m.
A Resolução determina que o veículo trator deve ser capaz de vencer rampas em
condições adversas, mas não fixa quais são essas condições8 . Exige compatibilidade entre o
tráfego elos veículos longos em pistas simples com sentido duplo e a intensidade do flu xo de
tráfego, mas não estabelece esses fluxos. Além do mais, deixa muitas decisões a critério da
autoridade com jurisdição sobre a via, o que torna pouco uniformes os critérios de
concessão elas AET.
Para apurar a existêm:ia ou não da di ve1 idade ele ct itério e de regulamentos
complementares, foi enviado questionário padronizado a todos os DERs estaduai s, assi m
como ao DNER e ao Dersa, bem co mo a consultores especiali zados em projetos para
obtenção de AETs. Foram feitas também visitas ao DER-SP, ao DERSA e à
TRANSE RVICE, consultora especializada na obtenção de AET.
Os resultados foram pouco alentadores. Apenas o DNER e os DERS de Minas Gerais,
Paraná e Piauí responderam à consulta. Já o DER-PE preferiu repassar as questões ao
DNER. Constataram-se, pelas respostas (veja Anexo E), não só a existência ele diversidade
de critérios, como até pouca familiaridade com o problema ou mesmo omissão em relação
7 Mesmo que n rotn sejn s~jn ndequndn, a ResoluçÃo exige umn AET pnra cndn veículo. Unw nutoriznçào
gem i pnm circulnção em cndn rotn, vnlidn pnra todos os veículos de qunlqucr cmpresél, poderia reduzir a
burocrncia.
H Espccinlmente o coeficiente de ntrito e n resistêncin ao rolnmento.
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ao assunto. Provavelmente, esses dois últimos fatores explicam, pelo menos, em parte, o
baixo índice de respostas e a operação indiscriminada de veículos combinados longos nas
rodovias paulistas, em condições incompatíveis com os critérios estabelecidos pela
Resolução 631.

11.3.1. Critérios do DNER
O DNER não tem normas escritas adicionais à Resolução 63 1. Segundo informações
do engenheiro Luiz Wilson Marques, que há dez anos dirige a Transervice Consultoria em
Transportes S/C Ltcla., especializada em projetos para obtenção ela AET, independente elo
peso bruto, elo tipo de rodovia e do VDM, o órgão não costuma negar autorização noturna
para roclotrens ele até 19,80 m de comprimento. A informação foi confirmada pela DESTDiretoria ele Engenharia e Segurança de Trânsito elo DNER9 , Segundo essa Diretoria, a
limitação elo comprimento em até 19,80 m permite aos veículos especiais trânsito diuturno.
Mesmo assim, o veículo fica sujeito a todas as demais exigências da Resolução 631/84,
inclusive o porte da AET.
Ainda segundo o D!\TER, a tração 4x2 está limitada nas rodovias federais ao PBTC de
57 t , desde que atendidas as exigência da Resolução 63 1.
10

A Taxa de Utilização da Via-TUV, a que estão sujeitos os transportes especiais, só é
cobrada atualmente para veículos com PBTC superior a 73 t.
Conclui -se que um DSR com até 19,80 m de comprimento e até 57 t de PBTC, apesar
de sujeito à obtenção de AET, não encontraria maiores dificuldades para circular
diuturnamente nas rodovias federais. O mesmo já não se pode dizer quando o comprimento
ultrapassa os 19,80 m.
Outra conclu são é que a utili zação de cavalos 4x2 nos DSRs de até 46 t ou 6x2 nos
DSRs de até 53 t é compatível com os critérios atualmente aceitos pelo DNER.

11.3.2. Critérios do DER-SP 11
Já no caso do DER de São Paulo, independente elo comprimento ou elo peso bruto
total, a liberação para o tráfego noturno é condicionada aos volumes de tráfego. De acordo
com a Portaria SUP/DER 83 de 23/1 2/92, esses volumes devem ser inferiores a 350 vph
contados nos dois sentidos em pistas simples de sentido duplo, 900 vph em pista dupla de
um único sentido e 1400 vph em pistas triplas de um único sentido 12.

..

Ofício 55/95 DORo/DEST, assinndo pelo Eng. Emerson Rozendo Salgado, chefe dn DEST-Diretorin de
Engenhnrin e Segurnnçn de Trânsito.
JO Esse PBTC corresponde n um DSR com duns cnrretas de dois eixos, do!~}' tmnbém de dois eixos e cavnlo 4x2.
11 I1úormnções prestndns pelo Eng. Danilo Rosin, chere do serviço de AETs, e seis nssistentes.
12 Valores bnsendos em estudo do eng. Andrentini, do DER, jn nposentado.

9
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Na Via Anhangüera, por exemplo, do km 112 (bifurcação com a Bandeirantes) até
Limeira, nenhum veículo múltiplo pode trafegar à noite. A proibição prevalece para toda a
rodovia, a menos que sejam requeridas duas AET, uma de São Paulo a Limeira (que teria
restrições de tráfego das 18 às 23 h), outra ele Limeira até o destino (sem restrição de tráfego).
Nem sempre tamanho rigor prevalece. Em 28 de abril de 1984, tendo em vista a safi·a
ela cana, a portaria SUP/DER-32 suspendeu todas as restrições à circulação de roclotrens e
treminhões até 15 de dezembro ele 1994. Os rodotrens e treminhões passaram a circular
como se fossem veículos comuns.
Os treminhões são proibidos de circular em comboio, de frear sobre as obras de arte e
não podem derramar o material transportado na pista. A sinalização elos cruzamentos em
nível deve ser implantada às expensas do interessado.
Na Castelo Branco, uma portaria do DER-SP proíbe o tráfego de veículos múltiplos
ou de qualquer veículo com mais de 45 t.
A taxa ele utilização ela via elo DER-SP é ele cerca ele US$ 500 por mês.
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Já o DERSA sempre teve Tarifa Adicional ele Pedágio (T AP) muito elevada, o que
inibia pedid os ela AET, que chegava a US$ 12,50 por tonelada que excedesse a 45 t em
cada praça de pedágio. Em 1983, uma portaria da Secretaria dos Transportes, no entanto,
aboliu essa taxa. Mas os critérios para se obter AET no Dersa continuam sendo uma
interrogação, porque ninguém pediu ainda. Sabe-se que alguns viadutos da Anchi eta
apresentam restrições de pbt, enquanto algumas curvas muitos fechaclas 13 impedem o
tráfego ele rodotrens, devido ao seu maior arraste, qu e provocaria invasões da fa ixa ele
tráfego adjacente ou do acostamento.

11.3.4. Critérios do DER-MG 14
O DER-MG não tem nenhuma Portaria ou Instru ção Normativa que complemente a
Resolução 63 I do Contran. Tem emitid o muito poucas AETs, uma vez que as
transportadoras que operam com rodotrcns ou treminhões no Estado utilizam, na mai oria
das vezes, rodovias federais; e quando usam estradas estaduais, trafegam apenas em
pequenos trechos. Além do mais, as AETs para rodovias delegadas pelo governo federal ao
estadual são emitidas pelo Dl\'ER.
O DER-MG ex ige potência mínima de 6 CV/t. Como opera estradas antigas e com
acident es geográficos acentuados, o setor que controla a emissão ela AETs tem como rotina
consultar as coordenadorias regionais com jurisdição sobre o trecho a ser utilizado sobre: a)

13 Raios de até 80 m.
U Texto baseado em reposta escrita do Diretor Geral, E ng. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos.
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rampas; b) tipos de cwvas; c) raios de curvas; d) obras de arte com capacidade limitada; e)
tipo de revestimento da pista de rolamento: e f) necessidade de sinalização indicando o
tráfego desses veículos.

,,

Como grande parte das rodovias estaduais sob sua jurisdição são de pista simples, o
DER-MG não tem emitido autorizações para tráfego noturno de treminhões, mas apenas
para tráfego noturno de cargas indivisíveis com excesso no peso ou nas dimensões 15 .
Até hoje, o DER-MG registrou um único acidente com veículos duplos, no trajeto
Várzea do Palma/Montes Claros.

11.3.5. Critérios do DER do Paraná 16
Baseado no item 5.l0.3 _cle sua própria Instrução Normativa número 11 , que trata do
transporte de cargas indivisíveis e excedentes em pesos e/ou dimensões e do tráfego de
veículos especiais, o DER-PR não permite, em nenhuma hipótese, o tráfego noturno de
veículos com comprimentos superiores a 20 m. Trata-se, portanto, ele uma restrição maior
elo que a do DER ele São Paulo, por exemplo, que concliciona a autorização para circulação
noturna às densidade de tráfego.
Para conceder AET a veículos com excesso de peso, o DER-PR declarou exigir que o
interessado demonstre que a tração não danificará o pavimento 17 . Isso seria feito através ele
um diagrama elo atrito pneu-pavimento em relação à cleclividacle da rampa. Seria necessário
demonstrar também que a "força resultante não estaria acima ela de projeto (trem tipo de
18,2 t)". Regist re-se que esse tipo de cálculo não figura na legislação. A Resolução 631
exige apenas demonstração de que a combinação utilizada pode vencer, em condições
adversas, as rampas existentes. AJém do mais, no caso do DSR ele seria dispensável, uma
vez que o veículo proposto não ultrapassa as 45 t ele PBTC.

11 .3.6. Critérios do DER-PI 18
Tal como a maioria elos seus congêneres, o DER-PI não dispõe de norma, portaria ou
resolução fi xando critérios para a concessão de AET. Aliás, a DTR-Divisão de Tráfego do
DER-PI nem mesmo fiscaliza o transpor1e de carga, apesar de ser essa uma das atribuições a
ela conferidas pelo Regimento Interno do órgão.

15 O assunto é reg11lado pelo parágrafo primeiro do art igo 33 da Resolução 2264, de 07/12/81. do DNER,
que permite o tráfego noturno de Yeículos especinis com até 3 111 de largma e até 20 m de compri mcnto,

com carga por eixo normal c velocidade limitadn pelo anexo VII da mesma resolução.
Baseados em resposta ao questionário preparada pelos engenheiros Eduardo Augusto Moreira Jr. chefe
da DSR-3, e Newton Merlin Camargo, chefe da DSR; e encaminhada pelo diretor geral, Luiz Alberto
Küster.
17 Uma vez, segundo a resposta oficial, "que todo o peso será puxado pelo eixo de tração".
18 Informações contidas em oficio de 13 de fevereiro de 1995 da Eng• Karenina Dantas Eulália Rocha,
Diretora de Engenharia do DER-PI.

16
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11.4. Mudanças na legislação ·
Existem estudos no Contran para alterar a Resolução 631. No início de 1995, circulava
entre fabricantes de implementas e frotistas de rodotrens uma minuta de Resolução
sobre o assunto. De acordo com essa minuta 19, a unidade tratara deverá ser capaz de
vencer rampas de 6%, considerando-se um coeficiente ele atrito pneu + solo ele 0,45,
uma resistência ao rolamento de 11 kgf/t e um rendimento ela transmissão ela unidade
tratara de 90% 20 . Será exigido também o gráfico demonstrativo das velocidades que a
unidade tratara da composição é capaz de desenvolver para aclives ele O a l 0%,
considerando-se os mesmos parâmetros.
Combinações com até 19,80 m não estarão sujeitas a nenhuma restrição adicional ele
tráfego em relação aos veículos normais. Poderão trafegar de dia e de noite à velocidade
máxima permitida na via. As composições com mais de 19,80 m estarão sujeitas ao limite
ele velocidade de 70 km/ h21 , mas poderão circular livremente a qualquer hora nas rodovias
de pista dupla com duas ou mais faixa s contínuas com sentido único. Nas rodovias ele pista
simples, o tráfego no período de 18 às 6 horas só será permitido quando o VHM (Volume
Horário Máximo), medido nos dois sentidos e no mesmo período el e 18 às 6 horas, não
ultrapa ssar 350 vph , desde que esse veículo seja compatível com o traçado da via e suas
condições de segurança, especialmente as ele ultrapassagem.
A minuta especifica também os tipos de acoplamentos das unidades, admitindo tanto
engate para força s horizontais automáticos22 quanto para força s horizontais e verticais.23 A
fixação da lança de tração (cambão) ao chassi do do/ly deverá ser do tipo pivotado quando
o cambão for acoplado ao engate para forças horizontais e do tipo rígido quando for
acoplado a engate para força s verticais e horizontais.As demais disposições da Resolução
631 permaneceriam em vigor.

11.5. Resumo e comentários
1. A legislação atual para unidades combinadas longas baseia-se muito mais na s
características fisicas (comprimento) dos veículos elo que no seu desempenho.
2. A Resolução 63 1 leva a critérios heterogêneos para a concessão de AETs. O DNER, por
exemplo, aut ori za tráfego diuturno ele DSRs el e até 19,80 m independente do PBTC ou
do número de eixos. Já o DER ele São Paulo condiciona essa autorização ao VHM da
rodovia. Por sua vez, o DER do Paraná não autoriza em nenhuma hipótese o tráfego
19 V~ja anexo D.
20 Veja fórmula de cálculo na transcriç:lo da minuta, contida no anexo D.
21 Uma opção em análise consiste em deixar o limite de velocidade a critério do engenheiro
respons{tvel pelo projeto.
22 Padronizado pelas NBR 11410111411.
23 A utilização de dois tipos de engates reduz a intercambiabilidnde dos equipamentos.
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noturno de veículos com mais de 20 m de comprimento. De maneira geral, existem
grandes restrições à circulação noturno de DSRs, especialmente, com mais de 19,80 m.
3. A minuta em estudos no DNER/Contran traz alguns avanços em relação à Resolução
631/84. Entre eles o de uniformizar os critérios e parâmetros para projetos de viabilidade,
reduzindo o arbítrio e uniformizando a atuação das autoridade de trânsito (DERs).
4. Outros avanços consistem na liberação do tráfego noturno e das restrições de velocidade
para composições com até 19,80 m e na elevação da velocidade máxima das demais de
60 para 70 km/h. AJém elo mais, os veículos longos terão trânsito livre a qualquer hora
nas rodovias de pista dupla, onde deixariam de prevalecer as restrições de VHM criadas,
por exemplo, pelo DER de São Paulo.
5. A Resolução mantém, no entanto, a mesma filosofia da anterior, de considerar veículos
de duas articulações como solução unicamente para cargas pesadas e não para cargas
volumosas. Assim, persiste a restrição de VHM para pistas simples para veículos de
qualquer pbtc e comprimento superior a 19,80 m. Essa determinação, embora menos
restritiva do que a anterior, continuará, se aprovada, dificultando bastant e a implantação
dos DSRs no transporte de cargas volumosas.
6. O ideal seria que a legislação reconhecesse, com base em análises de desempenho, que
os veículos ele dupla articulação constituem uma categoria especial, de circulação
irrestrita, a ser acrescida às atuais classes dos veículos simples, veículos articulados e ao
conjunto caminhão mais reboque. Como tal , seu limite de comprimento não deveria ser o
mesmo da categoria caminhão mais reboque (19,80 m), mas ligeiramente superior24 . Isso
dependeria de mudança no Código Nacional de Trânsito. Para cetios tipos de transp01ie,
esse reconhecimento poderia trazer grandes beneficios econômicos, sem prejuízos para a
segurança.
7. Outra alternativa seria uma legislação semelhante à americana, limitando apenas o
compriment o útil das carroça rias e não o comprimento total dos veículos. Como essa
di sposição depende igualment e de mudança no Código Nacional ele Trânsit o, tanto a
criação de uma nova cat egoria qu anto a mudança ele critéri o não podem ser fe itas através
de simples Resolução do Contran, mas sim através de lei federaf 5.
8. Uma legislação baseada no desempenho deveria preocupar-se com aspectos como
relação potência/ peso, fi·eios mais efi cientes, treinamento de motori stas, programas de
segurança, seleção de rotas onde o DSR teria circulação irrestrita, seguros apropriados
para veículos longos, arraste máximo, velocidade mínima em aclives etc, e não
unicamente com o compriment o e no número ele atli culações ela configuração.

2-' Os americílnos já trílbalham com dois semi-reboques de 30 pés (9, 1-' m), o que exigiria comprimento
totnl de cercíl de 22.50 m pílra veículo de cnbina avnnçada.
25 Isso tornn o processo bem nu1is demorndo c dificil.
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CAPÍTULO 12

COMPARATIVOS
DE CUSTOS

,,

Utili zando dados e informações dos capítulos anteriores e dos Anexos A (especifi cações e
preços de impl ementas rodoviários e de caminhões) e H (custos operacionais de veículos
rodoviários), comparam-se os custos operacionais dos du plos semi -reboques com os
veículos convencionais, como o Romeu-e-Julieta, ca minhão trucado e os conjuntos el e
cavalo mecâni co mais semi-reboqu e de dois ou três eixos. Essas co mparações serão feitas
tanto para o transport e de ca rga pesada qu ant o para o transport e de ca rga volumosa. Serão
consideradas também tant o linhas de grand e Jluxo quanto situações de demanda restrit a, que
ex igem rotas mistas, com troca da unidade traseira ou co m o seu simples desenga te no
dest ino int ermediário.

12.1. DSR em rotas 1nistas
U ma elas possibilidades de se utili za r o DSR é na substitui ção ele caminhões trucados, como
está fazendo a Real F-nco menclas 1• Geré'l lmente, cada um desses ca min hões rea li 7a uma
viagem diária ligando três cidades loca li zadas numa mesma rota e transportando cargas
pesadas, ou seja, aquelas qu e atingem o limite de pbtc antes de completar o limite de
volum e.
Co mo não ex iste problema de volume, os t ,~uques convencionais (com baús de 6,5 111 a
2
8 m) podem ser substituídos por DS Rs ou mesmo por co njuntos Romeu-e-Juli eta de, no
máximo, 19,80 m, ambos tracionados por ca minhões pesados de cabina co1wencional3 .

1
2

3

Vejn relnto no cnpítulo I O.
Estn confígumçilo tem ntunlmcntc a vnntngcm tcgnl de dispensnr autorizaçilo especial de tr<l nsito. Jcí o
duplo semi -reboque. mesmo m'ío excedendo o comprimento m{t.\imo permitido. esl<Í sujeito ao regime
de AET. porque tem duns nrticulnçõcs. Isso pode cri nr difículdndcs pnm n sua circulação noturnn em
al guns Estados (veja capítulo sobre lcgislaçüo).
M ai s confort;í,·el c mais segura do que a cabinn avnnçada .
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Admitindo-se que o DSR possa circular à noite, haveria vantagens econômicas nessa
troca? As planilhas montadas no Anexo B para o cavalo Scania T 360H 4x2, o caminhão T
360H 6x2, o caminhão trucado VW14220, o DSR Rodoviária de 6, 72 m e a Julieta
Rodoviária de 7,60 m, fornecem os custos4 da tabela 12-1, para jornada de 10 horas/clia 5 .
TABELA 12-1
CUSTOS OPERACIONAIS BÁSICOS EM ROTAS 1\'J lSTAS, CARGAS PESADAS
VEÍCULO OU IMPLEMENTO
I.
2.
3.
4.
5.

VW trucado com furgão de 8 m
Cava lo Scania T 360 H 4:x2 !racionando DSR
T 360 H G:x2 trucado com ca rr~ç_a ria-furgào
Julicta de dois eixos, 7,60 m
DS R com ea rretas de 6,72 111

CUSTO FIXO
(R$/MÊS)
3 056,43
4 032,29
4 362,50
596, 15
I 162,90

C. VARlAVEL
(R$/Ion)
0,3117
0,3367
0,35 X()
0,0()04
0,091 2

12.1.1. Três rotas, carga pesada
Imagine-se uma transport adora el e carga não volumosa operando três rotas entre três
cidad es A, R e C, sendo R uma loca lidade int ermediária do percurso, e que cada uma das
três linhas tenha demanda para dois caminhões trucados6 diários, um em cada sentido.
Juntos, os três ca minhões trucados que operam em cada sentid o7 percorrerão em cada
viagem um percurso total correspondente ao dobro da di stância AC.
Substituindo-se as três linhas por uma única rota mista e os três truques por um úni co
conjunto DSR, ou Romeu-e-Julieta , ambos com até 19,80 m ele comprimento, o percurso
por viagem reduz-se à metade. Principalmente, se as distâncias são curta s, haverá ociosidade
elos truq ues que fazem as viagens int ermedi ária s em relação ao que atend e aos pontos
extremos. Essa ociosidade poderá ou não ser aproveitada em outras tarefas. Se não houver
ap roveitamento, a rota AHC estará arcando com o custo lixo elos três caminhões. Caso haja
aproveita mento total da ociosidade relativa, pode-se atribui r à rota A HC o custo fi xo el e
apenas dois caminhõe. .
Ca rgas ele longas distâncias com prazos curtos de entrega geralment e ex1gem
operação dos veículos durant e 16 ou até mesmo 24 horas por dia , co m n utitili zaçào de
pontos de apoio int ermediários par::~ troca de motoristas. lsso possibilitaria a montagem de

-'
5
(i

7

Os sal:írios de motori stas de ,·cículos co mpostos rora m acresci elos de I O% em relnç;lo aos va lores que
estão nas plnnilha s. uma yez qne de,·em ser dirigidos pelos condutores melhores c mais experi ente .
Com 25% sobre os sal;íri os c encargos dns duas horas extras.
Isso eqiii Yn lc a supor que ex iste cn rga garanlidn pnra uma \'ingcm di:íria, mas que nilo h;í demandn pnra
ampliar esse número de ,·ingens ou mesmo para utilizar um semi-reboq ue con111m. de mnior capneidade
(cerca de 2 7 I) do que n de um 1111cado (cerca de l-I 1). Se n demnndn nilo ror lilo uni rorme, de,·e exisl i r
num lrccho menos c.1 rregnclo cnrgn pnra, pelo menos dois lmqucs. No cnso, dn ncloçiio do DSR. o excesso dos
trechos mais ca rregados poder:í conlinunr sendo nlendiclo IXlr uml ruque ou um semi - reboque.
O primeiro. de A para B. o segundo de B para C e o terceiro de A pa ra C.
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um esquema operacional capaz de tornar as vtagens mats rápidas e diluiria melhor o
investimento nos cavalos e carretas.
No entanto, este estudo considera sempre jornadas ele dez horas diárias. Essa escolha
conservadora tem três motivos principais:
I. As planilhas originais em que se baseiam os custos (TM e NTC) foram montadas
computando-se a vida útil do veículo em anos ( e não em quilômetros) e levam em
conta utilizações normais (de 8 ou I O horas por dia);
2. A adoção de jornadas curtas onera os equipamentos que exigem maiores
investimentos. Assim, o comparativo está sendo feit o em condições adversas para os
veículos combinados, o que pode reforçar eventual resultado favorável a estas
configuração.
Outro pressuposto é que a carga e descarga não afetam os prazos (em dias)
necessários para a transferência . A operação nos terminais poderá ser feita dentro ela
jornada do motorista, quando o tempo de percurso fbr menor do qu e o tempo atribuído à
viagem para efeito de custo fixos (dez vezes o número de dias úteis) isto é, quando houver
ociosidade do motorista. Caso contrário, deverá ser execu tada tbra da jornada normal do
condutor.
Considerando-se que haverá uma troca da segunda carreta no terminal int ermediário,
serão necessários um reboC(ue extra para a configuração Romeu-e-Julieta; e um semi reboque mais um dolly adicional no caso do conjunto DSR. Tsso sign ifica que o custo fixo
da Julieta eleve ser dobrado . Já no caso do DSR, o cálculo foi feito computando-se um
investimento de R$ 48 000,00 em um conjunto de doi s semi-reboques e um doi~)'. Como o
elo!~}' custa aproximadamente R$ 6 000,00, deduz-se qu e o investimento adicional será de
aproximadamente R$ 27 000,00, isto é, de 56,25% do valor do conjunto compl eto.
Como a demand a só permite o tráfego de um único caminhão para cada destino, a
menor unidade ele tempo pela qual pode-se ratear o custo fi xo será um dia. Por exemplo,
deve-se atribuir três dias (.> jornadas de IO horas) ele custo fixo a um veículo qu e compl etar
a viagem no prazo compreendido entre 2 1 c 30 horas), pois não haveria como aproveitar o
tempo ocioso. Em suma, o custo tlxo por viagem não é uma ti.mçào linear contínua do
percurso p, mas uma fl..mção descontínua , com degrau s iguai s ao custo fi xo diário.
Admitindo-se 25 dias út eis por mês, o custo fixo diário (CfD) será o custo fi xo
mensa l (CFM) di vidido por 25. Se a viagem tiver percurso p e a velocidade comercial for 1,/J,
o número de dias d na estrada será:
CUSTO POR VlAGEM = (CFM/25)d + p.cv = CFD.d + pcv
d = int eiro superior a p/ IOV
A experiência da Sul Fluminense e da Real Encomendas mostra que, enquanto os
caminhões trucados desenvolvem velocidélde comercial ligeiramente abaixo de 50 km/h, o
8 Exemplo: viagem de 25 horas rca li znda em três dias (30 horas).

9 Obt ida dividindo-se o percurso p em km pelo tempo 1 (em horas) consumido entre o ponto de origem e o
ponto de destino. dentro de uma,iornnda de lO horas/dia.
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DSR opera com média ligeiramente superior a esse valor .Pesquisa FJPE-USP [ 1993, p. 32
e 33] obteve velocidade média de percurso de 55,56 kml h para encomendas e cargas
itinerantes (tabela 12-2).
TABELA 12-2
VELOCIDADES MÉDTAS 11 DE PERCURSO (lun/h)
PERCURSO (lm1)
Carga geral
Itincrante/encomelldas

MÉDIA

até 1000

42, 14
55,5 6

55,35
58,55

1000 -2000
29,28
52, 14

2000-3000
3 1,08

+de 3000
27,73

-

-

FONTE: FIPE/USP.

Nos trajetos mai s curtos (até 1 000 km), a velocidade é mais alta , atingindo 58,55
km/h. Acima disso, a velocidade cai para 52, 14 km/h. No caso ela carga geral , que ex ige
menor rapidez, a velocidade média foi ele apenas 41 , 14 km/h , obtida a partir de 55,34 kml h
em percursos at é I 000 km e valores na faixa de 30 km/h para tn1jetos superio res. É natural
que a velocidade ela carga geral, C]Ue não tem prazos de enl rega preestabelecicios, seja menor
do C]ue os ela ca rga itinerant e ou elas enco mend éls. No entant o, velocidéldes de cerca ele 30
km/h não condi zem com é1 renlidélde e estão puxando para ba ixo, embora apenas
ligciramente 12, a velocidad e média da ca rga geréll.
Para simplifi car o mod elo, ad mit e-se que a velocidade V seja igual a 50 kml h parél
todas as configurações 13 , percursos e tipos de ca rga. Os result ados estão na tahela 12-3.
Afigura 12-1 apresenta o resultado final dos cálculos, en(]uanto a tahela 12--/moslra
os índices relativos ele custos para os percursos mínimo e máxi mo.
Conclui -se que o Romcu-e-Juli ela most ra-se mais va nt ajoso CJUC o DSR
(especialmente, néls curtas clistànciRs) e este, por suél vez, bem mélis eco nômico elo que os
truques, especialment e nas médiRs e longas distânciéls. Se utili zélsse um sistema
intercambi ável de Célrroçariéls semelhant e ao europeu, essél conflgumção seria, portanto, uma
excelent e solução pôra rolas mistas de cargas peséldéls.
Constata-se também que, mesmo sem considerar os custos administrativos c de
terminai s, os veículos co mbinado são altélmente va ntajosos, para todo e qualquer percurso.
Assim dentro das hipóteses deste estudo, esses veículos proporcionam redução de custo
mesmo nas di stâncias curtas.
Acresça-se ainda uma ligeira economi a ad icional ele pedágios proporcionéldél peléls
éllt enwtivéls propostas. Um t'mico veiculo no luga r de doi s reduz à metade o número ele
pedágios a paga r. Em compensação, aumenta el e três para cinco o núm ero de eixos. Se o
veículo passar por seis postos. serão 16 eixos do truqu e contra 30 eixos do veícul o
combinad o. A R$ I ,25 por eixo, esses seis eixos a menos representam uma economia de
'•

10

Veja ca pítulo 10.

J 1 Computada a médin ajustada pela eliminaç;'\o de va lores extremos.
12
13

A parlicipaç;lo das linhas longas na amoslra é peq uena.
A hipótese escolhida é ligeiramenle dcs f;l\·or:i ve l nos veículos combinados.
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cerca de R$ 187,50 por mês isto é, algum em torno de 1,2% sobre o custo de três truques e
de I,4% sobre o custo de dois truques.
A vantagem do Romeu-e-Julieta sobre o DSR resulta principalmente das diferenças
entre os valores dos dois veículos. O encarroçamento ela primeira configuração custa apenas
cerca de R$ 30 000,00, enq uanto dois semi -reboques mais o dolly custam R$ 48 000,00 1-t .
Há outros fatores a serem ponderados, como a utilização de duas quintas-rodas no DSR e
de um terceiro-eixo morto no "Romeu".
TABELA 12-3
CUSTOS OPERAC IONAIS PARA TRÊS ROTAS, CAllGA PESADA
ROMEU E JULlETA
CUSTO FIXO MENSAL = 4 362,50 + 2x596, 15 = 5 554,80
CUSTO FIXO DIÁRIO = 222, 19
CUSTO VARIÁ VEL/km = 0,3586 + 0,0604 = 0,4190
CUSTO/VIAGEM = 222, 19d + 0,41 90p
d = primeiro inteiro superior a p/500.

DUPLO SEMI-REBOQUE
CUSTO FIXO MENSAL = 4 032,29 + I,5625x 1162,90 = 5 849,32
CUSTO DIÁRIO = 233,97
CUSTO VAR IÁVE L/km = 0,3367 + 0,09 12 = 0,4279
CUSTO/VIAGEM = 233,97d + 0,4279p
d = primeiro inteiro superior a p/500
CAM INIIOES TRUCADOS C/_~PROV . DA OCIOSfD ADE
CUSTO FJ XO MENS AL = ?.:d 0)6,43 = 6 11 2,86
CUSTO FIXO Ç)lAR lO = 244,5 1
CUSTO VARIA VEI ./km - 2 x O) 117 = 0,6234
CUSTO/ VIAGEivl U)U IVJ\ 1J~ NTP. - 244,5 1d + 0,6234p
d = primeiro int eiro superi or a p/500
CAMINHÕES TRUCADOS S/ APROV. DA OC IOSIDAD E
CUSTO FIXO ivl ENS1\ L = 3x3 056,43 = 9 169,29
CUSTO FIXO DI ÁRIO = 366,77
CUSTO VAR IÁVELIK M = 2x0,3 11 7 = 0,6234
CUSTO/VIAGEivJ EQU JVA LFNTE -= 366,77<1 + 0,6234 p
d = primeiro int eiro superior <1 phOO

U

A diferençn deve-se ao fnlo de que o furgilo do " Romeu'' é montado dirclnmcnle sobre o chassi. o que o
barateia sobrcmnncirn . A lém do nléli s. a ·'raln" dispensa quintn-roda.
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TABELA 12-4
ÍNDICES RELATJVOS DE CUSTOS EM ROTAS MlSTAS, CARGAS PESADAS

PERCURSO

DIAS VIAG.

ROM-JUL

DSR

TRUQUE 1

TRUQUE2

p =O

I

100,0

105,3

110,0

J 65, 1

p = 4000 km

8

100,0

104,0

129,2

152,3

FIGURA 12-1
VEÍCULOS COMBINADOS X TRUQUES NO TRASl'ORTE DE
CARGAS PESADA S EM ROTAS Ml STA S
6000 - . - - - - - - - - - - - - - --

-

-

- - - - - - - - - - - - --

- - ROM·JUL
5000

- ---,

/

- - os R
- 4- TRUQ UE 1
TRUQ UE 2

4000

o
c

3000

(/)

-l

o
2000

1000

PERCURSO ( km)

~ ~~
o -l- 1-f
o

1 4-~~ 1 44-rl+
l ~l-r
l +
l ~r
l ~l~l~l~l~l+l~l-rl+l~l-r
l 41--l~l11-rl+
l ~l-+
l ~l~l
1000

Dentro do modelo proposto,
(R$ 7765,00) c mais uma .lulicta
63265,00. Por sua vez, um DSR
2080,00) e mais uma ct1rreta com

2000

3000

um Romcu-c-Julieta (3 1 500,00) mais um tcrceiro-ei;-.;o
adicional com " rala·' (R$ 24 000,00) totali zariam R$
15
completo ( R$ 48 000,00 ) mais uma quint a- roda ( R$
c/o/~)1 ( R$ 27 000,00) somari<l m R$ 77 080 ,00,

1S É possh·el que o preço rclnli,·o elo DSR esleja supereslimndo pela
fornecer preço pnrn esta conliguraç;lo.
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RodoYinrin. único fabricnnle a

4000

12.1.2. Três rotas, carga volurnosa
Sejam as três cidades A, B e C, compondo três rotas equilibradas de cargas volumosas
(aquelas que completam o volume antes de atingir o limite de pbtc) atendidas diariamente
em cada sentido por três caminhões tlucados de cabi na avançada com baús de
aproximadamente 9 m ( capacidade para 60 m\
Admita-se que essas três linhas possam ser substituída s por um único DSR com três
carretas ele até 9 m. Desprezando-se as diferenças entre as despesas de terminais, a
operação será vantajosa se o custo/viagem elo DSR for menor do que o custo/viagem
equivalente dos caminhões trucados. Embora sua capacidade (cerca ele I00 m~) seja
insuficiente para substituir o volume elos dois truques e, assim, atender à dema nda, inclui-se
também o Romeu e Julieta.
As planilhas elo Anexo H oferecem os custos ela tahela 12-5.
TARELA 12-5
ELEMENTOS 00 CUSTO OPERACIONAL PARA TRÊS
ROTAS DE BAIXO FLUXO E CARGAS VOLUMOSAS
CUSTO f-IXO
(R$/dia)

CUSTO VARIÁVEL

122,R4

(UI26

Cavalo mecânico Scania R 360 li 4x2

160,59

0.3:\9 1

DSR Rodoviári a com carreta de 9.00

.'\14i
.

VEÍCULO

VW tru cado com furgão de 9 111 (60 111

Um semi -reboque do DSR com dolly

3

)

19

Cu. to cava lo mais 3 carrcws (DSR 120 n1 ')

Romcu -c-Julicla (I 00 m

1
)

0.094 1 1 ~

2R.95

0.0529

24 1. 01

0.4 X6 1

222, 19

0.<1 190

As eq uações de custos serão as dn tahela J 2-6.

17 Vn lor éljustado pnrn comprimento de 9 m
IH Vn lor n_iustado pnrn comprimento de 9 111.
19 Custo estimado em 5ô.25% do custo do equipamento co mpleto
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(R$/k111)

TABELA 12-6
CUSTOS OPERACIONAIS, TRÊS ROTAS, CARGAS VOLUMOSAS
DUPLO SEMI-REBOQUE
CUSTO/VIAGEM= 24 l,O ld + 0,4861p
CUSTO/VIAGEM/m3 = 2,0084 d + 0,00405p
ROMEU-E-JULIETA
CUSTO/VIAGEM= 222,19d + 0,4190p
CUSTOVIAGEM/m3 = 2,2219d + 0,00419p
TRUQUES, C/ APROVEITAMENTO DA OCIOSIDADE
CUSTO/VIAGEM= 245,68d + 0,6252p
CUSTO/VIAGEM/m3 = 2,0473 + 0,00521p
TRlJQUES, S/ APROVEITAMENTO DA OCIOSIDADE
CUSTO/VIAGEM = 368,52 d+ 0,6252p
CUSTO/VIAGEtv1/m3 = 3,0710 + 0,00521

Destas equações resultam afigura 12-2 e a tabela 12-7.
FIGURA 12-2
VEÍCULO COMBINADO X TRUQUES EM ROTAS 1\'USTAS
DE BAIXO FLUXO, CARGA VOLUMOSA
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TABELA 12-7
CARGA VOLUMOSA EM ROTAS DE BAIXO FLUXO:
ÍNDICES DE CUSTOS RELATIVOS PARA PERCURSOS EXTREMO S
.,

PERCURSO

DSR

RO-JUL

TRUQUE!

TRUQUE2

o

100,0
100,0

110,6
107,0

101 ,9
115, I

152,9
140,4

4 000 km

Conclui-se que o DSR reduz o custo por metro cúbico transportado em relação ao
truque I e que esta redução é tanto mais significativa quanto mai or for a distância. Já o
Romeu-e-Julieta, devido ao seu baixo volume, tem custo por 1113 superior ao do DSR. Mas,
graças ao seu menor custo variável, pode substituir com vantagens os cam inhões trucados
em distâncias médias e longas.

12.1.3. Duas rotas, carga pesada
Supon ha-se agora o caso em que não ex ista demanda em nenhum dos sentidos ela rota
BC e que os percursos AB e Ar sejam atendidos por caminhões tru cados (tluxo de um
veículo por dia por sentido em cada linha). Ainda nt:sst: caso, é lccni camcnle viável
substituir os dois truques/sentido por um único veículo combinado. A unidade traseira seria
dcixnda em B e o resto da composição seguirin viagem pnra C . Na volta, essn unidade
tra seira seria engntada quand o o veículo passasse por /3. Isso certamente, provocará
ociosidade nas carretns, onerand o o custo. O problema é saber se, ainda assim, essa
alternativa é economicament e viável c para que posições relativas do ponto B.
Este cenário int roduz uma variável adicional, isto é, a posição relativa da cidade
intermediária em relnção às pon tas. Seja k a relação entre as distâncias AIJ e AC. S~ja p a
di stância total entre A e C. Se um sentido ela rota fo r atendido por dois truques, um fará o
percurso total p, enquant o o out ro perco rrerá a distância kp. O percurso total por sentido
será:
pt - kd - (l + l<)p
20

Se todo o custo fixo for debitado a essa operação, o custo da viagem do conjunt o dos
dois truques será :
CUSTO/V IAGI.':M

211

~~ QUIVALF:NTT':

= (2CFD.cl) + c,·. (l

+ l<)p

Estn sit11nçno poder ocorrer também com 11111:1 indÍistrin 011 11m ntacndistn loca lizado em , l, (]ue distribui
mcrcndorins pam /J c C e tran sporta. no retorno. nwtéria-prinw, produtos agrícolns dn regi i! o 011 mesmo
carga de terceiros.
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Se houver condição de se diluir esse custo, aproveitando-se a ociosidade do caminhão
que realiza a viagem mais curta, será necessário definir um critério de locação de custo.
Como admitiu-se velocidade média constante, para simpli fi ca r os cálculos, será adotado
como redut or do custo fi xo o fator:
I' = (1 + /()/2
Esse fato r (tabela 12-8) aplica-se sobre o custo fixo total de do is ca minhões tru cados
e represent a a relação entre o percurso efetivamente realizado e o percurso po tencial dos
dois veículos.
Se as duas rotas passarem a ser atendidas por um veículo combinado, ele percorrerá a
di stância kp com a uni dade traseira e a distância (i- k)p sem a unidade traseira. Chamandose de cv o custo variável normal do conjunto e de cv' o custo va riável sem a unidade traseira,
o custo por viagem dos veícul os compostos será:

CUSTO/VI AGEM = CFD.cl + cv.l<p + cv' . (l - l<)p
O custo fixo do conjunt o Romeu-e-Julieta será obtido adicionando-se a parcela da
un idade trata ra 6x2 à do reboque2 I Da mesnw forma, o custo tixo do DSR será obtido
adicionando-se a pa rcela do cava lo à do conjunt o de dois semi-reboqu es mais dolzv22 .
O custo vari ável sem a unidad e traseira será obt ido como se segue. No caso do
conjunto Romeu-e-J ulieta, o ponto de pnrtida é o custo da unidad e tratora. Sem n Julieta,
essa unidade tem seu pbt al iviado em 20 t, o que certamente cont ribui para baixar seus
custos variáveis (combustível, lub rificantes, pneus, manu tenção etc.). Na làlta de melhor
referencia pa ra essa red ução, será adotado um coeficiente conservador de I0%. No cnso elo
DS R, parte-se ele 90% do custo va riável total c subtrai-se elo mesmo .S6% 2 ~ elo custo
va ri ável do conjunto tracionndo.

2 1 R$ .t 362,50 + R$ 596. 15 = -l 59X.65
22 R$ 4 032.29 + R$ I 162.90 = R$ 5 196. 19
23 Percentun l correspondente :i pnrt icipaç;lo de um semi -reboque mnis dol~v no preço tota l dos dois semireboques mais o dol~v.
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TABELA 12-8
DADOS PARA O CÁLCULO DO CUSTO
OPERACIONAL (ROTAS MTSTAS, CARGA PESADA,
COM DESENGATE DE UMA CARRETA

·'

,,

k

0,250

0, 500

0 ,750

1- k
1+k

0,750
1,250

0, 500
1,500

0 ,2 50
1,750

r = (1 + k)/2

0,625

0,750

0,875

CUSTO FIXO DIÁRIO DO CONJ . ROM-JUL (10h)

198,35

198,35

198,35

CUSTO FIXO DIÁRIO DO CONJ. DSR (1 Oh)

207,8 1

207,81

207 ,8 1

CUSTO FIXO DIÁRIO TRUQUES (10 h)

244,52

244 ,52

244 ,52

CUSTO FIXO DIÁRIO TRUQUES (10 h c/ RED)

152, 83

183,39

2 13,96

C USTO VARIÁVEL CAMINHÃO 6X2

0,3586

0,3586

0,3586

CU STO VAR.(CV') CAM. 6X2 (C/R ED. DE 10%)

0, 3227

0,3227

0,3227

C USTO VARIÁVEL DA JULI ETA

0,0604

0, 0604

0,0604

C USTO VA RIÁ VEL (CV) ROMEU-E-,IULIETA

0,41 90

0,4 190

0, 41 90

CV COMPOSTO =kCV + (1 - k)CV'

0,34R8

0, 3709

0,3949

CUSTO VA RIÁV EL CAVALO 4x2

0,3367

0,3367

0,3367

CUSTO VA RIÁV EL CAV.4 x2 c/ RED. 10%

0 ,3030

0,3030

0 ,3030

CUSTO VAR ÁV EL DUPLO SEMI-REBOQ UE

0,0912

0 ,0912

0,0912

CV CAVALO MAI S 2 SEMI-REBOQUES (CV)

0,4279

0 ,4/79

0 ,4279

CUSTO VARIÁVEL DE UM SEMI -REBOQUE

0 ,0399

0 ,0399

0,0399

CUSTO VA R. (CV') CAVALO + 1 SEMI-R EB.

0 ,3429

0, 3429

0,3429

CV COMPOSTO. = kCv+ (1 -k)CV'

0 ,3642

0 ,3854

0,4067

CV TRUQ UE (NORMAL)

0 ,3117

0, 3117

0, 311 7

0, 3896

0 ,4676

0 ,5455

CV TRUQ UE

x (1 + k)

U ti lizando-se os dados cond ensados na tahe/a 12-8, as equações de custos serão as

el a ta hela 12-9.
Foram selecionad as para análi se Ires situações: I ) k
próxim o ao termin al de origem); 2) k
do destino) ; e 3) k

= 0,75

= 0,50 (ponto

=

0,25 (ponto int ermediári o

int erm ediári o cqüidi sta nt c da origem c

(ponto int erm ediári o próximo ao destino final) .

SITUAÇÃO 1
A capacidade de traçào dos veículos combinados só é ut ilizada int egralment e du ran te
25% do percurso. E ssa ociosid ade reOcte-se no custo. Principa lment e na curta di stância, o
caminhão tru cado é a alternati va mais económi ca, desde que aproveitada a sw1 ociosidade.
Caso contrári o, será preferível utili zar um veículo combinado, de preferência, o Romcu-eJulieta, cujo custo se mantém ligeinHncnt c inferior ao do DSR. (figura 12-3

e tabela 12-10).
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TABELA 12-9
CUSTO S O PER ACIONA IS PARA CA R GA PESADA, COM DESENGATE
DE UMA CA RRETA NO DESTINO INTERMEDTÁRfO

ROM EU-E-.TULI ET A
CUSTO/VIAGEM = 198 ,3 5d + 0,4482kp + 0,3227( I - k)p
CUSTO/VIAGEM (k = 0,25) = 198,3 5d + 0,3 468p
CUSTO/VIAGEM (k = 0,50) = 198,35d+ 0 ,3709 p
CUSTO/VIAGEM (k = 0,75) = 198,35d + 0,394 9p
DUPLO SEMI-REBOQU E
CUSTO/ VIAGEM = 207,8 1d+ 0 ,492 1kp + 0,3 84 1( I - k)
CUSTO/VIAGEM (k = 0,25) = 207,8 1d + 0,3642p
CUSTO/VIAGEM (k = 0,50) = 2 07,8 1d + 0,3854 p
CUSTO/V IAGEM (k = 0,75) = 2ü7,R 1ci + 0,4067p
CAMINHÕES TRUCAD OS COM APROVEITAMENTO DA OC IOSIDADE
CUSTO/VIAGEfvl = 244,52. r.d + 0)06 1( I + k)p
CUSTO/VIAGEM (k = 0,2 5) = 152,83 <1 + 0,3896p
CUSTO/VIAGEM (k = 0 ,50) = 183,39<1 + 0,4676p
CUSTO/VIAGEM (k

=-

0,750 -= ?. I ),96d + 0, 5455p

-CAivfTNHÕES TR UCA DOS SEM APROVE ITAMENTO DA OC IOSIDADE
CUSTO/VIAGEM EQU IVA LENTE = 244 ,52<1+ 0,6 122( 1 + k)p
CUSTO/VIAGEM EQUIVALENTE (k = 0 ,25) = 244,52d + 0) 896p
CUSTO/VIAGEiVI 12QU IVAU.: 1TI2 (k - 0, 50) - 24t! ,S2d + O,t1676p
CUSTO/V IAGEJ\11 EQ lJIVA LENTE (k = 0 ,75) = 244 ,52d + 0,54 55 p

T A I1 1~ LA

12- 1O

l NDTCES R E LATIVOS _PAHA O S PONTOS EXTR EMOS (I<= 0,25)

PERCU RSO

RO-.l UL

OSR

TRUQUF. I

TR UQUF-2

o

I 00,0

104,8

77, I

123,3

4 000 km

100,0

104 ,4

93 ,5

II H,2
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FIGURA 12-3
VEÍCULOS PESADOS X TRUQUES NAS ROTAS MISTAS E CARGAPESADA (K=0,25)
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SITUACÃ02
Afigura 12-4 apresenta os resultados e a tabela 12-11 mostra os índ ices relativos
para os pontos extremos.
Tanto o Romeu-e-Julieta quanto o DSR já passam a ser vantajosos para méd ias e
longas di stâncias.

TABELA 12-11
INDICES RELATIVOS PARA OS PONTOS EXTREMOS (k = 0,50)
DIAS

ROM.-JUL

p=O

d = 1 dia

100,0

104,8

92,5

123,3

p = 4000 km

d = 8 dia s

100,0

104,4

108,7

124,6

PERCURSO

DSR
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TRUQUE 1

TRUQUE2

FIGURA 12-4
VEÍCULOS COMBINADAS X TRUQUES NAS ROTAS
MISTA DE BAIXO FLUXO, CARGA PESADA (k = 0,75)
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SITUAÇÃO 3
Para k = O, 75 os resultados são os da tabela 12-12 dafigura 12-5.
TABELA 12-12
lNDICES RELATIVOS PARA OS PONTOS EXTREMOS (k = 0,75)
DIAS

ROM.-JUL

DSR

TRUQUE L

TRUQUE 2

p=O

d = Ldia

100,0

104,8

107,9

123,3

p = 4000 km

d = 8 dias

100,0

103,9

123 ,0

130,7

PERCURSO

-

Com a ociosidade limitada a 25% do percurso, constata-se nítida vantagem para os
veículos combinados, especialmente, para o Romeu-e-Julieta. Além do mais, essa vantagem
cresce com o percurso.
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FIGURA 12-5
VEÍCULOS COMBINADOS X TRUQUES NAS
ROTAS MISTAS, CARGA PESADA (k = 0,75)
6000

.,
-+-DSR
--- TRUQUE 1
........ TRUQUE 2
- x- ROM -JUL

5000

4000

3000

o
c(/)
-1

o

2000

~

)>

Gl

m

s:

;i)

1000

~

PERCURSO (km)

+--1f-+--+-1-t---+-t-+l-11-11 +l -11-+
1 +l -ilf-+1+l -t-+1-+l-111-t--l-+l- lt-+1-11-+1H

o

1000

2000

I I I I I I I I
3000

4000

É desnecessária qualquer simulação para se concluir que; qualquer que seja a extensão do
percurso, será sempre vantajoso substituir dois caminhões trucaclos por um veículo combinado
quando a rota é constituída de apenas duas cidades (caso limite, isto é, k = I).
Os quadros anteriores permitem concluir também que, quando a empresa tem <.;omo
usa r a ociosidade elos caminhões trucados,. será sempre vantajoso substituir doi s truqu es por
uma unidade Romeu-e-Julieta no transporte de cargas não volumosas, quando a distância
entre a origem e o ponto intermediário for superior a 62% da distância entre a origem e o
destino final. No caso do DSR, a substituição é sempre vantajosa desde que a origem e o
ponto intermediário distem mais de 70% do percurso total.
Na faixa de distâncias entre 50 e 70%, quanto maior o percurso, maior a probabilidade
de que os veículos combinados sejam vantajosos.
Se a empresa não tiver como aproveitar a ociosidade dos truques, sua substituição por
veículos combinados será sempre vantajosa, independent e da relação entre as distâncias.
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12.1.4. Duas rotas, cargas volurnosas

.,

Caso não haja demanda na rota BC, poderá ser adotado o esquema ele deixar um semireboque no ponto intermediário B. O DSR trafegará nesse trecho tracionado um único semireboque .. O Romeu-e-Julieta fará o mesmo trecho sem a Julieta. Ou então o trecho será
trafegado por um único truque, o que faz a rota mais longa .
Tal como se fez no caso de mercadorias ele maior densidade, pode-se montar, a partir
elas planilhas do Anexo !3 e de uma redução estimada em IO% sobre o custo variável do
cavalo !racionando um úni co semi-reboque ou do Romeu sem a Julieta . , o quadro ele
custos da tabela 12- 13.
TABELA 12-13
DADOS PARA O CUSTO OPERACIONAL DE CARGA VOLUMOSA,
ROTA DE ALTO FLUXO MISTA , COM DESENGATE DE UM CARHETA
k

1 .. k

0,500

0,750

0,750
1,250
0,625
212,06
245,69
153,56
0,3391

0,250
1,750
0,875
212,06
245,69
214,98
0,3391
0,3052
0,0941
0,4332
0,0529
0, 3581
0,4144
0,3126
0,5471

CUSTO VAR IAVEL CAV.4x2 c/ RED. 10%
CUSTO VARAVEL DUPLO SEMI-REBOQUE
CV CAVALO MAIS 2 SEMI -REBOQUES (CV)
CUSTO VAR IAVEL DE 1 SEMI-REBOQUE+ DOLLY
CUSTO VARAVEL (CV') CAVALO + 1 SEMI-REBOQUE
CV COMPOSTO. = l<Cv+ (1 -k)CV'
CV TRUQU E (NORMAL)
CV TR UQUE (1 + k)

0,3052
0,0941
0,4332
0,0529
0,358 1
0,3769
0,3126
0, 3908

0,500
1,500
0,750
212,06
245,69
184,27
0,339 1
0,3052
0,0941
0,4332
0,0529
0, 3581
0,3956
0,3126
0,4689

CUSTO FIXO DO CONJUNTO ROMEU-E-JU LIETA
CUSTO VARIAVEL DO CAMINHAO TRATOR

199,68

199,68

199,68

0,3628
0,0609
0,4237
0,3265

0,3628
0,0609
0,4237
0,3265

0,3628
0,0609
0,4237
0,3265

1+ k

r = (1 + k)/2
CUSTO
CUSTO
CUSTO
CUSTO

FIXO DO CONJ. DSR (1 Oh)
FIXO TRUQU ES (10 h)
FIXO TRUQUES (10 h c/ RED)
VARIAVEL CAVALO 4x2

CUSTO VAR IAVEL DA JULI ETA
CUSTO VARIAVEL DO CON.JUNTO
CUSTO VARIAVEL DO CAMINHAO C/ RED. 10%

·'

0,250

Na tabela 12-1 -1 estão as equações de custos para os quatro equipamentos, calculados com
capacidades de 120 m~ para o DSR, 60 m~ para os truques e 100 nr' para o Romeu-e-Julieta.
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TABELA 12-14
EQUAÇÕES DE CUSTOS PARA DUAS ROTAS MISTAS, CARGAS
VOLUMOSAS, COM TROCA DE CARRETAS NO METO DO PERCURSO

..

DUPLO SEMI-REBOQUE
CUSTO/m3 = 1,7672d + 0,00432kp + 0,00358( I - k)p
CUSTO/nr~ (k = 0,25) = I , 7672d + 0,003 14p
CUSTO/m3 (k = 0,50) = I , 7672d + 0,00335p
CUSTO/m3 (k = 0,75) = I , 7672d + 0,00345p
TRUQUES
CUSTO/nl"'
CUSTO/n(
CUSTO/n(
CUSTO/nr'

C/ APROVElTA.tvfENTO DA OCIOSIDADE
= 2,04 76rd + 0,0026 1( I + k)p
(k = 0,25 ) = I ,2798d + 0,00325p
(k = 0,50) = I ,5356d + 0,00391 p
(k = 0,75) = 1,79 15 d + 0,00456p

TRUQUES S/ APROVEJT AMENTO DA OCIOSIDADE
CUSTO/nl"' = 2,0476d + 0,0026 I (I + k)p
CUSTO/nr: (k = 0,25) = 2,0476<1 + 0,00325p
CUSTO/n( (k = 0,50) = 2,0476d + 0,0039 1p
CUSTO/nr (k = 0,75 ) = 2, 0476<1 + 0,00456p
ROMEU-E-JULI ETA
CUSTO/nr' = I ,9968 <1 + 0,00424k p + 0,00327( 1- k)p
CUSTO/m·' ( k = 0,25) = I ,9968d + 0,0035 1p
CUSTO/m~ (k = 0,50) = I ,9968d + 0,00376p
CUSTO/m3 (k = 0,75) = 1,9968d + 0,00400 p

SITUAÇÃO 1
Para k = 0,25, os resultados estão rm.figum 12-6. i\ tabela 12- 15 apresenta os índices
relati vos para as di stància s ex t remF~ s :
TABELA 12- 15
Í ND iC ES RELATIVOS PARA DTSTÂNCTAS EXTR!i:MAS,
DtJAS ROTAS MTSTAS DE BATXO FLlJXO ( I<- 0,25)
OS I~

noM-.J UL

-

PERCU RSO

DIA S

TRIIQlJEI

TRUQUE 2

o

I

I 00,0

11 3,0

72 ,4

11 5 . ~

4 000

X

I 00.0

11 2,4

R7,0

li 0.1

Devido à grande ociosidade do veículo combinado, esta é uma sit uação totalmente
ravorável ao truq ue I (não oc.;ioso). O DSR seria mais econórnic.;o, no c.;aso em que não
houvesse aproveitamento da ociosidade relativa do caminhão trucado (truque 2). Devido à
sua menor capacidade, o Romeu -e-Juli eta mostra custos signifi cat ivament e maiores do qu e
os do DSR.
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FIGURA 12-6
VEÍCULOS COMBINADOS X TRUQUES EM :ROTAS DUAS ROTAS
MISTAS, DE BAIXO FLUXO, CARGA VOLUMOSA (K = 0,25)
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SITUAÇÃO 2
Para k = 0,50, os resultados estão na .fig ura 12-7 e na tobe;a 12- 16.

TABELA 12-16
ÍNDICES RELATIVOS PARA DISTF\NCJAS EXTREMAS,
DUAS ROTAS MISTAS DE BATXO FLUXO (I{ = 0, 50)
PERCURSO

DIAS

DSR

ROM-JUL

TRUQUE 1

TRUQUE2

o

1

100,0

113,0

86,9

115,9

4000 km

8

100,0

112,6

101 ,4

116,3

Com a ociosidade reduzida a 50%, o DSR passa a ser competitivo com o truquel ,
exceto em distâncias muito curtas. Devido à sua capacidade menor, o Romeu -e-Julieta
continua com custos significativamente superiores.

200

FIGURA 12-7
VEÍCULOS COMBINADOS X TRUQUES EM ROTAS MISTAS DE BAIXO
FLUXO, CARGA VOLUMOSA (K = 0,50)
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SITUAÇÃO 3
Para k = 0,75, os resultados estão na.figum 12-8 e na tabela 12-17.

'fAllELA 12-17
ÍNDICES RELATIVOS PARA DISTÂNCIAS EXTREMAS,
DUAS ROTAS MISTAS DE BAIXO FLUXO ( k = 0,75)
PERCURSO

DIAS

DSR

ROM-JUL

TRUQUE t

TRUQUE2

o

1

100,0

113,0

100, 1

115,9

4000 km

8

100,0

I 16, 1

118,3

125,7

Com a ociosidade reduzida a 25%, o DSR é sempre vantajoso em relação ao 'tmquel.
Devido ao menor volume, o custo do Romeu-e-Julieta persiste mai s alto do que os do DSR.

201

FIGURA 12-8
VEÍCULOS COMBINADOS X TRUQUES EM 2 ROTAS
MISTAS, CARGA VOLUMOSA (k = 0,75)
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12.1.5. Resumo e comentários
l. No tran sporte de cargas pesadas em rotas mistas de bai xa demanda, com troca de

cargas no meio do percurso, os veículos combinados apresentam custo operacional
menor do que os dos caminhões trucados. Essa diferença au ment a com o percurso.
Devido ao menor investim ento ex igid o, o Romeu-e-Ju licta apresenta custo cerca de
5% menor do que o do DSR.
2. No transporte de cargas volumosas em rotas mistas de baixa dema nda, com troca el e
carretas no meio do percurso, o DSR é sempre vantajoso em relação aos caminhões
trucados de volume equivalente ao de um semi-reboque e em relação ao Romeu-e-Julieta.
3. No transporte de carga volumosa em rotas mistas de baixa demanda, com flu xo de carga
inexistente no ramo final, o uso de um DSR com dois semi-reboques de até 9 m de
comprimento em substituição a dois truqu es com baús do mesmo comprimento é
vantaj oso quando as duas cidades de destino distam entre si até 25% do percurso total,
mesmo que a transportadora tenha como usar a ociosidade dos truques em relação ao
DSR. Devido ao seu menor volume e ao fato de que não consegue substituir a
capacidade de dois truques de 9 m, o uso do Romeu -e-Julieta é gravoso e pouco prático.
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4. No transporte de cargas pesadas em rotas mistas de baixa demanda com fluxo inexistente
no ramo final, o uso de veículos combinados, especialmente do Romeu-e-Julieta, mostrase sempre vantajoso em relação aos truques quando a distância entre as cidades de
destinp é de 25% ou menos do que a di stância total da rota .
5. Por extensão, a substituição de doi s truques por um DSR no transport e de carga
volumosa entre duas cidades (isto é, quando k = 1,00) será sempre va nt ajoso .
6. Em rotas onde a distância entre as duas cidades de destino esteja na faixa de 25 a 50%, o
uso do DSR pode ser vantajoso, dependendo da extensão do percurso, mesmo que o
froti sta tenha como aproveitar a ociosidade dos truques. Quanto maior o percurso, mais
viável se torna o DSR.

12.2. DSR em rotas de grande demand a
At é agora , foram analisadas situações onde a demanda em cada trecho era atendida por um
úni co ca minh ão trucad o, o que tomava pouco relevante qualqu er ga nho de tempo na ca rga e
descarga dos veículos. Mas há casos 2'1em que a demanda para uma determinada linha é bem
ma1or.
Este cenário não só permit e eliminar eventual ociosidade dos veículos como
significativo aumento do número mensa l de viagens por ca minhão quando se reduzem os
tempos de carga e descarga. Possibilita também a introdução dos semi-reboC]ues convencionais
de dois ou tres eixos, alternativa que se tonlélva ociosa nas situ ações anteriores.

12.2.1. Cargas pesadas
O transporte de ca rgas com densidade su perior a 250 kg/m3 pode ser feita util izandose um grande número de configuraç()co.; l·:ntre elas:
I. Ca minhão trucado com bat'1de 6,5 a 8 m ( 14 t);
2. Cavalo de dois eixos com CôiTeta ele três eixos ele 13,60 m (27,0 t);
3. Romeu-e-Julidn com comp riment o total de 19,80 m (28,5 I);
4. DSR com comprimento total de 19,80 m ( 29 t).
Baseados nas planilhas ap rescn tndas no Anexo B, os custos de cada uma dessas
alternativas para jornadas ele IO horas por di a estão na tabela 12-18.
Para determinar os custos por tonelada tran sportada por sentido, será utili zado o modelo
adotado pela NTC-Associação Nacional elas Empresas de Transporte Rodoviá rio de Carga
no cálcu lo de fretes.
n

2~

Isso ocorre cspccinlrnente nns chnrnndns ligações pólo-n-pólo. Entende-se corno pólo (/111b) um terrninnl
importante que concentm carga de c pnrn 11n1n rcgiiio. envinnclo-n pnrn out ro pólo ou red istribuindo-n
pam os destinos linnis.
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TABELA 12-18
CUSTOS OPERACIONAIS, CARGA PESADA, ROTA DE ALTO FLUXO (R$)
CONFIGURAÇÃO

CUSTO FIXO
(mensal)

CUSTO VAR.
(por lun)

3 056 43
4 728,43

0.3117
0,4208

4 958.65
5 195, 19

0.4190
0,4279

I. Caminhão trucado com fur!!ão de 8 m
2. Cavalo Scania T 360 4x2 com carreta 3 eixos
3. Romeu-e-Julieta (Scania T 360 6x2)
4. DSR (Scania T 360 4x2)

CUSTO I TOJilELADA

I CF/'vf

=- (-- + c,. p) + DA T
I

11

H

n =--

p +h

v

= Capacidade el e carga líquida
CFM = Custo fi xo mensal do veículo
n = Número de viagens por mês
cv = Custo variável por mês
p = Percurso cIa v1.agem por sent1.cIo2s
DAT = Despesa admini strativa c de terminais por tonelada transportacla 2r.
H = Horas trabalhadas por mcs

h = Tempo de ca rga, descarga e troca ele carretas por viagem.
V = Velociclacle comercial elo veículon
Como os custos estão est imados para 25 dias úteis por mês com jornada ele IO horas
por dia, o número (li) ele hora s traba lhaci Rs por mês vale 250. Com base na experiência da
Sul Fluminensc28 , serão adotadas velocid ades comerciais dil'e renciadas, de 55 km/h para o
semi-reboque convencional , 52 km/h pa ra o DSR29e pa ra o Romeu -e-Ju lieta e 50 km/h para
os caminh ões trucados.
Quanto aos tempos de carga, a pCSC]Uisa da FIPE [ 1993 , p. 29 e JOl apurou média
'O
ponderada·' ele cerca ele J hora s para a carga geral c cerca de 2 hora s para as itinerantes e
as enco mendas.

..

2S Pressupõe n cx i slênci:J de carga de retorno.
26
27
28
29
30

Este modelo pressupõe que o DAT por tonclndn indcpende da cxtc ns:lo do percurso .
Entcnd:1 -se por ve locidade comercial o tempo tot:JI d:1 viagem dividido pelo percurso p.
Ver cnpítuto I O.
Este veículo est<Í c poder;í cont i nu:1r sujeito n I imites de Yelocidnde múxi nw inferiores aos normais.
Ajustnda pel:1 climinaç;lo de va lores ex tremos.
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No caso da descarga, a mesma pesquisa revela tempo de 4 horas para a carga geral e
2,00 horas para as encomendas e o transpmte itinerante. Embora a pesquisa não declare,
pode-se considerar que os tempos para o itinerante e as encomendas refiram-se a caminhões
trucados, os veículos mais utilizados nesse tipo de transporte, e que os tempos da carga
geral tenham sido tomadas para furgões maiores como os semi-reboques.
Dados da Sul Fluminense indicam 2 horas como tempo normal de carga ele uma
carreta ele DSR ele cerca ele 50 m~ e de 40 minutos para a formação do comboio.
É razoável admitir, portanto, que a carga ele cada unidade DSR consuma 2 horas3 1,
que a descarga exija o mesmo tempo e que a formação do comboio leve mais 40 minutos, o
que totaliza 4,67 h por viagem~ 2 .
No caso do Romeu-e-Julieta , admite-se que o tempo total ele processamento no
terminal é o mesmo do DSR. Para o semi-reboque convencional, admite-se um tempo ele
processamento proporcional à tonelagem. Esses tempos são válidos tanto para os
implementas quanto para caminhões e cavalos, uma vez que, para simplificar o modelo,
admit e-se apenas uma unidade tracionada para cada veículo trator.
O critério usu a l~ 3 e mais si mples para apropriar a Despesa Administrativa e de

Terminais consiste em rateél r esse custo pela tonelagem transportada. A hipótese implícita
nesse critério é que o DAT não depend e da ex tensão elo percurso, o que corresponde à
rea lidade quando él cargél segue cliretélmente do terminal el e origem para o de destino. Se o
34
esquema operaci011éll ex ige triagem ele mercadorias em terminais intennediários , como é
fi-eqüente no transporte itinerante el e ca rgas fracionadas, alguns custos poderão crescer com
a di stância, invalidando a hipótese acima .
A única pesquisa a respeito elo DA T é a reali zada pela FIPE-USP para montar o
Índice Nacional ele Variação elo Custo do Transporte Rodoviário de Cél rgél-INCT. Em
agosto de 1993, esse custo chegava a CR$ 2 034,65/r-~ para carga geral , alcançando CR$
4 193, 16/t para encomend as e CR$ 11 084,49/t para a Cél rga itinerélnte.
Como, no modelo adotéldo, o OAT é tllllél constélnt e a ser adi cionada ao custo da
transferência por tonelada, seu va lor não afetél as diferenças abso lutas entre os resultados.
Para evidenciar as diferença s ele custos lixos entre as di versas conligurações, os cá lculos não
incluirão o DAT/t. O result ado obtido, portanto, refl etirá apenas o custo de transferência.
Adotado esse crit ério, result am as eCJuações de custos da tabela 12-19.

..

3 1 U tilizando-se duns plataformas. a cnrgn c dcscnrgn pode ser simulliinca.
32 As pl<lllilhns da NTC lrnbnlhnm co m tempo de carga c descarga de 6 horas para um ca minhão truc<ldo,
cujn capnciclade eqiiinllc ;i de um semi -reboque DSR. Neste t rabal ho. no entanto. mais do que o Ya lor
absoluto, i ntcressa a relaçilo ent rc os tempos.
33 É utilizado pela FIPE-USP.
3-J Isso acontece. por exemplo. qunndo a transportndorn opera com tenninnis concentradorcs de ca rgas
(/111hs ou pólos).
35 Equivalente a 57,66 UFIR (UFIR = CR$ H , 79 em agosto de 1993) ou R$ 32,25 em abril de 1995.
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TABELA 12-19
CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS PARA CARGAS
PESADAS EM ROTAS DE ALTO FLUXO
CAMINHÃO TRUCADO
CUSTOfrDNELADA =-

1 3056,43

(

14

+ 0,3 117 p)

250

n=

11

12500

E_+ 4
50

= p+200

CUSTOHONELADA = 3,4931 + 0,0397p
SEJ\11-REDOQUE CONVENCIONAL

250

1 [ 4728,43
]
+ 0,4208p
27
11

CUSTOffON =-

n=

1!_+77
55
'

13750

= p+423,5

CUSTOfl'ON =5,3939 + 0,0283p
ROMEU-E-JULIETA

1 r4958,65
1
l
+ 04190 p J 11=
28,5

CUSTOffON =

11

250

:~ +4,67

13000

= p+ 242,84

CUSTOHON = 3,500 I + 0,0281 p
DUPLO SEl\11-REllOQUE

250

1 [5195,19
]
+ 0, .4279 p
28,8
11

CUSTOrt'ON =- -

11 =

:; + 4,67

13000

= p+ 242,84

CUSTOffON =3,3<164 + 0,0285p

Das equações da tabela 12-19, resultam a tabela 12-20 e afigura 12-9
TABELA 12-20
ÍNDirEs COMPARATIVOS PARA CARGAS PESADAS,
ROTAS DEALTO FLUXO

Percurso
p=O
p = 4 000 km

TRUQUES

104 ,4

SEMI-REB.
161 ,2

138,3

I OI ,1

ROM-JUL
104,6
98,8

DSR
100,0
100,0

RESUMO E COl\1ENTÁRIOS
Conclui-se, para a carga pesada e rotas de alto fluxo, que:
I. O caminhão trucaclo oferece vantagens apenas em relação ao semi-reboque convencional,
mesmo assim, em distâncias muito curtas, inferiores a 200 km, onde é grande a perda ele
tempo do SRC nos terminais em relação aos tempos de viagem. Nos demais casos, será
sempre mais econômico substituir o caminhão trucado por outras configurações.
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FIGURA 12-9
VEÍCULOS COMBINADOS X CONVENCIONAIS NAS ROTAS DE ALTO
FLUXO, CARGA PESADA (0-1300 lun)
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FIGURA 12-9 (CONT.)
VEÍCULOS COMBINADOS X CONVENCIONAIS NAS ROTAS DE ALTO FLUXO,
CARGA PESADA (2800 a 4000 km)
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2. Apesar do grande tempo de carga e descarga do SRC, tanto na curta quanto na longa
distâncias, as diferenças entre seus custos e os do Romeu-e-Julieta e do DSR são pouco
significativas. De qualquer forma, constata-se ligeira vantagem para o Romeu-e-Julieta.
3. O aumento de tonelagem e a redução de tempo parado obtidos com os veículos
combinados não são suficientes para compensa r a elevação dos investimentos e dos
custos por quilômetro rodado. Aparentemente, para se obter redução sensível de custo
por tonelada seria necessário utilizar configurações com mai01 núme1o de eixos36.
4. As red uzidas diferenças de custos entre o SRC, DSR e RJ, inferiores à margem de
precisão do estudo, aconselham a opção pelo SRC como forma ele simplificar o esquema
operacional

..

36 O investimento exigido por um eixo adicional é proporcionalmente muito menor do que o ganho líquido
de carga . Uma carreta de três eixos, por exemplo, custa élpcnas R$ 4 500,00 a mais do que uma de dois.
Um aumento pequeno, para uma composição cujo preço ultrapassa R$ 160 000,00. Adicionando-se um
eixo, o mínimo que se ganhélm são 7 t bmtas. Admitindo-se tara de I ,5 t, restam 5,5 líquidas, para uma
carga em torno de 29 t. Uma composição com sete eixos, por exemplo, podcriél lrélnsportar cercél de 37 I
líquidas, 27,5% a mais do que o DSR de cinco eixos.
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12.2.2. Cargas volumosas
Para o transporte de cargas com densidade abaixo de 250 kg/m3, o modelo NTCAssociação Nacional das Empresas de Transpotie Rodoviário de Carga continua válido, mas
exige ligeiras adaptações. Para adequar as comparações, considera-se a capacidade
volumétrica do veículo (m3 ) em vez da carga líquida (t). Neste estudo, fo ram consideradas
as seguintes alternativas:
I. Caminhão tmcado com fiJrgão de 9 m . Base: Volks 14220 com baú Rodoviátia de 9m.

2. Cavalo MBB 1721 S de dois eixos mais can·eta baú Rodoviátia de 15,70 m com dois eixos .
3. Cavalo pesado de dois eixos (Scania R 360 H) mais semi-reboque-baú de 14,80 m com
dois eixos.
4. Semi-reboque convencional com cavalo de dois eixos e carreta ele três eixos. Base:
Scania T360 H com carreta Rodoviária de 13,60 m.
5. Romeu-e-Julieta Scania T 360 H de 19,80 m com carroçaria-baú Rodoviária de 8 m
e reboque Rodoviária de 7,60 m .
6 DSR Scania R 360 H de até 23 m com doi s semi -reboques Rodoviária de 8;60 m37 .
7. DSR Sca nia R 360 H ele 25,8 m com dois semi -reboques Rodoviárias de 1O m
8. DSR Scania R 360 H de 30 m com dois semi-reboques Rodoviária de 12,0 m
•>

Para manter a coerência entre os preços relativos dos implement as, foram adotados os
DSR da Rodoviária embora sejam os que permitem pior aproveitamento do comprimento total 38 .
Os capítulos anteriores e o Anexo 13 fornecem os custos e as características da tabela 12-21.
Pode-se ad mitir que os aument os ele comprim ento e a adoção da cabi na ava nçada
não provocarão reduções de velocidad e, uma vez que estão se ndo utili za dos veícul os de
elevada relação potência/peso e cujos pesos brutos poderão até ser aliviados pela men or
den sidad e da ca rga.
Não é este o caso do Ml113 172 1 S, um veículo de 2 10 cv para tracionar até 32 t, que,
teoricamente, desenvolve apena. 6,6 cv/t, enquanto os demais cavalos usam 360 cv para
tracionar 45 t (8 hp/t). Como, no entanto, suas aplicações, até agora, restringem-se a cargas
basta nte leves·19, admite-se velocidade média ele 55 km/h~ 0 .
37

38

39
40

Adotado projeto da l~odo\'i~ria. É possível obter comprimentos ligci mmcntc maiores com cava lo de
menor dist;i ncia entre eixos (v~jn capítul o sobre implcmentos). Este comprimento corrcsponde
nproximnda mente :1os 28 pés do DSR amc1icn no.
Semi-reboques produl idos peln Tcctrnn com distàncin entre carretns de apenns 770 mm c utilzando
caYn los de cabinn nvançndn co m dist<incia entre-ei xos de 3,10 m pe1m i ti mm co mprimentos bnstnntc
superiores. Parn 23/25.8/30 m. os co mprimentos dos semi-reboques poderiam ser maximizados, com a
tecnologin j:í existente. pnra 9AO/l O.lW/12.90 111. Passarinm a comportar. portnnto. 125/1-1-U J 70 m 3• ou
seja li ,5/8,0/7,5% a mnis do que os va lores adotados no custos.
Vejn o caso da Partcu111i no capítulo 10, que 11sn o Ycículo para tran sportar latns vazins de alumínio.
Nn Partezani (v~jn capítulo 10). o Yeículo dcsem·oh-c velocidade co mercial de 5X km/h, transportando
ca rga líquida de apenas 6 t. Ou seja. o pbtc nilo va i al ém de I S t, do que resulta uma relação
potência/ peso de superior a l O c.,·./t.
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O cavalo pesado tracionando carreta de dois eixos apresenta . alta relação potência
/peso 4 1, o que permite, em princípio, o desenvolvimento de velocidade mais elevada.
Por isso,.será adotada para esta configuração, velocidade comercial de 58 km/h.
TABELA 12-21
CARACTERÍSTICAS E CUSTOS DE CONFIGURAÇÕES
PARA CARGAS VOLUMOSAS, ROTAS DE ALTO FLUXO
CONFIG.
!.TRUQUE
2.MI381721
3.CY2CT2
4.CV2CT3
5.ROM-JUL
6 DSR 8,6 m
7.DSR lO m
8.DSR 12m

.,

CF/MES
3 071 , 12
3 778,51
4 727,32
4 813 ,66
4 95R,65

CV/km
0,3 126
0,3 240
0,4003
0,4208
0,4190

5 289,28
5 333,47
5 389,70

0,4323
0,4332
0,4342

PBT
22,0
32,0
33,0
45 ,0
45,0
45,0
45,0
45,0

C.LIQ.
14,0
20,0
20,0
27,0
28,5
28,0
27,2

VOLUME
59,5
103
97
90
100

DENS. MÁX.
235
194
206
30042
285'u

11 5
134

243
203

160

164

26,2

Já os tempos de carga e de carga poder?ío crescer, uma vez que os veículos têm maior
capacidade volumétrica. Admitindo-se que esses tempos são proporcionais ao comprimento
dos baús, resultam os tempos de ca rga, descarga e manobras44 da tabela 12-22, que
relaciona também as velocidades .
TABELA 12-22
VELOCIDADES COMERCIAIS E TEMPOS DE CARGA E DESCARGA
TEMPO(h)

CONFJCURAÇi\0

l . Caminhão trucado com baú de 9 m
2. Cavalo MB 1721 c/ carreta 2 eixos, 15,70 m
3. Cavalo de dois eixos mais carreta 2 eixos, 14,80 111
4 . Cavalo de dois eixos mais carreta 3 eixos, 13,ó0 m
5. Romeu-c-Julieta de 19.80 m (X.OO + 7,60 m)
6. Duplo semi -reboque ele 23 m e/carretas 8,60 111
7. Duplo semi -reboque de 25, g m e/carretas de IO m
8. Duplo semi-reboque de :w m com ca rretas de 12 111

4,50
7,85
7,40
6,l:W
4,67
5,00
5.67
6.76

VEL(Iun/h)
50
55
58
55
52
52
52
52

Substituindo-se os va lores, resultam as equações da tahela 12-23. Das equações da
tahe/a 12-23, resultam a tabela 12-2./ e as.figums 12- 10, 12- 11 e 12-12.

-lI

S.'lo 360 cx. pam . no máximo. 32 t. do que resulta uma relaÇ<1o potência/peso mínima superior a I I cs./t.

~2

Veículo convencional, inadequado para o transporte de carga ,·olumosa. Foi incluído devido à sua
grande participaç<lo na frota (veja capítulo 10) c para servir do termo de compamçé1o.
~3
Veículo pouco adequado para cargas volmnosas, em termos de densidade ideal. foi incluído como termo
de comparação.
-l-' Formaç<lo do comboio. no caso dos veículos combinados estimado em 40 minutos.
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TABELA 12-23
EQUAÇÕES DE CUSTOS PARA CARGAS VOLUMOSA EM
ROTAS DE ALTO FLUXO DE TRÁFEGO
(o

CAM INHAO TRUCADO
1 [ 3071,12
]
CUSTO/m3 = +0,3 126p
.
59,5
11

250

12500

11 =

_E_+4 5
50
)

= p+225

CUSTO/m 3 = 0,9291 + 0,00938p
MBB-172 1S COM CARRETA LONGA
I [ 3778,5 1
]
CUSTO/m3 = + 0,3240p
103
11

250
11 =

13750

~~ + 7,85

= p+ 43 1,75

CUSTO/m3 = I, 1519 + 0,0058 1p
CAVALO PESADO COM CA RR ETA DE DOIS EIXOS
I Í 4727,32
l
250
3
n=
+0,4003pj
CUSTO/m =
97
11
.!.!_ + 7.40
sg

-l

•>

14500

= p+429,2

CUSTO/m3 = 1,441 3 + 0,00749p
CAVALO PESADO Cürvl CARRETA DE TRES EIXOS
250
I Í 48 13,63
l
3
11 =
CUSTO/m =
+ 04208p j
90
11
(pl55)+6,80

-l

CUSTO/m3 = l ,4548 + 0,0085óp
ROMEU-E-JULIETA
I Í 4058,65
1
,
CUSTO/m~=
+0,4 190pj
100
11

- l

CUSTO/m3 = 0,9263 + 0,00800p
DUPLO SEM I-REBOQUE R,óO m
,
I Í 5289,28
1
+ 043 2.1p j
CUSTO/m =
I 15
11

- l

13750

= p+374

250

11 =

13000

=
(p I 52)+ 4,67 p + 242,84
250

11 =

p
52 + 5,00

-

13000

p+ 260

CUSTO m3 = 0,9 199 + 0,00730p
DUPLO SEM I-REBOQUE lO m
I Í 5333,47
1
CUS'lO I m3 =
+ 0,4332p j
134
11

- l

CUSTO/m3= 0,9027 +0,00ó29p
DUPLO SEM I-REBOQUE DE 12 m
1
I Í 5389,70
3
CUS'lV I m =
+ 0,4342p j
160
11

- l

CUSTO/m3= 0,9109 + 0,00530p

2 11

11 =

250
(p I 52)+ 5,67

= p + 294,84

13000

11 =

250
(p l52)+6,76

= p+351 ,52

13000

TABELA 12-24
ÍNDICES RELATIVOS DE CUSTOS PARA DISTÂNCIAS ESCOLHIDAS:
PERC.

TRUQ.

1721S

CV2CT2 CV2CT3 RO-JU. DSR 8,6

DSR10

DSR12

100

117,9

105,0

132,8

140,1

104,6

100,0

92,8

87,3

400

121,9

90,5

115,6

127,1

107,5

100,0

89,0

78,9

800

124,8

85,8

110,0

122,8

108,4

100,0

87,8

76,2

2400

127,1

81,9

105,3

119,3

109,1

100,0

86,8

73,9

4000

127,7

81 ,0

104,3

118,5

109,3

100,0

86, 5

73,4

Devido à grande vanaçao das densidades idea is dessas oito opções, parece ma1s
racional grupá-las por faixa ele peso especí fico e não compará-la s todas juntas:
I. Configurações para densidades na faixa de 230 a 250 kglnl (t111que de 9 m c DSR de
8,6 m) para substituir veículos convencionais, inadequadas para cargas leves, como o
cavalo de dois eixos tracionando carreta de três eixos ou o Romeu-e-Julieta.
2. Configuravões pa1 a i ranspu1 leu ca l'ga na fai, ·a de 200 kg/nr~ (cavalo pesado de doi s
eixos mais carreta longa de dois eixos e DSR de l O m);
3. Configurações para cargas abaixo el e I60 kg/m~ (NffiB 172 1S e DSR de 12 m).

Densidades de 230 a 250 kg/m 3
Feita essa classifi cação, os result ados levam à conclusão de que, na fixa de densidade
entre 23 0 e 250 kg/m3, um DSR com duas unid ades de 8,60 m cacla.J 5 reduziria custos
substancialmente em relação às opções convencionais, como o Romeu-e-Juli ela de 19,80 m,
o semi-reboque co nvencional com carretas de até I3,60 m e, principalmente, em relação aos
novos caminhões trucaclos de 9 m ((ig11m 12-10).
A economia em relação ao Romeu-e-Julieta aumenta com a distância, variand o de
4,6% em percursos muit o curtos até 9,3% em trajetos muit o longos. Em relação ao semireboque comum , a economia result a pri ncipalment e do menor tempo de ca rga e descarga,
reduzindo-se el e 40, I% nas distâncias muito longas a 18,5% mts muilo curtas.
Os ga nhos obtid os em relação ao truque de 9 m.J 6 também são signi fica i ivos. Esses
ganhos devem-se à redu ção do cuslo variável por metro cúbico, aumentando de 17,9% para
percurso de I00 km para 27,7% pa ra trajetos de 4 000 km.

,,

45
46

Compri mento cor respondente, nprox imndamcntc, aos 28 pés dos DSRs nmcricnnos.
A economia aumcntn em cc rcn de 12,5% se o DSR subsliluir truques convcncionni s de 8

2 12

111 .

FIGURA 12-10
DSR X VEÍCULOS CONVENCIONIAS NA CARGA VOLUMOSA,
FLUXO ALTO, DENSIDADE DE 230 A 250 kg/m3
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Densidade em torno de 200 kg/m3
Mesmo se usado para transportat cargas mais leves, de cerca de 200 kg/m3 (figura
12-11), o DSR de 8,6 mostra economia significativa ( chega a 32,8% na menor distância e
4,3% na maior). em relação ao cavalo de dois eixos com carreta ele dois eixos. A economia
de tempo nos terminais favorece o DSR, enquanto a carreta de dois eixos mostra baixo
custo va1iável e maiot velocidade.
Ainda na faixa intermediária, o custo do DSR com densidade ideal de 200 kg/m3
(carretas de 10m) mostra-se entre 43, 1 e 20,6% mais baixo do que o do cavalo com carreta
de dois eixos. O DSR de 1O m seria também bastante econômico em relação a todas as
outras configurações que comportam densidades superiores, quando utilizados (de maneira
pouco adequada) para transportar mercadorias na faixa de densidade de 200 kg/m3.
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FIGURA 12-11
DSR X VEÍCULOS CONVENCIONAIS NA CARGA VOLUMOSA,
FLUXO ALTO, DENSIDADE EM TORNO DE 200 kg/m3
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Densidades menores

·'

Nas carga mais leves (cerca de 160 kglm3 de densidade ideal), o cavalo MBB 1721, de pequena
distância entre eixos e baixo custo variável por metro cúbico, constitui a solução mais barata do que um
DSR de 8,6 m que eventualmente fosse utilizado, de maneira inadequada para esta aplicação (figura 12-12).
Embora 5,(Y>;ó mais caro na curta distância, o 1721S seria 5JO/o mais econômico no percurso mais
longo, onde a redução do tempo de carga e descarga estaria bastante diluída. Da mesma fora, exceto em
curtas distâncias, o custo do 1721 seria mais baixo de que o de wn DSR com caiTetas de 10 rn. O 1721
seria mais econômico também do que qualquer configuração de densidade ideal superior que fosse utilizado
impropriamente para cargas mais leves. No entanto, quando comparado com um veículo combinado de
densidade ideal semelhante (o DSR com carretas de 12 m), o 1721S mostra-se mais caro 20,3% na menor
distância e 10,3% na maior. Deduz-se, por inteq)()lação, que o DSR passa a ser vantajoso quando o
comprimentos das carretas atinge 10,5 m
Se o tráfego noturno do DSR fosse limitado a veículos de 23 m, suas aplicações mais viáveis
estariam na substituição elo semi-reboque de três eixos, truques e Romeu-e-Julieta no transporte de cargas
de 230 a 250 kglm3; ou da carreta de dois eixos na movimentação de mercadorias na faixa de I80-220
kglnl O transr)()rte de cargas mais leves continuaria sendo mais barato através de can etas leves e longas de
dois eixos, tracionadas por semi-reboques semipesados de entr<Xixos curtos.
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FIGURA 12-12
DSR X VEÍCULOS CONVENCIONAIS NA CARGA VOLUMOSA,
FLUXO ALTO, DENSIDADE DE 160 kg/m3
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12.3. Resumo e análise
1. O DSR é mais econômico do que os caminhões trucados nas rotas mistas, de
demanda limitada de carga, qu e exigem troca de carretas no meio do percurso;
2. O DSR é mais econômico do que os caminhões trucados em rotas mistas com
demanda limitada de carga, quando é necessário deixar uma carreta em um ponto
intermediário, cuja distância ao destino final não exceda 30% do percurso total;
3. Não há vantagem econômica em se utilizar o DSR para o transporte de carga de
densidade normal em rotas de grande demanda porque seu custo situa-se muito
próximo ao das configurações convencionais

•l

4. Se utilizado comprimento conservador (8,60 m), o DSR mostra-se mais econômico
do que as configurações tradicionais e do que um cavalo de dois eixos tracionando
carreta de dois eixos na faixa de densidade de 200 a 250 kglm3 (a configuração tradicional
mais econômica para cargas na faixa de 180 a 220 kglm3 ) , em qualquer percurso.
5. Um DSR com carretas de mais de 10,5 m mostra-se mais econômico do que o semireboque de dois eixos com cavalo MBB 1721 .
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CAPÍTULO 13

CONCLUSÕES E
RECOMENDAÇÕES
C om base na lit eratura citada e nas pesquisas rea lizadas, são resumid as algumas conclusões
julgad as relevantes e feitas algumas recomendações sobre a viabilidade de implantação no
Brasil de um DSR com carretas na faixa de 8,5 a 9,5 m de compriment o, com até 23 m de
comprimento total.

13.1. Tendências do mercado de fretes
13.1. 1. À medida que qualquer país se desenvolve, passa a produzir mercadorias mais leves

e mais volumosas. O transporte dessas mercadorias, quando feito por rodovias, passa a
exigir configurações de maior cubagem e maior compri mento útil.
13.1.2. Na Europa, a queda, nos últi mos dez anos, da densidade média elas cargas de 300

para 200 kg/nr' levou ao desenvolvimento de engates eletrônicos curto , que permit em a
utilização nos "Romeu-e-Julieta" de duas unidades de até 8,20 m, sem ultrapassar o limite
de comprimento de 18 m. Nos Estados Unidos, desde 1982, a legislação federal legalizou a
circulação, nas rodovias principais, do lwin trailer lmck, um conjunto ele dois semireboques de um eixo e 8,53 m (28 pés) ele comprimento cada. Nesta mesma linha, a
polêmica Proposta Turner advoga veículos de maior peso bruto e menor peso por eixo, que
aliam a redução do desgaste elos pavimentos ao au mento ela produtividade elo transporte.
13.1.3. Ex iste mercado para

,,

novas configurações de veículos ele maior cubagem no
transporte ele cargas de densidade inferior a 250 kg!n{ Há indícios de que redução na
densidade elas cargas, especialmente das fracionadas, já está chegando ao Brasil. A venda de
ca minhões pesados de cabina avançada (que permitem carretas mais longas), por exemplo,
salt ou de inex pressivas 53 unidades em 199 1 para cerca ele 2000 veículos (inclui cavalos
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mecânicos importados) em 1994. Pesquisa com 29 empresas de transporte fracionado revela
que vinte delas movimentam mercadorias com densidade média abaixo de 240 kg/nr'. A
média geral encontrada foi de apenas 202 kg/m 3 .
13.1.4. Mais ele metade ela carga de 47,6% das empresas (20 em 42) de carga fracionada
tem densidade igual ou inferior a 200 kg!n{ 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. A diferença entre esses percentuais é estatisticamente significativa.
13.1.5. Constata-se também uma grande utilização de rotas mistas

1
,

de baixa demanda,
atendidas atualmente por caminhões trucados. Sessenta e quatro entre 125 empresas
pesquisadas (51 ,2%) operam nesse tipo de rota. Segmentando-se a amostra, constata-se que
essas rotas são operadas por 34 empresas (68%) de carga fracionada (grupo 1), 18 empresas
(46,1%) de carga comum (grupo 2) e apenas doze empresas (33,3%) de carga especializada
(grupo 3). A proporção de transportadoras de cargas fracionadas que operam rotas mistas é
significativamente maior do que nos demais grupos.
I 3.1.6. Embora a exiensão de 1 udovias de pistas duplas existente no país seja muito
pequena, constata-se que sessenta das 125 empresas pesquisadas ( 48%) têm pelo menos
algumas rotas na s quais a maior parte do percurso é feito em rodovias desse tipo2 . Esse
índice atinge 60% (trinta empresas) para as operadoras do grupo l, 53,8% para as do grupo
2 (2 1 respostas) e apenas 25% para as elo grupo 3 (9 transportadoras). A proporção de
empresas de cargas comuns, fi·acionadas ou não, que operam rotas ele pistas duplas e
sentido único é significativamente maior do que entre as empresas de cargas especializadas.
13.1.7. As empresas do grupo l têm maior proporção de rotas com densidade inferior a
200 kg/nr' do que as da categoria 2. Essas, por sua vez, têm maior proporção de rotas com

tal característica elo que as da classe 3.

13.2. Vantagens e desvantagens dos twins
13.2.1. Entre as vantagens apontadas pela literatura americana para os twin tmiler tnrcks

estão: a) o aumento da cubagem; b) a redução elos quil ômetros rodados para transportar o
mesmo volume de carga; c) permite o transporte ele maior número el e cargas unitizaclas por
viagem: cl) elimina manu seios intermediários.
13.2.2. Em menor escala que os doubles (seus "irmãos" maiores e mais pesados), os DSRs

enfi·entam várias problemas logísticos e operacionais. Entre eles: manobrabilidade (não
podem dar marcha-a-ré), restrições de espaço (exigem uma baia para cada carreta),

..

1 Aquelas onde com carga c descarga num terminal intermediário entre o início c o fim da rota.
2 Rotas onde as dificuldades para se obter autorização especial de trânsito para o DSR são menores, mesmo
dentro da restritiva legislação atual (Resolução 631).
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requerem instalações seguras onde deixar as carretas nos ponto intermediários, não se
adaptam bem às rotas onde existam desequilíbrios de fluxo, são inadequados para cargas
indivisíveis, exigem adaptação dos lotes de pedidos e das tabelas de preços dos clientes aos
seus maiores volumes, necessitam de maiores espaços para estocagem no destinatário e,
quando utilizados em conjunto com semi-reboques comuns, geram deseconomias de escala e
aumentos dos custos de manutenção, devido à diversidade de equipamentos.

13.3. Frota das empresas/carreteiros
13.3. t . No global, a configuração mais utilizada (39,8%) é o cavalo de dois e1xos

!racionando carreta de três eixos. Em segundo lugar ficam os caminhões trucados (28,2%) e
em terceiro, os cavalos de dois eixos com carretas de dois eixos ( 15, 7%), empatados com
cavalos de três eixos com carretas de três eixos (15,7%). Configurações especiais, como os
conjuntos Romeu-e-Julieta, e rodotrens são muito pouco usadas. A diferença entre os
39, 8% e os 15,7% é estatisticamente significativa.
13.3.2. Nas operadoras de carga fracionncln, o maior número ele veículos é constituído por

caminhões trucaclos (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 !racionando carretas de dois eixos,
configurações adequadas para o transporte de cargas de méd ia ou baixa densidade. Juntos,
esses dois tipos de veículos representam 7 1,9% da frota total das transportadoras ele carga
comum fracionada, 23,4% ela frota elas transpo11acloras 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 c 3, onde representam
respectivamente 86,2% e 70,5% da frota .
13.3.3. Os transportadores autônomos respondem por 60,3% da frota total. A di stribui ção
da configurações é semelhante à das fi·otas próprias das transportadoras pesquisadas.
Predominam cavalos de dois eixos com carretas ele três eixos
(41, 7%) e ca minhões

trucaclos (34,8%). A proporção elas carretas leves (dois eixos) é ainda menor do que na frota
própria (9, I%}"'. Nem todas essas diferenças são estatisticamente significativas.
13.3.4. Cerca de 66% elas empresas de cargas fracionadas empregam, entre outros veícu los,

..

caminhões trucados para transportar cargas volumosas; 62% usam, entre outros, cavalos ele
dois eixos com carreta s 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 .

3 Devido fi

mr~ior versr~ tilidr~de,

r~dequado.

os m1tônomos preferem cr~rre tas de três eixos. Devido fi escassez do veículo
muitas vezes. cargns fracionndas leves são transportr~dns em cnrretns de três eixos.
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13.4. Opinião dos operadores sobre o DSR
.,

"

13.4.1. Apenas 16 das 50 empresas (32%) de carga fi·acionada 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 carga especializada, vinte entre 36 empresas (55,5%)
não pensam em usar o DSR. Como esperado, o uso potencial do DSR é estatisticamente
maior entre as empresas de cargas fracionadas do que entre as não fracionadas.

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) ou, em menor escala, até os mais longos, com cabinas avançadas (9 a 1O m). Esse
destaque para os trucados deve-se possivelmente não só à ainda grande participação desse
veículo na fl·ota 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.
13.4.2.

13.4.3. Cerca de 34% dos usuários em potencial emprega riam o DSR para ca rgas

..

volumosas: 27% para cargas mais pesadas: e 39% para ambas. A versatilidade continua
sendo elemento importante na escolha.
13.4.4. Os comprimentos ele carretas preferidos pelos transportadores são os que têm
medidas inteiras (8, 9 ou IO m). Quanto maior o comprimento, maior a preferência. O valor
de 1O m foi escolhido por 2 1 entre 67 transportadoras.
13.4.5. Entre os principais motivos para usar, apontados por 67 transpo1iadoras, estão, ao

lado do aumento da cubagem (46 respostas), redução elo número de veículos e motoristas
(39), redução da ociosidade do cavalo mecânico (28). Outras razões como a melhor
separação el e cargas ( 17), possibilidade ele deixar um semi -reboque na entrada da cid ade
( 16), redução do tempo de carga e descarga ( 16) e possibilidade de troca de semi-reboques
nos terminais ( 16) foram menos votadas.
13.4.6. Entre as 54 transportadoras que não admitem usar o DSR, os quatro pnnc1pa1s

motivos alegados são os seguintes: a) as rotas da empresa não comportam esse tipo de
veículo (39 resposta s); b) a densidade das cargas não justifica a adoção do DSR (24); c) é
um veícu lo dificil de carregar e de manobrar nos terminais ( 19);. d) as dimensões das cargas
da empresa são incompatíveis com o DSR ( 17).
13.4. 7. Quanto às características tecnológicas, constata-se nítida preferência pela tração
4x2, pelo dolly C (que concilia maior segurança com possibilidade de intercâmbio ele
carretas) e pela cabina avançada (que proporciona carreta s mais compridas).
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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 sistemas de fi·eios ABS/ASR (24); e) carteira especial
para os motoristas (24).
13.4.8.

,,
,.,

13.4.9. Os 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 km/h (48); c) operação desses veículos
pelos melhores motoristas ( 47); cl) adotar freios ABS/ASR (30); e) usar cavalo de no
mínimo 360 hp (28).
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 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 seria pouco segura.
13.4.10.

13.5. Viabilidade econômica
13.5.1. A análise de custos indica que a adoção de DSRs tracionando carretas de 8,60 m de

comprimento reduziria substancialmente os custos do transporte de cargas fracionada s com
densidades entre 230 e 250 kg/m3 quando utilizado para substituir veículos como o
caminh ão trucado com baú de até 9 m, semi-reboque de três eixos de até 13,60 me Romeue-Julieta. Mesmo se utilizado para transportar cargas de 200 kg/m3 , o DSR de 8,60 m seria
mais econômico do que o semi-reboque de dois eixos e 14,80 m de comprimento tracionado
por cavalo pesado. O DSR com carretas de 8,60 m somente teria custo mais alto do que um
conj unt o cavalo semi-pesado mais carreta de dois eixos e 15,70 m no transporte de cargas
de bai xa densidade ( 150/ 160 kg/nr\
13.5.2. Um DSR com carretas de 1O m141 , ideal para cargas de densidade na faixa dos 200

kg/m 3, mostra-se mai s econômico do que qualquer composição convencional. Exceto para
di stâ ncias curtas, no ent anto, tem custo operacional mai s alto elo que o cavalo semipesado
mais carreta longa e rebaixada de doi s eixos para o transporte de cargas com densidade
inferior a 160 kg/m3 .
13.5.3. Um DSR com carretas de I0,50 m ou mais de comprimento (densidade ideal de 180

kg/m3) é sempre mais econômico do que qualquer veículo convencional, inclusive do que o
cavalo semi-pesado mais carreta longa e rebaixada de dois eixos.
4

O comprimento tot11l dcssft configmnção ultrnpnssn os 23 m.
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13.5.4. Se fosse usado para substituir caminhões tmcados, o DSR (com comprimento
máximo de 19,80 m) reduziria substancialmente os custos operacionais nas atuais rotas
mistas de cargas não volumosas que exijam a troca de carretas no meio do percurso. Essa
redução seria ligeiramente maior para o Romeu-e-Julieta do que para o DSR. Na mesma
aplicação (para o qual o Romeu-e-Julieta seria inadequado, devido ao baixo volume), o DSR
reduziria custo em rotas mistas de carga volumosa, com troca de carretas no meio do percurso.
13.5.5. Se fossem usados para substituir caminhões trucaclos, os veículos combinados 5
reduziriam substancialmente os custos elo transporte nas atuais rotas mistas de cargas não
volumosas, que exijam o desengate (sem troca) de uma carreta no meio elo percurso, desde
que a distância entre esse ponto de desengate o destino final não ultrapasse 30% do
percurso total: da mesma forma o DSR reduz o custo do transporte da carga volumosa em
condições semelhantes.
13.5.6. Em suma, por menor que seJa a densidade, sempre haverá um DSR com
comprimento adequado e custo operacional mais baixo elo que os dos veículos
convencionais. Quando se limita o comprimento das carreta á faixa de 8,6 m, a configuração
mostra-se absolutamente vantajosa para cargas com densidades na faixa ele 200-250 kgím '.
Essa densidade pode cair com o aumento do comprimento das carretas obtido com a
utilização de cavalos mais curtos.
13.5. 7. O DSR não reduziria custos quando usado para substituir semi-reboques
convencionais ou unidades Romeu-e-Julieta no transporte ele carga ele densidade normal (na
faixa de 280 a 300 kg/m3 ) em rotas de grand e fluxo.

13.6. Aspectos legais
13.6.1. Tal como ocorreu nos Estados Unidos, no Brasil, o DSR só se viabilizará quando

for reconhecido pela legislação de trânsito como uma categoria normal, com circul ação
irrestrita em qualquer horário. Restringindo o comprimento máximo dos veículos
combinados a 19,80 m e o número de art icu lações a apenas uma, a atual legislação
praticamente impede o tráfego do DSR. Sua circulação só é possível mediante Autorização
Especial de Trânsito - AET.
13.6.2. A atual legislação sobre a AET está voltada para veículos mais pesados; limita o

comprimento sem se preocupar com o desempenho; restringe bastante a circu lação noturna
(essencial para o transporte ele ca rgas urgentes e para o melhor aproveitamento ela
capacidade das rodovias) dos veículos longos; e delega grande poder de deliberação às
autoridades com jurisdição sobre a via, o que leva a uma grande variedade (ou até ausência)
de critérios para emissão da AETs e permissão para tráfego noturno.
5

Romcu-e-Julieta e DSR.
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13.6.3. A proposta de revisão da legislação sobre veículos com pesos e dimensões

excedentes, em discussão no Denatran, não traz muitos progressos em relação ao quadro
atual. O ideal seria que essa configuração fosse reconhecida pelo Código Brasileiro de
Trânsito, como uma classe adicional, com comprimento superior ao do Romeu-e-Julieta e
cujo tráfego diuturno não estivesse sujeito a restrições.
13.6.4. Como se demonstra neste estudo, o comprimento do DSR poderia chegar a até 23 m

sem maior degradação da segurança rodoviária. Do ponto de vista estritamente econômico,
comprimentos ele cerca ele 21 ,2 m já garantiriam viabilidade econômica para o DSR em algumas
aplicações, desde que utilizados cavalos de cabina avançada com reduzidas distâncias entre eixos.
Do ponto ele vista do conforto e ela segurança do motorista, no entanto, seriam, recomendáveis
comprimentos totais maiores, para permitir cavalos com cabina convencional (mais seguros) e
com distância entre eixos normal (mais confortáveis e mais estáveis).
13.6.5. Uma alternativa seria limitar não o comprimento total mas apenas o comprimento

,,

elas carreta, como faz a legislação americana. Comprimentos de 8,6 m já asseguram
viabilidade econômi ca ao DSR para algumas aplicações. Este valor é bastante próximo elo
limite americano6 . Como, no entanto, as cargas por eixo e o pbt adotados no Brasil são
maiores, o melhor aproveitamento desses limites exigiria comprimentos igualmente maiores.
Embora não atenda integralmente aos desejos elos frotistas 7, um limite razoável, para não
tornar o veículo muito comprido, seria ele 9,5 m.
13.6.6. A introdução elo DSR através ele uma lei limitaria a obtenção de AET aos veículos que

ultrapassassem os limites acima. No entanto, como uma mudança ele lei é bastante demorada,
uma opção seria a ele se introduzir os limites acima e outras exigências ele segurança para
circulação diuturna elo DSR através ele simples norma administrativa elo Contran.
13.6.7. Essa resolução poderia incluir outras exigências para aumentar a segura nça, como

carta e treinamento especiais para os motoristas, inspeção técnica semestral elos veículos
por organi smo cadastrado pelo Detran, uso obrigatório de cavalos com pelo meno 8 hp/t,
dol~y tipo C, freios ADS/ ASR, pneus ele primeira vida nos cavalos, uso de tacógrafo Uá
prevista no novo Código ele Trânsito) ou até mesmo a limitação ela velocidade a 80 km/1{
13.6.8. Poderia ser também definida uma malha de rodovias com melhores condições de

segurança (acostamentos, faixas auxiliares, raios de curva, aclives máximos etc), onde o
DSR estaria autorizado a circular. Esses mesmos critérios passariam a ser atendidos pelo
DNER e pelos DERs na melhoria geométrica das rodovias.
G 28 pés (8.53 m)

7 Na pesquisa realizada, o valor de 9 m teve boa aceitação, mas ns preferências conccntrarnm-se em 10 m,
o maior comprimento relacionado no formulário.
8 Pode-se estimar, com base em Estados americanos que adotarnm velocidades diferenciadas de 65 mph
para automóveis c 55 mph para caminhões que a redução da velocidade média dos DSRs em relação aos
automóveis será da ordem de 5 km/h.
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A matona dessas exigências não existe nos Estados Unidos, onde o DSR é
considerado um veículo normal, com trânsito livre na chamada rede designada, tal como
qualquer ca minhão comum. Mas estão sendo incluídas devido à falta de experiência nacional
com esse tipo de configuração e às piores condições da rodovias brasileiras, fato que
poderia agravar os riscos potenciais de estabilidade e condução do DSR. Algumas dessas
salvaguardas, provavelmente, poderiam ser revogadas ou abrandadas com o passar do
tempo, na medida em que aumentasse a experiência de frotistas e motoristas e se
acumulassem dados tàvoráveis sobre a segurança da configuração.
13.6.9.

13.6.1 O. O regulamento não deveria criar restrições à utilização da tração 4x2 para DSRs

ele até 45 t de pbtc e nem ao tráfego dessas composições durante a noite ou em rodovias
asfaltadas de pista simples com tàixas auxiliares ele subida. Deveria, além disso, ser uniforme
para todas as vias.
Constata-se forte resistência elos órgãos públicos federais ligados à segurança de
trânsito, como o DNER e Contran, à idéia de liberalizar a circulação de veículos combinados
com duas articu lações e comprimento superior a 19,80 m.
13.6.11.

13.7. Tecnologia de implementos e cavalos
13. 7. 1. Embora a indústria de implementas já tenha produzido os primeiros DSRs, ainda

são poucos os projetos existentes e apenas um deles busca otimizar o aproveitamento elo
comprimento útil da composição. Nenhum deles tem as carretas intercambiáveis.
13. 7.2. Ainda não são produzidos no país modelos mais avançados de dollies, que têm papel

decisivo na estabilidade do DSR. Um exemplo é a necessidade de se introduzir no país o
dolly C (mais seguro que o dully A, atualmente empregado) ou dos chamados dollies
inovadores, em desenvolvimento no Canadá.
13. 7.3 . Já o cavalos mecânicos não exigem modifi cações. A única necessidade trazida pelo

DSR seria de redução da di stância entre eixos, caso a legislação continuasse limitando o
compriment o total da composição rodoviária, em vez do comprimento útil elas carretas,
co mo sugere este trabalho.
Para aumentar a segurança, tanto o cavalo quanto as carretas deveriam vtr
equipados com fi·eios ABS/ASR.
13. 7.4.

13.8. Segurança de tráfego
13.8.1. O estabelecimento de uma alta relação potência/peso (que se traduz geralmente em

elevado Iorque) poderá tornar o desempenho elo DSR em rampas até melhor do que o das
configurações convencionais, especialmente o elos caminhões semipesados.
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13.8.2. O maior comprimento do DSR poderá aumentar ligeiramente as distâncias de
visibilidade e ultrapassagem necessárias a esta operação, mas esse aumento seria muito
discreto e degradaria apenas ligeiramente as condições de segurança.
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13.8.3. Tanto a degradação nas condições de ultrapassagem quanto outras relativas à maior
dimensão do DSR seriam mais do que compensadas pela redução do número de veículos
em circulação. É o caso do nível ele serviço, onde a maior velocidade e o menor número de
veículos, provavelmente, mais do que compensará o maior comprimento.
13.8.4. A adoção ele um limite de velocidade menor para o DSR do que para outros
veículos, além de dispensável (tendo em vista os avanços nos sistemas de freios e o
desempenho provável do equipamento) teria o grande inconveniente de elevar o diferencial
de velocidade em relação aos demais veículos, aumentando desnecessariamente os pontos de
conflito e as necessidades de ultrapassagem.
13.8.5. Provavelmente, o DSR degradará apenas ligeiramente o trânsito em interseções.
Seu maior comprimento aumenta a distância a percorrer para completar a operação, mas sua
maior relação potência peso permiie maior acelerayão t: maior velocidade.
13.8.6. A literatura indica que o DSR provavelmente será melhor do qu e o SRC em termos
de jatos e respingos.
13.8. 7. Por ser mais comprido que o semi-reboque convencional e apresentar um vazio
entre as duas carretas, o duplo semi-reboque aumenta o potencial de deslocamento lateral de
um veículo que o ultrapassa a sotavento, sob ação de vento lateral, caso não haj a correção
na direção. No entanto, esse pequeno aumento no deslocamento lateral não chega a ter
maiores conseqüências e pode ser desprezado.
13.8.8. Ao contrári o ela alt ura, o comprimento é fator pouco importante no bloqueio da
visão provocada por grand es caminhões, na cidade ou na estrada. Assim, provavelmente, o
DSR degradará muito pouco a qualid ade el e trá fego sob esse aspecto.
13.8.9. O DSR não reduzirá a folga lateral em relação a veículos que trafeguem a seu lado,
no mesmo sentido ou no sentido oposto, uma vez que teria a mesma largura dos outros
caminhões e, graças à sua configuração, apesar do maior comprimento, tem sobrelargura
menor do que a ele alguns SRCs, como o de um e de dois eixos.
13.9.10 A aceleração lateral ela última carreta (provocada pela amplificação tra seira) além
de um limite pré-estabelecido pode ser um problema, que deve ser equacionado com a
adoção ele sistemas adequados de acoplamento.
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13.9. Taxas de acidentes

"

13.9.1. É muito difícil comparar 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 de se
controlar outros fatores que influem sobre a taxa de acidentes tanto ou mais do que a
própria configuração. Entre elas, estão as condições do motorista (distração, efeito ele
bebidas alcóolicas ou drogas, inexperiência etc), as condições ambientais (animais na pista,
pista escorregadia, visão obstruída, chuva, neblina, dia ou noite, etc) e o tipo da estrada (via
expressa, rodovia ele duas faixas dois sentidos, tráfego rural ou urbano etc). Assim, as
diferenças atribuídas à configuração precisam ser isoladas elos grandes e capciosos efeitos de
tais fatores. Dificilmente uma análise de acidentes atinge integralmente tal objetivo.
13.9.2. As taxas de acidentes registradas para os DSRs variam ele 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 ela duas
configurações. Esses estudos convergem para a conclusão ele que as taxas ele acidentes e de
gravidade dos twins são, quando muito, apenas ligeiramente maiores (algo da ordem de
12%) do que as taxas elos semi-reboques convencionais, quando operando em condições
similares. Uma parcela significa tiva dessa diferença pode ser atribuída à amplificação traseira
dos DSRs, que deve responder por cerca de I0% dos acidentes com essa configuração. É
preciso considerar, nesse sentido, que a maioria dos estudos de acidentes foram realizados
nos Estados Unidos, onde praticamente a totalidade dos acoplamenos são do tipo dolly A,
mai s leves e mais baratos, porém menos seguros.
13.9.3. Geralmente, os twin trailer tmcks são operados por froti stas qu e executam bons

programa s de segurança e escolhem os melhores motori stas para dirigi-los. O treinamento
dos motoristas se constit ui na área mais promissora para a implantação de programas e
políticas de segurança de veículos mt'lltipl os. De qualquer maneira, motoristas bem
treinados podem compensar apenas parcialment e as dificuldades para se dirigir esses
veículos. Provavelment e, melhorias na dirigibilidade elos doubles poderiam trazer benefi cios
significativos para a sua segurança.
13.9.4. Os froti stas tendem a empregar os DSRs de maneiras diferentes (principalmente,

.,

em apli cações especiais, que exigem autori zação especial de trânsito) e em áreas geográficas
diversas daquelas nas quais utili zam os veículos convencionais. Nos Estados Unidos, os
dupl os semi -reboques são utilizados principalmente nas rodovias int erestaduais e de sentid o
único. Nelas, as condições de segurança são melhores, mas os veículos podem desenvolver
maiores velocidades (65 a 70 mph), o que aumenta os riscos da amplificação traseira ele
movimentos.
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13.9.5. Uma fração significativa de acidentes com DSRs envolve apenas a última carreta e

.,

reflete as dificuldades de 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 das análises de acidentes confirmam
as conclusões dos estudos de clirigibilidacle e estabilidade sobre os efeitos negat ivos ela
amplificação traseira de movimentos. O fenômeno é particularmente grave em manobras de
emergência, quando os movimentos do cavalo podem se tornar bruscos e de grande
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 velocidade for
suficiente. O maior efeito desse fenômeno é que a última carreta acaba atingindo seu limiar
de tombamento antes ela primeira e do cavalo.
13.9.6. Algumas pesquisas indicam que os DSRs envolvem-se com menor freqüência em

colisões, o que aumenta seus percentuai s relativos de envolvimento em não colisões, como
tombamento e dobramento. Em compensação acidentes com doubles tend em a apresentar
maior gravidade (mortes ou ferimentos mais graves).
13.9.7. No caso brasileiro, onde as estradas são piores, a configuração ainda não é utilizada,
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inexistindo, portanto, estatísticas sobre o assunto, ou mesmo sobre acid ent es com veículos
mais pesados, co1no roclotrens e treminhôes. A experiência de alguns froti stas co m um
veículo similar, o Romeu-e-Julieta, no entanto, parece confirmar as defi ciências ele
dirigibiliclade e estabilidade ele configurações que utili zam carretas curtas engatadas através
el e dolly elo tipo A.

13.10. Condução e estabilidad e
13. 10.1 . A tendência de tombament o da última carreta dos Mins pode se agravar em

rodoviéls mal conselv éldas como élS brélsileiras. No entanto, essa peculiMid ade pode ser
p(l rcialment e co mpen. acla atravé. de u. o de engates mai. seguros (co mo o do/~}! C),
treinament o de motori stas, ex igência de cartein1 especial para os condut ores de DSR,
vistoria peri ódi ca, freios mais eficient es (ADS), programas ele segunmça, manutenção
ad equada , redução elas cargas da segunda carreta, adoção de semi-reboq ues ligeiramente
mais longos elo que os él meri ca nos etc.
13.1 0. 2. Nos Estados Unid os, evidências ele simulações de computéldor sugerem poucas

diferenças entre él estabilidade el os DSRs e élS carretas convencionais em curvas. Ambos têm
estabiliclacle similar, que não chegél a ser afetada pelo comprimento do veículo.
13.10.3. A literatura indica que, a I00 km/h e quando carregados, DSR e SRCs têm

praticamente a mesma di stância de frenagem. No entanto, um DSR com a segunda unidade

226

descarregada requer o dobro da distância de frenagem ele um SRC com meia carga, pois a
eficiência dos seus fi·eios reduz-se a 25%.
13. 10.4. Do ponto ele vista ela estabilidade e de arraste, não faz sentido nenhuma restrição

maior ao comprimento do DSR. Pelo contrário, a experiência americana permite concluir
que, quanto mais longas as carretas do veículo combinado, maior a sua estabilidade.
Utilizando duas carretas de 14,6 m, os twpike doubles são, ao mesmo tempo, as
configurações americanas mais longas e mai s estáveis [Westem Highway fllslilule, 1992, p.
19]. Este trabalho demonstra que o arraste produzido por DSRs de até 25 m é o mesmo
gerado pelos SRC s com carretas el e um eixo.
13.10.5. Apesar de toda a literatura estrangeira, a estabilidade do DSR de carretas curtas é

um assunto que ainda exige, para o caso brasileiro, investigações e testes, assim como o
acúmulo de estatísticas práticas de acidentes.

13.11. Influência da configuração
13.11.1. O doi()' tipo C (isto é, independente c com lança de tração dupla) elimina um ponto de
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articulação entre as carretas e reduz a amplificação de moviment os indu zidas pelas uni dades da
fi·ente, e, portanto, a probabilidade de tombamento da últ ima carreta c o balanço oscilatório.
13.1 1.2. O uso elo H-train (quinta-roda permanente sobre a traseira ela primeira carreta),
assim como o do C-dolly reduz a amplific(lção traseira e a sobrelargura de alta velocidade
dos veículos combinadas.
I 3. 11.3. Quando ocorre o tombamento de composições utilizando o doi()' A, normalmente e

perde apenas a última unidade. No entanto, embora os tombamentos de composições com doi()'
C ou 13-tmin sejam menos fi·eqli ent cs, qumKio chegam a ocorrer, perde-se toda a composição.
13.11.4. Entre as vantagens do C-dolly estão: a) a rccluyiio <k ulll g1au de liberd(ldc de
oscilação no ponto de articulação result a em maior segurança, graça s à menor amplificação;
b) menos aci dent es significam menores custos operacionais; c) possibil idade de operar em
rodovias secu ndárias, graças à maior segurança demonstrada; d) pode dar marcha-a-ré; c)
algumas províncias do Ca nadá autoriza m maior ca rga por eixo pa ra esta configuração; e)
reduz o arraste; (ou) I) permit e uso de carreta s mais compridas sem aumentar o arraste, o
que, por sua vez, aumenta a estabilidade.
13.11.5. Existem, no entanto, desva ntagens: a) o C-dolly custa cerca de US$ 3 000,00 a
mais do que o A -do!~}',' b) cada C-dolú' adquirid o ex ige a modi fi cação de pelo menos um
semi-reboque; c) seu custo de manutenção é cerca de du as vezes maior elo que a do Adolly; c) o desgaste de pneus é de I0% a 15% maior; d) pesa de 450 kg a 700 kg a mai s do
que o A-doi()'; e) é mais dificil de engatar.
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13.1 1.6. Dollies inovadores desenvolvidos no Canadá não só permitem melhor controle elo
esterçamento, como também elevam o limiar de tombamet1to e reduzem (ou, pelo menos,
não aumentam) a sobrelargura . Um deles, o Dolly C com controle de esterçamento combina
as virtudes dos dol/ies A e C. A barra dupla de tração elimina a articulação no pino de
engate e fortalece o engate. Mas há outros modelos, como o trapezoidal assimétrico, o
articulado e o C autodirecional.

13.12. Infra-estrutura
13.12.1. A troca ele eixos em tandem por eixos isolados implicará em aumento do desgaste
do pavi mento, parcialmente compensado pela eliminação da distribuição irregular das cargas
entre os eixos de um mesmo conjunto, bastante acentuada no tandem triplo. De qualquer
maneira, a configuração proposta não contraria os limites da chamada Lei ela Balança. Pelo
contrário, na prática, o DSR poderia até operar abaixo dos limites atuai s porque seu objet ivo
principal seria o transporte de cargas volumosas. Além do mais, o uso de eixos isolados em
carretas não chega a ser novidade no Brasil.

Embora os qual ro eixos isol(ldos do DSR possam provoc(l r ma1s danos ao
pavimento elo que dois pares de eixos em tandem , a· configuração proposta atend e
plenamente a todo os limites de carga por eixo e ele peso bruto da legislação em vigor. Além
do mais, muitos cavalos mais semi-reboqu es já trafega m com 45 t, seja usando seis eixos,
seja adotando três eixos di stanciados ("Vanclerléia") na carreta e dois no cavalo.
f 3. f 2.2.

.
"

13.12.3. A introdução do DSR de até 23 m não aumentará as exigências de sobrelargura

em curvas ou interseções, uma vez que o seu arraste mostra-se menor do que o provocado
por veículos convencional de ci rculação irrestrita, como os semi-reboques longos ele um ou
dois eixos.
13.12.4. Qua nt o ao impacto nas pontes e viadutos, haveria até nlívio de esforços, uma vez

que o DSR distribui o mesmo pbtç por um comprim ento maior, reduzindo o número de
eixos que podem ocupar simultaneamente a obra-de-arte.

13.13. Conclusão geral
13.13.1. O estudo da viabilidade da int rodução do DSR envolve um grand e número de

aspectos, al guns dos quai s (por exemplo, a estabilidade e a innuência das cond ições de
conservação das estradas) ai nd a exigem estudos mais profundos. A inexistência do veícul o
no Brasil impossibilita o levantament o de dados sobre custos, produti vidade, dirigihilidade e
taxas de acidentes, entre outros. Isso limita a análise, em muitos aspectos, a prognósticos
técnicos e à transposição para o Brasil, por ana logia, da experiência americana.
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13.13.2. Mesmo sujeito a confirmações por estudos mais profundos e pela prática, este
trabalho indica que o tráfego irrestrito de DSRs de até 23 m de compri mento, com carretas
de até 9,5 m, traria inegáveis beneficios econômicos no transporte de cargas volumosas em
rotas ele elevado fluxo e ele mercadorias ele qualquer clensicl(lcle em rotas mistas.
13.13.3. Aparentemente, a circulação irrestrita dessa configuração numa malha de rodovias
federais e estaduais previamente escolhida não traria maior degradação às cond ições el e
segurança. Nos casos em que tal clegraclaçào possa ocorrer, será compensada pela redução
do número ele veícul os em circulação.
13. 13.4. O ri sco ele tombament o el a última carreta, a mais grave anoma li a que afeta os
twins ameri canos, poderia ser bastant e ameni za do através da adoção el o dvl~)l C e de
unidades ligeiramente mais compridas do que as norte-ameri ca nas e pelo treinamento
obrigatório dos motori sta s.
L3.13.5. Graças à segunda arti culação, mesmo com comprimento de até 25 m, o DSR teria
desempenho melhor, em termos de arraste, do que o dos atuais semi-reboques de um eixo
ou de doi s eixos, que já circulam de maneira irrestrit a por todas as rodovias.
13.13.6. Pode-se espera r que o DSR co m boa relação potência/ peso tenha desempenho
melh or do que o dos atuais ca minhões semipesados em rampas ou interseções, contribuind o
até para melhorar o nível de serviço c não para degradá-lo. No caso específico das
ultrapassagens, porém, reconhece-se que o duplo semi-reboque aument ará ligeiramente o
tempo e a distància necessá rios para tanto.
13.13.7. Além do treinamento do motorista, a segurança do DSR deveria incluir inspeções periódicas
dos veículos por órgãos credenciados, o uso de rreios ABS e de pneus novos no cnvalo.
13.13.8. Embora a troca de dois pares de eixos em ta ndem ou el e um eixo isolad o mais um
tandem triplo por quatro eixos isolados aumente o desgaste dos pa viment os, as cargas por
eixo do DSR enquadram-se perfeit amente na atu al legislação sobre o assunt o, inclusive
quant o ao limite de peso bruto total.
13. l 3.9. No JJ rasil, o impacto do DSR sobre a infra-estrutura poderá ser bem mars
favorável do que nos Estmlos Unidos, uma vez que não haverá mudança lega l ou prática de
peso bru to (várias configurações de semi-reboques já trafegam com 45 t) e nem de largura
do eq uipamenl o.'

13.14. Sugestões de pesquisas futuras
Como o assunto, além de novo no 13rasil é bastante amplo, alguns temas não estão
sufi cientement e pesquisados e mereceriam aprofund amento em futum s investigações:

229

Estudo mais detalhado sobre estabilidade e dirigibilidade dos DSRs, um dos
pontos críticos em relação à viabilidade de implantação desta configuração.
13.14.1.

13.14.2 Estudo comparativo de taxas de acidentes entre DSRs e SRCs no Brasil. Esta

análise só será possível quando e se existir uma população mínima de duplos semi-reboques
em circulação no Brasil.
13.14.3. Vantagens, desvantagens e custos operacionais do DSR para as condições

brasileiras. Levantamento estatístico dos tempos de carga e descarga para as várias
configurações de veículos. Um estudo mais aprofundado só será possível quando e se existir
uma população mínima de duplos semi-reboques em circulação no Brasil.
13.14.4 Est udo de viabilidade de operação de um conjunto Romeu -e-Ju lieta com

comprimento total superior a 19, 15 m. Aparentemente, esse conjunto seria economicamente
imbatível para cargas volumosas, porém apresentaria problemas de estabilidade e
dirigibiliclade semelhantes aos do DSR, além de maiores arrastes.
13. J4.5. Estudo dos tempos e di stâncias ele ultrapassagem, considerando-se a possibilidade

de formação de pelotões de veícu los co mbinados longos.
13.14.6. Levantamento e estudo mais detalhado das vantagens, desvantagens e custos

operacionais das configurações para tran sporte de cargas volumosas, incluindo semireboques longos, semi-reboques rebaixados c unid ades romeu-e-Julieta com engate curto
eletrônico.

,.
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ANEXO A

IMPLEMENTOS
E VEÍCULOS PARA
CARGAS LEVES
Este anexo procura levant ar: a) o estágio do desenvolvimento dos DSRs den tro da indústria
brasileira de implementos b) o estágio de desenvolvimento dos dollies e de outros
di spositivos na indústri a nacional de implementos; c) opções oferecidas pelos fabricantes
para o transporte de cargas leves e volumosas e d) as características das configurações
convencionais (furgão trucado e furgão semi-reboque de comprimento normal ou alongado),
para efeito ele comparação com as novas alternativas, o que será feito no capítulo de custos.
Para tanto, foram obtidos, pessoalmente ou por fax, dados junto às seguintes
indústrias: Antonini (Guarulhos-SP) 1, Bernardo Krone2 (Curitiba-PR), Ra ndon/Rocloviária3
(Guand hos-SP), Tectran.J (São José elos Campos-SP) e Facchin i5 (São José do Rio PretoSP). Foram consultadas também a A. Guerra (Caxias do Sui-RS) e a lderol (GuarulhosSP), que não forneceram as informações soli citadas.
A tabela A-2, no t1nal do capítulo resume os resultados constata-se a absoluta

inexistência de padronização pa ra as dimensões dos implementos. Mais do que entre
fáb ricas, as especit1cações variam de um cl iente para outro, pois os produtos são
praticamente fabricados sob encomenda. Isso impede o estabelecimento ele um implemento
tí pico para cada categoria pesquisada. Neste trabalho, são apresentadas dimensões de
modelos específicos de cada fabri cante.

1 Informações fornecidns pelo gerente de Engenhnrin Mário Tnkeshi.
2 Pnm atender a consulta do nluno, o gerente Geral Ivo Boschelli e o gerente do Produto Rubem Penteado
de Melo prepammm um estudo intitulndo "Relatório Técnico Rodotre ns".
3 l1tformações escritas fornecidas pelo supervisor de Marketing, Arselino Luiz Dellazznri .
~ Informações fornecidns pelo supervisor de Projetos, engenheiro Luís Ke nji Mori.
5 Informações fornecidas pelo diretor César Facehini .
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Outra constatação da pesqwsa é que, além dos obstáculos legais6 e culturais7,
inexistem também novos projetos de dollies mais seguros (dolly C) ou mais cwios e de
lanças telescópicas eletrônicas como as usadas na Europa. Existe um evidente atraso
tecnológico da indústria de implementes, provocado pelo desinteresse dos frotistas pelos
veículos longos combinados e pelos obstáculos legais à circulação desses veículos.

A.lo Duplos sen1i-reboques
Apenas duas industrias de implementes, a FNV -Fruehauf (1989) e Ra ndon/Rodoviária
( 1994) chegaram a produzir efetivamente unidades do DSR no Brasil. Em nenhum dos dois
projetos, as carretas são interca mbiáveis8 . As demais indústrias não têm experiência com
essa configuração.

A.l.l. O protótipo FNV-Fruehauf
Com sede em São José dos Campos, a Tectran , do grupo Avibrás, sucede, desde o
fina i 1993 , à FNV-Fruehau( en1p1 esa pioneira na tentativa de implant ar o DS R para ca rgns
leves no Brasil. Em outubro de 1989, a FNV-Fruehauf apresentou durant e a exposição
Brasil Transpo um protótipo de 1972 1 mm de comprimento ((ig um A-1), posteriorment e
adquirido pela Sul Fluminense9 . Utilizando cavalo Scania R 4x2, com apenas 3 I 00 mm entre
eixos, o conjunto permitiu a adoção de carretas de 7800 mm 10 O projeto perde 4, 12 1 m1111
do comprimento total , quando num !ll'ill típico americano, essa perda não passa de 3,35
m 1121. O volume út il dos doi s semi-reboque atinge cerca de 1Ol m~ (1 31. As ca rretas mi o são
intercambi áveis I.J
Essa distância morta pode ser mantida para DSRs mais longos. Assim, composições
com 23 m comportariam carretas de 9,40 m e veícul os combinadas de 30 m pocleria111
traregar com semi -reboques de 12,94 m.

Ve r cnpítu lo 11 .
Pcdominn no pnís n "cultura" do semi -reboque, espccinmcnte. do SCilli -rcbo(]lle de três ei xos.
Um elos obstcículos é que o pino dn primei ra carreta tem 11 111 tazo{" d ' " anço em relnçno :i quinta-rodn.
enquanto o pino da segm1da carreta gera lmente cstcí sobre o ei:xo do dol~r. Para mnnter " distr ibuiç;l o de
cargn. o avanço da segunda cn rreta ex igiria o aumenlo do Sl' ll h:JI:111ço t rnsciro. ls o é inconma tí\ cl com
o reduzido ba lanço dn primcirn carreta.
9
Vejn capítulo 10.
1O Este é o comprimento mnis longo dns carreta s encontrado enlt e os fnbricnntcs brn si lei ros de
i mplcnu.:nlo!> pau1 conjuntos D SR de 19,XO 111.
11 D esse total. 0 ,77 111 referem-se n dist<1ncin entre ns duas carreta s c 3.35 1 m :i dist:1ncia cnlrc o
p:í ra-choque dianteiro do ca valo ft borda dianteira da primcirn carreta.
I 2 Veja as característ ica s do twin trailer no capítulo 3.
J3 Adota ndo-se dimensões úteis de 76SOx2480x2705 111111 para cada unidncle. O projeto pre,·ê folga
de 113 mm em relaç:io ft altura mcíx imn de .UOO mm. com o ,·cículo vnzio.
U Enquanto a primeira tem anmço de 250 111111, a segunda apoia-se diretamente sobre o eixo do dol~v. Isso reduz
a distflncia entre eixos da primeira pnm 5J56 mm. enqunnto. nn segunda. essa cdistfl ncia é de 5606 mm.

(i
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FIGURA A-1
DUPLO SEMI-REBOQUE DA TECTRAN/SUL FLUMINENSE
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Embora a capacidade máxima de tração do cavalo seja de 45 t, o projeto prevê um
pbtc de apenas 41,9 1 t deixando folgas em todos os eixos em relação aos limites legais. O
eixo dianteiro absorve apenas 5 139 kg 15, o eixo do cavalo, 9 471 kg, o da primeira carreta,
17
8 900 kg, o do do/~y. 9 500 kg, e o da segunda carreta, 8 900 kg 16 . A tara do cavalo é de
6.8 1O kg e a do dolly, de I 700 kg. Cada conjunto eixo/suspensão das carretas pesa I I 00
kg e cada carreta, sem eixos, 3 340 kg. Isso perfa z uma tara total de 17 390 kg ou uma
capacidade de carga de 24 520 kg. Ou seja, esse conjunto, projetado dentro do limite legal
de co mprimento, é ideal para o transporte de cargas ele 238 kg!n{ A relação carga úti l/pbtc
(que daqui para a frente será chamada de aproveitamento ) é de 58,5%.
No projeto, destacam-se algumas características técnicas, como duas posições
opcionais para a lança 18, o uso de lança telescópica mecânica para reduzir o "rabeamento", a
adoção de distância superior a 2,4 1 m entre o eixo da primeira carreta e o eixo do dolly,
para permitir carga de IO t em cada um deles, e o uso de cantos arredondados. O protótipo
foi adquirido e utilizado du rante algum tempo pelo Expresso Sul Fluminense (veja capí tul o
sobre froti stas). Não houve, no entanto, outros compradores.
Util izando cavalo de cabina avançada e apenas 3,00 m de distà ncia entre eixos 1\), a
Tectran pode acomodar duas caretas de 7 976 mm dentro do comprimento legal de 19,80 m,
com uma lança de I 171 mm de comprimento20 . Com uma cabina de 1697 mm ele

15 Em 1989. o limite de cnrgn no eixo dinnteiro nindn em de npenns 5 t.
16 Isso signilicn que h{t mnrgem legnl pnrn um numento de nté 5.36% ( 0.5/9.5) no peso bntto. sem
ult rapnssn r as I o l/eixo. ou sejn. n cotnposiçilo pode trnnsponnr mé .u.l 1.
17 Computando-se quinta-roda , tanque de combusth·el cheio. quatro estepes dingonais 11 .00x22 e demnis
opcionais. Não foi computado o peso do motori sta .
18 Uma recolhidn, com 770 mm entre os semi-reboques. pnrn cstrnclas: outrn distendida. com 11 00 mm.
pnm manobras ou mesmo tráfego urbano.
19 Por exemplo. um Scnnia com entre-eixos mnis curto.
20 O comprimento único edtn o incom·enicntc de recolher a lnnça parn trafegn r em estrndns e distendê-ln
na cidade.
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comprimento, sobrariam 980 mm de vão livre entre a cabina e a face dianteira do reboque2 1.
O conjunto comportaria 105,6 m3 de mercadorias22 . Estimando a capacidade útil em 24350
kg, a densidade ideal reduz-se para 230 kg/m3 •
Mantida essa distância morta de 3,85 m, DSRs de 23 m poderiam trafegar com
carretas de 9,57 m e composições de 30 m admitiram semi-reboques de 13 ,07 m. No caso
de cargas bastante leves, a adoção de um Cargo 3224, que tem apenas 2972 mm ele distância
entre eixos, reduz a distância morta a 3,50 m, o que permite a utilização ele carretas de
8, 15 m sem ultrapassar os 19,80 m. Nas configurações de 23 e 30 m, os semi-reboques
poderiam chegar respectivamente a 9, 75 me 13,25 m.

A.1.2. Projeto Rodoviária/Real
Utilizando bases fornecidas pela Randon, de Caxias do Sul, a Rodoviária de São Paulo
fabricou as unidades rebocadas do DSR da Real Cargas 2·~ (l'eja afigura A-2) . O conjunto é
tracionado por cavalo mecânico MBB LS 1935 4x2 de 354 c.v./NB R, cuja CMT atinge 45
t23 . A tara total do conjunto é de 16 070 kg2~. A carga líquida do primeiro semi-reboque é de
14130 kg e a do segund o, de 14 800 kg. Cada unidade tem comprimento de 6, 72 m e
volume útil de apenas 43 m3 1251. As carretas não são intercambiáveis2r,. O preço da parte
tracionada dessa unidade, sem pneus, foi estimada pelo fabricant e em R$ 48 000,00 em
dezembro de 1994.
FIGURA A-2
DUPLO SEMI-REBOQUE DA RODOVlÁRJA/REAL
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A primeira cnrreta a\'ançn 1500m em relnçiio ao eixo do ca,·alo. Por sun ,·ez. n quintn-rodn teria nnmço
de 250 mn1.
Dimensões internas de 2 ~88:x 270 5 x 78 H mm.
De acordo co m grMico de desempenho dn MBB nnexndo ao processo de obtenção da A ET. esse
,·eículo vence mmpns de 5% em nonn mnrcha (são dezesseis no todo) a cercn de 18 km/ h.
Siio 7~ 70 kg do em·alo. mnis 3 ~00 kg de cada semi-reboque e 1800 kg do dol~v.
Dimensões internn s de 2~82 x 2615x66~0 mm.
Embora n distância entre n extremidade di;mteim e o pino seja a mesma (800 mm). n primeirn tem
m·nnço de ~ 20 mm e segunda. de apenas 30 mm.
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O aproveitamento é de 64,3%. A densidade ideal é de 336 k!m3 na primeira carreta e de
344 kg/m3 na segunda. Essa configuração não é, porianto, indicada para o transporie de carga
leve. Suas vantagens ficam circunscritas aos aspectos logísticos, na substituição de duas unidades
tntcadas, quando o destino de uma delas é ponto obrigatório de passagem para a outra.
O projeto da Rodoviária só aproveita 13,44 m de um total de 19,795 m. Há uma perda
de 6,355 m1271. Boa parte dessa perda (4,755 m) deve ser debitada ao uso do cavalo com
cabina convencional e distância entre eixos de 4,60 m. Os I,600 m restantes correm por
conta da grande distância entre os dois semi-reboques.

A.1.3. Outras versões da Rodoviária
A Rodoviária especificou também, especialmente para esta di ssertação, três modelos
de DSR, respectivamente para 19,80 m, 23 m e 30 m de comprimento, tracionados por
cavalo de cabina avançada.
No primeiro caso (19,80 m), os semi-reboques teriam dimensões de 7,00x2,60x2, 70
m, alcançando volume interno de 93,6 n{ O peso do conjunto dos dois semi -reboques mais
o clolly (com pneus) atingiria 9 t. Adicionando-se 7 I do cavalo, resla1 ia111 29 i de carga útil.
A densidade idea l resultante é, portanto, de 3 IO kg/n{ O peço dessa unidade é estimado em
R$ 49 900,00, sem pneus.

ti

Utiliza ndo comprimento total de 23 m, a adaptadora oferece conjunto ele dois semireb oque de 8,60x2,60x2,70 m, com volume útil de 11 5 m3 . A tara aumenta I t e carga Lltil
reduz-se para 28 t, o que reduz a densidade ideal para 243 kg/m3. A fábrica quota esta
unidade, em fevereiro de 1995, em R$ 53 000,00, sem pneus.
A versão mais longa, para 30 m de comprimento, usaria dois semi -reboques de
12,00x2,60x2,70 m com capacidade para 160 m3 e pesaria 18 800 kg28, restando uma
capacidade de ca rga útil de 26 200 kg. A densidade ideal ca i, portanto, pa ra 164 kg/n{ O
preço elo equipamento, sem pneus, era ele R$ 57 500,00.

A.1.4. O projeto da l(rone
Com sede na Cidade industrial de Curitiba, a Krone oferece várias configurações de
rodotrens29 . Até o momento, porém, essa solução busca aumentar a tonelagem de carga e
não a capacidade volumétrica.
Admitindo-se, porém, que o DSR receba Autorização para trafegar utilizando tração
4x2, a Krone desenvolveu anteprojeto para 19,80 m ele comprimento (fi~ura A -3) util izand o

27

..

2H
29

O DSR típico americano perde apenas 3,35 m (SR-21 I , p. 218). No projeto Tcctran, também descrito
neste capítulo, a perda é de npenns 4,12 1 m.
Siio li 1800 kg do conjunto semi-reboque mais doi~}' e 7 000 kg do cava lo
Entendn-se como tnlum veículo com duns nrticulações, usando dol/ies ou trem tipo B.
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carretas tipo sider30. Com cabina convencional (Volvo, que tem 4 250 mm de distância entre
eixos e 1492 mm de balanço dianteiro), o comprimento de cada carreta não passaria de 6750
mm31 . Essa configuração tem cubagem de apenas 84 m3 1321. Estima-se que a tara dessa
composição seja da ordem de 16 t. A capacidade de carga chega a 29 t33, resultando uma
densidade ideal de 345 kg/m3 e um aproveitamento de 64,4%.

"

FIGURA A-3
PROJETO KRONE PARA DSR COM CABINA CONVENCIONAL
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Se for utilizado o comprimento total de 30 m, o comprimento das carretas sobe para 11,85 m
(figura A-4) e o volume total, para 150 m3. A Krone não infonnou os pesos e o preço dessa unidade.
Estima-se que a tara cresça cerca de 2 850 kg em relação ao conjunto de 19,80 nr'~, reduzindo a
capacidade de carga para 26 150 kg35 , e a densidade para 274 kg/nl e o aproveitamento para 58, 1%.
Solicitada a adaptar seu projeto para cabina avançada e menor distância entre eLxos, a empresa
redesenhou o conjunto dentro dos 19,80 m, utilizando trator o Volvo FH12, com 3,70 m entre os
eixos. 36 A perda chega a 5,315 m (3,765 até a face dianteira do primeiro semi-reboque mais I ,550 m
de vão entre as duas carretas). A primeira carreta tem balanço dianteiro de 800 mm (figura A-5) as
carretas ficam com 7,24 m e podem transportar 90 m3. Admitindo-se que o cavalo pese 7 500 kg, a
tara total chega a 16 300 kg37 • Disso resulta uma carga líquida de 28 700 kg3R , densidade ideal de
319 kglnl e 1elação ca1ga líquida/pbtc de 66,6%.

30 A empresa não f.'lbrica furgões convencionais.
31 A distância entre as carretas é de 1755 mm e o avnnço dn borda dinnteirn do primeiro semireboque em relação no eixo é cstirnndo em 1200 mm. Restnm, portanto, 45-t2 mm ent re o pnra
choque dianteiro e a bordn da primcirn cnrretl1.
32 O projeto Tectran, com cnbina mmlÇadn e npenas 770 nun enlre cnrretas, chcgn a ccrcn de I00 m3.
33 Admitindo-se pbtc de .t5 t, pois a cabina convencional dilicultn o apro\·eitamento das 6 t no eixo
dianteiro.
34 A Krone estima que cadn metro l1dicional das carretas eleve o peso em 280 kg.
35 Admitindo-se pbtc de 45 t, pois n cabina convencional dificulta o aproveitamento das 6 t no
eixo dinnte iro.
36 Este ainda é um valor elevado, se comparado com os 3, l m utilizndos pcll\ FNV-Fmehauf.
37 Adicionar nos 7 500 kg, 3 700 kg da primeira careta e 5 100 kg dn segunda cmreta mnis o dol~v..
38 Admitindo-se pbtc de 45 t, isto é, apenas 5 t no eixo dinnteiro. Se se ndmitir pbtc de .t6, o carga
líquidn sobre pnra 29 700 kg, resultnndo densidnde de 330 kg/m3 e nproveitnmento de 64,6%.
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FIGURAA-4
PROJETO KRONE PARA DSR COM CABINA CONVENCIONAL (30m)
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FIGURA A-5
PROJETO KRONE PARA DSR COM CABINA AVANÇADA
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Para ganhar comprimento, a Krone alongou o balanço dianteiro do primeiro semireboque para o máximo possível ( l 400 mm), mantendo a posição da suspensão. Para obter
uma correta distribuição de cargas, seria necessário aumentar o ba lanço traseiro para cerca
de 1700 mm. A fábri ca, no entanto, manteve a segunda carreta com balanço convencional.
Nesse caso, os semi-reboques passaram a ter 7,54 m. O volume aumentou para 94
m , reduzindo a carga líquida para 28 530 kg39 e a densidade para 303 40 kg/m 3 e reduz o
aproveitamento para 62,0%. A Krone adverte que, nessa situação, a situação de arraste de
pneus no primeiro semi-reboque, bem como sua estabilidade poderão ser críticas.
3

39
~O

Como céldél metro éldicionnl pesa 280 kg, o aumento da tara será de cerca·de 170 kg.
Valores Céllculados com pbtc de 45 t. Se forem usadas as 46 t, a cargél líquida sobe pnra 29 530 kg e a
densidade, para 314 kglm3, enquélnto o aproveitamento sobe para 64,2%.

237

A.1.5. Outros fabricantes
A Antonini, que trabalha sob encomenda, nunca teve pedidos para fabricar os duplos
semi-reboques com cinco eixos. Tem projeto para duplos semi-reboques do tipo B-train
com rala de esferas41 para sete eixos e 19,80 m de comprimento.
A Facchini limita-se a informar que o DSR está em fase de projetos e estudos e espera
ser consultada pelos clientes sobre essa configuração com a abertura do Mercosul.

A.l.6. Maxitnização do comprimento

,,

Os comprimentos mais conservadores são os adotados pela Rodoviária. No caso da
cabina avançada, as perdas somam 5,80 m. Em posição intermedi ária, está a Krone, com
perda de 5, 13 m. O projeto que melhor aproveita o comprimento total é o da Tectran,
com perda de apenas 3,848 m, graças a uma distância entre carretas reduzida a 11 7, I em e a
utilização de um cavalo com distância entre eixos de somente 3,00 m. A diferença de
comprimento útil entre os projetos ela Rodoviária e ela Tectran chega, portanto a l ,952 mm
ou cerca ele 97 em por carreta, para o mesmo compriment o total. Já as carreta Krone teriam
34 em mais do que as da Rodoviária e cerca de 73 em a lllt:nus do que as da Tectran, para
um mesmo compriment o total do conjunt o. Baseada no interpolação de dados da
Rodoviária, para carretas ele 7, 8,60 e 12 m, a tabela A-1 mostra os comprimentos
alcançados pelos três fabricantes, para semi-reboques com compriment os entre 6 e 13 m.
TABELA A-1

..

DSR: COMPRil\1ENTOS, VOLUM ES E DENSfDA DES
COMPR.
(m)
6,0
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
11,0
12,0
13,0
FONTES:

PESO VOLUM E
(m3)
(kg)
28375
80,2
29000
93,6
/8690
100,2
28375 ----w7, 0
28082
113,7
27788
120,3
27518
127,0
27259
133,7
26730
147,1
26201
160,4
25682
173,8

Ro<lovi~íria

DENSID.
(kg/m 3 )
354
310
286
265
247
231
2 17
204
182
163
148

COMPRIMENTO TOTAL (m)
TECTRAN
KRONE
RODOV.
15,85
17,13
17,80
17,85
19,13
19,80
18,85
20, 13
20,80
19,85
2 1,13
2 1,80
22,80
20,85
22,13
2 1,85
23,13
23,80
22,85
24,1 3
24,80
23,85
25,13
25,80
25,85
27,13
27,80
27,85
29,13
29,80
29,85
-

(llimrnsõcs, pesos c ,·olumcs), Kronc c Tcct ran (dim ensões)

41 Um dolú' sem quinta roda apmafusado à parte dianteira da segunda carreta, que funciona como
reboque, dei:xando de ser intcrcambinvcl. Podem ser usados furgões tipo contêincres, engatados nas
plataformas e manuseados por guindastes ou empilhadeiras, para garantir a intercambiabilidadc.
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· Foram calculadas também as densidades ideais para cada comprimento. O peso
específico em função do tamanho do semi-reboque pode ser visto também, na figura A-6.
FIGURA A-6
DENSIDADE X COMPRIMENTO DO DSR
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O quadro mostra que, adotando-se cavalos de cabina avançada42 e distância entre
eixos na fa ixa de 3,00 a 3, IO m, é possível utilizar duas carretas de cerca de 9,5 m sem
ultrapassar os 23 m de comprimento.

A.2. Semi-Reboques longos
No momento, as fábricas de implementes estão lançando carretas mais longas que as
convencionais43 , para cavalos de cabina avançada e menor distância entre eixos, cujo
compri mento oscila entre 14,80 e 15,70 m.

A.2.1. Rodoviária chega a 15 970 m
A Rodoviária começou a produzir, no fina l de 1994, furgões semi-reboques de dois
eixos de 15,70 m de comprimento (figura A-7) para serem tracionadas pelos cavalos MBB
1721 de cabina avançada e apenas 3,20 mm entre os eixos44 .

42 Isso elimina a possibilidade da cabina dupla, exigindo cabina tipo top sleeper péHa as médias e longas
dist:lncias, o que, certamente, não agradará os motoristas.
43 Entenda-se como convencional um semi-reboque ele 13,60 m.

239

6

FIGURAA-7
SEMI-REBOQUE LONGO RODOVIÁRIA PARA CAMINHÃO SEMI-PESADO

Esse n1rgão tem capacidade entre I00 e I03 m3 , podendo chegar a li O m3 com
rebaixo de 300 mm a partir do pé de apoio da carreta. O peso da unidade tracionada é ele
6. 900 kg. Somando-se os 5.400 kg da unidade tratora, chega-se a uma tara total de apenas
12.300 kg. Como o pbtc pode chegar a 33.000 kg45, conclui-se que a capacidade de carga é
de 20 700 kg. A densidade ideal das cargas será, portanto, de 20 I kg/m3 e o
aproveitamento, de 62, 7%.
Se for usado o modelo rebaixado, esse valor cai para 188 kg/n{ O preço deste semireboque, sem pneus e sem rebaixo, foi estimado pelo fabricante em R$ 28 800,00 em
dezembro de 1994.
Para outros cavalos de cabina avançada, a Rodoviária oferece carretas de 15, 13 e
15,18 m de comprimento. O modelo de 15, 13 m tem seção de 2,60x2,70 m, volume interno
de I00,6 m3 e pesa 7.800 kg. Somando-se 7 000 de peso do cavalo, resultam tara de 14 800
kg , carga útil de 26 700 kg e densidade ideal de 265 kg/m~ IH J. O preço era de
R$ 34.600,00, sem pneus, em fevereiro de 1995.

A.2.2. Facchini
Da mesma forma que a Rodoviária, a Facchini oferece versão de l5, 70 para· cavalo
Mercedes-Benz 1721 ou equivalente de dois eixos. Esse furgão tem dimensão ext~rnas de
15700x2600x2600 mm, pesa 5 400 kg e capacidade para 20 000 kg ou 95 m3. Devido ao
menor volume, a densidade ideal sobe para 21O kg/m:t. No final de janeiro de 1995, o
equipamento custava R$ 17 200,00.

?

44 Veja no capítulo com frotistas o levantamento na Partezani.

45 Seis tonelndas no eixo dianteiro, dez o eixo tmtor do cnvnlo e dezessete no tandem da cnrrela.
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A mesma fábrica especificou uma versão mais curta, nas dimensões l4800x2600x2600
mm, tracionada por cavalo de cabina avançada de dois/três eixos, com peso bruto de 4
950/5200 kg para capacidade de carga de 20 000/27 000 kg. O preço dessa unidade era de R$ 20
000,00 no final de janeiro de 1995. Admitindo-se para esse modelo um volume de 89,6m3 ' 46 1,
resultariam densidade ideais de 223 kglm3 para dois eixos e 301 kglm3 para três eixos.

A.2.3. A opção da Antonini
A Antonini oferece carreta de 15131 rnrn e três eixos47 para cavalo Scania R, com
3800 mn1 de distância entre eixos (figura A-8). Para obter essa maior dimensão, a carreta
avança 171 O mm em relação ao pino-rei. O pino-rei, por sua vez, tem um avanço de 498 mm
em relação ao centro do eixo trator. Com dimensões úteis de 2,50x2,61x 15 m, essa carreta
oferece capacidade para 97,87 m3. O peso bruto do conjunto chega a 41,5 t48. A tara não
passa de 14 990 1491 kg50 . Resultaria uma carga útil de 26 510 kg, densidade ideal de 271
kg/nl e aproveitamento de 63,9%.
FIGURA A-8
SEMI-REBOQUE LONGO ANTONINI PARA CAMINHÃO PESADO
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Com um eixo a menos, a tara seria reduzida de 1 200 kg e o pbtc cairia para 3 3 t.
Resultaria uma capacid ade de carga de 19 2 1O kg, densidade idea l de 196 kg/m~ e
aproveitamento de apenas 58,2%.
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Estimativa baseada no fnto de que a carreta de 15700 m tem cnpneidnde pnra 95 n{ Logo,
(14,80/15,70x95 = 89,6 n{
47 Cerca de 60% dos semi-reboques vendidos sil'o de três eixos, porque são mnis \'ersáteis. Tnnto
podem transportar cnrgns de bnixn quanto de nlln densidnde.
48 Sei s tonelndns no ei xo dinnteiro, I O t no eixo tmlor e 15,5 t no tnndem triplo da cnrreta.
49 7 420 kg de cavalo mais 7 570 kg do furgão semi -reboque.
50 Seis mil quilos do cnvnlo mnis 8 2000 kg da cnrreta.
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A.2.4. O sider rebaixado da Krone
Uma das opções oferecida pela Krone para carga volumosa é um semi-reboque
(furgão tipo Sider) de três eixos com 14,80 m de comprimento, podendo chegar ao máximo
de 1S, 10 m tracionados por cavalo de cabina avançada5 \ dentro do limite legal de 18,1 S m
de comprimento (figura A-9). Respeitado o limite de 4,40 m de altura, o implemento de
14,8 m totaliza 94 m31521 de volume ou 24 350 kg53 de carga líquida. O veículo seria ideal,
poiianto, para cargas de 259 kg/m3 e teria aproveitamento de 58, 7%. O preço aproximado
dessa unidade, sem pneus e sem opcionais, era de R$ 26 mil em dezembro de 1994.
FIGURA A-9
SEMI-REBOQUE FURGÃO SIDER DA KRONE
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A Krone tem opção de semi -reboque reba ixado de dois eixos para volume, com 14 m
de comprimento. Esse produto poderia ser desenvolvido sem problemas com comprimento
de 14,80 m (figura A- JO).
FIGURA A-10
SEMI-REDOQUE FURGÃO SIDER KRONE REilAlXADO
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51 Sc:mia R-113 ou Volvo FHI2.
52 Admitindo-se comprimento útil de 14,68 m c largura útil de 2,48 m. , isso significa que a Krone está
admitindo uma altura útil de 2,58 m.
53 Admitindo-se pbtc legnl de 41500 kg, tara do veículo de 7 500 kg e tnm da base mais furgão de 9650 kg.
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O volume do equipamento chegaria a aproximadamente 106 m3, com uso de pneus
10.00x20". A tara atinge 16 100 kgH, resultando uma capacidade de carga de 16 900 kg55 ,
densidade de apenas 159 kg/m3 e aproveitamento de apenas 51 ,2%.
A baixa densidade e o baixo aproveitamento devem-se, em boa parte ao elevado peso
do cavalo. Utilizando um cavalo mais leve, poderia se obter uma carga útil melhor.

A.2.5. Tectran com duplo rebaixo
Uma forma de ganhar espaço consiste em rebaixar o semi-reboque tanto entre os
eixos quanto no balanço traseiro. A Tectran oferece um modelo de dois eixos com essa
característica de duplo rebaixo. Construído em estrutura monobloco, essa carreta tem de
14,0 ma 14,20 m de comprimento, tara entre 7 660 e 7 800 kg e pode acomodar de 102 até
ll O m3 de carga 56 (figura A-11). Tornando o piso irregular, esse tipo de carreta dificulta o
carregamento, não permite a entrada de empilhadeiras e nem a paletização da carga. Tratase de uma alternativa que não precisa ser levada em conta, uma vez que também os duplos
semi-reboques poderiam ter duplo rebaixo.
FIGURA A-11
SEMI-REBOQUE COM DUPLO REBAL'XO DA TECTRAN
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Admitindo-se um cavalo semipesado, de 5,4 t57 , a tara não passaria de 13,2 t, restando
uma capacidade de 19,8 t 58 . A densidade ideal seria de 180 kglm3 e o aproveitamento, de

54 São 7 500 de tara do veículo mais 8 600 kg da tara da base mais o furgão.
55 Admitindo-se pbt é de 33 t, isto é, 6 t no eixo dianteiro. Se for usado pbtc de arnas 32 (5 t no eixo
dianteiro), a carga líquida cai para 15 900 kg, resultando densidade de !50 kg/m e aproveitamento de
apenas 49,7%,
56 A carreta fica dividida em quatro volumes. No caso da unidade de 110 m3, o volume da frente tem
3405x2430x2705 mrn; o volume entre os eixos é de 5997x2430x3660m; o volume sobre o tandem é de
2820x2430x2705 mrn : e o volume do balanço traseiro vale l760x2430x3470 rnm. Nos dois últimos
volumes, ocorrem algumas perdas, que reduzem a capacidade total.
·
57 Mercedes l721S.
58 Admitindo-se pbtc de 33 I, isto é, 6 t no eixo dianteiro..
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60% 59. ~dmitindo-se essa unidade tracionada por um cavalo pesado de 7,3 t60, sua tara
chega a 15, I t, restando uma capacidade de carga de 17,9 t. A densidade ideal de carga
seria, portanto, de apenas 163 kg/m3 e aproveitamento, de 54,2%61.

A.3. Romeu-e-Julieta
Menos desconhecido do que o DSR, o conjunto Romeu-e-Julieta tem um número pequeno,
embora relativamente maior de usuários do que o rodotrem leve. Não é difícil encontrar
projetos para essa configuração entre os fabricantes de implementas.

A .3.1. Antonini
Como solução para carga leve, a Antonini constmiu para a Ma1tins, grande atacadista de
Uberlândia-MG, conjuntos Romeu-e-Julieta com caminhão toco62 pesado e carreta de dois eixos,
apoiada num dolly com rala. São duas unidades de 7,5 m de comprimento com pbtc ele 35 t63. O
volume total64 chega a 92 m3. A tara total chega a 16 270 kg65. A capacidade de carga é de 18
730 kg, a densidade ideal, de 204 kg/m3 e o aproveitamento, ele 53,5%.
Essa configuração mostra-se extremamente desbalanceada, uma vez que a unid ade
traseira pode levar até 14 700 kg66 ele carga (densidade ideal de 320 kglm\ enqu anto a
diant eira comporta apenas 4 030 kg67 (densidade idea l ele apenas 88 kglm\

A.3.2. Bernard Krone

I

A Krone oferece conjunto Romeu-e-Julieta com carroçarias intercambiáveis com 7,5
6
m ll cada uma , dentro elo 19,80 m legais, utilizando caminhão pesado com cabina
convencional (figura A-12) . O volume total atinge 100 m3 l691 (50 m3 em cada unid ade). O
pbtc chega a 43 t70e a tara ati nge 17 444 kg 71. Isso dá uma capacidade de carga el e 25556
kg72 . A densid ade média id eal seria de 256 kg/m3l 731 e o aproveitamento, de 73%74.

59 Ad mitindo-se npenns 5 1 no ei xo dinntei ro, n cnrgn líquidn será de 18,8 1, reduzindo n dcnsidnde pnrn
60
61
62
63
64

.,

65
66
67
68
69
70
71
72

17 1 kg/ln3 e o aproveitamento pnra 58,8%.
Scania R.
Admi tindo-se npenns 5 1 no eixo diantei ro, a carga líquida cai pnra 16,9 I, reduzindo a densidmle p<ua
15-l kg/m3 e nproveitamento para 52.8%.
Tipo V\V, Ford ou lVIBB.
Se o eixo diantei ro permi tir 6 I, o pbtc pode chegar a 36 I.
7,5x2,5x2,455 m de volume útil.
O conjunto trator pesa lO 970 kg. O reboque pesa 3 700 kg e o dolly, I 600 kg.
PBT - tnra = 20 000 kg - 5 300 kg = 14 700 kg.
PBT- tnra = 15 000 kg - 10 970 = 4 030 kg
A s duns unidades estão a uma distância de 1508 mm uma da outra.
A ltura interna de 27 1O mm
Seis toneladas no ei xo diantci ro, 17 1 no tandem c 10 I em cada ei xo da carreta.
11 480 kg do caminhão com carroçaria c 5 964 kg do reboque.
11520 kg na carroçari a do primeiro veículo e 14 036 kg no reboque.
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FIGURA A-12
ROMEU-E-JULIETA DA KRONE

A.3.3. Facchini
A Facchini especificou para esta dissertação dois modelos de conjuntos Romeu-eJulieta para cabina avançada, um para caminhão toco, outro para caminhão trucado. A
versão mais leve usa dois furgões de 7000x2600x2450 mm, com capacidade total de 78 m3 .
O furgão pesa I 150 kg e a Julieta, 5 500 kg. O preço total atinge R$ 18 200,00. Como a
unidade tracionada comporta 20 000 kg brutos, a carga líquida é de 14 500 kg, resultando
uma densidade de 379 kg/m3 • Estimando-se em cerca de 5 4oo kg75 o peso de um caminhão
toco semipesado, a tara do conjunto trator chega a 6 550 kg. Como o peso bruto máximo é
de 16 000 kg, resulta uma carga líquida de apenas 9 450 kg e uma densidade ideal de apenas
242 kg/m3 . Mesmo substituindo-se o caminhão pesado pelo semipesaclo, essa configuração,
permanece, portanto, desbalanceada tanto em relação à capacidade quanto à densidade das
cargas elas duas unidades.
A versão trucada usa duas unidades de 8000x2600x2450 m com capacidade total para
83 m . O furgão pesa 1250 kg e a Julieta, os mesmos 5 500 kg. O preço é o mesmo do
modelo toco. A densidade das cargas transportadas na Julieta cai para 3 50 kg/m3 .
76
Admitindo-se um chassi pesado trucado, cuja tara total chegue a IO 3 50 kg , a carga útil
sobe para 12 650 kg77 , resultando uma densidade de 305 kg/m3. Esta unidade mostra-se,
portanto, menos desbalanceada do que a de quatro eixos.
3

.,

73
74
75
76
77

São 230 kg/m3 no "Romeu" e 281 kglm3 na "Julieta" .
Nitidamente menor do que o do DSR.
Peso nrredondado de um MBB 1721 S.
9 100 kg do chassi mais 1 250 kg do furgão.
Admitindo-se cabina avançada e PBT de 23 000 kg.
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A.3.4. Randon/Rodoviária
A Rodoviária tem projeto de caminhão pesado mais reboque para tracionar 43 t18(/igura A-13).
A tara da primeira unidade é 9,5 t, restando 13,5 de carga liquida. A carroçaria tem 8 m de
comprimento e capacidade para 51,5 m3, o que dá uma densidade ideal de 262 kg/m3 . Já o reboque
tem comprimento de 7,6 m79 , tara de 5 t e capacidade para 15 t ou 48,9 rn3, resultando densidade
ideal de 307 kglm3. O aproveitamento total do veículo é de 66,3%. Em janeiro de 1995, o conjunto
carToçarias mas reboque custava R$ 31.500,00.
FIGURA A-13

ROMEU-E-JULIETA DA RODOVIÁRIA

,,

A.4. Semi-reboque convencional
Considera-se convencional um furgão semi-reboque de 13 ,70 m ou menos, geralmente, com
três eixos. Para esse comprimento, a Krone oferece um semi-reboque sider para cavalo
3
convencional com 41,5 t de pbtc80 , com 24 630 de capacidade líquida8 1 e volume de 87m ,
resultando uma densidade ideal de 283 kg/m3 e um aproveitamento de 59,3%. O preço desta
unidade é de R$ 24 500,00. Uma variação mais curta desta versão é um Sider de 12,50 m
com capacidade para 24 925 kg, volume de 79 m3 e preço de R$ 22 500,00. Resultam
densidade de 316 kg/m3 e aproveitamento de 60,5%.
A versão convencional de três eixos da Rodoviária tem dimensões de 13,60x2,60x2,70
m, capacidade para 90,3 m3 e peso de 72 000 kg. Somando-se mas 7 000 kg do cavalo,

'·

78 São 6 t do eixo dhmteiro, 17 t do tandem e lO em cada eixo do reboque.
79 A utilização de um comprimento menor para a segunda unidade resolve o problemfl logístico dos
percursos mistos no quais o volume de carga para o destino finf!l seja maior do que o volume
para o destino intermediário, desde que a empresa não utilize a capacidade toliil em peso da
segunda unidade.
·
80 25,5t no tandem da carreta mais 16 t no cavalo.
81 Considerando-se que cflvalo pesii 7 500 kg, e a base mais o furgão, 9 075 kg.

246

resultam tara de 14 200 kg, capacidade de carga de 27 300 kg e densidade ideal de 302
kg/nl. O preço era de R$ 31 200,00 em fevereiro de 1995 82 .
A Rodoviária oferece também furgão de dois eixos com 13,60 m de comprimento,
volume de 87 m3 e peso do 6 100 kg. A carga líquida fica em 19,4 t83, resultando uma
densidade ideal de 223 kg/m3 e aproveitamento de 58,8%. O preço dessa unidade era de R$
27 500,00 em dezembro de 1994.
A Facchini oferece uma opção de dois eixos de I 3600x2600x2600 mm com

capacidade para 20 000 kg ou 82 m2, resultando densidade i(leal de 244 kg/m 3 . Essa unidade
pesa 4 800 kg e seu preço chegava a R$ 16 000,00 no final de janeiro de 1995.

A.S. Furgão convencional
Considera-se convencional um furgão de até 8 m de comprimento sobre caminhão médio
ou semipesado trucado, quase sempre, de cabina convencional.
A unidade fabricada pela Facchini para esta finalidade tem dimensões de 8000x2600x2450
mm e capacidade para 12 000 kg ou 44 m3, resultando uma densidade ideal de 273 kg/n{ O
implemento pesa I 250 kg e custava R$ 4 500,00 no final de janeiro de 1995.
A Rodoviária oterece baú de 8,00x2,60x2,70 m com capacidade para 52,8 m3 e I 500 kg
de peso. Adicionando-se 6 130 kg do veículo, resultam tara de 7 630 kg, carga útil de 15 370
kg84 e densidade ideal de 29 1 kg/m3 . Essa unidade custava R$ 7 500,00 em fevereiro de 1995.

A.6. Furgão alongado
Com a introdução elos veícu los de cabina avançada, foi possível alongar os furgões para
até 9 m. A versão alongada da Facchini, por exemplo, tem dimensão de
9000x2600x2600 mm e capacidade para 12 000 kg ou 53 m31851 de ca rga. A densidad e
id ea l resultante é de 226 kg/m3 . Essa unidade pesa I 480 kg 86 e seu preço no final de
janeiro de 1995 era de R$ 5050,00 87 .
O modelo equivalente oferecido pela Rodoviária tem dimensões de 9,00x2,60x2,70 111,
capacidad e volumétrica de 59,5 m3 e, peso de I 650 kg. Computando-se a tara do cavalo
(6 130 kg) e considerando-se um pbl ele 23 t, resultam carga útil ele 15 220 kg e densidade
ideal ele 256 kg/m 3 1881. O preço desse furgão era ele R$ 8 l 00,00 em fevereiro de 1995 89 .

R2
83
8-t
85
86
87
88

Compnrnndo-se este modelo com o de 15. 13 m, constntn -se proporcionfllidnde entre munento dn
capacidndc c aumento do preço.
Do pbt de 33 t . devem ser nbnt idos 6, l t dn cnrroça rinmni s 7.5 t do cnvnlo.
Peso bruto totnl de 23 t.
Ccrcn de 20% a nwis de carga em relflção à cnrroçflrifl de 8 m.
230 kg n mnis que n de 8 m.
Cerca de 12,2% fl mnis do que fl de 9 m.
Ainda longe da densidndc das cargas volumosas.
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A. 7. Estágio dos Dollies
Na tecnologia de dollies, constata-se uma nítida defasagem das fábricas nacionais de
implementas em relação às estrangeiras. O dol/y C e os engates eletrônicos curtos ainda não
são fabricados no país. Este atraso tecnológico está ligado não só à baixa utilização de
reboques no país90 como também às restrições legais à circulação ele veículos longos
combinados 91 .
Embora conheça o Standard B-dol/y, no momento, a Krone, por exemplo, dispõe
apenas dos dollies tipo A, que prefere chamar de Standard A-tmi11 91• A Krone foi pioneira
no lançamento , em 1989, do B-Trai11 canadense, que prefere chamar de Piggy-Back Tmi11
canadense93 , configuração conhecida no Brasil também como co11junto biarticu/ado.
A empresa informa que os itens de segurança desenvolvidos no Canadá ainda não
estão disponíveis no mercado brasileiro. Quanto às lanças telescópicas, a Krone só tem
disponível um modelo mecânico simples, que permite a obtenção de duas ou três di stânci as
diferentes entre a primeira e a segunda carreta, mas não de forma automática.

A.8. Veículos
·'

Os cavalos utilizados nos DSRs devem ser capazes de tracionar, no n11mmo, 45 t. Isso
exclui da relação todos cavalos da Volkswagen e Ford, cujo pbtc não ultrapassa as 35 t. De
acordo com a exigência legal ele 6 cv/t, elevem desenvolver, no mínimo, 270 cv. Duas
razões, no enta nto, aconselham a elevação desse limite:
1. O roclotrem leve será utilizado especialmente por transportadoras ele ca rga
fracionada, serviço onde os pra zos de entrega são importantes e que, muitas vezes,
exige urgência;
2. As estradas brasileiras são bastante acidentadas e mal conservadas, exigindo
torques e potências ad icionais.
Adotando-se potência superior a 300 cv/t , fica m excl uídos os modelos mais leves
Mercedes-Benz 94 . Todos os demais modelos de cavalos mecânicos têm mais do que 300 cv.
A relação inclui o LS 193 5 (3 54 cv) e o LS 194 I (408 cv) da Mercedes, o NL 10-31O, o NL
12 340, o NL 12360 e o NL 1241 O ela Volvo, além de todos os Scania R ou T de 31 O, 320
ou 450 hp. O FH 12, importado, da Volvo, de 360 cv, completa a relação (tahe/a A-3 após
o resumo do capítulo).

89
90
91
92
93

9-'

O aumento de preços é menos que proporcional ao aumento da cubagem, relação à unidade de 8 m.
Esse equipamento representou menos de 0,5% da produção da Kronc em 1994.
Ver capítulo 11.
O dol~v A da Kronc, com um eixo pesa I 400 kg. Seu preço, sem os pneus , é de R$ 6 000,00.
Um semi-reboque com uma quinta-roda na traseira.
162 1, 1625 c 1630.
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A tração 4x2, além de preferida pelos frotistas para esse tipo de aplicação95, é
suficiente para esse nível de pbtc. O DNER autoriza sua utilização para configurações de
até 57 t de pbtc. Os cavalos 1935 e 1941 da Mercedes podem tracionar até 45 t. A
capacidade de tração dos Scania 4x2 é de 60 t. A Volvo tem modelos 4x2 para 52 e 70 t.
Conforme já se mostrou neste capítulo, os DSRs para cargas de densidades mais altas
poderiam utilizar cabinas duplas convencionais, que são mais seguras e mais confortáveis.
No entanto, para cargas volumosas, o ganho de espaço trazido pela cabina avançada simples
e pelos entre-eixos mais curtos é significativo, especialmente porque a legislação atual limita
o comprimento total e não o comprimento útil.
Entre os fabricantes nacionais, a Scania, além de ser a única a fabricar no Brasil a
cabina avançada, tem a menor distância entre eixos (3,80 m) e produ z na Suécia modelo de
3,1 O m entre eixos. A Volvo oferece 4,25 e a Mercecles, 4,60 m.
Uma eventual mudança na legislação poderia neutralizar as vantagens para o frotista
da cabina avançada e da menor distância entre eixos. Mas, se isso não ocorrer, a
viabilização do DSR exigirá cavalos com menores distâncias entre eixos.

A.9. Resumo e comentários
1. O s implementas rodoviários são produzidos sob encomenda. Assim, suas especificações
variam de um cliente para outro e de uma fábrica para outra. Isso impede a determinação
de um implemento típico para cada categoria pesquisada.
2. Os fabricantes nacionais de implementas têm pouca experiência com a fabricação de
rodotrens leves. A Tectran chegou a produzir um protótipo para cavalo de cabina
avançada e entre-eixo curto, exibido na Brasil Transpo de 1989 e adquirido pela Sul
Fluminense. O mercado no entanto, não se interessou pelo produto. O projeto Tectran já
está desatualizado, porque a carga no eixo dianteiro aumentou de 5 para 6 t em 1990. A
Randon/Rodoviária fo rneceu em 1994 dois conjuntos de DSRs com carretas de apenas
6, 72 m de compriment o para cavalo de cabina convencional à Rea l Encomendas. Os
demais fabri cantes nunca montaram essa configuração, que não é solicitada pelos
compradores. Os projetos de DSRs são pouco atualizados e estão voltados para a carga
pesada e as vantagens logísticas, não para o aumento de volume. Enquanto o DSR
ameri ca no típico deixa de aproveit ar apenas 3,35 m do comprimento total, o projeto da
Tectran consome até 4, 12 1 m , o da Krone tem comprimento morto ele 5,3 13 m e o da
Rodovi ári a, ele 6,355 m.

95 Veja o capítulo lO.
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3. Nenhum dos dois modelos já fabricados no país permite a intercambiabiliclade das
carretas ou atende especificamente ao transporte ele carga volumosa. O modelo
Rodoviária só se1ve para carga pesada (volume de 86m3 e densidade de 340 kg/m3). Já
o projeto da Tectran, embora levando maior volume (cerca de I 03 m3) , só atende a
mercadorias de densidade mais baixa (245 kg/m3) porque não aproveita integralmente os
pbtc de 45 t. AJém do mais, perde de longe para opções mais adequadas para cargas
leves, como os semi-reboques longos de dois eixos e 14,80 a 15,70 m de comprimento,
ideais para densidades entre 190 a 200 kg/m 3 e volumes de até 103 m3 . Se essa
configuração for rebaixada no entre-eixos e no balanço traseiro, a densidade ideal pode
ser reduzida para até 165 kg/m3 e o volume pode atingir 11 O n{
4. Apesar de seu atraso, a indústria tem condições de produzir DSRs com carretas de 28
pés (8,5 m), tracionados por cavalos de cabina avançada e cu1ia di stância entre eixos com
cerca de 2 I m de comprimento. Se o comprimento da carreta fo sse elevado para 9 m, o
comprimento chegaria a cerca de 22 m; carretas na faixa de 9,40-9,60 m ex igiriam
comprimento total mínimo de 23 m; e assim por diante.
5. Conjuntos Romeu-e-Juli eta oferecem volume equivalente aos DSR de 19,80 m, po1s
aproveitam melhor o comprimento entre a cabina e a e borda dianteira do primeiro
furgão. Uma unidade com quatro eixos e cavalo com CMT de 35 t pode transportar
cerca de l 00 m~ ele carga, com densidade idea l de cerca de 200 kg/m3 . Se forem
utilizados modelos Romeu-e-Julieta de cinco eixos (CMT ele 42 t), com cabina avançada,
o volume total não se altera, mas a densidade ideal supera os 280 kg/m3 .
6. A utilização de DSRs de 23 m de comprimento (dois semi-reboques de cerca de 9,5 m)
elevaria o volume transportado para até I27 m3 e reduziria a densidade ideal para cerca ele
185 kg/m3 1961 Comprimentos superiores a 23 m podem aumentar ainda mais o volume total e

9G

A carga líquida do DSR da Tcctran é de 24 520 kg. Esse DSR tem dois semi -reboques de 7,80m c deixa
de aproveil<lr 4, 12 m do comprimento total. Sua capacidade chega a 103 111 1. Segundo él Ktonc. o peso
de cada metro adicionéll é de 280 kg. Logo, él célrgél líquida de uma composiçélo de comprimento total
CTscrá :
CL = 24 520 - 280 (CT- 19,80)
O volume dcssél composiç:l'o será:
V = 103 (CT- 4, 12)/1 5.6
V = 6,6 (CT - 4,12)
Para obter a densidade, basta dividir a carga líquida pelo volume:
24 s2o - 280(CT. J9,SO)
d =

6,6(CT 4, 12)

96 Numa situaç.1o e:--irema, o apro,·citamento dos 30 m aumentaria o peso em 2 860 kg (I 0,2m x 280 kg),

reduzindo a carga útil para 2 1 660 kg (24520 kg - 2 860 kg) e elevará o comprimento para 25,8 m ( 15,6 111 +
I0,2 111) . Logo o volume total cresce de I03 1113 para 170 m3 ( 103 x 25,8/ 15,6). Seriam duas Célrretas de
12.9 m com capacidade para 85 m3 cada. A densidade ideal cai para 127 kg/n{
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reduzir a densidade ideal97. O linúte extremo desses valores, para um conjunto de 30 m, selia
da ordem de 130 kglm3 <98>
( o

7. Os conjuntos Romeu-e-Julieta de quatro eixos99 apresentam capacidade de carga 100
desbalanceada. A carga líquida é muito maior na unidade tracionada do que na tratora.
Isso sugere que a "Julieta" deveria ser mais comprida do que o "Romeu", para
uniformizar as densidades, o que pode criar problemas de segurança.
8. Tanto os DSRs quanto as unidades biatiiculadas mais pesadas utilizam o dolly A,
empregado também (neste caso, sem quinta roda) nos eixos dianteiros dos reboques. Os
fabricantes conhecem o dolly B, mas não o utilizam. Já foram fabricados centenas de
rodotrens pesados utilizando o B-train, tanto em transporte de cana ou madeira quanto
de produtos siderúrgicos. A maioria dos fabricantes de implementos está em condições de
fornecer unidades com este engate. Em matéria de lanças, os fabricantes limitam-se a
fornecer o equipamento ajustável mecanicamente, para dois ou três comprimentos.
9. A lança telescópica eletrônica assim com os dollies inovadores propostos no Canadá
ainda não estão disponíveis no mercado nacional. Algumas indústrias já fornecem
suspensões deslizantes ou mesmo caçambas com bascu!amento lateral.
I O. No caso das unidades "Romeu-e-Julieta", enquanto a distância entre as carretas não
passa ele O, 15 m na Europa , no Brasil essa distância ainda é superior a I ,50 m. O engate

curto holandês ainda não é fabricado no país. Os encarroçadores apontam obstáculos à
implantação de veículos com mais de uma articulação, como as restrições legais ao
tráfego noturno, à tração 4x2 e às rodovias de pistas simples. A "cultura" dominante
favorece os semi-reboques. Existem defasagem tecnológica em relação ao Canad á e à
Europa e também boas opções, como furgões longos e caminhões mais reboques com
volumes próximos ou até superiores a 100 m3 e que não estão sujeitos às limitações elos
veículos com duas articulações.
11.

98

99

100

As montadoras dispõem de cavalos 4x2 com potência, torque e capacidade de tração
adequados para os DSRs tanto de cinco quanto de seis eixos. A única adaptação
necessári a, caso fosse mantida a legislação atual, que favorece cavalos curtos de cabina
avançada, seria a redução ela distância entre-eixos para a faixa de 3,00 m a 3, IO m.

O DSR da Tcctran te m capacidade de ca rga de 24 520 kg. Segundo a Krone, cada metro adicional
desse tipo de ca rreta pesa cerca de 280 kg. Um aumento de 3,2 m (23 ,00 m - 19,80m) reduz a
capacidade para 23 620 kg. O munento de volume (de cerca de 103 m3) sení de 20 ,5% (U~, !>/15,6 m).
O volume total chegará, portanto, a 124 m3 . Logo a densidade ideal será de 190 kglm3 (23 620
kg/124 m\
Tracionados por ca minhão toco.
E conseqüentemente também a densidade.
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TABELA A-2
CARACTERÍSTICAS DOS IMPLEMENTOS NACIONAIS
FABRICAIHE

CABIIIA

COMP.TOTAL COMP.CARR

CARGA
(I)

DEIISID.

(m)

PBTC
(I)

VOL.

(m)

(m' )

(kg/m')

APRO VEIT.
(o/o)

PREÇO"'
(R$)

DUPLOS SEMI-REBOQUES

..

Tectran

Avan.

19,72

7,80

41,91

24,52

103

238

58,5

.. ........

Tectran

Avan.

19,80

7,97

42,64

24,52

105

233

57,5

----

Rodov.

Conv.

19,80

6,72

45,00

29,00

86

337

64,4

48000

Rodov.

Avan.

19,80

7,00

45,00

28,93

90

32 1

64,3

-1 9 900

Rodov.

Avan.

23,00

8,60

45,00

28,00

11 5
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ó2,2

53 000

Rodov.

Avan.

30,00

12,00

45,00

26,20

160

164

58,2

57500

Ava n.

19.!!0

7,2-t

45,00

27,70

90

308

6 1,5

.............

Kronc

Avan.

19,!!0

7,2-t

46,00

28,70

90

3 19

62,2

... ........

Kronc

Avan.

19,80

7,5-t

45,00

27,53

9-t

293

6 1,2

............

K rone

Ava n.

19.80

7,5-1

46,00

28,53

94

30-t

6 2.0

..........

Krone

Conv.

1\J.tm

6./5

45,00

29.l)Q

R-i

345

6-t,--í

..........

K rone

Ava n.

30,00

12,3-i

46,00

25,85

156

166

56,2

-----

Kronc

Conv.

:w,ou

11 ,85

45.00

26.15

150

174

58, I

..........

Kronc

11
' -

CONJUNTOS ROMEU-E-JULIETA

'•

A ntonini

Av'"-

19,80

7,50

35,00

18,73

92

20-t

53,5

-----

fncchini

Ay'u~

19,XO

7,00

35,00

23.95

78

307

68,4

18 200

Fncchini

Av''~)

19JW

8,00

43,00

27, 15

83

:n7

63 , I

18 200

Kronc

Conv.

19.80

8,00

43,00

27,57

](l(l
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59,5

...... ..

Rodov.

/wn n.

19.68

8.0/7,6

43,00

28,50

100,4

28-1

ó6.3

.1 1 5 00

SEM I-RE130QUES LONGOS DE TRÊS EIXO
Anlonini

AYélll.

18. 15

I ') _oo

.t 1, )()

76. ') 1

')!{

27 1

63.0

........

r acchini

Ava n.

18.l.'i

14.80

41 ,50

27,00

'J()

J Otl

ú).O

.W lHlll

Kronc

AVélll.

IX. I5

14,80

41 ,50

2-U5

9-1
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5X.7

2ó 000

Rodov.

A,·nn.

18, 15

15.13

4 1,40

26,70

100,6

265

64,3

34 GOO

cnutimm

1O1 Sem pneus
I 02 Todns as unidndes da Kronc são do tipo .S'it/er.
103 Chassi pcsndo.
tn-1 Chnssi scmi-pesndo
105 Chassi pesmlo

252

FABRI CAlHE

CABIIIA

COMP.TOTAL COMP.CARR
(m)

(m)

APRO VEIT. PREÇO"'

PBTC

CARGA

VOL.

DEIISID.

(I)

(I)

- (m' )

(kg/m')

(%)

(AS)

SEMI-REBOQUES LONGOS DE DOIS EIXOS

..,

Anlonini

Avan.

18, 15

15,00

33,00

19,20

98

196

58,2

----

Facchini

Avan.

18, 15

14,80

33,00

20,00

90

222

60,6

20 000

Facchini

Avan.

18,15

15,70

33,00

20,00

95

210

60,6

17 200

Rodov. 10 '

Avan.

18, 15

15,70

33,00

20,70

103

201

62,7

28 800

Kronc 10~

Avan.

18,15

14,80

33,00

16,90

106

159

51 ,2

---

SEMI-REBOQUES CONVENCIONAIS
Facchini

Conv.

18,15

13,00

33,00

20,00

82

244

60,6

16 000

Krone

Conv.

18, 15

12,50

41 ,50

24,93

79

3 16

60,0

22 500

Krone

Conv.

18, 15

13,70

41 ,50

24,63

87

283

59,3

24 500

Rodov.

Conv.

18, 15

13,60

33,00

2 1,50

87

247

5 1,8

27 500

Rodov.

Conv.

18, 15

13,60

41 ,50

27,30

90,3

302

65,8

3 1 200

Facchini

Conv.

18, 15

13,00

33,00

20,00

82

244

60,6

16 000

Krone

Conv.

18, 15

12,50

4 1,50

24,93

79

3 16

60,0

22 500

Krone

Conv.

18, 15

13,70

4 1,50

24,63

87

283

59,3

24 500

Rodov.

Conv.

18, 15

13,60

33 ,00

2 1,50

87

247

5 1,8

27 500

Rodo v.

Conv.

18,15

13,60

41 ,50

27,30

90,3

302

65,8

3 1 200

FURGÕES PARA CAMll\THÕES TRUCADOS
Facchini

Conv.

12,00

8,00

23,00

12,00

44

272

52,2

4 500

Facchini

Awm.

12,00

9,00

23,00

12,00

53

226

52,2

5 050

Rodov.

Conv.

12.00

8.00

23.00

15.37

52.8

291

66.8

7 500

66,2

8 100

Rodov.

-

Ava n.

12,00

-

9,00

23,00

106 Sem pneus
107 Com pneus 10.00x20.
J 08 Modelo rebai xado com pneus I 0.00x22.
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15,22

59, 5
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-

TABELA A-3
CARACTERÍSTICAS E PREÇOS DOS CAMINHÕES PESADOS
(COM MAIS DE 300 CV E PEQUENA DISTÂNCIA ENTRE EIXOS)
MODELO

TRAÇÃO

POTENCIA
(C V)

EIXO (mm)

ENTRE

CMT
(t)

PREÇO
(R$)

MERCEDES-BENZ
LS 19935

4x2

354

4 600

45

139 375,54

LS 1941

4x2

408

4 600

45

146 547,44

T 113

4x2

310

3 800

60

123 609,45

T 113

4x2

320

3 800

60

129 082,44

T113

4x2

360

3 800

60

133 758,35

Rll3

4x2

310

3 800

60

124 092,68

R 11 3

4x2

320

3 800

60

128 415,17

R 11 3

4x2

360

3 800

60

133 045,62

T 143

4x2

450

3 800

60

142 699,54

R 143

4x2

450

3 800

60

143 178,84

TI 13

6x4

320

3 800

80

165 7 12,24

T 11 3

6x4

360

3 800

80

179521,12

T 143

6x4

450

3 800

80

188 825 ,2 1

R 11 3

6x4

320

3 800

80

165 925 ,39

R 113

6x4

360

3 800

80

179 565,69

R 143

6x4

450

3 800

80

189 060,98

308

4 250

52

11 3 763 ,49

340

4 250

70

11 8 462,92

SCANIA

VOLVO
NL 10 3 10

4x2

NL I O 340

4x 2

NL 12 360

4x2

356

4 250

52

I 24 348,85

NL 12 4 10

4x2

408

4 250

70

127 954,85

NL 12 360

6x2

356

4 200

52

139 709,25

NL I03 10

6x4

308

4 200

!W

11 6 089,94

NL lO 340

6x4

340

4 200

80

120 789,37

NL l O 360

6x4

360

4 100

80

149 709.00

-

FONTES: IT-48, CF-42 .

..
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ANEXO B

CUSTOS
OPERACIONAIS
Este anexo apresenta as planilhas de cálculos de custos de transferência (ou custo do
quilômetro rodado) em que se baseiam os estud os de viabilidade econômi ca dos veícu los
combinados, desenvolvidos no capítulo 12. Resu me também os crit érios, vn lores e preços
que norteiam a montagem dessas plnnilhns.
O ponto de pnrtida pa ra este trabalho foram duas sistemáticns já existen tes e
geralm ent e aceitas pelas entidad es do setor, empresas de tr<1nsport es c embarcadores. A
primeira delas foi desenvolvid<1 pela E ditora TM Ltcla ., que publi ca mensalment e os
rela tórios "TM -Operacional, Custos c Control es" e o encartc "Custos &

Fretes".

Subsidiariamente, utili zam-se também dados da publicação " Tndicadores do Transporte", d<1
Ed it ora Lótus/NTC-Associação Naciona l das Empres<1s de Tra nsporte Rodoviário de C<1rga .
E m algu ns casos, foi necessário estabelecer crit ério s própri os ou mesmo cstin1<1r alguns
coeficientes e paràmet ros.

Bl- Critérios para as planilhas
Como o tipo de im plemento tem gnmde importância parn a análise n srr rcnlin1dn, ns
ca rreta s são tratada s em planilhas c'l parte c não incorp or<1das ao veículo trator. Esse
procedimento é usado nas plan ilh<1s do TM Operaciona l.
Adotou-se também a di visão usual dos custos operacionais em fixos e variávci ~.
E ntende-se como fixos aqueles que, dentro de certos limites não variam com a
quilometragem mensa l ou com o tempo de utilização do veículo . Para efei to prático, esse
limite é de uma jornada de R homs diárias. Uma prorrogação por dun s horas impl ica em
pagamento de horas extr<1s . .l á <1 adoção de jornadas de 16 ou 24 horas resultaria não apenas
na duplicação ou triplicação de sfl lários e encargo s dos motorista s, mfls também na
amortização acelerada do invest iment o.
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Tanto as planilhas da NTC, divulgadas pela Lótus, quanto as da TM Operacional
adotam como variável de utilização a quilometragem média mensal e pressupõem uma
jornada máxima de oito horas/dia (TM) ou dez horas/dia (NTC).
As planilhas que estão no final deste capítulo adotam como custos fixos:
i . Cus/os de propriedade
2. Salários de motoristas e encmgos sociais
3. Salários de pessoal e (!ficinas e encargos sociais
-1. Licenciamento do veículo (JPVA)
5. Seguro obrigatório (DP VA T)
6. Seguro do casco
A NTC costuma incluir nos cálculos uma provisão para seguro de responsabilidade
civil facultativo, com cláusulas tanto de danos materiais quanto de danos pessoa is contra
terceiros. Esse proced imento não foi adotado porque esses ri scos ex trapolam o custo direto
do veículo.
Embora a TM Operacional inclua os salários e enca rgos de olicina entre os custos
variáveis, neste estudo, eles foram considerados como fixo s 1.
No caso dos implemcnt os, a li sta acima não inclui os it ens 2 (salários de motoristas 2) e
4 (TPVA \
Já os custos variáveis são proporciona is à util ização (medida geralmente em
quil ômetros, às vezes, em horas) do veículo. Existem também custos, como os de
manutenção ou el e consumo de combu stível que aumentam com a id ade do veículo. São
importantes para a determinação da viela útil econôm ica do equipamento, estudo C]Ue toge
ao objetivo desta monografia.
Os custos varáveis comput <ldos são os seguintes:
1. Peças e material de oficina
2. Pneus, câmaras e recopaKens
3. Comlmsth·el
-1. Óleo de cárla
5. Óleo de câmbio e d(/erencial
6. Lal'((r:em e J,;ra.ms

B-1.1 . Custos fixos
Para evit ar a uti li zação de conceitos de mat emática !lnanceira, pouco conhecidos entre
os transportadores, as planilhas corrent es separam os custos de propriedade em duas
rubricas: a) depreciação e b) remuneração do capi tal. A depreciação é ent endida, às veze<>,

1

Admite-se que o pesson l foi previnmentc dimcnsionnclo c contratmlo c que n empresa nrcará com os seus
custos lixos mensa is. independente (dentro de ce rtos limites) do grau de ntiliznçílo.
2 J;í computado no custo do cm·alo.
J Cobrndo apenns dos veículos automotores.
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como sinônimo da perda de valor comercial do veículo durante o período de utilização
(TM). Em outros casos, o valor residual é simplesmente arbitrado (NTC).
Neste estudo, os custos de propriedade terão um tratamento mai s sofisticado. A vida
útil econômica dos veículos foi estimada em sete anos". O valor presente do flu xo el e caixa
(preço do veículo novo menos valor presente do valor residual deverá ser recuperado
através de 84 prestações iguais e equivalentes ao capital consumido.
O valor residual corresponde ao preço de revenda dos veículos no mercado após sete
anos de uso. Esse valor é, no caso dos caminhões bastante elevado. No caso das .lulietas e
semi-reboq ues para DSR, admitiu-se um baixo preço de revenda (I 0%), uma vez que não
existe mercado para esse tipo de implemento.
O percentual de enca rgos sociais (75,5%) é o mesmo adotado por TM Operacional.
No caso de prorrogação ele jornada , incide um adicional de 25% sobre as hora s extras. No
caso elo pessoal de oficinas, os coeficient es foram estabelecidos a partir de estimativa s do
número de pessoas por veículo. O li cenciamento é calculado sobre o val or vemtl médio do
veícul o durant e o período ele sete anos de utilização. Os coefi cient es do seguro do casco
apl icam-se sobre o preço elo veículo novo co m pneus.

B-1.2. Custos variáveis
Os coeficientes de peças e mat eriai s de ofi cina representam a relação entre o custo
mensal deste item e o preço do veículo (descontados os pneus) para uma determinada
quilometragem mensal.
No caso dos pneus, cà maras, protetores e recapagens, o coeficiente representa o
número ele pneus de cada veícul o dividido pela durabilidade média em qtti lômctros. No caso
dos veículos compostos, considera m-se d11as recapagen s nos pneus das ca rreta s e nenhuma
nos pneus elos cava los. No caso de veícul os comuns, admite-se uma (tnica recapagem para
cada pneu.
O cof'fl r.ient e ut ili nHio p;ml ns co mh11 s1iveis expres. a o consumo em Iit ro. /k111. Os
consumos ele lubrificant es e as quil ometragens ele troca foram cstahcleciclas <1 partir elos
manuai s elo::; veículos, leva ndo-se em cont a a capacidade dos motores e fl lt ros, câ mbio,
clil'e rencial, caixa ele transfercncia e direção. Os coeficientes adotad os representam um <~
relação direta entre essas capacidades, acrescida de ligeira folg<l p<l ra reposição quand o o
nível baixar além do normal, e as quilometragens de troca
No caso de lavagem, o coeficiente representa o inverso do intervalo ent re cada operação.

~

Va lor adolndo pelas plnnilhas NTC.
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B-2. Escolha dos veículos
Devido à grande variedade ele caminhões e implementes, a montagem de planilhas ficou
..

restrita a algumas marcas e modelos. No caso dos implementes, optou-se pelos modelos ela
Rodoviária porque a empresa tem uma linha completa de furgões e não se furtou a
apresentar os preços dos seus produtos, o que algumas fábricas evitaram. Embora as
cotações ela Rodoviária

s~jam

elevadas, essa escolha preserva a coerência em relação aos

valores relativos dos implementes.
No caso dos truques, adotou-se o VW 14220, equipamento ele boa potência.
Os cavalos e caminhões pesados 6x2 são da marca Scania de potência intermediária (360
hp), porém capazes de garantir uma boa relação potência/peso para um pbtc ele 45 t.
O estudo inclui também

o cavalo Mercecles-Benz I72 IS, que permite a utilização de

carretas longas com grande altura interna.

·'
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B-1: RESUMO DOS CUSTOS
OPERACIONAIS (JORNADA DE 10 HORAS)
,,

VEICULO OU IMPLEM ENTO
1. VW trucado com furgão de 8 m
2. VW trucado com furgão de 9 m
3. Cava lo Scania R 360 H 4x2 trac. SRC
Cavalo Scania R 360 H 4x2 trac. veíc. co mb .
4. Cavalo Scania T 360 H 4x2 trac. SRC
Cavalo Scania T 360 H 4x2 trac. veíc. comb.
5. Scania R 360H 6x2 fracionando Julieta
6. Scani a T 360 H 6x2 tracionando Julieta
7. Cava lo Mercedes 172 1S
8. Semi-reboque 2 eixos, 13,60 m corrigir
9. Semi-reboque 2 eixos, 14,80 m
I O. Semi-reboque 2 eixos, 15,70 m ( I 000x20)
11 . Semi-reboq ue 3 eixos, 13,60 m
12. Julicta 7,60 m com "ral a"
13. DSR Rodoviária com ca rretas el e 6, 72 rn
14. DSR Rodoviária co m ca rretas de 8,60 m
15. DSR Rodoviária com ca rretas de I O m
16. D SR Rodoviária com carretas de 12 m

CUSTO FIXO
R$/MÊS
3 056,43
3 071, 12
3 929,70
4014,83
3 94 7,06
4 032,29
4 395,96
4 362,50
3 050,62
683,48
7 12,49
727,89
781,37
596, 15
I 162,90
I 274,46
I 3 19,09
I 374,87

CUSTO VARIA VEL
R$/km
0,31 17
0,3126
0,339 1
0,3391
0,3367
0,3367
0,3678
0,3586
0,2742
0,0599
0,0612
0,0498
0,084 1
0,0604
0,0912
0,0932
0,094 1
0,0951

PLANILHAS DE CUSTOS

·'

D-2: VW 14220 TRUCADO COM FURGÃO DE 8 m PARA CARGA Sfo:CA
PREÇO
CUSTOS
DISCRlMfNAÇAO
COEF IC.
de Custo de Propriedade a
93 7 19,82
I 425,22
0,0 152 1
59 1,79
de Sa l. de Motori sta c Encargos Sociais a
D7,20
I ,755
250,00
146,2 )
de Salários de Pessoal de Oficina a
0,585 de
Licenciamento
(IPVA)
a
7
18,95
59,9 1
111 2
4, 12
el e Seguro Ob rigatório a
49,46
J/ 12
96631,92
de Seguro do Casco a
644,21
0,08/1 2
2 871,50
CUSTO fiXO MENSAL (8 horas)
3 056,43
CUSTO FTXO MENSAL ( IO horas)
O, 131 2
de
Peças
e
Materia
l
de
Oficina
a
93
7
19,82
0,0 14/ 1000
0,0580
580,35
I 0/ 100000
de Pneus, Cà maras e Reca pagens a
0,342
0, 1069
0,3 125
Litros de Combustível a
0,0083
Litros de Olco de Cárter a
2,44
16,5/10000
3,00
0,00 17
10,3/20000
Lit ros de Oleo de Câmbio e Diferencial a
22,32
0,0056
de Lavagem e graxas a
1/4 000
0,31 17
CUSTO VARIA VEL/krn

259

B.3: VW 14220 TRUCADO COM FURGÃO DE 9 m PARA CARGA SECA
COEFIC.
0,01522
1,755
0,585
1/ 12
1/ 12
0,08/1 2

0,014/10000
10/ 100000
0,31 25
16,5/ 10000
I0,3/20000
1/4000

COEFTC.
0,01 403
1,755
0,8775
1/ 12
1/ 12
0,08/ 12

0,08 3/ I0000
6/85000
0,4337
34/ 10000
34,6/60000
1/6000

DISCRIMINAÇÃO
de Custo de Propriedade a
de Salários de Motorista e Encargos Sociais a
ele Salários de Pessoal ele Oficina a
de Licenciamento (IPVA) a
de Seguro Obrigatório a
de Seguro elo Casco a
CUSTO FIXO MBNSAL (8 horas)
CUSTO F IXO MENSAL (lO horas)
de Peças e Material de Oficina a
ele Pneus, Câmaras e Recapagens a
Litros de Combustível a
Litros ele Olco ele Cá rter a
Litros ele Oleo de Câ mbio e Diferencial a
de Lavagem e graxas a
CUSTO VAR IAVEL/km

PREÇO
94 319,82
337,20
250,00
720,66
49,46
97 23 1,92

94319,82
580,35
0,342
2, 44
3,00
22,32

ll-4: CAVALO MECÂN ICO SCAN IA R 360H 4X2
DISCRIMTNAÇAO
"PREÇO
130 885,72
de Custo de Propriedade a
366,00)
de Salários de Motorista e Encargos Sociais a
de Salários de Pessoa l de Oficina a
250,00
I 5 12, 1:1
de Licenciamcnto (fPVA) a
de Seguro Obrigatório a
49,46
135 125,62
de Seguro do Casco a
CUSTO FIXO MENSAL (8 horas, SRC)
CUSTO FIXO MENSAL (lO horas, SRC)
CUSTO FIXO MENSAL (8 horas, DSR)
CUSTO l'IXO MENSAL ( IO horas, DSR)
ele Peças e Material ele Oucina é1
130 885,72
706,65
de Pneus, Câ mélras c Rccapagcns a
Litros de Combu stível a
0,34 2
2,44
Litros de Olco de Cá rt er a
3,00
Litros de Oleo de Câmbi o e diferencial a
2
7,04
de La vagem c graxas a
CUSTO VARI AVRIJk m

CUSTO
1 435,76
519,79
146,2 5
60,06
4, 12
648,2 1
2 888, 19
3 071, 12
0, 1320
0,0580
O, 1069
0,008 3
0,00 17
0,00 56
0,3 126

CUSTO
1 843,50
642,33
2 19,38
126,0 1
ti, 12
900,84
3 728,87
3 929,70
3 793,8 1
4 0 14,83
O, 1636
0,0499
O, 1483
0,0083
0,00 12
0,004 5
0,339 1

,,

,,

5

Snléí rio de motori stn de semi -reboque conu1m. Pnm motoristn s de veículos combi nndos. clevnr pa rn
R$ -Hl3.00. o que numeni<J o custo mensal deste item para R$ 707.27.
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B.5: CAVALO MECÂNICO SCANIA T 360H 4X2
COEFIC.
0,01405
1,755
0,8775
I/ I2
1/1 2
0,08/12

O, 083/ I0000
6/85000
0,4337
34/10000
34,6/60000
1/6000
-

DISCRIMINAÇÃO
de Custo ele Propriedade a
de Salários ele Motorista e Encargos Sociais a
ele Salários ele Pessoal de Oficina a
ele Licenciamento (TPV A) a
ele Seguro Obrigatório a
de Seguro do Casco a
CUSTO FIXO MENSAL (8 horas, SRC)
CUSTO FIXO MENSAL (I O horas, SRC)
CUSTO FIXO MENSAL (8 horas, DSR)
CUSTO FIXO tvfENSAL (I O horas, DSR)
de Peças c Material de Oficina a
de Pn eus, Câmaras e Recapagens a
Litros de Combustível a
Litros de Oleo de Cárter a
Litros de Oleo de Câmbio e diferencial a
de Lavagem e graxa s a
CUSTO VARIAYE/k m

PREÇO
131 598,48
366,00°
250,00
I 5 14, 17
49,46
135 838,38

13 1 598,48
706,65
0,342
2,44
3,00
27,04

CUSTO
I 848,73
789,75
2 19,38
126, 18
4, 12
905,59
3 746,33
3 947,06
3 8 11 ,27
4 032,29
O, 1636
0,0499
O, 1483
0,0083
0,00 12
0,0045
0,3367

.

D-6· SCAN IA R 360 H 6X2 COM BAÚ PAH.A TRAC IO NAR JULlETA

"

COEFIC.
0,01445
1,755
0,8775
1/ 12
1/1 2
0,08/1 2

o,omD/1oooo
10/85000
0,4337
34/10000

34,6/60000
1/6000

(i

DISCRIMTNAÇÃO
de Custo de Propriedade a
de Salários de Motorista e Encargos Sociais a
de Salários de Pessoa l de Oficina a
de Licenciamento (IPV A) a
de Seguro Obrigatório a
de Seguro elo Casco a
CUSTO FIXO MENSAL (8 horas)
CUSTO FIXO l'viENSA L ( lO horas)
de Pcs;as c i'vla tcrial de Oficina a
de Pneus, Càmaras e Reca1)agens a
Litros ele Combu stível a
Litros ele Oleo de Cárt er a
Litros de Olco de Câmbio c diferencial a
de Lavagem c s rnxa s a
CUSTO VAR IAYEL/km

PREÇO
146 150,73
403 ,00
250,00
I 56 1,69
49,26
150 390,63

146 150,73
706,65
0,342
2,44
J,OO
JO,OO

CUSTO
2 111 ,43
707,27
2 19,38
130, 14
4,1 2
I 002,60
4 174,94
4 395,96
O, 12 13
0,083 1
O, 1483
0,0083 0,0017
0,0050
0,3628

Salário de motori sta de semi -reboque comum. Para motoristns de Yciculos combinmlos, cle,·ar parn
R$ 403.00. o que aumenta o custo mensal deste item para R$ 707.27.
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B-7: SCANIA T 360 H 6X2 COM BAÚ PARA TRACIONAR JULlliTA
COEFIC.
0,01442
1,755
0,8775
1/1 2
1/ 12
0,08/12

0,0083/ I0000

10/85000
0,4247
34/ 10000
34,6/60000
1/6000

DISCRIMINAÇÃO
de Custo de Propriedade a
de Salários de Motorista e Encargos Sociais a
de Salários de Pessoa l de Oficina a
de Licenciamento (IPV A) a
de Seguro Obrigatório a
de Seguro do Casco a
CUSTO FIXO MENSAL (8 horas)
CUSTO FIXO MENSAL ( IO horas)
de Peças e Material de Oficina a
de Pneus, Câmaras e Reca pagens a
Litros de Combu stível a
Litros de Oleo de Cárter a
Litros de Oleo de Câ mbio e diferencial a
de Lavagem e Graxas a
CUSTO VARIAVEL POR QUlLOMETRO

PREÇO

CUSTO

144 783,45
403,00
250,00
I 557,87
49,26
149 023,35

2 087,42
707,27
2 19,38
129,82
4, 12
993,49
4 14 1,48
4 362,50
O, 1202
0,083 I
0,1452
0,0083
0,0017
0,0050
0,3586

144 783,45
706,65
0,342
2,44
3,00
30,00

D.8: CAVALO Mnn 172 1 S PARA TRACIO NAR CA RRETA DE 15,70 m
DlSCRIMINAÇÃO
PR EÇO
CUSTO
COEFIC.
9J 200,89
I 303,75
0,0 1399
de Custo ele Propriedade a
366,00
642,33
ele Salários de Motorista e Enca rgos Sociais a
1,755
2 18,75
de Salários de Pessoal de Oficina a
250,00
0,8775
I 004,47
175,50
de Licenciamento (IP VA) a
1/1 2
49,26
4,12
111 2
de Seguro Obrigatório a
6404,8
96 072,49
0,08/ 12
de Seguro do Casco a
2 849,89
CUSTO FIXO MENSAL (8 horas)
3 050,62
CUSTO FIXO MENSAL ( lO horas)
0,0 125/1 0000 de Peças e Material de ofi cina a
93 200,89
O, 1165
478
,60
0,0338
10/85000
de Pneus, Cà nHll as c Rccapagens a
O, I 139
o,:H2
Litros de Combustível a
0,3 33
16,5/ I0000
2,4
4
0,0083
Litros de Oleo de Cil rt er a
10,3/20000
0,0017
Litros de Olco de Càmbi o c diferencial a
3,00
30,00
0,0050
ele Lavagem e graxas a
1/6000
0,2742
CUSTO VARIAVEL/km
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B-9: SEMI-REBOQUE FURGÃO DE 2 ELXOS, 13,60 m
COEFIC.
0,01689
0,1404
0,065 1/1 2
0,00417/10000
8/180 000
1/6000

COEF1C.
0,01689
O, 1404
0,065 1/ 12

n,CHM 7I I 0000
8/ 180000
1/6000

DISCRIMINAÇAO
de Custo de Capital a
de Salários de Pessoal de Oficina a
de Seguro do Casco a
CUSTO FIXO MENSAL
de peças e material de oficina a
de pneus, câ maras e recapagens a
de lavagem e graxas a
CUSTO VARIAVEL/km

PREÇO
27 500,00
250,00
33 I 5),20
27 500,00
992,05
22,32

B-10: SEl\H -REBOQU E 2 EIXOS, 14,80 111
DTSCRTMINAÇÀO
PREÇO
de Custo de Capital a
28 800,00
de Salários de Pessoal de Oficina a
250,00
de Seguro do Casco a
34 453,72
CUSTO FIXO ivfENSAL
2R ROO,OO
de peças e material de oficina 1\
de pneus, câmaras e recapagens a
992,05
de lavagem c graxas a
30,00
CUSTO VA IUAVEL/k m

CUSTO
464,4 1
35,10
179,86
683,48
0,0 11 5
0,044 1
0,0043
0,0599

CUSTO
483,36
35, lO
186,91
683,56
0. 0 12 1
0,044 1
0,0050
0,0612

B-1 1. SEMI-REBOQUE FURGÃO DE 2 EIXOS, 15,70

COEFIC.
0,0 1689
0,01404
0,065 1/ 12
0.004 2/ I 0000
8/ 180 000
1/6 000

DTSCRlMfNAÇÀO
de Custo de Ca pital a
de Salári os de Pessoa l de Oficina a
de Seguro do Casco a
CUSTO FIXO MENSAL
de peças e material de ofi cina a
ele pneus, d mnra s e reca pagcns a
de lavagem c graxas a
CUSTO Variávcllkm
B- 12.

COEFI C.
0,0 1689
0,0 1404
0,065 1/ 12
0,0042/ 10000
12/ 180 000
1/6 000

S I~ MT- RETIOQlJ E

111 PARA L 172 1
PREÇO
CUSTO
30 000,00
506,62
250,00
35, lO
33 556,00
182,04
727,89
30 000,00
0,01 26
725,00
0,0322
.10,00 ;0,00 1.3
0,049R

nE 3 ETXOS, I 3,fi0

D ISC RIMINAÇAO
de Custo de Ca pital a
de Salários de Pessoa l de Ofi cina a
de Seguro do Casco a
CUSTO FTXO MENSAL
el e peças c mat erial de oficina a
ele pneus, d maras e recapagcns a
de lavagem e graxas a
CUSTO Variável/km
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111

PREÇO
3 1 200,00
25 0,00
39 679,80
3 1 200,00
992,05
30,00

CUSTO
526,89
35, 10
2 15,26
78 1,3 7
0,0 130
0,0661
0,0043
0,0841

B-13. REBOQUE DE 2 EIXOS E 7,60 m COM RALA (JULJETA)

COEFIC.
0,01032
O, 103
111 2
0,0651/12

o 00417/10000
8/180000
1/6000

DISCRIMINAÇAO
de Custo de Capital a
de Salários de Pessoal de Oficina a
de Seguro obri.gatório a
de Seguro do Casco a
CUSTO FIXO MENSAL
de peças e material de oficina a
de pneus câ maras e recapa.gens a
de lava.gem e .graxas a
CUSTO VA RIAVEL/km

PREÇO

CUSTO

24 000,00
250 o
49,46
29 653,20

405 36
25,80
4 12
160 87
596 15
0,0 11 3
o 0471
o 0042
0,0604

24 000 00
992 05
12 00

B- J4. DUPLO SEMT-REilOQUE DE 6,72 m MATS DOLLY

COEFTC.
0,01689
0,1671
0,065 1/ 12
1/ 12
0,004 17/10000
8/ 180000
1/6000

DISCRIMINAÇÃO
de Custo de Capital a
de Salários de Pessoal de Oficina a
de Seguro do Casco a
de seguro obrigatório a
CUSTO FIXO MENSAL
de peças e nwterial de oficina a
de pneus, câ maras e recapagens a
de lavagem e graxas a
CUSTO VAR IAVEL/km

PREÇO
48 000,00
350,0
56 479,80
49,46
48 000,00
992,05
25,00

CUSTO
8 10,60
4 1,78
306,40
4,1 2
I 162,90
0,0200
0,0661
0,0042
0,09 12

B- J5. D UPLO SEM I-REBOQUE DE 8,lí0 m MA IS DOLLY

COEF IC.
0,01689
0, 167 1
1/ 12
0,0651 / 12
0,00417/10000
8/ 180000
1/6 000

DISCRIMlNAÇÃO
de Custo de Capi tal a
de Salários de Pessoal de Oficina a
de Seguro Obrigatório n
de Seguro elo Casco a
CUSTO fiXO MENSAL
de peças c matc1iai de ofi cina a
de pneus_!_ càmaras e recapagcns a
de lavagem c graxas a
CUSTO VAR IAVEL/km

PR EÇO

CUSTO

53 000,00
250,00
49,46
6 1 479,80

895,04
4 1,78
4, 12
333,53
1274,46
0,022 1
0,066 1
0,0050
0,093 2

53 000,0
R19,65
30,00

IJ- 16. DUPLO SEMT-REllOQlJE DE 10 1n MAIS DOLLY

COEFIC.
0,0 1689
0, 167 1
0,065 1/ 12

,,

0,004 17/10000
8/ 180000
1/6000

DISC Riivi iNAÇ ÀO
de Custo ele Capital a
de Snl<irios ele Pessoal de Oficina a
de Segu1o do Casco a
CUSTO FLXO iviENSAL
de peças e material de oficina a
de pneus, câmaréls e recapagens a
de lavagem e graxas a
CUSTO VARA VEL/km
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PREÇO

CUSTO

55 000,00
350,00
ó3 479,R7

928,8 1
4 1,78
357,94
I 3 19,09
0,0240
0,0661
0,0050
0,0941

57 500,00
992,05
30,00

B-17. DUPLO SEMI-REBOQUE DE 12 m MAIS DOLLY
COEFIC.
0,0 1689
0,0 167 1
0,065 1/ 12
0,0041 7/ I 0000
8/ 180000
1/6000

DISCRIMINAÇÃO
de Custo de Capital a
de Salários de Pessoal de Oficina a
de Seguro do Casco a
CUSTO FIXO MENSAL
de peças e materi al de ofic ina a
de pneus, câ maras e rccapagens a
de lavagem e graxas a
CUSTO VARA VEL/km

PREÇO
57 500,00
350,00
65 979,80

CUSTO
97 1,03
4 1,78
357,94
I 374,87
0,0240
0,066 1
0,0050
0,095 1

57 500,00
992,05
30,00

CÁLCULO DOS ELEMENTOS QUE DEPENDEIVT DO PREÇO
B. 18 VW 14220 TRUCADO FURGÃO 8 m
1. P reço do veículo com pneus (CF-43)
2. Preço do fu rgão de 8 m (Rodoviária)
3. Preço do terceiro-eixo (A nfi r)
4. Preço do veículo completo
5 .. Va lor residual após sete anos (estim at iva)
6 Relação va lor residual/preço do novo (k)
7. frc a 1% a/m = (0,01 x i,Ois4 )/( 1,0 184 - l )

8. FVP = I /( 1,0 I ~· )
9. Valor present e do resíduo = FVPxk
I O. Va lor presente do custo de capi tal (vpcc)
11 . Prestação equivalente ao custo de cap ita l (vpcc/fvp)
12 Va lor do veículo novo
13. Va lor venal co m I ano de uso(I PV A-S P /CP-42)
14. Va lor venal com 2 anos de uso (idem)
15 Valor venal com 3 anos de uso (idem)
16. Va lor venal com 4 anos de uso (idem)
17. Va lor venal co m 5 anos de uso (idem)
I ~- Va lor venal com anos de uso (idem)
19. IPVA médio= 0,02 xwdor vena l médio
20. Preço elo pneu 900x20- 14 + d môra+ protetor
22 Preço el o veículo sem pneus.
23. Preço médi o de uma recapagem (lT-58)
24. Preço pneu completo tnais uma recapagem

.,
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82 0 10,92
7 500,00
7 12 1,00
9663 1,92
:w 880,00
0,320
0,0 1765
0,43352
0,13854
0,86 146
0,0 152 1
9663 1,92
36 000,00
30 000,00
26 000,00
23 000,00
2 1 000,00
19 000,00

1-

7 18,95
485,35
9:\7 19,82
95,00
580,35

B-19.VW 14220 TRUCADO C/ FURGÃO DE 9 m
I . Preço do veícu lo com pneus (CF-43)

82 010,92

2. Preço do furgão de 8 m (Rodoviária)
3. Preço do terceiro-eixo (Anfir)
4. Preço do veícu lo completo
5 .. Valor residual após sete anos (estimat iva)
6 Relação valor residual/preço do novo (k)

8 I 00,00
7 121,00
97 23 1,92
30 880,00
0,3 I 8
0,0 1765

7. frc a 1% a/m = (O,Oixi,Ol

84

84

)/( 1,0 1 - l)

81

8. FVP = 1/(1 ,0 1 )
9. Valor presente do resíduo = FVPxk
I O. Valor presente do custo de capit al (vpcc)
11 . Prestação equivalent e ao custo de ca pital (vpcc/fvp)
I 2. Valor do veícul o novo
I 3. Valor venal com I ano de uso ( IPVA-SP /CF-42)
14. Valor venal com 2 anos de uso (idem)
J 5 .Va lor venal com 3 anos de uso(idem)
16. Va lor venal com 4 anos de uso (idem)
17. Va lor venal com 5 anos de uso (idem)
18. Valor ven(ll com 6 anos de uso(Tdem)
19. IPVA médio = 0,02 x (col. I 2+... +eol.1 8)
20. Preço do pneu 900x20- I 4 + câmara+ protetor
2 I . Preço do veículo sem pneus
22. Preço médio ele uma recapagem (IT-58)
23. Preço pneu completo mai s unHl reeapagem

0,43352
O, 13768
0,86232
0,0 I 522
97 23 1,92
36 000,00
30 000,00
26 000,00
23 000,00
2 1 000,00
I 9 000,00
720,26
485,35
94 3 19,82
95,00
580,35

13-20. CAVALO SCANIA R 360 H 4X2
I . Preço do veícu lo com pneus (CF-43)

I 33 045,62

2. Preço ela quinta-roda (CF-43/Anfir)
3 .. Preço do veículo completo
4 .. Valor residual após sete anos (estimativa)
5 Relação valor residual/ preço do novo (kJ
6. frc a I% a/m = (0,0 I x I ,O I s., )/( I ,O I ~-~

2 080,00
135 125,62
63 000,00
0,474
0,0 I 7ó5
0,431')2

-J )_

81

lt

7. FVP = 1/ ( 1,0 1 )
8. Valor present e do resíduo = FVPxk
9. Valor presente do cu sto de capital (vpcc)
I O.Prestayão egui valent e ao custo de ca pital (v~cc/fvp)
I I . Valor do veículo novo compl eto
12. Valor vena l com I ano de uso (I PVA -SP /CF-42)
13. Valor vena l com 2 anos de uso (idem)
14. Valor venal com 3 anos de uso (idem)
15. Valor vena l com 4 anos de uso (idem)
16.Valor vena l com 5 anos ele uso (idem)
17.Valor vena l com 6 anos de uso ([dem)
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0,20528
0,79472
0,0 1403
13 5 125,62
100 000,00
85 700,00
71 500,00
53 000,00
45 000,00
4 1 000,00

18. IPVA médio = 0,02 x valor médio
19. Preço do pneu 900x20-14 + câmara+ protetor
20.P reço do veícul o sem pneus

l 512, l3
706,65
130 885,72

B-21. CAVALO SCANlA T 360 H 4X2
I . Preço elo veículo com pneus (CF-43)

133 758,38

2. Preço ela quinta-roda (CF-43/Anil r)
3 .. Preço do veículo completo
4 .. Valor residual após sete anos (est imativa)
5 Relação valor residual/preço elo novo (k)

2 080,00
13 5 838,38
63 000,00
0,471
0,0 1765
0,43352

6. frc a 1% a/m = (O,Oixi,OI

84

84

)/( 1,0 1 -I)

••

o

7. FVP = 1/( 1,01 )
8. Valor presente elo resíduo = FVPxk
9. Valor presente do custo de capita l (vpcc)
I O. Prestação equivalente ao custo ele capi tal (vpcc/fvp)
li Valor elo veícu lo novo
12. Valor venal co m 1 ano de LISO (IPVA -S P /C F- 42)
J3.Valor venal com 2 anos de uso (idem)
14. Va lo r venal com 3 anos de LI SO (idem)
I S. Valor venal co m 4 anos ele li SO (idem)
16.Valor venal com 5 anos de uso (id em)
17.Valo r venal com 6 anos de uso (Idem)
18. lPVA médio = 0,02 x valor médio
19. Preço do pneu 900x20- 14 + càmara+ protetor
20.Preço do veículo sem pneus

0,204 19
0,79581
0,0 I 405
135 125,62
i OO 000,00
85 700,00
71 500,00
53 000,00
45 000,00
4 1 000,00
I 512, 13
706,65
13 1 598 ,48

8 22. SCANTA R 360H 6X2 COM BAU
I . Preço do veículo com pneus (CP' 43)

135 126,63
1-

7 500,00
7 765,00
I 50 390,63
63 000,00
0,4 19
0,0 1765

2 . Preço ela ca rroçaria (Rodoviária)
3. Preço do tercei ro eixo (CF-43/Anfir)
4. Preço do veículo completo
5. Valor residual após sete anos (estimativa)
6. Relação valor residual/preço elo novo (k)
4
7. frc a 1% a/m = (O,O i x i ,O i s')/( 1 , 0 1 ~ - 1)
lU

8. FVP = 1/( 1,0 1 )
9. Valor present e elo resíduo = f V Pxk
1O. Valor presente elo custo el e capit al ( vpcc)
11. Prestação equivalent e ao cus_!o ele ca1~al (vpcc/ fvp)
12. Valor elo veículo novo
13. Valor venal com 1 ano ele uso (IPVA-SP /CF-42)
14.Valor vena l com 2 anos ele uso (idem)
15. Valor venal com 3 anos ele uso (idem)
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0,43352
O, 18 160
0,8 1840
0,0 1445
I 50 390,63
100 000,00
85 700,00
7 1 500,00

16. V alo r venal com 4 anos de uso (idem)
17. V alor venal com 5 anos de uso (idem)
18. Valor venal com 6 anos de uso (Idem)
19.IPVA médio= 0,02 x valor médio
20.Preço do pneu 900x20- 14 + câmara+ protetor
2 l .Preço elo veículo sem pneus
22.Preço méd io de uma recapagem ( TT-58)

53 000,00
45 000,00
4 1 000,00
I 561,69
706,65
146 150,73
11 3,00

B 23. SCANIA T 360H 6X2 COM l3A U
I . Preço do veículo com pneus (CF-43)
2. Preço da carroçaria (Rodoviári a
3. Preço do terceiro eixo (CF-43/A nfir)
4 .. Preço elo veículo completo
5 .. Va lor residual após sete anos (estimativa)
6 R elação valor residual/preço do novo k)
7. frca l %a/m = (OO i x l Ol h.. )/( 1 0 1 ~.. - l)
8. FVP = J/( 1,0 1 )
9. Valor presente do resíduo = FVP~ _
I O. Valor presente do custo ele capital(vpcê)
11 . Prestação equivalente ao custo de ca pit al (vpcc/fvp)
12 Valor do veícul o novo
13. Valor venal com 1 ano de uso TPV A-S P /CF-42)
14.Va lor venal com 2 anos de uso iclem J
I S. Va lor venal com 3 anos de uso idem
16. Va lor venal com 4 anos de uso idem
17.Va lor venal com 5 anos de uso idem
18. Va lor venal com 6 anos de uso idem)
19.TPVA médio = 0,02 x vél lor médio
20. Preço do pneu 900x20- 14 + cà mara+ protetor
2 1.Preço do veículo sem pneus

133 758 35
7 500 00
7 765 00
149 023,35
63 000 00
423
0,01765
0,43352
O I R327
8 1673
0,0 144 2

o

o

149 023,35
100 000 00
85 700 00
7 1 500,00
53 000 00
45 000,00
41 000 00
I 557,87
706,65
144 783 ,45

B24. CAVALOMECAN1COMF:RCEDES l721S
I . Preço do veículo com pneus (CF-43)

93 992,49

2. Preço da quinta-roda (Anfir)
4 .. Preço do veículo completo
5.. Va lor residual após sete anos (estimat iva)
6 Relação valor residu al/preço do novo (k)
7. frca l %a/m = (O,O i x i ,O i s~)/(I,Oi s~_ l )

2 080,00
96 072,49
46 000,00
0,479
0,0 1765

RI

8. FV J> = 1/( 1,0 1 )

0,'13352

9. Valo r presente do resíduo = FV Pxk
I O. Valor presen te do custo el e capital (vpcc)
11. Prestação equivalent e ao custo de capi tal (vpcc/fvp)
12 Valor elo veículo novo
13. Valor venal com I ano de uso ( I PVA-S P /CF-42)

0,29757
0,79243
0,01399
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96 072,49
55 000,00

14.Valor venal com 2 anos de uso (idem)
15.Valor venal com 3 anos de uso (idem)
16.Valor venal com 4 anos de uso (idem)
17. Valor venal com 5 anos de uso (idem)
18. Valor venal com 6 anos de uso (idem)
19.TPV A médio = 0,02 x valor médio
20.Preço do pneu 900x20-14 + câmara+ protetor
2 1.Preço do veículo sem pneus

49
44
32
38
36

500,00
500,00
223,00
090,00
168,00

I 004,47
478,60
93 200,89

B-25. SEMI-REBOQUE FURGÃO, 2 EIXOS, 13,60 m
I. Preço do implemento sem pneus (Rodovíária)
2. Valor de revenda após 7 anos (I 0%)
3. Valor residual/preço do novo
4. FVA para 84 meses
5. Frc para 84 meses
6. Valor atual do resídu o
7. Valor atual do caj)ital consumido
R, F(ltor mensa l equivalent e
9. Preço do pneu com pl eto
I O. Preço do implement o completo
I I . Preço de uma recapagem
12. Preço de um pneu mais duas recapagens

27 500,00
2 750,00
0, 100
0,43352
0,0 1765
0,04335
0,95665
0.0 16S9
706,65
33 153,20
11 3,00
992,05

B-26. SEMT-REBOQUE FURGÃO 2 EIXOS, 14,80 m
I . Pr eço do implemento sempneus {Rodoviária)
2. Valor ele revenda após 7 anos (20%)
3. Valor residu al/preço do novo
4. FVA para 84 meses
5. F r c J.Ja r a 84 meses
6. Valor at ual do resíduo
7. Valor atun l elo capital consum ido
8, Fator mensal eq uivalent e
9. Preço ele um pneu co mpl eto
I O. Preço do implemento compl eto
11 .. Preço de uma reca pagem
12. Pre_ço elo pneu mai s duas recapagens

-

-

28 800,00
2 880,00
0, 100
0,43352
0,0 1765
0,04335
0,95665
0,0 1689
706,65
34 453,72
11 3,00
992,05

8-27. SE MI-REBOQUE FURGÃO, 2 ElXOS , 15,70 m ( 172 1)
I . Preço do implement o sem pneu s (Rodoviária)
2. Valor de revenda após 7 anos ( I 0%)
3. Valor residual/preço do novo
4. FVA para 84 meses
5. Frc para 84 meses
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30 000,00
3 000,00
0, 100
0,43352
0,0 1765

0,04335
0,95665
0,0 1689
444 ,50
33 556,00
11 2,75
725,00

6. Valor atual do resíduo
7. Valor atual do capita l consumido
8, Fator mensal equivalent e
9. Preço de um pneu I 000x20-1 6 completo
I O. Preço do conjunto com pneus
11. Preço de uma recapagem
l 2.Preço do pneu com duas recapagens

B-28. SEM I-REBOQUE FURGÃO DE 3 EJXOS, 13,60 m
3 1 200,00
2 750,00
0, 100
0,43352
0,0 1765
0,0433 5
0,9566 5
0,0 1689
706,65
39 679,80
11 3,00
992, 05

I . Preço do implemento novo
2. V alor de revenda após 7 anos ( I 0%)
3. V alor residual/ preço do novo
4. FVA para 84 meses
5. Frc para 84 meses
6. Valor atu al do resídu o
7. Va lor atu al do capital co nsumi do
8, Fator mensal equi valente
9. Preço de um pneu I I 00x22- 16 completo
10. Preço do conju nto com pneus
I I . Preço de uma recapagem
12.Preço do pneu com duas reca pagens

B-29. REBOQUE DE 7,60 m (JULI ETA)
24 000,00
2 400,00
0, 100
0,43352
0,0 1765
0,04335
0,95665
0,0 1689
706,65
29 653,20
11 3,00
992,05

I . Preço do im plement o novo
2. Valor residual (I 0% ) após 84 meses
3.Valor residual/preço do novo
4. FVA pa ra 84 meses
5. rrc oara 84 meses
6. Valor atual do resíduo
7. Valor atual do capita consumido
8. fator mensal equi valent e
9. Preço de um pneu I I oox22- 16 completo
I O. Preço do conjun to com pneus
I I . Preço de uma recapagem
12. Preço do pneu com duas recapagens

B-30. DUPLO SEM L-REBOQUE DE 6,72

..

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

Preço do implemento sem pneus (Rodoviária)
Valor de revenda após 7 anos (20%)
Valor residu al/preço do novo
fVA para 84 meses
Frc para 84 meses
Valor at ual do resíduo
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MAlS DOLLY
48 000,00
4 800,00
O, 100
0,43352
0,0 1765
0,04335

0,95665
0,01689
706,65
56 479,80
11 3,00
992,05

7. Valor atual do capital consumido
8, Fator mensal equivalente
9. Preço de um pneu I I 00x22- 16 completo
I O. Preço do conjunto com pneus
11. Pr eço de uma recapagem
12. Preço do pneu com duas reca pagens

B-3 1. DUPLO SEMI-REBOQUE DE 8,60 m MAIS DOLLY
I . Preço elo implemento sem pneus (Rodoviári a)
2. Va lor de revenda após 7 anos (20%)
3. Va lor residual/preço do novo
4. FVA para 84 meses
5. Fr para 84 meses
6. Va lor atual do r esíduo
7. Va lo r atua l elo capital consumido
8, Fato r mensal equivalente
9. Preço de um pneu li 00x22- 16 completo
I O. Preço do conjunto com pneus
I I . Preço de uma recapagem
12.Preço do pneu com duas recapagem

53 000,00
5 300,00
0,100
0,43352
0,01765
0,0433 5
0,95665
0,0 1689
706,65
6 1 479,80
11 3,00
992,05

T3-32. DUPLO SEMl-R f-·T~OQU E DE J 0,00 m MAlS DOLLY
I . Preço elo implemento sem pneus (Rodoviária)
2. Va lor de revenda após 7 anos ( 20%)
3. Valor residual/preço do novo
4. FVA para 84 meses
5. fr para 84 meses
6. Valor atual do resíduo
7. Valor atual do capital consumid o
8, Fator mensa l eC]uiva lente_
- 9. Preço de um pneu I I OOx:Q- 16 completo
I O. Preço do co njun to com pneus
I I . Preço ele um a reca pagem
12. Preço elo pneu co m du as recél pagem

55 000,00
5 500,00
0, 100
0,43352
0,0 1765
0,04335
0,9566<;
0,016 ~

706 ,65
63 579,8 1
I 13,00
992,05

B-33. DUPLO SEMT-REl30QUE DE 12 m MA lS DOLLY
I . Preço do implemento sem pneus (Rodoviária)
2. Valor ele revenda após 7 anos {20%)
3. Valor residual/preço do novo
4. FV A para 84 meses
5. Frc pél ra 84 meses
6. Valor at ual do resíduo
7. Va lor atual elo capi tal consumido
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57 500,00
5 750,00
O, 100
0,43352
0,0 1765
0,04335
0,95665

8, Fator inensal equivalente
9. Preço de um pneu 1 I 00x22-16 completo
I O. Preço do conjunto com pneus
11 . Preço de uma recapagem
12.Preço do pneu com duas recapagens

0,01689
706,65
65 979,80
113,00
992,05

B-34. PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E RECAPAGENS (R$)
ESPECIFIC.

PNEU

C AMARA

900x20-14
1000x20- 16
1100x20 - 16

353,66
389,00
647,25

22,42
38,50
38,60

PROTET.

RECAPE

13,26
17,00
20,80

95,00
11 2,75
11 3,00

TOTAL
484,68
557,25
819,65

Fonte: Indicndorcs dos Transportes 48. Valores médios.

B-35 VlDA UTTL DOS PNEUS RADlAIS
COM UMA RECAPAG EM (km)
85 000
180 000
100 000

Pneus do cavalo mecânico- sem recapagem
Pneus de carretas - com du as rccapagcns
Pneus de caminhões tru cados - com uma recapagem
Font e: TM Operacional, 30/ I I /94

B-36 SALARJOS MEDlOS MENSAlS

R$/MES

Pessoa l de oficina
fvfotoristas el e truques
Motorista s de semi-r eboques
Motoristas de D SRs
Motori stas de Romeui-e-Ju lieta
rncidência de encargos socin is sobre folhn (% segundo CF)
Font e: TM Operacional (com 20% de acréscimo)

B-37 PRODUTlVTDADF. DA
MÃO-DE-OBRA DE OF ICINA

250,00
337,20
366,00
403,00
403 ,00
75,5

VE ICULOS/
PESSOA

I . Caminh ões trucados
2 . Cava los semi-pesados
3. Cam inhões pesados
4. Semi -reboqu es
5. Duplo semi-reboque
6. Reboques
Coefi ciente técni co = 1,755 xVeículos por Pessoa
,,
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3,0
2,5
2,0
12,5
10,5
17,0

COEF IC.
TÉCN ICO
0,585 0
0,7020
0,8775
O, 1404
O, 167 1
O, 103 2

B-38 CONSUMO DE PEÇAS E
MATERIAL DE OFICINA

.

%SOBRE
PREÇO

1. Caminhões trucados
2. Cavalos mecânicos e caminhões pesados
3. Reboques, semi-reboques e dollies
VALORES ESTIMADOS

0,830
1,400
0,4 17

QUTLOM.
BÁSICA
10 000
10 000
10 000

B-39. PREÇOS DE COMBUSTIVETS E LUBRIFICANTES
COMPONENTE
Oleo diesel
Oleo de câmbio e diferencial
Oleo de cárter
FONTE: Custos & Fretes 43, jan. 1995.

UNIDADE
litro
litro
litro

PREÇO (R$)
0,342
2,44
J,OO

B-40. CONSUMO DE COMBUSTIVEL (litro/km)
I. Caminhões trucados (estimativa)
2. Cava lo semipesado MBR 172 1 S
3. Cavalo T 360 H (estimat iva)
4.Scnnia R 360 H (TM Operacional)

0,3 125
0,3 333
0,4274
0,43337

B-41.

ÓLEO DE CÁRTER: CONSUtviOS E
INTERVALOS ENTRE TROCAS

16,5
16,5
34,0
34,0

I . Caminhões VvV J4220

2. Caminhões MBB 172 1 S
3. Cavalo MBB-193 5 S
4. Cava lo Scania R 360TT

gcj~·s U~~f6~ uf

t A~~b~RE~~i1<_]

CA ~~~lpR

TROCAS

CONSUMO
(LITROS)

1. Ca 111inh õe~ V\V 14220
2. Caminhões M BI3 172 1 S
3. Cavalo M1313- 193 5 S
4. Cava lo Scani a R 360 H

CONSUfviO
(LI TROS)
I 0,3

10,3
34, 5

23 ,0

INT ERVALO
(km)
lO 000
lO 000
lO 000
lO 000

TNTERVALO
(km)
20 000
20 000
20 000
60 000

FONTE: Tl\1 OPERACIONAL

km

B-43. INTERVALOS ENTRE LAVAGENS
1. Ca minhões V'vV 14220
2. Ca minhões MBB 172 1 S
3. Cavalo MI313 - 193 5 S
4. Cavalo Scania R 360 H

4
6
6
6

FONTE: TJ\l OPERACIONAL
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000
000
000
000

ANEXO C

LEGISLAÇÃO AMERICANA
SOBRE PESOS E DIMENSÕES
SURFACE TRANSPOR TATION ASSISTANCE ACT OF 1982.
Public Lmv 97-424, 9 7th. Congress, j rm. 6, 1983

(.\~tal.

2097).

VEHICHE }JIEI GH T, LENGTif AND JV/DT/1 L/JltffTATIONS

(SL!,'C. I 33 (a) Seclion I 27 r?( fil ie 23 o.f lhe United Slates Code is
al/lended In rcad:
"ParaJ:Ntplt 727. Velticle weigltt limitations - f11terstate .s:)lstem
"(a) No .funds autlwrized to he OfJJJropmted.for any.fisca/ year 1111der prrw isio11s <?( the
Fedemi-A id-1/ighu ·r~)' Act (?( IY56 s/w /1 be aportioned /v any Stote wich does 1101
perm il lhe use of lhe National .)),stem <?l lll ferstate mui De.fe11se I liglnt•ays ll'ithill its
boundaries by vehic/es ll'ilh a ll'eighl q( fii'CII~)' tlwu.m11d pou11cls carried 011 m~)' one
a.r/e, inc/Jf(/inK C!l?(orcement tolemnces, mlll ll'ith a ta11dem ax/e ll'ei~ht o.f thirty-.four
t/wusa/1(1fHJIIIIdY, inc/uding Clt(orcement tolem11ces, ora f.[I'Oss ll'eight r?( a/ /east eigh~l'
thousancl p o1111ds for l'ellic/e combinatio11s o.f .fil'e ax/es or more. 1--/oll'e ver. lhe
maxinntlll gross II'CiJ;hl to he u//olt'ec/ by uny Stote for l'ehic/e usiiiK the National
.S),stem <?( flllerstate De.fel/se Highll'ays s/w /1 he twenty thousand poum /s canied on one
a.rle, inc/uding Cl?(orcement to/erallces, m1CI a Iam/em a.rle 1re i~ht c?f th ir~)'-four
thousaiJ(/ pounds, illcluding eJtforcemelll to/emnces, mlll with 011 overa/1 maxillll/111
gross weighl, inc/udi11g Clt(orcemellfloleraJI(:es, 011 a group r?( two or more co!lsecutive
axles produced by OfJfJ/icatioll qf lhe .fo/loll'illg .fomlllla:
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LN

W = 500(--+ 12N +36)
N-1

where W equals overal gross weight of cmy group of two or more consecutive a.rles to lhe
nearest.five lwndred pounds, L equals elistance in feet hetween lhe extreme (?f any group o.f
two ar more consecutive a.rles, anel N equals number l?[ a.rle in group under considemtion,
except that two consecutive seis of tandem a.rles me~)' cm·ty a gross load qf thir~v-four
thousand pounels each providing lhe o vem// distance belll'een lhe .first anel lhe last a.rles q/
suc/1 conseculil'e seis (?f tandem a.rles is thirty-six feet or more: (Pmvielec/) That such
Ol'era/1 gross weight may no! exceed eight tlwusand pound<;, inc/uding ali el!(orcement
tolemnces, exceptfor those vehicles and /oads wich cm11wt be easi~y dismantled m· dil'ided
anel which have been issued .\pecia/ permifs in acconlance with aplicable State laws, or lhe
corresponding maxillllfl/1 IFeights permitted vehicles using lhe public highways q( such State
under laws or regulation established by apropria/eStale authority in effect on Ju~y I , 1956,
except in lhe case qf ovem/1 gross weight (?f m1y group qf fllto or more conseculil'e a.rles, on
lhe date qf enactmenl q( lhe Federal-A id Highwr~)' A mendements q( 19 7-1, wichever is lhe
greater. Any muount which is withheld .from apportionme11t to m1y State fJ/II'Slfmlf to lhe
foregoing provisions shalllapse. This seccfion shall11ol be co11slmed to deny aportionmenf
to any State al/owing lhe opemtion ll'hithin such State q/ m~)l l'ehic/e ou comhi11atio11s
thereofwhich lhe State determi11es could be lcfll:(ully opemted within such State on.!uz)', 1,
1956, except in the case q/ the overa/1 gmss weighf l?( rmy group of two or more
co11secutive a.rles, 011 lhe date c?( enacfmellf l?( lhe Fedemi-Aid 1-lighwr~)l Ame11dments c?f
197-1. With re.~pecf to lhe State l?l HmFaii, lml's or regulations i11 e.ffec f 011 Febmm y 1,
1960, slw/1 be applicable for lhe purposes c?f this secfion in lieu c?f' those in (:f(ecl on Juzy,
1, 1956. rVith re.specf to lhe Stafe l?{ ivlichigan, laws OI' regulations in effecl 011 /'vk~y I,
1982, sha/1 be applicahle.fár the JnflyJoses l?{ tllis suh-sectio11.
"(h) No Stafe mc~y e11act or et!force m~)l law de1~)1i11g reaso11able access to motor l'ehic/es
suNetc to this til/e lo allllfrom lhe lntersfale Higlllt 'C~) ' S),slc!/11 lo terminais andfacililiesfor
food, .fue/, re;){{il's m/(/ resf. "

LEJVGTH L!JHJTATJONS OF FEDERA!~ LY ASSJSTED HIGIJW/ tY
(.)'/~'L·

41I)

"(a) Nu Slofe sha/1 esfahlish, mainlain, or el!/(>rce lll~)l regulotion l?( commerce which
imposes a ve/iic/e /ength limilafion l?{ less thcm for~)'-eight feets q/ lhe semi-trailer uni!
operating in a tmck lractor-semitrailer comhi11ation, m/(1 l?l /ess tha11 fll'en~v-eiglit feef on
lhe lenghl (?f m~)' semifmiler 011 fmiler 1111if o;Jemting i11 a lmck tmctor-semitmi/er-lrai/er
combination on m~)' seKmenls qlthe National S)1slem l!/ lnlerslafe mlll /Jefense 1-/iglllt'C~)IS
ml(/ t/wse classes q/'q11al((y ing Fedemi-Aid Primmy .\)•.\·tem Highways as desig11ated hy the
Secretmy, pursuant to suhsectio11 (e) qf this section.
(b) Length limitalio11s estahlished, mainfened, or el!/áreced l~31 lhe Stafes 1111der suhsecfion
(a) q( this section sho/1 a;>p~)l solezy to the semitmiler or tmi/er or tmilers mu/nof to a
tmck tmcfor. No Stale sha/1 establish, maintain, or el![orce m~)l regulation (?/ commerce
ll'hic/i imposes m1 ovem/length limitafioll 011 commercialmolor vehicle opemfing in fmcktmclor semilmi/er 011 fmck trator semilrailer , lmiler combinations. No Stafe slw/1
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establish, maintain, or eJ?force any regulation o.f commerce which has lhe e.ff ect o
prohibiting lhe use of lrailers and semitrailers of such dimensions as those that were 0 11
actual m 1 /au:fu/use in such State 0 11 Deceber I , 1982. No Slale sha/1 stablish, maintain or
eJ!force reg ulalion qf commerce which has lhe e.ffecl of prohibiling lhe use qf exisling
trailers or semilrailer, qf up lo twenty-eight and one-ha(f.fe el in /eng th, in a tmck tractorsemitrailer-lrailer combination [f tlwse lrai/ers or semilrai/ers were actual/y and lau:fully
operating 0 11 December 1, 1982. within a six~)1-;five-fool overa/1/eng th limil in any Stale.
(c) No Stale sha/1 prohibil commercialmolor vehicle combinalions consisling of a tmck
tractor m ui two lrailing units 0 11 any segmenl of lhe National S)1stem of lnterstate mui
D e.fense Hig hways, and those classes (?f qual[fying Federal-aid Primmy .~)~stem highu ·r~)'S
as designated by lhe Secretm y pursuantto subsection (e) qf this section.

(l.l) The Secreta1y is authorized to establish mies to implement lhe p rovisions qf this
seclion, m 1 to make such determinations as are necessm y lo accommodate .\jJecialized
equipamenl (including . but no/ /imited to, au/omobile lm/1.\porlers) subjetc to susections
(a) mui (b) (?f this section.
(e) (1) 'lhe Secretmy sha /1 de.\g inate as qual[fying Federal-A id Primmy S)1stem highways
sul?iecl to lhe p rovision (?f suhsections (a) mui (c) those Primmy .S)1stem highwr~)' that are
capable (?f sqfeOI accomodating lhe vehicle /engths setforth therein.
(2) 771e Sec;retmy s!Jul muke u 11 i11iliul determinalion C?f which classes (!f highwr~ys s/7((1/ be
designated p ursuanl lo pamgra1Jh ( /) ,,·ithill 90 days (?f lhe date qf enactamenl C?f this section.
(3) The Secretmy sha /1 enacl .final mies p ursuanl to pamg raph (/) no /ater t/w n /wo
lwndred and se venty dr~w; .from lhe date o.f enactemenl (?f this section mu.lmr~)l re vise such
m/es.from time to lime thererrfter.

(0 For lhe P'"'lJoses (?f this section, "tmck lm clor ,. s/101/ he de,fined as lhe no11carg o
crm :)'ing poll'er unitthal opem /e.\· in comhinalion with a semilrai/er or trailer, except tlw t a
lmck lraclor and semitrai/er engaged in lm/1.\portalion (?f 011/omohi/es may trm l.\porl
motor 1•ehicles on pari C?f tlw JWII'er uni/.
(g) 'lhe ;m)\lisions qf this section sha/1 take cffi!Ci nine~)l dro's r[/ierthe date C?f enactment (?f'lhis til/e.
(h) 'l he lenght limilalions descrihed in this seclion sha/1 be exc/usil·e (?f sqfe~)l mui eneJRY
conserl'(f/ion de1•ices, s11ch as rear l'ieu· mirrors, /um signo/ lamps, marl<er lmllfJS, steps mui
hallllho/d\· .for en!J)' mui <'KI'<'s'·· j h•xihle fmder extensions, mudflatJs mui splash mui .\~Jrr~\ '
s11pres.mnt dewces. /oad-ll!duced llre lmlge, re,frigem ted units or air compressors, mui 01her
devices, 11oflich the Secretm y mr~)' inteq ;rel as 11ecessm y for sr!(e mlll efficient opem tion (?l
commercial motor 1·ehicles, excepl lhaf 110 de vice excluded um ler this su/;section .fi'om lhe
limitations (?f this section sha/1 hare !~)' its design or use lhe capahili~)' lo can y cm 'J.!:O.

ACCESS TO THE JNTERSTA TE SYSTE1H
( SEC. -1 12)

•)

No Stale mr~y enacl or eJ?force any /ali ' cle11y ing reasonable acc:ess to commercia/ motor
l'ehicles sul?ject to this til/e he/H'c>en (1) lhe /11/erstate mlll 1Je.{e11se Highii'C~)I .\)1stem m ui
any other qua /dj1illg Fedem/-aid Primm y .S),stem highll'ays, as desig 11ated by lhe Secretmy,
and (2) terminais. .facilities .for food, f ue /, retJairs a11d rest, m ui points (?f loadi11g mui
unloadingfor lwuselwld~· good,· carriers.
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ENFORCEMENT
(SEC. 413)
The Secretmy, or, 011 lhe request o.f lhe Secretmy , lhe Allom ey General o.f lhe United
States, is authorized a11d directed to illslilute any civil action.form ii?ÍIIIIC!ive relie.f as may
appropriate to assure compliallce with lhe provisio11s qf this til/e. Such actio11 may be
illslituted i11 any districl court l?( the United States in a11y State where such relie_f is
required lo assure compliance with the terms qf this til/e. /11 m~)' action under this sectio11,
lhe com·t sha/1, upon a fJroper showing, issue a fempormy restraini11g arder or preliminmy
or permane11t ii!ÍIIIIcfion. In cu1y such action, the court may also issue a mandato1y
iJ?junction commanding any State or person to comply with any app/icahle provision o.f this
til/e, or any mie issued under authori~)' o.f this til/e.
FONTE: TRI3-SR 2 11 [ 1986, p. 223-227].

,,
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ANEXOD

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
DE PESOS E DIMENSÕES
RESOLUÇÃO N° 40/75 1 DO GEIMOT2
Dispõe sobre a relnção potência/peso dos veículos nacionais.
"Art. I. Os registros de Peso Bruto Total e Capacidade Máxima de Tração a serem concedidos
pelo conselho de Desenvolvimento Industrial, para todos os veículos de carga do ano de f.-lbricação
1978 e seguintes deverão atender ao índice mínimo de 6 e.v./t DIN 70.020 ou equivalente.
( ... )

RESOLUÇÃO CONTRAN N° 631/84 3
Dispõe sobre requisitos necessá rios à circulação de cornbinação de veículos.
A1 t. 1. As cu lllbina<,:õe:. ele veículos om mais de 2 (duas) unidades, incluída « unidade
tratora, só poderão transitar portando Autorização Especial, concedida pela autoridade com
jurisdição sobre a via.
Art. 2. Para a concessão de Autorização Especial, a autoridade de trânsito deverá
observar os seguintes requisitos mínimos:
I - a combin ação el e veículos não poderá possu ir peso bruto total superior a 73 (setenta c
treis) te seu comprimento não ultrapassará a 30 (trinta) m;
li - os limites legais de peso por eixo, previstos nos artigos 82 e 383 do RCNT 4;

"

1 De 22 de maio de 1975.
2 Gmpo Executivo da Indústria Automotiva
3 De 25 de mnio de I ')8-t.
-t Veja esses nrtigos mnis adinntc.

278

"

III - compatibilidade do limite da capacidade de tração, determinado pelo fabricante do
veículo, com o peso bruto total autorizado;
IV - as combinações serão equipadas com sistema de freios conjugados entre si e com a
unidade tratora;
V - o acoplamento das unidades, além do sistema de engate especial deverá estar
reforçado com correntes ele segurança ou cabos de aço de segurança;
VI - possuir sinalização especial prevista na Resolução n. 603/82, estar provida de luzes
laterais, colocadas em intervalos regulares ele no máximo 3 (treis) m entre si, que permitam a
sinalização do comprimento total do conjunto;
VII - vias públicas a serem utilizadas, indicando seus trechos e quilometragem.
Parágrafo 1°. A unidade tratora dessas combinações de veículos deverá ser dotada de
dupla tração, podendo, a critério da autoridade ele trânsito, ser concedida a Autorização
especial para o uso ele veículo trator de tração simples, tendo em vista o tipo de via, os
aclives, ·o peso bruto total, o tipo de pavimento, constante do projeto específico
demonstrando que a combinação utilizada vencerá, em condições adversas, as rampas
existentes.
Parágrafo 2°. A critério da Autoridade responsável pela concessão de Autorização
Especial. na vias de duplo sentido de direção com fluxo de trânsito de alta velocidade,
poderá ser exigida a ex istência de faixa adicional para veículos lentos nos segmentos em
rampa com aclive e comprimento superior a 5% (cinco por cento) e 500 (quinhentos) m
respectivamente.
Art. 3. O trânsito de combinações de veículos de que trata esta Resolução será feito no
período compreendido entre as 6:00 e às 18:00 h e sua velocidade não poderá ultrapassar 60
(sessenta) km/h.
Parágrafo 1°. Nas vias com pista de sentido único de circul ação, dotadas de separadores
fisicos, que possuam 2 (duas) ou mais faixas de trânsito no mesmo sentido, poderá ser
autorizado o trânsito noturno de combinações de veículos.
Parágrafo 2°. Em casos especiais, devidamente justificados, poderá ser autorizado o
trânsito noturno do referido veículo, nas vias de pista simples com duplo sentido de
circulação, observados dentre outros os seguinte requisitos:
I - traçado ela via e sua condições de segunmça, especialmente no que se refere à
ultrapassagem dos demai s veículos;
IT - intensidade do flu xo de tráfego;
111 - projeto técnico do conjunto transportador, devidamente assinado por
profissional habil itado, contendo:
1 - planta dimensional ela composição;
2- fotos ela composição mostrando a sinalização exigida;
3 - memorial descritivo do projeto indicando: a) peso bntto total e capacid ade máxima
de tração determinada pelo fabricant e; b) gráfico demonstrativo da curva de desempenho do
veículo em aclives; c) compatibilidade da força de aderência e da capacidade de rampa com
o peso bruto total; d) capacidade de frenagem; e) sistema de engate; t) dimensão de cada
unidade e do total da combinação; g) carga útil legal.
A11 . 4. A Autorização Especial de Trânsito será válida pelo prazo máximo de I (um) ano

,,
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Parágrafo único. Por ocasião da renovação de Autorização Especial, a combinação de
veículo será submetida à vistoria competente, objetivando veriticar possíveis alterações e/ou
desgastes das condições previstas.

LEI N° 7408/855
Permite a tolerância de so;., (cinco por cento) na pesagem de cargas em
veículos de transporte.
"Art. I. Fica permitida a tolerância máxima de cinco 5% (cinco por cento) sobre os
limites ele peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície elas vias
públicas.
"Art. 2. Somente poderá haver autuação, por ocasião da pesagem dos veículos na
balanças rodoviárias, quando o veículo ultrapa ssar os limites fi xados nesta Lei.

DECRETO N° 98 933/90 6
Altera dispositivos do Código Nacional de Trfinsito 7•

,,

Art. 79. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transit ar com peso bruto total
combinado superior a fixado pelo fabri cante, nem ultrapassar a capacidade máxi ma de tração
da unid ade tratora.
"Art. 8 1. As dimensões autorizadas para veículos, com carga ou sem ela, são as seguintes:
I- largura máxima: dois metros e sessenta centímetros (2,60 m);
If - altura máxima: quatro metros e quarent a centímetros (4,40 m);
ITT - co mprimento total :
a) veículo si mples: treze metros e vint e centímetros (13 ,2) m);
b) veícul os articulados: dezoito metros e quinze centímetros ( 18, 15 m);
c) veículos com reboqu e: dezenow Jll t::IIOs e oitenta l:enlímell o ~ ( 19,80 m).
Par. I. Nos veículos si mpl es, o comprimento do balanço traseiro deverá ser inferior à
metad e da distância entre os eixos ex tremos.
"Art. 82. São fixado s os seguintes limites máxi mos de peso bruto total e peso bruto
transmitido por eixo de veículos às superfícies das vias públicas:
I -Peso bruto total por unidade ou combinação ele veículos: 45 toneladas;
11 - Peso bntto por eixos isolados: IO t;
III - Peso bruto por conjunt o de dois eixos em tandem, quando a cl istància entre os dois
planos verticais que cont enham os centros das rodas for superior a I,20 m (um metro e vinte
cen tímetros) e inferior ou igual a 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros): 17 toneladas;
5 De 25 de novembro de 1985.
6 De 7 de fevereiro de 1990.
7 Dccrelo 11. 62127. de I G de janci ro de 1968.
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IV - Peso bmto por conjunto de dois eixos não em tandem, quando a distância entre os

dois planos verticais que contenham os centros das rodas for superior a 1,20 m (um metro e
vinte centímetros) e inferior ou igual a 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros): 15
toneladas;
V - Peso bruto por conjunto de três eixos em tandem, aplicável somente a semireboques, quando a distância entre os três planos verticais que contenham os centros da s
rodas for superior a I ,20 (um metro e vinte centímetros) e inferior ou igual a 2,40 m (dois
metros e quarenta centímetros): 25,5 toneladas;
VI - Peso bruto por conjunto de dois eixos, sendo um dotado de quat ro pneumáticos e
outro de dois pneumáticos, interligados por suspensão especial, quando a distância ent re os
dois planos verticais que contenham os centros das rodas for superior a I,20 m (um metro e
vente centímetros) e inferior ou igual a 2,40 (dois metros e quarenta centímetros): 13,5
toneladas.
Par. I0 . Considerar-se-ão em tandem doi s ou mais eixos que constituam um conjunto
integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motri z.
Par. 2°. Quando em um co njunto de dois eixos, a distância entre os dois planos verticais
paralelos que contenham os centros elas rodas for superior a 2,40 m (dois metros e quarent a
centímetros), cada eixo será considerados como se fosse isolado;
Par. 3°. Em qualqu er pa r de eixos ou conjunto de três eixos em tandem , com CJUatro
pneumáticos cada, com os respectivos limites legais de 17 toneladas e 255, toneladas, a
diferença de peso bruto total entre os eixos mai s próximos não deverá exceder a I 700 kg
(mil e setecentos quilogramas).
Par. 4°. Na fiscalização dos limites fixados neste artigo, levar-se-ão em conta os excessos
sobre os eixos ou conjuntos de eixo e sob re os pesos brutos totai s de cada veículo, de que o
que o excesso final retlita o somatório de todos eles, para fins de apli cações da multa
prevista par. I. do arti go 189.
Par.5o. Os veículos ou combinações ele veícu los com peso bruto total superior ao fixado
no it em Is poderão obter autorização especial para transitar, desde que não ultrapassem os
limites de peso por eixo ou conjunto de eixo, ou o seu CCJuivalent e em termos ele pressão a
ser transmitida ao pavimento e não inCrinjam as condições técnicas elas obras de <lrt e
rodoviárias constantes elo roteiro a ser percorrido.

"

"At I. 83. Os limites máximos de peso bruto por etxo c por conj unto de etxos
estabelecidos no artigo anterior só prevalecem:
r- Se todos forem dot ados de, no mínimo, quatro pneumáti cos cada um ;
li - Se todos os pneumáticos de um mesmo conjunto de eixos forem da mesma rodagem e
cél lçélrem rodéls do mesmo diâmetro;
Pélr. 1° - Nos eixos isolados, clotéldos dois pneumáticos, o limite máximo de peso bru to
por eixo será de seis toneladas;
Par. 2°. A adoção de eixos com dois pneumáticos com banda ex tralél rga soment e será
admitida após a aprovação pelo Conselho Nacionél l de Trânsito, ouvidos o Ministério de do
Desenvolvimento ela Indústria e Comércio e o Ministério dos Transportes, através de seu
órgão rodoviário, para o estabelecimento dos limit es de peso a serem transmitidos às
su perfícies das vias públicas.
8 Nota do Autor: 45 t.
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"Art. 84. Nenhuma combinação de veículos poderá constituir-se de ma1s de duas
unidades, incluída a unidade tratora.
"Art. 85. Para os veículos ou combinações de veículos que transportam carga indivisível e
que não se enquadram nas condições de pesos brutos máximos estabelecidos nos artigos 82
e 83 deste Regulamento, poderá ser concedida autorização especial, com prazo certo, válida
para cada viagem.
"Art. 189. As infrações punidas com multas classificam-se, se acordo com a sua
gravidade em quatro gmpos:
Grupo 4 - as que serão punidas com multas de valor de cinco por cento (5%) do maior
salário-mínimo vigente no país por duzentos quilos (200 kg) ou frações de excesso.
Par. l Os excessos aos limites de peso fi xados neste regulamento serão punidos com
multas de cinco por cento (5%) do maior salário-mínimo vigente no país, por du zentos
quilogramas (200 kg) ou frações de excesso.
Par. 2°. A multa será aplicada em dobro, quando houver rei ncid ência na mesma infração,
dentro do prazo de um ano.
"Art. 190. Sem prejuízo da multa fixada no artigo anterior, o veículo C]ue transitar com
excesso de peso soment e pode prosseguir viagem após descarregar o que seja superior:
a) ao limite fixado no item 19 elo artigo 82:
b) a mil quilogramas sobre o limite fi xado no item ll 10do artigo 82, atendida s as condições
prevista s nos it ens I e 2 do artigo 83 11 ;
c) a quinh entos quilogramas sobre o limite decorrente ela situação prevista no parágrafo
único elo artigo 83 12
cl) a setecent os e cinqüent a quilogramas por eixo elo conjun to de eixos, sobre os limites
fi xados nos itens lH e TV do artigo 82 13
e) ao limite diferencial de mil e setecentos quilogramas , para o caso de que trata o
parágrafo terceiro elo artigo 82 1•1.
0

.

,,

.,

MINUTA DE RESOLUÇÃO DO CONTRAN
Art. I. - As combinações ele veículos com mais de dua s unidades, incluída a uni dade trato ra,
só poderão transitar portando aut ori zação especial concedida pela au toridade com jurisdição
sobre a via.
Art. 2. - Para a concessão da autorização especial, a autoridade de trânsito deverá observar
os seguintes requ isitos mínimos:

"

,,

Peso bmto total ele ~ 5 1.
I O 1 para um eixo simples.
Quatro pneumcíticos ele mesma rodagem calçando roelns do mesmo diâmetro.
E ixo com dois pneum<Íticos.
JJ Conjuntos de dois ou três eixos em tandem .
14 Diferença entre os pesos brutos de dois eixos em tandem.

9
JO
11
12
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I - A combinação ele veículos não poderá possuir peso bruto total superior a 74 toneladas e
seu comprimento não poderá ultrapassar 30 metros;
11 - Os limites legais de peso por eixo previstos no RCNT;
III - A compatibilidade do limite da capacidade de tração da unidade tratora, determinado
pelo fabricante desta, com o peso bruto total autorizado;
IV - As combinações serão equipadas com sistemas de freios conjugados entre si e com
unidade tratora, sendo obrigatória a utilização ele câmaras de freio tipo mola-acumuladora
(ou sistema similar) e freios com ajustagem automática em todos os eixos elas unidades
reboca elas;
V - O acoplamento das unidades, quando não correr com pino-rei conforme NBR-5548, e
quinta-roda, deve estar reforçado com correntes ou cabos ele aço de segurança e ser através
de engates dos tipos:
a) Engate para forças hori zontais (tração) do modelo automático, conforme NBR11410/14 11 ou do modelo manual( ... ).
b) Engate por força s vert icais c horizontais(... ).
VI - A fixação da lança de tração (cambão) ao chassi do dolly deve ser do tipo pivotado ( ... )
quando o ca mbão for acoplado a um dos modelos ele engate descrit os it em V.a, e do tipo
rígido( ...) quando o cambão ror acoplado ao tipo de engate descrito no item V.b.
VI [ - Possuir sinalização especial prevista na Resolução 603/82, estar provida de lu zes
laterais, colocadas em int ervalos regulares de no máx imo 3,0 metros entre si, qu e permit am
a sinali zação do compriment o total do conjunto;
VIII - A compatibi lidad e elos trechos e quilometragens solicitadas com a co mposição
proposta.
'•

Parágrafo I0 . - A unidade trC1 tora da composição deverá ser capaz de vencer aclives de 6%,
considerando-se um coefi cient e de C1trito pneu/solo c uma resi stência ao rolamento de 0,45 e
11 kgf/t, respecti vament e, um rend imento dC1 transmi ssão da unidade tratora de 90%.
Parágrafo 2°. - A critério da autoridade responsável pela concessão da autori zação especial,
nas vias de duplo sentido de direção, poderá ser ex igida a ex istência ele fai xa adiciona l para
veícu los lent os nos seguiment os em rampa co m aclive e compri ment o superi or a 5% c SOO
m, rcspcctivélmente;
IX - Deve ser comprovado o desempenho cléls combinações at ra vés de testes de ca mpo (ex:
manobrabilidade, capacidad e de fl·enélgcm, distribuição de cargas, estabilidad e ele) por parte
do Órgão competent e, com exceção elas configurações elo anexo I.
Art. 3. - O I rânsito ele combinações ele veículos de que I rata esta Resolução, excetuando-se
o mencionado no parágrafo I o. deste artigo, esta rá limitado a uma velocidade máxima de 70
km/h e poderá ser feito sem ressa lvas durant e o período entre 6 e 18 h, com as seguint es
resl rições cnl re as 6 e 18 hor::ts:

"

a) Em rodovias de pista simples, um VHM (Volume Horário Máximo) de até 350 veículos,
volume este medido nos dois sentid os c no inte1va lo entre as 18 e 6 horas, obse1v ados os
seguintes requisitos:
I - Traçado ela via e suas co ndições de segurança, especialment e no que se refere a
ultrapassagem dos demai s veícu los;
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11 - Colocação de placas de sinalização em todo o trecho advertindo os usuários sobre a
presença de veículos longos.

b) Em rodovias ele pista dupla, com duas ou mais tàixas contínuas de trânsito com sentido
de circulação único.
Parágrafo 1o. - Combinações ele veículos conforme itens I e 4 do anexo 1, com
comprimentos até 19,80 m terão permissão para trânsito diuturno e velocidade máxima
definida pela via.
Art. 4 - Ao requerer a concessão ela Autorização Especial, o interessado deverá apresentar:
I - Documento de porte obrigatório de todos os veículos envolvidos;
Em caso de veículo alienado ou situação semelhante, o solicitante deve apresentar
também os documentos comprobatórios ela propriedade do veiculo.
II - Relação de vias a serem percorridas, com início e fim ele trechos.
JTI - Projeto de viabilização técnico/legal da combinação de veículos, devidamente assinado
por engenheiro responsável , sendo obrigatório o vínculo empregatício ou de assessoria com
o solicitante da AET. O projeto de viabilização deve conter:
a) Desenho dimensional da combinação, contendo indicações de comprimento tota l,
distância en!re eixos, largtml int ertHt e ex terna dos compartimentos de carga. balanços
dianteiro e traseiro, dimensões dos pneumáticos, luzes de advertência, identificação da
unidade tratora, altura máx ima, largura máx ima, placa traseira de advert ência (se
necessária), peso bruto total combinado, peso por eixo e ca rga líquida.
Obs- Deverão ser indicados isoladamente os pesos incidentes em cada eixo de tração;
b) Cálcul o demonstrativo da capacid ade ela unidade tratora da composição de vencer rampas
até 6,0% com o PBCT requerido, consiclerando-se os parâmetros estabelecidos no parágrafo
I o. o item Vlii elo at1igo 2(1. e conto rmc a fórmula do anexo 11;
c) Gráfico demonstrativo da s velocidades que a unid ade tratora da composição é capaz de
desenvolver para aclives de O a I 0%, considerando-se os parâmetros estabelecidos no
parágrafo I o. do item Vllf do artigo 2";
cl) Capacidade de frenagem;

c) Cálculo de resistência do!i engates não

1101 maliLados, relt~1 i do~

no it em V do artigo 2"

( .. .);
f) Desenho de arraste e varredura, conforme Norma SJ\E J6958, acompanhado do

respectivo memori al de cálculo;
g) Cópia autenticada do contrato de víncu lo empregatício e/ou assessoria do engenheiro
responsável com o solicitcmte.

"

Parágrato I". - É concedido ao requerente o direito de so licitação de uma pré-autori zação
ele trânsito que visa garantir que, se aprovada e atendidas as demai s exigências desta
Resolução, obterá a AUTORIZAÇÃO ES PECIAL DE TRÀNSITO (AET) para o
transporte solicitado, respeitando-se o prazo de va lid ade ctennido no artigo 5°. Para requ erer
a pré-autorização, o solici tante deve fornecer os dados constante elos it ens LI , li I. a, lll.b e
do artigo 4°.
Art. 5°. - A Autorização Especia l será válida pelo prazo máximo de um ano.
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Parágrafo I0 . - Para a concessão de autorização a veículo com mais de um ano, ou por
ocasião da sua renovação, a combinação de veículos deve ser submet ida a vistoria técnica
pela autoridade competente, objetivando verificar possíveis alterações e/ou desgastes das
condições previstas.
Parágrafo 2°. - As autorizações especiais e renovações só serão concedidas para veículos
com até dez anos de uso, contados a partir do seu ano de fàbricação .
Art. 6. - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revoga a Resolução
63 I/84 e demais disposições em contrário.

ANEXO/I
Cálculo da capacidade de rampa:
i

FI

= 1 oG

R ,.
1o

i = Rampa máx ima em %
G = Peso brut o total co mbinado (I)

Rr= Resistência ao rolament o ( li kgl/ t)
Ft = Força de tração em kgf, determinada da seguinte forma:

,,

Ft = Tm. Í .:. it~ . 0, 9/Rd
Fat~ = P. p
Se Fr < Fat~ --7 Ft = Ft
Se Fr > F ad --7 Ft = Fat~

r,

- Força na roda (kgl)
Tm = Torqu e máximo do motor (kglx m)
T., = Ma ior relação ela redução da caixa de câ mbio
1<~ = Relação ele redução no eixo traseiro (total)
Rt~ = Raio dinâmico elo pneu do eixo de tração (m)
F ad = Força de adercncia (kgf)
P = Somatório dos pesos incident es nos eixos de tração (kgf)
I' = Coefi cient e de atrito pneu + solo (0,45)

,.
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ANEXO E

Ofícios recebidos do DNER e dos DERs sobre
critérios para concessão da Autorização Especial de Tráfego
para veículos combinados longos, em resposta a questionário
enviado a todos eles.

(•

h

o
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MlNlST.ÉRIO DOS TRANSPORTKS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ES'fRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES ftODOVlÁRlAS

OFÍCJO W 6fi195 - OORo I DES'f
Em

.~6)QL11995

DO: CHEFE DA DEST

AO: Sr. NEUTO GONÇALVES DOS REIS

Em resposta a Vossll solicitação, atrávés carta de 19.0 l.95, temos a informar:
l.

O veículo especial wm tr.tção 4x2 está limitado ao peso bn1t0 tot;sl combinado - PBTC de
57 t, c a lim.itaçâ.o de seu comprimento em f!té 1Y,80 m lhe rcm1itc trânsito diuturno.

Esse tipo de veiculo e regido pela Resolução 631/~4 - CONTRAN que lhe impõe a
necessidade do porte de AET, c~ todas as restrições nela coutida.
2.

O veículo especial tem seu limite de PDTC fixado em 73,0 t c assLm sendo não está sujeito
ao recolhimento da tarifa de utilização de via - T UV oobrada para os veículos oom PBT
superior a 45 t

,,
3.

A ResoluÇ<'ío acima citada deixa a critério da autoridade de trfulsito a \Jtill.zaç-ão do veiculo
trator •1x2.
O DNER., como autoridade de trânsito, permite para wmbinações de veiC11los c.om PBTC de
até 57 t a utilização de veiculo tmtor com t.rMãOsimples desde que at\:ndida.<: as exigências
da crtada Resoluçf(o.

4.

A Rcsolu~o Rcima ·itada, e11ida especificamente da ~mbinação de veículos.
A utili ?aÇ:lo do pneu cx.t.m-largo é rcgulannentado pela Re-solução 7'õ7 de l 1. I0.94 CONTRAN .

Atenciosamente,

Engo Emerson Rozendo 'atgado
Chefe da DEST
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
GABINTE DO DIRETOR GERAL

01~j / 95 · - DG .

OF .nQ

B~l o

Ho,.- í :r.unte: , 17 el E

Ref . =

..

de 1995.

Quest i on<it·io
e ncaminhado ao OEI~/MG pc;· l o
Dec><n·tamento
Tr <.~ ll!>r>orte s d<l USP/Esco]a dl': Engenh~l'"i iil de Sao Ca1· ln r;.

SP.IJ IJ OI'"

,,

jan~;it'"o

Eng enhe i

d<~

I'" O,

Ec•l
;üe ndir.H~nto
à
!i ali c lt aç:âo
e fetu a d a
P~<lo
p c· ofG"ssoc·
De· .
Jof:\o
Al eHa ndr e lJidme1· ,
datacl <~
de
novemiH'" il /9 •1 ,
es tamos e nviand o r espu5tn an qY es tion~rlo efetuado.
j_
- Co111 re>fF:r~nr: i a a Reso lu ç:íio 63 l. do ~ ON'J'R A N,
d<-:
o Dt:rl/1-lG n fío tem n en hum\\ Port a l'ic>. e n !' nh11 ma
I 11 Htr- w ;ffo
Norma t i va qu e co mpl e nl ~~ nt e e~a t a fi esolud\ o.
G•1a nt o
"
Er,Ji ssão de /'ll.::: l s (r"llfl·ot· i ;::ar,Õec;
(!> peci ais
dr~
Td\n!; i l o) pt~r<:< l n?mlnhéí es , o UER / 11G t"111 e r,lltido r·••títo PCl •.tr:us,
t e nd o
~m
v i sta q u R as tr a n s porta dor as q u e operam com PH t e
ti p o
d i>
con j 11nt o tr·an s port a dor, u t i l i :::: M,J
na
lilLiiori<< d "'f' vezes
r· u dovi aR
federalb
a qu a n do u sam c~ t a du a i s trafegam e m pequenos

~5/ 0 5/8 4;

tr ec ho 5 .

()e <; r r~camor.

d e l cgadan Gao

e mi t irl n ~

<pH'

a s AET s

p,,r a t

ri\ f ~;· go

em

rodov i iHl

pelo DNER .

~
- Na ~poca d n public a~io d a R e~ al u ~io 631/8 1,
o
1 i mi t e
d ~o· r B T <P P. "'o fl ru I' o To t a J ) I 6' i }: o d i a n t e i r o eT <:1 d c :..; t ; c o 111
a p ubl i c ~~~o do Dec reto 98.933, de 07/02/1990 , o 1 imit E M& PUT
para
o
c i ~n
dian l e i ro foi majora do par ct 6 l. Como
a
ReGo lu çHo
con s id era
a
c onfi g •ll"al'i~O
d rj
co njunto
1:-an!.por-tadnr
c: n r.to •H•l
c n v rdo
tr11 ck
<::
o con j unto de 5em i r r. b o•·••Je !J 1:om tr ss ei l :o s
dup lo s,
rl e
fo r~ a
~
s~
obt Er um P€RO br-ul o tntR1
de 7 ~t
( c o r l'e •.;p onóente
R
s oma d a dlstJ· i b lli ç,Ro d e carg;:o./e i >: o)
o:onfoi'I•I C
Lei
da Balan~ ~ v ig ttnl R n a época; de s d e q u e a potênciR do ve ( cu lo

trator

ate nd ~

<ns s o~ia~So

n ~~ ~~~so de 6 CV/ t,
~s tabelecido
Ar Rs i ! e i ra J• ~ NormRs T~c ni cRs l.

288

rala

ABNT

ESTADO DE HINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEK

GADINTE DO DIRETOR GERAL

·I

O c om prim e nt o total permitida i d e
3 0,0ru,
cabe
res s altar que a l e gi s l a~i o vig e nt e c on s ld e ~a como ei x o i s ol ~do u
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Curitiba , 23 de janeiro de 1995.

Pre zado Se nh or:

Em resposta a solicitação formul ada por essa Universidad e , encaminhamos cópia das informações prestadas pe la Divisio de Segurança Rodoviári a de ste Departamento.

ALe nciosament e 1

Il ustrí ss imo Sen hor
EngQ NEUTO GONÇALVES DOS REIS
Rua Joio Ramal ho, 586 - Ap. 12-C
Perdizes - CEP: 0500B-000
SÍ\0 PAULQLSP

29 1

Sr. Eng Chefe da OSR:
Em resposta ao requerimento do Prof. Dr . João
Alexander Widmer do Departamento de Transportes da Escola de En gen har ia d e São Car lo s da USP, so lici ta na o uma opinião sobre a
viabilidade da implantação no Brasi l dos DUPLOS SEH I -REBOOUES,
conhec idos nos Estados Unido s como TWIN TRAILER TRUCKS,
inf o rma mos primeiramente, que de acordo com a Instru~ão No rmat i va n . 011
- DER/PR, não é permitido o tráfego de veículo s no pe r íodo n otu r no com comp rimento superiores à 20 metros, item 5.10.3 d a r e ~p ec
ti va Instrução.
Portanto r es pondendo ao item 1, o DER Po ss ui a
Instrução Normativa n . 011 a qual versa sobre o TRANSPORTES DE
CARGAS I NO IV iSIVEIS E EXCEDE NTES EM PESO E/OU DIMENSÕ ES E VEíCU -

LOS ESPECIAIS .

Quanto ao item 2 , o problema é se a l raç io
de s tes veículos não danificarão o pavimento, poi s tod o o pe s o ~ e 
rá PuKado pe lo eixo da tração, ~ortan to o DIAGRAMA apr esen tad o
deveria ser o atri to Pneu-pavimento em rela~ão ~ dec l ivinade da
ramPa e se a fo rç~ resu lt ante n ão estaria
acima
da d o p r oj et o
<trem tipo 8,2 t ) .
Quanto ao item 3, a I n stru;~o No r m a tiv ~ do
OERIPR n ã o permit e o tráfago not ur no a c ima de 20 me tr os d ~ c om rrLm e nt o do veícul o . No ca so , o ve íc u lo que s tionad o tP. m ?. ~ me tros .
No iteM 4, 19 ,00 é o comprimento má x i mo p ara o
veí c ulo reboque de a c o r d o c om o artigo 81, pa r ágra fo ! li , it e m C
do Re gulamento de Cód190 Nac1on a l de Trânsito . Se o veíc ul o e sti.ver com c omp r imento s up e ri or a 19,90 me tr os e l e • um Ve Í Cll l o
espec ial neca~gi t and o AET .
No it e m ~ . s e esse veículo foes e a utori zado
p &lo INHETRO, ANFIR , C ONl~AN, e tc ., o DER/PR s egu i ri a a l e i
em
v 19o r para c on c ede r a AE T ao respectivo veículo .
Qu anto a o it e m 6, só nos pron unciarí a mo s ~o b r e
modi fi caç õ es , s e c on s u l ta dos pe l o própri o CON TR AN .
E, fi n a lme nt e, it em 7, informamo s que o DER/PR
n ã o po s s u i ta l comp~ r~ç ã o .
Cu r il ib a , 10 de jan air o de ~ 99 5 .

~-k'
~=?-<~

.ü'Ed u~~ u !l t o Mo re i r a Jr . .

/~ En g . Ch eiP da DSR-3.

À OC:

'dli.a
oo1. •~oo.

Pa r a c
Cur it · ~

I

N•
E

~~ e

I

a o fin te r es s a d o.
dep • oe i ro d o 1995.

da OSR .

.,
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Teresina (PI), 13 de fevereiro de 1995

·'
Engº . Civil
Neuto Gonçalves dos Reis
USP de São Cados (SP)

Prezado Serhor,

lnfor n1amos que a tl'avés de consulta ao setor
competente ,
OTR - Oivjsão de Tr áfego, nao di spomos de Norma , Porta r i a ou Resolução
s obr e a matéria que poss i bilite atendimento à sua solicitação , vez que
a r eferida DTR nilo fiscaliza t ransporte de cargas , apesar <lo Regimento
I nterno dn üER-PI l ile (:l)nferir es ta a t r ibuição .
llprove1t8'1'0S a opor tunióacJe para so l icitar que

concl uí do

o t raba l ho de pesqui sa que ora se propõe a realizar , nos seja remetido
o r esu ltado.
l·la is urna vez nos colocamos à di sposição .

.

At enc losament e ,
WAQfYVN .D.. g~)evvJ·o.J.J

I

Eng•.

Ka r P.ni n~

.

/

éc;-.-vJo,. L,;_.)

O•nlas Eulálio Rocha

ui,(' t•lf .t d t

t:l'\stnl,Jris

Ir. li ti SmliiP, 2192
111s.: IO~il m-5il5 e m-~õll
Telet I06ôl 1í~t - ltre;ir<3 - Piauí

C.. fxí. ~· ·' ' ' 1
"
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ANEXO F

QUESTIONÁRIO PARA
EMPRESAS DE TRANSPORTES
INSTRUÇÕES

• Os dados deste questionário são confidenciais, têm finalidade meramente estatística e
serão usados, sem identificação das empresas, numa dissertação de Mestrado sobre a
viabilidade de implantação no Brasil do duplo semi-reboque com carretas curtas.
Semelhante ao twin trailer tmck americano, essa nova configuração utilizaria um cavalo
de dois eixos para tracionar duas carretas, cada uma com cerca de 6 até 1O m, acopladas
por um dolly intermediário. Seria um veículo que ultrapassaria o limite de comprimento
de 19,80 m, porém, limitado aos 45 t de peso bruto total combinado. Eventualmente,
poderia ser admitida uma configuração com cavalo de três eixos. A maior utilização
imaginada para este veículo seria no transporte de cargas volumosas.
Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo telefone (011) 872-7313 (residência).
• Depois de preencher, devolver, no máximo, vinte dias após o recebimento, para:

.

Neuto Gonçalves dos Reis,
Rua João Ramalho, 586, apto. 12C
05008-001 -Perdizes
São Paulo - SP
QUESTTONÁRTO
I . A empresa tem rotas onde a maior parte do percurso é feita em rodovias de pista s

duplas?
( ) Sim

(

) Não

2. A empresa tem rotas com cargas e descargas em terminais intermediários (próprios ou de

cli ent es) entre o termi nal ini cial e o terminal final da rota?
( ) Não
( ) Sim
3. Estimar que percentuais das cargas transportadas e das rotas feitas pela empresa tem
% Rotas:
%
densidade abaixo de 200 kg/metro cúbico. Cargas:
4. Estime quantas unidades próprias de cada contlguração abaixo a empresa utili z:a hoj e na
transferência entre terminais.
- - - - - Caminhões trucados
- - -- - Cavalos de dois eixos com carretas de ( ) um ou ( ) dois eixos
- - - - - Cavalos de dois eixos com carretas ele três eixos
- - -- - Cavalos de três eixos com carretas de três eixos
- -- -- Unidades tipo Romeu-e-Julieta
294

5. Estime as quantidades de veículos e carretas de autônomos que são utilizados nas
transferências entre terminais.
Caminhões tmcados
Cavalos de dois eixos com carretas de ( ) um ou ( ) dois eixos
Cavalos
de dois eixos com carretas de três eixos
- - -- -- - Cavalos de três eixos com carretas de três eixos
- - - - Unid ades tipo Romeu-e-Julieta
6. Informe a especialidade ou principais especialidades da empresa:
( ) Carga comum fi·acionada
(
) Bebidas
(
) Granéis sólidos/Fertilizantes
( ) Carga fracionada urgente
(
) Mudanças
( ) Lotação (trucados)
( ) Grandes massas (carretas)
(
) Veículos zero km
( ) Cargas fi·igorificadas
(
) Contêineres
(
) Produtos sensíveis
( ) Cargas siderúrgicas
(
) Cargas indivisíveis
( ) Cargas líquidas
( ) Cargas perigosas
(
)_ _ _ _ _ _ _ _ __
( ) Valores
7. Se a empresa transporta volumosas, informe que tipo de tipo de coníigurayão uíili za nesse
transpot1e:
( ) Caminhões trucados
( ) Cavalo de dois eixos mais carretas de ( ) um ou ( ) dois eixos
( ) Conjunto Romeu-e-Julieta
( ) Outra_ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _
8. O que a empresa pensa sobre a possibilidade ele utilizar um d uplo semi-reboque de
ca rretas curtas. cujas características foram apresentadas nas Instruções?
( ) Não penso em usar
( ) Poderia usar até para cargas ele maior densidade
( ) Poderia usar apenas para cargas mais volumosas, de densidade média ou bai xa
9. Se a empresa não pensa em usar, relacione os pri ncipais motivos para tanto:
l ) A densidade (cubagem) das cargas transportadas não just iíi(;a
( ) As dimensões de nossas cargas são incompatíveis com esse tipo de veículo
( ) As rotas da empresa não comportam esse tipo ele veículo
( ) Os transpot1adores brasileiros têm pouco experiência com esse tipo de veículo
( ) Esse tipo de veículo parece inseguro
( ) Esse tipo ele veículo parece di fícil de ser operado pelos motoristas
( ) Acredito que esse veículo terá custo operacional alto
( ) O maior peso morto e a redução de carga na segunda carreta 1 reduzem a lotação
( ) O veículo exige investimento em frota própria, quando hoje uso carreteiro
( ) É um veículo difícil de carregar e ele manobrar nos terminais
( ) É um veículo que exige autorização especial de trânsito
( ) Outros_ __ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1

Rcduçilo ncccsstírin por questão de segurnnça.
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I O. Se a empresa admite usar no futuro, relacione os principais motivos para tanto:

( ) Reduziria o número de veículos e o número de motoristas
( ) Aumentaria o volume (cubagem) de carga transportada numa única viagem
( ) Com duas carretas, poderia separar melhor as cargas por destino
( ) Reduziria os tempos ele carga e de descarga
( ) Permitiria a entrada de um semi-reboque na cidade, deixando o outro na estrada
( · ) Permitiria trocar o semi-reboque traseiro nos terminais intermediários
( ) Reduziria a ociosidade do cavalo

(

)

Outros-----------------------------------------------------I I . Caso sua empresa viesse a usar esse duplo semi-reboque, que restrições legais à sua

circulação estari a di sposta a aceitar?
( ) Autorização Especial de Trânsito
( ) Cargas por eixo decrescentes do eixo trator até o eixo da segunda carreta
( ) Os veículos só poderiam rodar em rotas onde predominam pistas duplas
( ) Os motoristas teri am carteira especial
( ) Os veícu los só poderiam circular de dia
(
) A velocidade seria limitada 80 kmí h
( ) Inspeção técni ca semestral por organismo cadastrado pelo Det ran
( ) Uso obrigatório de pneus de primeira viela (novos)
( ) Uso obrigatório de fl·eios ABS/ASR
12. Caso a sua empresa viesse a usar esse duplo semi-reboque, que comprimento de carreta
atenderia melhor suas necessidades, considerando que veículos mais longos têm maior
tara?
) 7,0 m ( ) 8,0 m ( ) 8,5 m ( )9,0m
) 6,0 111 ( ) 6,5 111 (
(
) 9,5 111 ( ) IO, O m
(
13. Caso a sua empresa viesse a usa r um duplo semi -reboque com peso bruto de 45 t, qu e

tipo de cavalo pref'eriria
(
) Com dois eixos, tração 4x2
(
) Co m três eixos, tração óx2
(
) Com três eixos, tração 6x4
14. Se não houvesse restrição de comprimento total, mas apenas de comprimento da carreta,

e sua empresa viesse a usar o dupl o semi-reboque, que tipo de cabina preferiria?
(
) Côbina ava nçada ("cara-clwt a")
(
) Cabina convencional (com "nariz")

..

15. Atualmente, qu e tipo de cabina sua empresa prerere?
( ) Ca bina avançada
( ) Cabi na co nvencional
16. O duplo semi-reboque utiliza basicamente três tipos de acoplamento entre as carretas:
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• O chamado dolly A, que tem lança de tração com barras convergentes para um
único ponto de engate (olhai) na carreta da frente. É menos seguro, porém mai s
leve e mais barato.
• O chamado dolly C, que tem lança de tração constituída por duas barras de
paralelas e dois pontos de engate na carreta da frente. É mais seguro que o doi~)'
A , porém mais pesado e mais caro.
• O chamado Irem B canad ense, que consiste numa quinta-roda montada na
traseira da primeira carreta. Por ser o mais seguro deles, tem incentivos no
Canadá, mas é é mais carao e mais pesado, elimina a possibilidade de intercambiar
carretas e dificulta o estacionamento de ré nos terminais.
Caso a sua empresa viesse a usar o duplo semi-reboque, qual deles preferiria?
( ) Dolly A
( ) Dolly C
( ) 7i·em B

17. Caso sua empresa viesse a utilizar o duplo semi-reboque, consid erando suas va ntagens
econômicas, que cuidados tomaria voluntariamente na operação do veículo?
( ) O veículo só rodaria em rotas onde predominassem pistas duplas
( ) Operação desses veículos pelos melhores motoristas
( ) Treinamento especial pa ra os motoristas do duplo semi-reboque
( ) Só permitira a circulação dos veículos durante o dia ia
( ) Limi taria a velocidade máxima de 80 km/h
( ) Só usaria cavalo de no mínimo 360 hp
( ) Só usaria pneus novos (primeira vida)
( ) Adotaria freios AllS/ ASR
( ) Outros_ _ _ __ __ _ _ __ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __
18. Caso sua empresa viesse a usar os duplos semi-reboques, que veículos próprios eles
substitui ri am?
(
) Caminhões trucados com carroçarias ele _ _m de comprimento
(
) Conjuntos cavalos de _ _ eixos
mai s semi-reboques de _ _eixos
e _ _ m ele comprimento.
19. Se desejar. use o verso para dar sua op11Hão ou 1aLeJ comcntin ios
ôd icionais sobre a vi abi li dade do duplo semi-reboque no l3rôsil. Obrigôd o pela
colabomção.

EJVJPRESA_ __ _ __ _ __ _ _ _ _ ____,..-----ENDEREÇO_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _N ÚJVIERO _ _
CONJ .
BAIRRO
CEP- - -- - - C TDADE____________________ESTADO _______________

TEL

FAX----------------

PESSOA QUE RESPONDE________________________
CARGO OU FUNÇÃO_ _ __ __ __ _ __ _ _ __
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ANEXOG

EMPRESAS QUE RESPONDERAM
AO QUESTIONÁRIO
CIDADE

EMPRESA
A
A.C. Lira Transportes Ltda
Agropel Agroindustrial Perazzolli Ltda.
Andorinha Transportes Ltda.
ANR transportes rodoviários Ltda.

EST.
PE

Recife
Fraiburgo
Presidente Prudente
São Paulo

se
SP
SP

B

BM Transportes Rodoviários Ltda.
Bosca S.A. Transportes, Comércio c Representações
Brasclor e Cesari Transportes Ltda.

Santos
Curitiba
São Paulo

SP
PR
SP

Leme
São Paulo
Santa Luzia
Ribeirão Preto
Bebedourto
Fortaleza
Duque de Caxias
São Paulo

SP
SP
SP
MO
SP
SP
CE
RJ
SP

Belo Horizonte
Poços de Caldas
Rio Claro
Belo Horizonte
Araras
São Paulo
São Paulo
Caxias do Sul
Jundiaí
São Paulo
São Paulo
São Pau lo
Campo Belo

MG
MG
SP
MG
SP
SP
SP
RS
SP
SP
SP
SP
MG

c
Carrcra Transportes Ltda.
Ccmape Transportes Ltda.
Cerâmica Santa Terezinha S.A.
CNT- C ia . Nacional de Transportes
Coca Cola Refrescos Ipiranga S.A.
Coi nbra-Frutesp S.A.
Confiança Mudanças e Transpoties
Constelação Transpories S.A.
Coopcrtrans Transportes Ltda.
')

Pcdteita

E

Ela S.A. Transportes c Comércio
Empresa Fornecedora de Transportes
Empresa Partezani de Transportes
Empresa de Transportes Asa Branca
Empresa de Transportes Sopro Di vino S.A.
Empresa de Transportes Wil son Ltda.
Expresso Araçatuba
Expresso Caraúno
Expresso Juidaí-São Paulo
Expresso Mira Ltda.
Expresso Mirassol Ltda.
Expresso Sul Americano Ltda.
Expresso Wilson Ltda.

;-

F

Esti va-gerbi
Jardinópolis

Ferrai Transportes Ltda.
Ferticcntro Transportes Gerais Ltda.
G
Gafor Transportes Ltda.
Gominha Transportes Ltda

São Paulo
Lagoa da Prata

"
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SP
SP
SP
MG

-

I

ITD Transportes Ltda.
Iter Transportes e Armazéns Gerais Ltda.
J
José Rubem T ransportes e Equimcntos Ltda.

Osasco
Diadema

SP
SP

Salvador

BA

Limeira
Santos
Paulínea

SP
SP
SP

Belo Horizonte

MG

Salvador
São Paulo
São Paulo
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

BA
SP
SP
RJ
RJ

L

Lazinho T ransprotes Ltda.
:Líder Rodoviário Ltda.
Lord Empresa de Transp01t es Ltda.
M
Minas-Goiás Transportes
p

Peninsular Comercial de Bebidas
Piave Transportes. Rod. de Derivados de Pet róleo
Piccilli Transportes Ltda .
Picorell i S.A. Transportes
PQ T ransportes Especializados
R

Rápido Ribeiro
Rodoeste Transportes Rodoviários Ltda.
Rodomar Transporte e Comércio Ltda.
Rodoviário Afonso Ltda.
Rodoviário Caçula Ltda.
Rodoviário Liderbrás
Rodoviário Michelon Ltda.
Rodoviá rio Santa Cmz

São Paulo
Assis
Niterói
S. Antonio da Plat ina
Ubcrlândia
Duque de Caxias
São Marcos
Londrina

.RJ
PR
MG
RJ
RS
PR

Chapccó
Três Lagoas
São Paulo
São Paulo
Americana
Poços de Caldas

MS
SP
SP
SP
MG

SP

sr

s

"

Safra Diesel Ltda.
São Luiz Encomendas e Cargas Ltda
SAT-Serviços Aduaneiros de Transportes Ltda.
SEPT-Sistcma Especializado de Transp. de Petr. S.A.
S EVLA Comércio Representação c Transportes Ltda.
Sitcar-Soc. Interestadual de Transportes Carva lho
T
TEL-Transportcs Especializados Ltda.
Tiguara Transportes Ltda.
TNT Brasil
Tora Transportes Industriais Ltda.
Transac Transportes Rodoviários Ltda.
Transbarros-Transportadora Barros Ltda.
Transbei-Transportadora de Bebidas Ltda.
Transcodil Ltd<1 .
Transcolai Ltda.
Transfuel Transportes Ltda.
Transg_ama Transportes S.A.
Transimar Transporte de Combustível Ltda.
Transmine Transporte de Minério S.A.
T ransmundial Transportes c Representação Ltd<1 .
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rvrogi-Mirim
Recife
São Paulo
Contagem
Paulínca
João Pessoa
Fortaleza
Brasília
Belo Horizonte
Siio P<1ulo
Rio de Janeiro
Goiânia
S<1lvador
Salvador

se

1-

SP
PR
SP
MG
SP
PB
CE
DF
MG
SP
RJ
GO
BA
BA

,,

.,

Transportadora Ajofer Ltda.
Transportadora Americana
Transportadora Atlântica Ltda.
Transportadora Berta
Transportador Cafeguassu
T ransportadora Caibiense Lida.
Transportadora Calezani Ltda.
Transportadora Cardeal Ltda.
Transportadora Cofan S.A.
T ransportadora Cometa S.A.
T ransportadora Cru z de Ma lta Ltda.
Tansportadora Didoné Ltda.
Transportadora DM S.A.
Transportadora Goiasil Ltda.
T ransportadora Guaçu Ltda.
Transportadora Lanfredi S.A.
Transportador Mantello Ltda.
T ransportadora Maver Ltda.
Transportadora iv1cneghett i Ltda.
Transportadora I 040 Ltda.
Transportador l'vlinuano Ltda.
T ransportadora Panambiense Ltda.
Transportadora Prccargas Ltda.
T ransportadora Princesa do Oeste Ltda.
Transportadora Rodotigre Ltda.
Transportadora São Simão Ltda.
Transportadora Simas Ltda.
Transport adora Sulista S.A.
Transport adora Tebas Ltda.
T ransportadora Transpel S. A.
Transpo1tadora Vigilante Ltda.
Transportadora \Vilson dos Santos Ltda.
Trans )artes Bertoli ni Ltda.
Tr<1 n~porte~ Dom Bosco Ltda
Transportes Fátima Ltda.
Tr<~ nspo rtes Gerais Botafogo Ltda.
Tra nspo1t es Imediato Ltda.
Transportes Josnv Lida.
Transportes KM c Montagens Ltda.
Tansportes Pesados Minas Ltda.
Transtassi Ltda.
Transweel Transportes Ltda.

Santo André
Americana
Santos
Limeira
Cornélio Procópio
Cai bi
Serra
Recife
S. José do Rio Preto
Guarulhos
São Paulo
Maceió
Eldorado do Sul
Goiânia
Mogi-G uaçu
Monte Alto
Campinas
Porto Alegre
Londrina
S:'\o Paulo
Porto Alegre
Panambi
Belo Horizonte
Palmitos
Joinville
Uberaba
Sa lvador
Curitiba
S. Seb. do Paraíso
São Carlos
Mogi-Guaçu
Ribeirão Preto
Rio Negrinho

SP
SP
SP
SP
PR

se
ES
PR
SP
SP
SP
AL
RS
GO
SP
SP
SP
RS
PR
SP
RS
RS
MO

se
se
MG
BA
PR
MG
SP
SP
SP

se

Go i ~ ni a

GO

Oetim
Brasília
Ribeirão Preto
Pi ranga
Catanduva
Belo Horizonte
Poços de Caldas
Holambra

MG
SP
PR
SP
MG
ivfG
SP

São Paulo

SP

Uberaba
Cariaeica

MG
ES

or

u
Ultra-Rápido Dom Vital

v
Valverde Transportes Rodoviários Ltda.
Viação Aguia Branca Ltda.
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GLOSSARIO
Terminologia americana
BOGIE

Suspensão const ituída por dois feixes de molas, um de cada lado, art iculados centralmente,
possibilita ndo osciiação angular das rodas e, conseqüeníemente, adequado cont ato <.:um a
via, mesmo em terrenos irregulares, e distribuição menos desigua l da carga sobre cada roda.
'•

BRIDGE FORMULA

Também conhecida por Fórmula B e aprovada nos EUA em 1975, estabelece que nenhum
grupo de eixos pode ultrapassar o peso máximo total (incluídas as tolerâncias da
fi scali zação) assim calcul ado:
W

Í J,N
l
= 500LN
- - + 12N +3 6j
- 1

W = Peso bruto total em libras
N = Número de eixo
L - Distância entre eixos e. ·trcmos.
B TRAIN ( TRENI B)

Tipo de arliculação sem dnlly , ou seja, uma mesa com quinta roda mont ada na traseira do
chassi da primeira carreta, na qual se engata um segundo semi-reboque.
DOLL Y (CONVERTER DOLL Y)

O dispositivo mais comumente usado para acoplar duas carretas ele uma combinação
múltipla. Segundo a NBR- 114 12, um dolly é um veículo rebocado por meio de articulação,
apoiado ou não sobre a unidade de tração do semi-reboque e destinado a ali via r a carga
sobre a unidade de tração, facil itando o desloca mento desta. Note-se qut: a unidade de
tração pode ser outro semi-reboque. De acordo com a terminologia americana, esse alívio
de carga converte um semi-reboque em reboq ue; daí a expressão converter doi~J'. Consiste
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numa lança com um olhai para engate na unidade da frente, montada sobre um ou mais
eixos, sobre os quais se apeia uma quinta-roda .

DOLLIES A

eC

De acordo com a terminologia adotada neste trabalho, dolly A, o único em uso no Bra sil, é
aquele constituído por lança com barras convergentes e um único pino ele engate. Doi~)' C é
aquele constituído por lança com barras paralelas e dois pinos ele engate. Alguns autores
chamam este acoplamento ele dolly IJ, mas isso pode gerar conf'usão com o B lrain ou trem
B. O significado das letras varia bastante de um autor para outro ou de um país para outro
(veja ca pítulo 3) Alguns autores usam o A como sinônimo de barras convergent es e B ou C
para indica r barras paralelas. Outros empregam o A para caract eri zar o dol~y removível
(sejam as barras paralelas ou convergent es) e o B quando o acoplament o fa z pa rt e da
unidade tratara.

DOLLIES APERFEIÇOADOS
Dollies do tipo A (com um único olhai) modificados. Existem va nos modelos, como o
móvel, o direcional forçado, o cleslizante rígid o, o bloqueado, com lança de tração
ex tensível , assimétrico trapezoidal etc. A exprcssilo pode se rcf'erir também aos clollies B
(independent es e com dois olhai s) autodirecionais ou de esterpmcnto controlado.

DOUBL E
•,

Família de veículos constituídos por um cavalo !racionando duas ca rretéis acoplmléls através de
doi~)' intermediário. Compreende, pela ordem crescente de peso e compriment o, o /ll'in tm ilcr 011

stmukmlwestem douhle, o intermediale douhle, o mck)' 1110/lllfain douhll!, o triple e o turpike
douh/e. No Drasil, duplo semi-reboque, rodotrem ou veículo co1nbinado longo.
DRAW BAR
Lança ou bé1 1Ta el e enga te do dolly, que é co nectada ao semi -reboq ue/reboque diant eiro de
11m veículo combinado. Peça também conhecid a como r'<llllhrlo. As barras podem sr r
convergentes (com um úni co olhai) ou paral elas (com doi s ollw is).

HA NDLING
Termo usado para indica r a condu ção, dirigibilidélde, controle ou nwnobrab ilidadc do
veículo . Neste trabalho, são usadas indistint amente as quatro trnd uçõcs acinn

IN TERM EDIA TE DOUBL E
Doub/e tmi/1.!1' tmck (duplo semi -r eboqu e) composto de um cavnlo mecâ nico, geralmente de

"

dois eixos, tracionando dois semi-reboques el e comprim ent os iguais ou diferent es c de um
eixo cada , ambos com 30 a 40 pés de comprimento, acoplndos por um dolf)' int erm ediário
ele um único eixo. É uma unid ade mais pesada do que o /ll'ill e mlli s leve do que o Hocky
A1ountain /Jouble . Quando as CéltTetas do intermediate elot1bl c são ele compriment os
diferent es, é difícil distinguir v isualmente o inlennediate douhle do RlvfD. Po r isso, muit os
Estados americanos não razcm esta distinção. As aplicações também são semelhant es. M<l s
os intermediate douhles se aclap tam~ao transport e ele prod ut os agrícolas, produtos n granel e
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minérios porque têm maior facilidade para manobrar em áreas rurais e são mais compatíveis
com esse tipo de tráfego.

,,

JACKKNIF/NG

Quando ocorre travamento ns rodas do eixo trator do cavalo (ou no eixo do dol~y) , o trator
(ou o doi~)!) torna-se instável. O rápido movimento rotacional resultante é comum ente
chamado de JACKKNTFING. Em Pottuguês: efeito "L"ou efeito canivete.
LONGER COMBINA TION VEHICLE (LCV)

Qualquer veículo combinado longo com mai s de 75 pés de comprimento e/ou 80 000 pés de
peso bruto. No Brasil, veículo longo combinado, rodotrem ou treminhão.
OFFTRACKING

Fenômeno que ocorre quando a trajetória dos pneus traseiros não coincide com a dos pneus
diant eiros. A bai xa velocidade, ocorre um desloca mento dos eixos em direção ao centro ela
curva de raio restrito. A velocidades maiores, a aceleração l a t er::~l desenvolvida sobre os
pneus cria um efeito dinâmi co de escorrega mento dos eixos rebocados em direção ao lado
externo da curva . O termo pode ser traduzido como arraste. O efeito do fcnómeno é uma
sobrrlm g ura, isto é, a necessidade de largura adicional nas cutvas.
OSCILA TOR Y SWA Y

Expressão traduzida como balanço oscilatório, isto é, oscilação de ca rretas e veícul os em
resposta a pequ enas perturbações, mesmo (] Uando trafegam em trecho reto.
ROCKY MOUNTAIN DOUBL E (RMD)
Dnuhle Trailer '! Í'Itck (d uplo semi-rebo(jue) constit uído por um cava lo mecamro de três
eixos, um a carreta longa (4 5 a 48 pés) de dois eixos c uma carreta curt a (27 a 30 pés) ele um
único eixo, acopladas através de um doi~)' rle um único eixo. F: 11111 veícul o mais pesado elo
que o twin e o intermediai<' do/fhle, porém mais leve do que o 1/fm pikc douhle . Permite a

entrega de cargas em mais de um ponto ao longo da rot<1 , adapta ndo-se bem às necessidades
de cidades menores do Oeste amc1 icano. Em 1991, pod ia operar mediante permissão em
vint e Estaclos ameri canos, em (]u atro deles, apenas em rodovias privadas, med iant e
paga ment o de pedágio.
SENSORY FEED-BACK
Expressão tradu 7ida como sensibilidade de re.\posta. Indica

ô rHpidcz com que o motorista
percebe as torças dinâmicas que agem sobre o veículo. Em veículos combinados, demoras
provocadas pelas arti culações podem atenuar ou reta rdar a percepção elos movimentos da
traseira, diminuindo a capacidade do motorista de reagir acl eq uad::~m ent e em situações c1ít icas.

u

SWEPT PATH

Curva da arraste crítica. Curva lmclrix em relação à ex tremid ade traseira interna do veícu lo.
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SPRA YISPLASH
Em tempo de chuvas, veículos em movimento respingam água, lama e neve em grandes
frotas ou porções (splash), criando inconvenientes aos motoristas e pedestres vizinhos.
Alguns desses respingos atingem a parte inferior do veículo, ou os pneus, e são di spersado s
através de um jato (spray).

TRATRIX
Trajetória de um ponto qualquer de um veícul o tracionado numa curva. Termo usado
também por alguns autores para definir a trajetória específica da extremidade do eixo
diantei ro externo .

TRIPLE TRAILER TRUCK (TRIPLE)
Composição constituída por um cavalo mecamco, geralmente, de dois eixos três semireboques curtos (27 a 30 pés) de um eixo cada, acoplados por dois dnllies intermediários de
um eixo cada. Em termos de peso bruto e capacidade volumétrica, só é superada pelo
tumpike double. Ideal para o transporte de cargas fracionadas volumosas em regiões com
população pouco densa com centros urbanos dispersos e longas distâncias entre pontos de
ent rega. E ntre os veículos combinados longos com pbt e comprimento acima do twin trailer,
é o · que oferece maior facilidade de manobras (menor sobrelargura). Apresenta, porém,
baixo limiar de estabilidade, o que pode ser compensado por manutenção cuidadosa,
melhores motoristas e rotas adequadas. Em 1991, sua operação era permitida em onze
Estados americanos.

TURNPIKE DOUBLE (TURNPIKE)
Double Trailer Truck (duplo semi-reboque) constituído por um cavalo mecantco de três
eixos e duas carretas de 45 a 48 pés e dois eixos cada, acopladas através de um dolly
intermediário de dois eixos. Em 1991, podia ser utilizado em dezesseis Estados americanos.
Devido ao grande comprimento das carretas, é a mais pesada e mais estável da
configurações da família dos doubles. Tem, no entanto, dificuldades para virar em curvas e
esquinas. Por isso, é obrigada a clesengatar uma unidade para entrar nas cidades.

TWIN TRA IL ER TRUCK (TWIN)
Uma composição da família dos double trailer tmcks (cavalo mecânico mais duas carretas)
composta por um cavalo mecânico de dois ou três eixos e dois semi-reboques curtos (de 27
ou 28 pés, excepcional mente, 30 pés) de um eixo cada, acoplados por um dolly
intermediário de um único eixo. Essa configuração é também chamada de STAA-double,
westem standard double ou impropriamente de double e double bottom ou ainda
simplesmente de twin. Neste trabalho, a expressão twin trailer tmck foi traduzida, quase
sempre, por Duplo Semi-Reboque Curto (DSRC) ou apenas Duplo Semi-Reboque (DSR.) .
Dependendo do tipo de cabina do cavalo, o comprimento total desta configuração,
utilizando duas carretas de 28 pés, varia de 67 a 74 pés nos Estados Unidos.
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YAW STABILITY
Expressão traduzida no trabalho como divergência ou estabilidade direcional. Qualidade de
resposta de um veículo aos comandos de esterçamento do veículo pelo motorista numa
cutva .

•J
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Terminologia do transporte americano (ICC)
COMMON CARRIER

Transportadora americana interestadual a frete (for hire carrier) . Oferece seus serviços ao
público geral de acordo com tabelas publicadas e reguladas pela ICC-Interstate Commerce
Comission. A transportadora de carga comum é obrigada a oferecer serviços em condições
iguais para todos os embarcadores ela área geográfica onde atua. A ICC limita a região e os
trajetos onde o Common Carrier pode operar, além do tipo de mercadoria que pode
transportar.
CONTRACT CARRIER

Transportadora americana interestadual a frete (for hire carrier), regulada pela / CC,
especializada no transporte de mercadorias de acordo com os termos especificados em
contrato com um pequeno número de embarcadores individuais. Após a clesregulamentação
elo setor, em 1980, as diferenças entre as categorias de transportadores regulados pela ICC
tornaram-se bem menos nítidas.
FOR 11/RE CARRIER

Empresa cuja principal finalidad e é transportar os produtos de outras empresas. Juntamente
com as transportadoras de carga própria (private carriers), constituem os dois maiores
componentes do setor ele transporte americano (lmcking industly ).
GENERAL FREIGHT COMMON CARRIER
•I

Uma transp01tadora comum autorizada pela ICC a transportar carga geral, classificação que
inclui praticam ent e tudo, exceto grand es carregamentos ele certas mercadorias especiais,
como derivados de petróleo, máquinas pesadas, prod utos refl·igerados, veículos, materiais de
construção, madeira, eletrodomésticos e outros produtos definid os pela ICC.
/CC-COMISSÃO INTERESTADUAL DE COMÉRCIO

Órgão federal que regula os transportadores int e1estaduais a ft cte (for hire carriers) exceto
os que transportavam cert os produtos, como produtos agrícolas não processados e ti·utos elo
mar.
L TL - LESS THAN TRUCKLOAD

Um transportador a frete especializado em pequenos despachos, ele mane1ra que é
necessá rio reunir vá rios deles para lotar um caminhão. Um transportador ele cargas
fracionadas (less tlwn tmckload) precisa ter uma rede el e terminais loca lizados ao longo da
área onde opera, serviços locais de coleta e entrega e frota de veículos combinados de
transferência, além de um ou mais terminais ele consolidação.
•)

OWNER OPERATOR

Transportador individual que opera seu próprio caminhão. Geralmente, como não tem
autori zação para operar diretamente com os embarcadores, subcontrata seus serviços com
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transpOiiadoras autorizadas ou transportas mercadorias não controladas pela ICC
(exceções). Com a desregulamentação, passaram a ter autorização para operar diretamente
com as empresas de carga própria.
PRIVA TE CARRIER

Empresa industrial, comercial ou de mineração que opera sua própria frota no tran sporte de
suas própria mercadorias.
TRUCKLOAD CARRIER

Uma transportadora especializada na transferência de cargas completas, diretamente da doca
do embarcador até o terminal do destinatário, sem processamento intermediário em
terminais.

Terminologia brasileira
BALANCIM

Suspensão em tandem que usa, em cada lado do chassi, um feixe de mola para cada eixo
veicular, interligados por um suporte oscilante, denominado balancim, de forma a permiti r
que as rodas acompanhem as irregularidades da via e recebam cargas iguais. Na práti ca, essa
equalização nem sempre é perfeita.

..

CAMINHÃO NO "TOCO" ("TOC01

A configuração mais simples: caminhão que tem apenas um etxo dianteiro e um etxo
traseiro.
CAMINHÃO PESADO

Veículo cuja capacidade máxima de tração (CMT) é superior a 30 t.
CAMINHÃO TRUCADO ("TRUQUE'1

Cami nhão que tem um eixo diantei ro e dois eixos traseiros em tandem (ver tandem).
CARGA FRA CIONADA

Carga que não preenche a lotação ele um veículo.
CARGA GERAL

Também chamada de carga seca. O mesmo que carga comum. Ca rga que pode se
transportada em furgões comuns ou até mesmo em carroçarias abetias. Pode ser carga
frac ionada, ou grandes massas.
CARGA INDUSTRIAL

Carga fi·acionada (despachos com peso superior a 4 000 kg) não sujeita a limitações de
horári os a prazos de entrega.
'·'
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CARGA ITINERANTE

Cargas fracionadas com prazos de entrega preestabelecidos e que exijam distribuição capilar
(em toda e qualquer praça) em um ou mais Estados.
DUPLO SEMI-REBOQUE (DSR)

Tradução e sigla adotadas neste trabalho para a expressão twin trailer tmck. Conjunto ele
um cavalo de dois ou três eixos, mais dois semi-reboques curtos (de 6 a 10 m) de um eixo
cada, acoplados por um dolly intermediário. O mesmo que um roclotrem leve de cinco, no
máximo, seis eixos, com duas carretas cuttas. Veículo ainda raramente utilizado no Brasil,
devido a restrições legais.
EIXOS EM TANDEM

Conjunto formado por dois ou mais eixos veiculares simples, consecu tivos e interligados
entre si, de modo a distribuir as cargas ele maneira eqüitativa, com a finalidade de adaptar o
veículo a qualquer condição ele terreno e permitir o aumento elo peso bruto total. A
interligação pode ser feita por vários sisten1as, como o balancim, bogie ou com o uso de
equalizadores (veja os tópicos balancim, bogie c equalizadores) .
ENCOMENDA S

Ca rgas fracionadas com prazos de entrega preestabelecidos.
EQUALIZADORES

..

Dispositivos utilizados nas suspensões de eixos em tandem para distribuir as cargas
igualmente sobre as rodas, com au xílio de dois feixes de mola, um de cada lado, com quatro
pontos de apoio no quadro do chassi e dois tensores.
GRANDES MASSA S

Produtos como safi·a, material de construção, maquinário etc que permitam a utilização de
composições pesadas de transporte, com capacidade igual ou superior a 25 t, em carretas de
três eixos.
GRANÉIS SÓLIDOS

Grandes massas de granéis, fert ili zantes e seus componcni e:;, qut! permitam a utilização de
composições pesada s de transporte, com capacidad e igual ou superior a 22 t.
LA NÇA

Peça que transmite os esforços de tração entre duas unidades acoplada s por um dolly. Tem
na extremidade um anel metálico (olhai ele lança) destinado a acopla r as duas unid ades .

.,
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LOTACÕES
Cargas que utilizam permanentemente a capacidade de uma carreta. Nas tabelas usuais de
fretes, a lotação refere-se a carreta de dois eixos ( 18 a 22 t ), enquanto o transporte com
carretas de três eixos constitui a tabela de "grandes massas".
RALA
Um dolly sem quinta-roda, parafusado na parte dianteira de um reboque.
REBOQUE
Nos Estados Unidos, carreta que descarrega todo o seu peso próprio e a sua carga nos seus
próprios eixos, mesmo quando isso se dá através de um converter dolly. No Brasil, esse tipo
ele carreta é conhecido também como "Julieta" e geralmente é tracionado por um caminhão
comum. O conjunto recebe o nome de "Romeu-e-Julieta". Segundo a NBR-6067, reboque é
um veículo não motorizado tracionado mediante engate de lança com olhai ou similar.
ROMEU-E-JULIETA
Composição formada por um caminhão "toco" ou trucado e um reboque, unidos por uma
" rala", ou seja, um dully sem quinta-roda, aparafusado na dianteira da carreta. Aproveita
melhor o espaço do que o DSR. Suas unidades, no entanto, não são intercambiáveis.
RODO TREM
Composição que utili za doi s ou mais semi-reboques tracionados por um cavalo mecânico . O
mesmo que Duplo Semi-Reboque (DSR) ou double trailer tmck. Em geral utilizado para
g ranéis, é composto por um cavalo de três eixos tracionado dois semi -reboques de dois
eixos, interligados por um dolly de dois eixos. Versão brasileira do tumpike doub/e.
SEMI-REBOQUE
Nos E stados U nidos, carreta que descarrega parte elo seu peso próprio ou ela sua carga na
unidade da frente. Quando se apoia no cavalo mecânico, o acoplamento é feito através do
pino-rei elo semi-reboque e da e qu inta-roda do cavalo . Quando acoplado à carreta da
fi·ente, pode ser conve1i ida para REBOQUE através do converter du//y . No Brasil, a NBR606 7 (de 1978) não prevê o semi-reboque acoplado a outra carreta, mas apenas o semireboque apoiado sobre o caminhão trator. Termo usado alg umas vezes neste trabalho como
sinônimo do conjunto cavalo mai s semi-reboque ou ele semi-reboque convencional (SRC).
TRANSFERÊNCIA
Movimento da carga por veículos combinados entre os terminais de origem e de destino .
Operação di stinta da coleta e ela entrega, realizadas entre os embarcado res e terminais e
entre estes e os destinatários.
,,

TREMINHÃO
Corruptela de "trem caminhão". Composição rodoviária com aplicações tanto em rodovias
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oficiais como fora delas (canaviais, madeireiras etc), que utiliza um caminhão comum para
tracionar dois ou até três reboques.
VEÍCULO DE CABINA AVANÇADA
Veículo que tem a cabina do motorista sobre o motor (cab over engine), popularmente
chamado no Brasil de cara-chata. Essa configuração aumenta o comprimento disponível
para carga útil, mas eleva o coeficiente aerodinânico e reduz a segurança em caso de colisão
frontal.
VEÍCULO DE CABINA SEMI-AVANÇADA
Veículo que tem o motor na frente da cabina do motorista (engine fmward of the cab).
Também conhecido como veículo de cabina convencional, é popularmente conhecido como
tmpedo, narigudo ou focin/wdo. Essa configuração, preferida pela maioria dos motorista,
reduz o comprimento ela carreta ou das carretas, mas melhora a aerodinâmica e aumenta a
segurança e o conforto.

Siglas
ABNT
Associação Brasileira ele Normas Técnicas

ABS
Anti-bloquing .system. Sistema antibloqueio das rodas.

AET
Autori zação Especial ele Trânsito.

ASR
Anti-skidding system. Sistema ele regul agem anti-elerrapante.

BMCS
Bureau of !11otor Carrier Sa.fety .

DSR
Duplo Semi-Reboque. O mesmo que twin trailer tm ck, STAA-double ou standard double.
CDI
Conselho de Desenvolvimento Industrial

DAT
Despesas Administrativas e de terminais
,,
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DER
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem

DERSA
Desenvolvimento Rodoviário S.A. (São Paulo)

DN ER
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

EBS
Eletronic Bmke System. Sistema de freios eletrônicos.

ELB
Eletronical/y Controlerl Bmke System. Sistemas de fi·eios eletronicamente controlados.

ESAL
Equiva/eJII Single Axle Load Carga do eixo simples equivalente.

FARS
Fatal Repor! Accident S),stem

FHWA
Fedem/ Highway Admistmtion

HCM
Highway Capacity Manual

HRB
Higlnt'(~y Road Bureau

IN METRO
Instituto Nacional de Metrologia

ISO
lntemaliona/ Stanc/ard Organiza/íon

LCV
Longer combination vehicle. Veículos combinados longos (VCL).

MBB
Mercedes-Benz do Brasil

NBR
,,

Norma Brasil eira
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NHTSA
National Highway Traffic Sajety Administation

t

NRC
National Research Council

NTC
Associação Nacional das Empresas de Transportes Rodoviários de Carga.

PBTC
Peso Bruto Total Combinado
RMD
Rocky Mounlain Double
SR
~'pedal Report

SRC
Semi-reboque convencional
STAA
Smjace Transportation Assiatance Act.
TIUS
Truck !nventOJy and Use Survey
TA

Transportadora Americana S.A.

TM
Revista Transporte Moderno

TRB
Transportation Research Board
UMTRI

University ofMich;ngan Transportation Research !nstitute.
VCL

Veiculo Combinado Longo
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vw
Volkswagen do Brasil
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