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Introdução 
 

 

Este documento tem como objetivo oferecer contribuições e subsídios, com base 

em estudos técnicos e operacionais para os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos 

pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT com vistas 

à revisão da Resolução 2264/81 do extinto DNER com foco na análise dos fatores 

que influenciam no dimensionamento e escolha dos equipamentos para transporte 

de cargas indivisíveis com peso acima de 120 toneladas de carga líquida.   

 

Pretende-se demonstrar que, em que pese os mais de 20 anos de sua 

publicação, especialmente no que diz respeito aos limites de peso e dimensões 

(artigos 14, 15 e 17), a Resolução 2264/81 permanece bastante atual. E isso é 

fácil de entender porque. Os parâmetros de dimensionamento do pavimento e 

das obras de arte especiais não mudaram significativamente ao longo desses 

anos assim como também não mudou o parque de equipamentos, que apesar de 

alguns avanços em termos de novos materiais (mais leves) não experimentou 

mudanças importantes em termos de projetos e de configuração. As soluções 

que eram utilizadas à época da edição da Resolução tais como Vigas, Gôndolas, 

tipos de reboques e semi-reboques são praticamente as mesmas, sejam aqui ou 

na Europa, berço dessa tecnologia. Aliás, os grandes fabricantes europeus 

continuam sendo os principais fornecedores dos novos equipamentos utilizados 

no País. 

 

Essas são razões pelas quais, a nosso ver, não se justificam grandes mudanças nos 

parâmetros de dimensionamentos dos veículos, mas, apenas, ajustes no texto legal 

que simplifiquem e esclareçam alguns pontos dúbios que tem gerado ao longo dos 

anos controvérsias quanto a sua interpretação e dificuldades ao processo de 

obtenção de AET’ s pelos transportadores. 

 

O principal deles é quanto ao entendimento no sentido de que para 

dimensionamento da configuração de veículos, necessária e suficiente, para o 

transporte de cargas com peso acima de 120 toneladas, não basta atender-se ao 

artigo 14 da resolução que fixa os limites máximos de peso por eixo ou por conjunto 

de eixos, mas também, observarem-se os constrangimentos a que se referem os 

artigos 15, (lista os tipos de configurações que podem ser utilizadas) e 17 (indica a 

necessidade do uso de configurações especiais, equipadas com vigas ou gôndolas, 

conforme varia o peso da carga). 

 

Esta questão, aliás, tem sido motivo de permanente desentendimento entre o DEP 

–  Departamento de Estudos e Projetos do DNIT e a concessionária NovaDutra, 

cujos engenheiros se recusam a aceitar a dispensa de Estudos de Viabilidade para 

conjuntos concomitantemente com 12 toneladas por eixo e mais de 10 eixos 
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Pesos máximos permitidos para os veículos de carga - regra geral 

Os limites de pesos e dimensões máximas permitidas para os veículos de transporte 

de cargas em geral ou cargas divisíveis são definidos pela Resolução 12/98 do 

CONTRAN. Os veículos construídos com base nessa regra podem transportar um 

PBT máximo de 45 toneladas utilizando uma plataforma de carga em torno de 15 

metros de comprimento e 2,60 metros de largura.  

Tais limites tornariam impossível o transporte de cargas do tipo máquinas e 

equipamentos industriais fundamentais para a construção e desenvolvimento de um 

país das dimensões do Brasil. 

Por isso a legislação de trânsito (artigo 101 do Código de Trânsito Brasileiro) dá 

competência aos órgãos com jurisdição sobre as vias para regulamentar o assunto, 

estabelecendo, mediante previa autorização especial de trânsito –  AET, um 

conjunto de condições que possibilitam o aumento dos pesos e dimensões máximas 

admitidas, assim como do número de eixos com a contrapartida de medidas 

adicionais com relação à segurança do conjunto transportador e do tráfego em geral 

e também de conservação do patrimônio público através de viabilização prévia da 

operação, restrição de velocidade, definição de rotas e exigência de escolta 

(credenciada e policial) para comboio dos veículos, sem esquecer da aplicação de 

tarifas do tipo peso x distância para compensar um possível maior desgaste da 

infra-estrutura. 

Pesos máximos permitidos para os veículos de transporte de cargas 

indivisíveis - resolução 2264/81 

Primeiro órgão a legislar sobre o transporte de cargas indivisíveis excedentes em 

peso e/ou dimensões, o extinto DNER, agora DNIT, publicou a Resolução 2264/81, 

definindo no artigo 14 dessa Norma limites de peso por eixo majorados em relação 

à chamada Lei a Balança (vide tabela abaixo) introduzindo novas configurações de 

equipamentos, de tipos e de número de eixos, com destaque para os conjuntos com 

4 ou mais eixos hidráulicos em tandem com 8 pneus por eixo, para os quais é 

permitido pesos de até 12 toneladas por eixo, que tornam possível o transporte de 

praticamente qualquer tipo de carga,  atendidas demais restrições tratadas a seguir. 

Tabela resumo dos Pesos máximos permitidos por eixo ou por conjunto de 

Eixos, conforme artigo 14 da Resolução 2264/81 do extinto DNER 

 

Tipo de Eixo Distância entre eixos Peso/Eixo(ton.) 

 em (m) 2 rodas 4 rodas 8 rodas 

Simples  7,5 12,0 16,0 

Duplo maior ou igual a 1,35  22,0 24,0 

 maior ou igual a 1, 

50 

 24,0 24,0 
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Triplo maior ou igual a 1,35  28,5 34,5 

 maior ou igual a 1,50  30,0 36,0 

4 ou mais em 

tandem 

maior ou igual a 1,35  9,3 11,3 

 maior ou igual a 1,50  10,0 12,0 

Separados superior a 2,40 7,5 12,0 16,0 

 

Dimensionamento de veículos para o transporte de cargas indivisíveis 

O dimensionamento de um veículo para o transporte de cargas indivisíveis, 

excedentes em peso e /ou dimensões não se limita, contudo,  à observação pura e 

simples da tabela acima, ou seja, do artigo 14 da Resolução 2264/81. Fosse assim, 

bastava ir-se acrescentando módulos de eixos tantos quantos necessários para que 

no final, o peso em cada eixo do conjunto fosse igual ou inferior ao limite de 12 

toneladas e estava tudo resolvido. 

Para exemplificar isso, imaginemos que tivéssemos de configurar um veículo para 

transportar uma carga de 350 toneladas líquidas.  

Tomando como base apenas o artigo 14 da Resolução 2264/81 da Resolução, 

conforme a tabela acima, o exercício limitar-se-ia a calcular a quantidade de eixos 

necessários para distribuir a carga atendendo-se o limite máximo de 12 toneladas 

por eixo. Dessa forma, descontando-se o peso próprio do equipamento, equivalente 

em média a 3,5 toneladas por eixo, bastaria aplicar a fórmula: 

Nº  de eixos = peso da carga / (12-3,5) = 350/8,5 = 42 eixos 

Teríamos como resultado, um veículo de 42 eixos, quase 64 metros de 

comprimento, pouca mobilidade em trânsito e com um grave problema facilmente 

detectável operacionalmente através de pesagem e, em alguns casos, até a olho nu: 

apenas 40% dos 42 eixos, efetivamente trabalhando –  deformação da carreta, 

sobrecarga do sistema hidráulico e pior, riscos para o transporte e para a infra-

estrutura viária, principalmente pontes e viadutos. 

Como então deve ser o dimensionamento de um veículo para o 

transporte de cargas excedentes? 

Deve ser tal que leve em consideração não só as limitações do sistema viário 

(capacidade portante das obras de arte e do pavimento, estrutural e 

geometricamente), assim como também, dos fatores relacionados à tipologia da 

carga (peso, concentração, posição do centro de gravidade, largura e altura), e do 

funcionamento do equipamento de transporte (momento de inércia da configuração, 

dimensionamento dos distribuidores de carga, posicionamento da carga de acordo 

com o diagrama de carga, sistema hidráulico, de frenagem etc.) 
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Que fatores interferem no dimensionamento e escolha do equipamento 

para o transporte de cargas indivisíveis concentradas com PBT acima 

de 120 toneladas? 

 

Vários fatores, conforme detalharemos a seguir, interferem no dimensionamento 

de equipamentos para o transporte de cargas indivisíveis. No caso de cargas 

com peso superior a 120 toneladas, na medida que se aumenta a quantidade de 

eixos para atender aos limites máximos de peso por eixo, em especial, para 

cargas muito concentradas, os impactos negativos decorrentes desses fatores 

aumentam proporcionalmente. Assim o correto dimensionamento do 

equipamento precisa levar em conta entre outros do que segue:  

 

• INFLUÊNCIA DA LARGURA DA CARGA SOBRE A ESTABILIDADE DO 

VEÍCULO TRANSPORTADOR.  

 

A influência da largura da carga sobre a estabilidade do conjunto transportador 

está diretamente relacionada ao comprimento do excesso da carga com relação 

à plataforma do veículo. Quanto maior o excesso lateral da carga, maior o 

momento de tombamento. Nas linhas de eixo, como a plataforma de carga está 

limitada à cerca de 3,20 metros, as cargas muito largas geram excessos laterais 

elevados que aliados às irregularidades do leito carroçável, comuns, às nossas 

principais rodovias, aumentam significativamente as possibilidades de 

tombamento da carga. Nas vigas ou gôndolas, a área útil de carregamento sendo 

variável (pode chegar a quase 7 metros e se ajustar, na grande maioria dos 

casos, à largura da carga), faz com que os esforços resultantes que são 

transferidos para os distribuidores de carga cheguem sem qualquer influência da 

externalidade da carga reduzindo sobremaneira a possibilidade de tombamento 

do veículo. Nas vigas ou gôndolas, mesmo quando há o estouro de um pneu ou 

rompimento de uma mangueira do sistema hidráulico, dificilmente a carga vai ao 

chão, sem falar da maior facilidade de manutenção do equipamento em caso de 

quebra em operação. 

 

  

• INFLUÊNCIA DA ALTURA DA CARGA SOBRE A ESTABILIDADE E 

VIABILIDADE GEOMÉTRICA DO VEÍCULO TRANSPORTADOR 

 

A altura da carga impacta fortemente a segurança e a própria viabilidade do 

transporte de cargas excedentes. Nas linhas de eixos, como a carga fica apoiada 

sobre o próprio reboque, a altura do conjunto transportador é igual a altura da 

carga mais pelo menos 900 mm correspondente a altura do equipamento (rodas 

e suspensão). Já no caso das Vigas ou Gôndolas como a carga pode ser 

acomodada entre estruturas laterais (embutida no equipamento), trabalha-se 

com alturas em relação ao solo de pouco mais de 200mm resultando em um 

conjunto transportador pelo menos 700mm inferior aquele que se conseguiria 

com uma linha de eixos. Essa condição, além de resultar em um conjunto 
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transportador mais baixo, portanto, mais fácil de ser viabilizado do ponto de 

vista geométrico, apresenta a grande vantagem de rebaixar o Centro de 

Gravidade do conjunto aumentando significativamente a estabilidade da carga. 

 

• EFICIENCIA DA AMARRAÇÃO 

 

As condições para amarração da carga representam outra situação em que as 

vigas ou gôndolas mostram-se mais favoráveis para a segurança do transporte e 

estabilidade da carga do que as linhas de eixo. Como já dito acima, as vigas ou 

gôndolas podem ajustar sua largura para abarcar toda a carga, o que permite a 

obtenção de ângulos para tensionamentos apropriados para contrabalanço aos 

esforços efetivos que incidem sobre o transporte durante a sua operação, 

aumentando a resistência ao deslizamento e redução de eventos de queda da 

carga. Nas linhas de eixo, principalmente nas mais modernas com largura da 

plataforma de carga limitada a 3 (três) metros, o trabalho de amarração de 

cargas altas fica bastante prejudicado, pois, os ângulos dos cabos de amarração 

com relação à direção vertical obtidos não são os necessários para garantir a 

estabilidade da carga. 

 

• INFLUÊNCIA DO RESPEITO AO DIAGRAMA DE CARGA  

 

No dimensionamento de reboques ou semi-reboques para o transporte de 

cargas superpesadas, qualquer que seja a configuração do equipamento, há uma 

regra de ouro que não pode ser negligenciada: o respeito ao diagrama de carga 

do equipamento o que equivale a dizer que a carga tem que ser posicionada 

sobre a estrutura da carreta em locais que garantam a distribuição uniforme dos 

esforços entre todos os eixos do conjunto transportador, preservando a 

integridade do chassis, assim como as limitações do sistema hidráulico. 
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Nos conjuntos dotados de vigas ou gôndolas, essa condição é obtida através da 

correta utilização dos distribuidores de carga que aumentam a inércia do 

equipamento sem implicações para a viabilidade geométrica do conjunto 

transportador. O mesmo efeito é mais difícil de ser conseguido com as linhas de 

eixo, principalmente no caso de cargas superpesadas, muito concentradas, ou 

com Centro de Gravidade deslocado do seu centro geométrico. No caso das 

cargas muito pesadas e concentradas o aumento indiscriminado do número de 

eixos sem observação ao “ diagrama de carga”  não garante a distribuição de 

peso uniformemente entre todos os eixos . Na prática o que acontece é que o 

chassis da linha de eixo por falta de rigidez (momento de inércia) suficiente não 

distribui eqüitativamente os esforços para as suspensões, resultando em 

sobrecarga dos eixos mais próximos dos pontos de apoio da carga. Decorre daí 

a necessidade, para o correto dimensionamento do equipamento transportador, 

de se respeitar não só à legislação de limites máximos de peso por eixo (Artigo 

14), mas também às limitações da estrutura da carreta (chassis), do sistema 

hidráulico (suspensão) do equipamento de transporte só possível quando 

observada a relação entre o peso da carga, o número de apoios e comprimento 

da carreta (Artigo 15 e 17 da Resolução 2264/81) 

 

• INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE EMENDAS  

 

Embora os fabricantes afirmem que a resistência das linhas de eixos é a mesma 

nas emendas ou nas partes contínuas, o fato é que, apesar de muito raros os 

acidentes decorrentes de rompimento dos elementos de ligação (algemas e 

pinos) os registros conhecidos se deram com o transporte de cargas 

concentradas em linhas de eixos nas quais não foram observadas relações 

adequadas entre o peso da carga, o número de apoios e comprimento da carreta. 
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O fato é que, como demonstrado acima, por falta de rigidez do conjunto 

transportador, a carga não se distribui uniformemente sobrecarregando parte da 

plataforma de carga e levando ao rompimento das algemas. Nos casos de 

transportes com vigas ou gôndolas não se têm em contrapartida registro desse 

tipo de ocorrência e a razão é simples. Embora também se utilizem linhas de 

eixos modulares, distribuidores de carga, adequadamente dimensionados, 

absorvem completamente as tensões, distribuindo-as de maneira uniforme pelo 

corpo da linha de eixo, eliminando a concentração de tensões sobre as algemas.  

 

• DESEMPENHO DO SISTEMA DE FRENAGEM  

 

Nas vigas e gôndolas, como já demonstramos acima, há um substancial 

rebaixamento da altura do centro de gravidade da carga em relação ao solo. No 

caso de frenagem de uma linha de eixo, a tendência da carga é de se projetar 

para frente deslocando o C.G. do conjunto com impacto negativo sobre os 

sistemas de frenagem e hidráulico. Tal efeito nos conjuntos dotados de vigas ou 

gôndolas é bem menor já que esses equipamentos dotados de distribuidores de 

carga adequadamente dimensionados propiciam uma distribuição mais uniforme 

dos esforços minimizando seus impactos sobre o sistema de frenagem. Cabe 

acrescentar que um maior numero de eixos e, portanto, de elementos de 

frenagem aumenta a segurança e confiabilidade do sistema como um todo.  

 

• DESEMPENHO DO SISTEMA HIDRÁULICO 

 

O sistema hidráulico nos equipamentos de transporte de cargas superpesadas é 

responsável pela correta distribuição do peso da carga entre todos os eixos do 

conjunto transportador. No entanto para que o sistema hidráulico funcione como 

esperado, ou seja, efetivamente opere uma distribuição uniforme da carga entre 

todos os eixos, é fundamental que na escolha do equipamento a ser utilizado 

seja observada a necessária inter-relação, também neste caso, entre o peso da 

carga, o número de apoios e o comprimento da carreta. Desse modo, o 

dimensionamento adequado exige que o C.G. da carga a ser transportada 

coincida com o centro de gravidade das reações hidráulicas das várias 

suspensões que compõe o veículo transportador. Se essa condição não se 

verifica, muitas vezes por questões relacionadas a limitações geométricas do 

trajeto a ser percorrido, a conseqüência, dependendo do valor da excentricidade 

resultante, é a sobrecarga do sistema hidráulico resultando na maioria dos casos 

em colapso de elementos como mangueiras, cilindros de elevação, direção, etc.  

 

Além dessa, uma outra conseqüência da excentricidade do Centro de Gravidade 

da Carga versus Centro de Reações hidráulicas, desta feita, resultante do 

inadequado dimensionamento/escolha do conjunto transportador, é o efeito da 

incidência de forças dinâmicas de aceleração e frenagem, que podem também 

resultar em sobrecarga para o sistema hidráulico, com conseqüências para o 

conjunto transportador semelhantes às descritas acima. 
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Os efeitos negativos decorrentes do transporte de cargas excêntricas freqüente 

nas linhas de eixos, podem ser praticamente anulados nas vigas ou gôndolas. 

Enquanto nas linhas de eixo o efeito da excentricidade se dá diretamente sobre 

a estrutura da carreta, nas vigas ou gôndolas esse efeito é anulado pelos 

distribuidores de carga. 

 

Prova disso é a fabricação das linhas de eixos conhecidas no mercado como 

“ camelo”  assim chamada por incorporar uma espécie de distribuidor de carga 

que a exemplo das vigas ou gôndolas também anula os efeitos negativos sobre o 

sistema hidráulico, conforme descrito acima, porém com a desvantagem de não 

ser modular, restringindo a flexibilidade desejável nesse tipo de equipamento.  

 

• CAPACIDADE ESTRUTURAL DO EQUIPAMENTO 

 

Do ponto de vista mercadológico o desejo da industria de implementos 

rodoviários é oferecer equipamentos de transporte que tenham ao mesmo tempo 

características de modularidade, leveza, altura reduzida e elevada capacidade de 

carga. 

 

Apesar dos grandes avanços no desenvolvimento de novos materiais, o fato é 

que na prática essas características se mostram incompatíveis. 

 

Modularidade, leveza, altura reduzida limitam a capacidade de carga do 

equipamento. A prática comprova que para o transporte de cargas 

extremamente pesadas e muito concentradas as linhas de eixo por mais 

modernas que sejam não tem rigidez suficiente para evitar uma distribuição 

desigual ao longo do chassis.  

 

As conseqüências disso para o equipamento são o “ empenamento”  da carreta, 

a quebra de “ algemas e pinos” , o estouro de mangueiras, entre outros. Para a 

infra-estrutura viária, elevado desgaste do pavimento e das obras de arte 

especiais, problemas que por falta de fiscalização eficiente e principalmente pela 

falta de balanças adequadas para pesagem desse tipo de carreta não têm sido 

adequadamente aquilatados 

 

Não restam dúvidas, pois, que cargas muito pesadas exigem a utilização de 

equipamentos capazes de produzir elevados momentos de inércia sem gerar, ao 

mesmo tempo, elevação substancial da altura da carga que possa comprometer a 

viabilidade geométrica do transporte, condição fundamental num país 

rodoviarista, mas com rodovias nem sempre projetadas com esse objetivo.  

 

Por outro lado a necessidade de observarem-se estes princípios está patente na 

Resolução 2264/81 nos artigos 15 e 17 

Especificamente nos incisos II e III do artigo 17 a Resolução estabelece literalmente 

que “ para evitar que o conjunto cause, nas obras de Arte, esforços superiores aos 
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previstos no dimensionamento atualmente adotado e para permitir um exame mais 

rápido do processo respectivo os conjuntos deverão ser dotados de dois conjuntos 

de suspensão distanciados entre si por espaçamento não inferior a 24,75m (vinte e 

quatro metros e setenta e cinco centímetros)” . 

 

A análise desses artigos combinados com o que diz o inciso III do artigo 15 da 

referida resolução sugerindo, conforme reproduzidas abaixo, as configurações a 

serem utilizadas indicam claramente o entendimento dos legisladores no sentido de 

que o transporte de cargas com peso líquido superior a 120 toneladas deveriam ser 

transportadas exclusivamente em vigas e gôndolas. 

 

 
 

 

As razões que levaram a isso são de natureza absolutamente técnica. Resultam da 

constatação de que a operação segura e a preservação da infra-estrutura no caso 

do transporte de cargas excessivamente pesadas e concentradas não depende 

exclusivamente da quantidade de eixos. Não é possível aumentar a quantidade de 

eixos sem concomitantemente reduzir o momento de inércia do chassis do 

equipamento (capacidade de distribuição uniforme da carga em todos os eixos), o 

que só é possível, sem implicar no aumento da altura e redução da estabilidade do 

conjunto transportador com a utilização de vigas ou gôndolas. 
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Condições para exigência de estudos de viabilidade para transposição de 

obras de arte especiais em rodovias federais 

 
O quadro abaixo foi construído com base na interpretação do que estabelecem  os 

artigos 14º, 15º e 17º da Resolução 2264/81 e conforme Ata de Reunião 

reproduzida à frente. Resume as condições em que, para a obtenção da AET, é 

necessária a apresentação de estudos de viabilidade das obras de arte. 

 

Artigo 15º e 17º  Artigo 14° 
Observação aos limites máximos de peso e 

mínimos de distância entre eixos ou conjuntos de 
eixos - artigo 17º 

Observação aos limites máximos de peso por eixo 
e de distância entre eixos 

Configuração 
do(s) 
conjunto(s)** 

Peso 
máximo 
por eixo 

Distância 
mínima 
entre eixos 

PBT do 
Conjunto  

Carga 
líquida 
máxima 

Item I - PBT até 175 t (linhas de eixos) 
Item II - 175t<PBT<275t ⎝ d ≥24,75m  (vigas) 
Item III - 275 t<PBT<375 ⎝ d ≥33,27m (vigas) 

10 linhas de eixo, 
8 pneus, por eixo 

 
12,00 t 

 
1,55 m 

 
120,00 t 

 
85,00 t 

PBT do conjunto é inferior ao limite do item I (175t). A 
AET depende apenas do conhecimento do estado das 
O.A.E. 

12 linhas de eixo, 
8 pneus, por eixo 

 
10,00 t 

 
1,55 m 

 
120,00 t 

 
85,00 t 

PBT do conjunto é inferior ao limite do item I (175t). A 
AET depende apenas do conhecimento do estado das 
O.A.E. 

14 linhas de eixo, 
8 pneus, por eixo 

 
10,00 t 

 
1,55 m 

 
140,00 t 

 
91,00 t 

PBT do conjunto é inferior ao limite do item I (175t). A 
AET depende apenas do conhecimento do estado das 
O.A.E. 

  
10,00 t 

 
1,55 m 

 
160,00 t 

 
104,00 t 

PBT do conjunto é superior ao limite do item I (175t). O 
uso dessa configuração deve ficar limitada ao 
transporte de cargas longas*. Sendo nesse caso 
obrigatória a verificação estrutural. 

16 linhas de eixo, 
8 pneus, por eixo 

PBT do conjunto transportador é superior ao limite do 
item I (175t) Atendida a distância mínima entre  
conjuntos de ≥24,75m, a AET depende apenas do 
conhecimento do estado das O.A.E. 

  
12,00 t 

 
1,55 m 

 
240,00 t 

 
Variável 

com a tara 
da viga 

10 + 10, com viga 
auto-portante 

PBT do conjunto transportador é superior ao limite do 
item I (175t) Atendida a distância mínima entre  
conjuntos de ≥24,75m, a AET depende apenas do 
conhecimento do estado das O.A.E. 

  
10,00 t 

 
1,55 m 

 
240,00 t 

 
Variável 

com a tara 
da viga 

12 + 12, com viga 
auto-portante 

PBT do conjunto transportador é superior ao limite do 
item II (275t) e inferior a 375t. Atendida a distância 
mínima entre  conjuntos de ≥24,75m, a AET depende 
apenas do conhecimento do estado das O.A.E. 

 
10,00 t 

 
1,55 m 

 
280,00t 

 
variável com 

a tara da 
viga 

 
14 + 14, com viga 
auto-portante 

 

*Consideram-se cargas longas aquelas com comprimento ou distância entre os apoios superior a 14,0 m. 
** Para efeito da tabela acima o peso do conjunto transportador não inclui o peso do cavalo 

 
10,00 t 

 
1,55 m 

 
320,00t 

 
variável com 

a tara da 
viga 

16 + 16, com viga 
auto-portante 

PBT do conjunto transportador é superior ao limite do 
item II (275t) e inferior a 375t. Atendida a distância 
mínima entre  conjuntos de ≥24,75m, a AET depende 
apenas do conhecimento do estado das O.A.E. 
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Quais são os veículos especiais utilizados no transporte de Cargas 

Indivisíveis  

 

No Brasil, por razoes de conhecimento geral, o transporte de quase 100% das 

cargas excedentes é feito por via rodoviária através de veículos especialmente 

projetados para esse fim. 

Grandes obras e projetos industriais implantados no país ao longo dos últimos 30 

anos propiciaram o surgimento de mais de uma dezena de grandes empresas que se 

equiparam com veículos para atender as necessidades de transporte e 

movimentação de cargas com peso e dimensões excedentes. 

 

O Brasil dispõem atualmente de mais de 2000 linhas  de eixos e quase 30 

vigas/gôndolas, em sua maioria, importadas da Alemanha, França e Itália, países que 

dominam o estado da arte no projeto e fabricação desses equipamentos. 

 

Cargas como os rotores de hidrelétricas, transformadores e outras podem chegar a 

mais de 300 toneladas de peso líquido o que requer um número de eixos capaz de 

distribuir essa carga dentro das condições aceitáveis para o pavimento, para as 

pontes, e, principalmente, de acordo com as especificações dos fabricantes dos 

equipamentos. As configurações utilizadas no Brasil seguem os padrões utilizados 

no resto do mundo, principalmente na Europa. A maior parte do parque de 

equipamentos existentes no País foi importada daquele continente ou fabricada aqui, 

segundo seus modelos e padrões.  

 

Embora exista uma vasta gama de diferentes equipamentos para as mais diferentes 

aplicações, nos concentraremos neste trabalho na análise do desempenho das 

configurações utilizadas para o transporte de cargas com PBT acima de 120 

toneladas que fazem uso de conjuntos de eixos hidráulicos modulares, com foco nos 

fatores que influenciam no dimensionamento e escolha do equipamento para o 

transporte de cargas indivisíveis concentradas com PBT acima de 120 toneladas 

 

CONJUNTOS DE EIXOS HIDRÁULICOS MODULARES 

Os eixos hidráulicos modulares mais conhecidos como linhas de eixos são 

indicados para o transporte de cargas indivisíveis com peso acima de 60 

toneladas, largura acima de 3,20 e com altura acima de 4,00m. Estes 

equipamentos permitem uma melhor distribuição de peso por eixo, reduzindo o 

impacto sobre pavimentos e obras de arte; permite reduzir a altura final do 

conjunto transportador, o que facilita a passagem sob pontes e viadutos e 

também uma maior estabilidade da carga, na medida em que permitem um 

rebaixamento do centro de gravidade e um encaixe melhor da carga dentro da 

plataforma do veículo. As linhas de eixo são produzidas em diferentes 

configurações, sendo que a principal delas é o distanciamento entre eixos que 
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pode variar de 1,35m a 2,45, com a expressiva predominância dos módulos com 

distância entre eixos de 1,55 m. veja abaixo, algumas dessas configurações; 

 

 
 

Sendo modulares, teoricamente, uma linha de eixos pode ser configurada com 

qualquer número de eixos. No entanto, a partir de 14 eixos, dependendo do trajeto a 

ser percorrido e, principalmente da formatação e concentração de peso da carga a 

boa técnica recomenda a utilização de acessórios que tem como principais funções 

elevar o momento de inércia do conjunto, a distribuição eqüitativa de pesos, a 

redução da altura final do conjunto transportador, o funcionamento equilibrado dos 

sistemas hidráulico e de frenagem, assim como também de melhorar a eficiência da 

amarração, aumentando a estabilidade da carga e a segurança do transporte.  

 

Esses acessórios nada mais são do que robustos elementos metálicos que funcionam 

como vigas bi-apoiadas conhecidas também como vigas retas e gôndolas que 

permitem a distribuição  da carga de maneira uniforme. 

 Reboque modular mais viga gôndola mais reboque modular para cargas até 280t 

 
 

Reboque modular mais viga gôndola mais reboque modular para cargas até 350t 

 

 
 

 

Os veículos utilizados no Brasil são semelhantes aos utilizados em 

outros países? 
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São, rigorosamente. O Brasil só muito recentemente avançou no 

desenvolvimento de uma indústria metal/mecânica com a especialização 

necessária para a fabricação de implementos rodoviários de alta resistência e 

performance. Isto faz com que, em quase 100% dos casos os equipamentos 

necessários para esse tipo de transporte tenham que ser importados de outros 

países, ou seja, a tecnologia de transportes existente em nossas empresas é a 

mesma utilizada por nossas congêneres na França, Alemanha, Itália, etc.  

 

Qual a influência da Resolução 2264/81 na formação do parque de 

equipamentos de transporte de cargas indivisíveis no Brasil, em 

especial da utilização de vigas e gôndolas? 

 

Total. Os empresários que advogam contra a utilização de vigas ou gôndolas 

para cargas acima de 120 toneladas costumam argumentar que as mesmas 

adicionam mais peso à obra de arte. Recusam-se, contudo, a reconhecer os 

benefícios  expressos principalmente por uma distribuição uniforme entre todos 

os eixos e em uma área maior da estrutura e, principalmente, que sua exigência 

não foi uma invenção das empresas de transporte e, sim, uma exigência da 

Resolução 2264/81. 

 

Com efeito, uma análise dessa Resolução, em especial de seus artigos 15 e 17, 

explicam porquê várias empresas investiram fortemente, ao longo dos últimos 

vinte anos, na aquisição dos mais diferentes tipos de vigas e gôndolas para 

atender às necessidades da indústria e da infra-estrutura de um  país com as 

dimensões territoriais e populacionais do Brasil que tem que construir 

hidrelétricas do porte de Itaipu e Tucuruí com equipamentos de  mais de 300 

toneladas líquidas e, acima de tudo, o papel determinante na formação do vasto 

parque de equipamentos que compõem a frota brasileira de veículos 

especializados para o transporte de cargas excepcionais exercida pela 

Resolução publicada em 1981. 

 

Só nos últimos 2 anos foram incorporadas mais cinco vigas ao parque de 

equipamentos, três delas fabricadas no Brasil, o que deixa claro a importância e 

o significado da Resolução 2264/81 na decisão das empresas na hora de investir 

em ampliação da capacidade operacional. 

 

 

Influência da Resolução 2264/81 na legislação dos DER’ s  
 

A influência da Resolução 2264/81 nas legislações dos DER’ s é marcante. Pode-se 

afirmar que sendo a primeira legislação a introduzir o assunto transporte de cargas 

indivisíveis, excedentes em peso e/ou dimensões no Brasil, ela teve os seus 

principais conceitos incorporados às legislações em estados como São Paulo, 

Paraná e Rio Grande do Sul cujas malhas rodoviárias integradas aos grandes eixos 
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rodoviários federais respondem por mais de 80% de toda a carga excedente 

transportada no país. No Estado de Minas Gerais, que não tem uma legislação 

própria, até hoje a Resolução 2264/81 é utilizada como base para concessão de 

AET’ s. 

 

A qualidade dessa legislação e sua aceitação pelos demais órgãos exerceu uma 

influência extremamente positiva para o transporte pesado pois evitou a 

proliferação de normas como acontece em outros países como os Estados Unidos 

em que as regulamentações estaduais nem sempre são compatíveis resultando em 

enormes dificuldades para o transporte 

 

Conclusões 
 

O transporte de cargas indivisíveis excedentes em peso e/ou dimensões é tarefa 

complexa que requer planejamento meticuloso e o envolvimento de vários 

órgãos e empresas. 

 

Uma variável fundamental para o atingimento dos resultados esperados quais 

sejam eficiência do transporte, preservação do patrimônio público e segurança 

do transporte é o adequado dimensionamento do veículo. 

 

Todo o trabalho de planejamento que envolve estudos de viabilidade a respeito 

de capacidade portante de pontes e viadutos ao longo dos trechos a serem 

percorridos será em vão se alguns pressupostos não se confirmarem na prática. 

O principal desses pressupostos diz respeito à distribuição uniforme do peso da 

carga, assim como da tara dos equipamentos de transporte entre todos os eixos 

do conjunto transportador. 

 

Como demonstramos neste documento não basta ir-se acrescentando eixos ao 

conjunto transportador tantos quantos necessários para se atingirem os limites 

de peso por eixo, legais. 

 

É preciso respeitar os diversos fatores que interferem sobre o 

funcionamento dos equipamentos. 
 

A sugestão do Sindipesa –  o Sindicato que representa a nível Nacional as 

Empresas de Transporte e Movimentação de Cargas Pesadas e Excepcionais é 

de que as cargas com peso líquido acima de 120 toneladas (exceto cargas 

longas com comprimento superior a 14 metros) sejam transportadas em 

equipamentos que ofereçam momentos de inércia (rigidez)  compatíveis que, 

considerados os equipamentos existentes no mercado brasileiro e internacional, 

só podem ser obtidos com a utilização de sistemas de distribuição de cargas bi-

apoiados também conhecidos como vigas e gôndolas. 
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Estudos específicos sobre o impacto para as obras de arte quando se utilizam 

linhas de eixos versus vigas ou gôndolas revelam resultados favoráveis à 

utilização das ultimas, senão vejamos o resultado de estudo que simulou a 

passagem de 9 diferentes configurações de conjuntos transportadores sobre 21 

diferentes esquemas estruturais presentes nos 5 principais corredores para 

transporte de cargas excedentes no estado de São Paulo. 

 

Executado o cálculo dos esforços (momento fletor e cortante) provocados por 

cada configuração,  estabeleceu-se como pode ser verificado nos quadros em 

anexo, a comparação entre os esforços provocados por configurações de linhas 

de eixos e com vigas, do que resultaram as seguintes conclusões: 

 

• Viga (12+12) x 16 linhas:   nas 53 seções analisadas a configuração com 

viga provoca esforços de momento superiores aos provocados pelo 

conjunto com 16 linhas na razão de 30 x 23 e inversamente esforços 

cortantes na razão de 3 x 51. Dizendo de outro jeito: se analisarmos o 

impacto da passagem sobre a obra considerando o momento fletor parece 

melhor usar uma 16 linhas. De outro modo, considerando apenas o 

esforço cortante é melhor usar o conjunto viga(12+12). 

 

• Viga (14+14) x 18 linhas:   neste caso, nas 53 seções analisadas, a 

configuração com viga provoca esforços de momento superiores aos 

provocados pelo conjunto com 18 linhas na razão de 8 x 45 e 

inversamente esforços cortantes na razão de 23 x 30. Neste caso: a 

análise do impacto da passagem sobre a obra qualquer que seja o esforço 

considerado, revela uma tendência nitidamente favorável à utilização do 

conjunto com viga (14+14). 

 

Verifica-se, pois, que apesar de um empate técnico no primeiro caso: 

viga(12+12) x 16 linhas, o resultado da comparação entre o uso de 18 linhas de 

eixos contra viga (14+14) é plenamente favorável à utilização do conjunto com 

viga. 

 

Outras vantagens de utilização de conjuntos com vigas 

 

Não bastasse isso, a utilização de vigas, apresenta uma série de outras 

vantagens, a saber: 

 

 Maior estabilidade do conjunto transportador;  

 Maior uniformidade na distribuição da carga, considerando distribuidores 

de carga corretamente dimensionados;  

 Redução da altura do conjunto transportador em pelo menos 80 

centímetros; 

 Maior facilidade de manutenção do conjunto transportador, em caso de 

quebra em operação. 
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