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Resumo:  este trabalho visa apresentar a análise da proposta da regulamentação da pesagem de
veículos  direta  na  rodovia,  conhecido  como  HS-WIM,  High  Speed  Weigh-In-Motion.  São
considerados os  aspectos  governamentais,  econômicos,  do  meio  produtivo  e  de  fiscalização de
excesso de peso de veículos nas rodovias. São apresentados os procedimentos para a tomada de
decisão com transparência e ampla participação dos agentes públicos envolvidos e da sociedade.
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1 INTRODUÇÃO 

A pesagem de veículos nas rodovias é regulamentada pela legislação de trânsito, pelo CTB, Código
de Trânsito Brasileiro, Art. 99 da lei 9503/1997 [1],  onde as tolerâncias de excesso de peso estão
definidas na Lei 13.1303/2015 [2] e resoluções do CONTRAN [3], Conselho Nacional de Trânsito.
Nesse arcabouço estão as competências do Inmetro de regulamentar os instrumentos de pesagem de
veículos, que o faz por meio da Portaria Inmetro 375/2013 [4] e complementos.  O Inmetro faz a
avaliação técnica dos instrumentos de pesagem e a fiscalização por meio dos órgãos delegados
estaduais que compõem a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade Inmetro RBMLQ-I. 

A fiscalização de trânsito cabe aos organismos de trânsito, a nível federal pelo DNIT, Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte, e ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres nas
rodovias concedidas à iniciativa privada. Neste cenário existe o objetivo de avaliar a possibilidade
de utilizar os instrumentos de pesagem direta na rodovia para fins de fiscalização de excesso de
peso de veículos no trânsito, para a redução de custos em novas instalações e reduzir o desgaste das
rodovias [5]. 

O meio para a definição dos requisitos técnicos metrológicos a serem aplicados é o Regulamento. O
Regulamento  é  o  Documento  que  enuncia  as  características  de  um produto  ou  os  processos  e
métodos de produção a ele relacionados, incluídas as disposições administrativas aplicáveis, cujo
cumprimento é obrigatório [6]. Nele são definidas formas de verificação metrológica. Basicamente
a  verificação  consiste  no  fornecimento  de  evidência  objetiva  de  que  um  dado  item  satisfaz
requisitos especificados [7]. 

Atualmente, somente são aprovados modelos de instrumentos de pesagem para esta finalidade com
utilização de velocidade até 15 km/h. Não há limitação de velocidade na legislação atual, mas há
uma  restrição  tecnológica  para  atingir  a  exatidão  necessária  considerando  os  limites  atuais  de
exatidão. Conforme o regulamento em vigor, o erro máximo admissível para a medição total da
massa do veículo é de 2,5% e de 4,0% para a carga por eixo e ou conjunto de eixos, em verificação
metrológica inicial [4]. 

2 OBJETIVO

Apresentar a análise da proposta da regulamentação técnica metrológica da pesagem de veículos em
velocidade direta na rodovia, conhecido como HS-WIM, High Speed Weigh-In-Motion, a fim de
possibilitar alternativas de uso destes instrumentos de medição com avaliação do Inmetro. 



3 MÉTODOS E MATERIAIS 

Foram realizadas visitas técnicas a campos experimentais das tecnológicas de HS-WIM em Campo
Tenete, Figura 1, na Rodovia concedida à Arteris, BR 116 no PR e na BR-101 em Araranguá -SC na
Figura 2, onde foram realizadas simulações de verificações metrológicas [4].

Figura 1 – Instalação de HS-WIM em Campo de Tenente, PR 

Figura 2 – Instalação de HS-WIM em Araranguá, SC 

Considerando  o  regulamento  metrológico  vigente,  somente  com  aumento  do  erro  máximo
admissível estes instrumentos poderiam ser utilizados para fins de fiscalização de trânsito. Para os
valores registrados, considerando o recomendado pela ROIML 134, seria indicado o uso das classes
de exatidão 5 para a massa total e F para eixos. Nestas classes são recomendados os valores de
exatidão: para a verificação inicial e subsequente de 5% para a massa total do veículo e 8% para os
valores por eixo, para inspeção em serviço o dobro dos valores, respectivamente de 10% para a
massa total e 16% para a carga por eixo [8]. Esta mudança requer um amplo debate das categorias
envolvidas, pois necessitaria de acréscimos na tolerância de excesso de peso nas rodovias definida
pelo Contran. Atualmente os limites estabelecidos são de 5% para peso bruto total e 10% para eixo
de veículos, conforme Lei 13.1303/2015 [2] e Resolução Contran 526/2015 [3].

Um processo de tomada de subsídios foi desenvolvido através de reuniões técnicas com a ampla
participação  de  entes  governamentais,  como  o  DNIT,  ANTT,  Ministério  da  Infraestrutura,
Departamento  de  Estradas  e  Rodagens  de  São Paulo,  fabricantes  de  instrumentos  de  pesagem,



concessionárias de rodovias e Institutos Estaduais de Pesos e Medidas. Nas reuniões foi apresentado
o estudo do Inmetro de Análise  de Impacto da Regulamentação (AIR) Técnica Metrológica da
pesagem  de  veículos  em  movimento  e  aberto  o  tema  a  debates.  A AIR  mostrou  o  cenário
internacional, a mensuração do impacto, a análise de riscos, medições preliminares e alternativas à
regulamentação HS-WIM. 

A Análise de Impacto Regulatório da pesagem de veículos em movimento indica que a instalação de
novos sistemas de controle de peso de veículos nas estradas poderia gerar uma economia de cerca
de 1,7 bilhões de reais por ano no gasto em manutenção das rodovias e de quatro bilhões em gastos
com acidentes de trânsito.  Os sistemas com a nova tecnologia poderão representar significativa
redução de gastos em relação aos investimentos necessários para novas instalações de fiscalização
de peso de veículos nos modelos atuais, considerando que não há necessidade de obras de grande
porte para construção de praças de pesagens [9]. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste  processo  de  tomada  de  subsídios  foram  recebidas  sugestões  do  DNIT  e  da  Secretaria
Nacional  de  Transportes  Terrestres  (SNTT),  a  qual  em  trabalho  interativo  com  outros  entes
governamentais (DNIT e ANTT) elaborou proposta de inserir na regulamentação metrológica atual
três classes de exatidão a fim de incrementar as possibilidades de fiscalização e monitoramento da
pesagem de veículos nas rodovias nacionais, com instalações cerca de 10% do custo do modelo
atual [5]. A proposta foi aceita,  com poucas adequações de forma, para o processo de consulta
pública, conforme descrito nas conclusões deste trabalho. 

Na França e Holanda foram realizadas pesquisas para a pesagem de veículos em movimento. Foi
desenvolvido  o  COST 323  “Weigh-in-motion  of  road  vehicles”  com  indicações  de  classes  de
exatidão através do cálculo das médias das medições e especificações técnicas de pavimento das
instalações dos sistemas de pesagens. As aplicações tiveram foco no monitoramento do peso dos
veículos, mas não em nível de metrologia legal [10].
 
A norma da ASTM 1318-9 indica várias classes de exatidão e aplicações. No caso da pesagem
direta de veículos na rodovia, de 16 km a 130 km, é indicada a exatidão de 6 % para o valor total e
de 10% para eixo. A metodologia para cálculo da exatidão considera o valor médio e intervalo de
confiança de 95%. Entretanto, nos EUA a pesagem de veículos em movimento não é utilizada para
fins de fiscalização, somente utilizada a pesagem estática [11]. Na República Tcheca a pesagem
direta na rodovia foi regulamentada através de uma legislação metrológica específica que definiu o
EMA em 5% para a pesagem total do veículo e 11% para o valor por eixos [12]. 
 
O Brasil adota como base as recomendações da OIML – Organização Internacional de Metrologia
Legal.  Para  aplicação  em  fiscalização  de  trânsito  se  recomenda  a  utilização  da  ROIML 134
“Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and measuring axle loads” [8], sem
limites de velocidades. Esta normativa define diferentes classes de exatidão, destinados valores de
exatidão a verificação inicial e subsequentes, mas o dobro para as inspeções em serviço. Se sugere
que cada país adote legislação própria compatível com a legislação de trânsito local. A exatidão é
calculada através da indicação do erro máximo medido em 100 % das medições durante a avaliação
metrológica do instrumento.

No  funcionamento  dos  instrumentos  de  pesagem  em  movimento  é  importante  considerar  as
influências da vibração da plataforma de pesagem [13] e do efeito dinâmico do veículo proveniente
da  aceleração  do veículo  e  do  deslocamento  das  cargas  transportadas  [14-15].  Cada instalação
requer um certificado de verificação metrológica,  com a especificação de parâmetros de ajuste,



conforme as definições na portaria de aprovação de modelos emitida pelo Inmetro, sendo essencial
o controle metrológico dos instrumentos de pesagem.

 5 CONCLUSÕES

Neste processo de análise foi realizada uma etapa de tomada de subsídios com ampla participação
de representantes de classes,  do meio produtivo,  usuários  e entes  governamentais.  Para fins  de
monitoramento na atividade de fiscalização de peso novas classes de exatidão estão sendo propostas
a fim de proporcionar o uso de instrumentos de pesagens direta na rodovia na combinação com
outros  instrumentos  e  postos  de  fiscalização.  A  definição  do  uso  destas  classes  cabe  aos
responsáveis das políticas públicas de transportes.

Uma proposta  de complementação da regulamentação técnica metrológica em vigor  está  sendo
encaminhada  para  a  consulta  pública,  via  portaria  do  Inmetro,  incluindo  mais  duas  classes  de
exatidão.  O  processo  de  consulta  pública  visa  proporcionar  maior  transparência  e  ampliar  a
participação  na  tomada  de  decisão.  As  novas  classes  apresentadas  nas  tabelas  1,  2  e  3  irão
proporcionar a utilização de mais tipos de instrumentos de pesagem nas rodovias nacionais.

Percentagem do valor convencional verdadeiro da massa do veículo 

Classes de exatidão Aprovação de modelo e verificações 
metrológicas  ±

Inspeção em serviço ±

1 2,5 % 5,0 %

2 3,5 % 7,0 %

3 5,0 % 10,0 %

Tabela 1 – Classes de exatidão para  pesagem total do veículo em movimento

Percentagem do valor verdadeiro convencional da carga estática de referência por eixo isolado 

Classes de exatidão Aprovação de modelo e verificações 
metrológicas  ±

Inspeção em serviço ±

A 4,0 % 8,0 %

B 6,0 % 12,0 %

C 8,0 % 16,0 %

  
Tabela 2 – Classes de exatidão para valor por eixo isolado do veículo com referência estática

Percentagem da média corrigida da carga por eixo e conjunto de eixos 

Classes de exatidão Aprovação de modelo e verificações 
metrológicas  ±

Inspeção em serviço ±

A 4,0 % 8,0 %

B 6,0 % 12,0 %

C 8,0 % 16,0 %

Tabela 3 – Classes de exatidão para a carga por eixo e conjunto de eixos

RECONHECIMENTOS

Agradecemos ao Inmetro, ANTT, DNIT e Arteris no apoio operacional para a realização das visitas.



REFERÊNCIAS 

[1] Código de Trânsito Brasileiro, Art. 99 da lei 9503/1997, www.denatran.gov.br/publicações. 

[2] Lei 13.1303/2015, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13103.htm 
acesso em 28 de setembro de 2020. 

[3] Resolução 526/2015 do Contran. www.denatran.gov.br/publicações

[4] Portaria Inmetro nº 375, de 24 de julho de 2013, e Portaria 47 de 22 de janeiro de 2016, 
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001994.pdf , acesso em 28 de setembro de 
2020. 

[5] Nota Técnica Conjunta nº 1/2020/CGTRC/DPLAN/SNTT 

[6] Guia de boas praticas de regulamentação do Conmetro, acesso em 28 de setembro de 2020,  
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/guia_portugues.pdf

[7] Vocabulário Internacional de Metrologia, acesso em 28 de setembro de 2020,  
http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf 

[8] R134 OIML - Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and measuring axle   
loads” www.oiml.org 

[9]Avaliação de Impacto Regulatório da Pesagem de Veículos Direta na Rodovia, Metrologia para 
indústria 4.0, Florianópolis, 2019. 
http://media.metrologia2019.org.br/static/media/uploads/s/lbfaruolo@inmetro.gov.br_1569346484_
871990.pdf 

[10] COST 323 – European specification for weighing vehicles in motion 1997. 

[11] ASTM–E1318, Standard Specification for Highway Weigh-In-Motion (WIM) Systems with 
User Requirements and Test Methods, 2009.  

[12] Regulation no. 345/2002 Coll., establishing measurement devices for mandatory validation and
measurement devices subject to type approval, CZECH REPUBLIC, 2010 

[13] Gasparetto S. Douglas e Gomes M. Herbert- Bending Plate Wim System Analisis Considering 
The Dynamics Of The Load Platform, 8 Conferência internacional de pesagem em movimento, 
ICWIM8. Praga, República Tcheca, 2019.

[14] Faruolo, Luciano Bruno - Abordagem Metrológica da Força Exercida Por Eixos de Veículos 
Rodoviários em Movimento Com Cargas Líquidas – tese de doutorado – COPPEUFRJ-2015 

[15] Faruolo L B e Castro Pinto F A N,” Metrological approach to the force exerted by the axle of a 
road vehicle in motion carrying liquid”, Meas. Sci. Technol. 27 (2016) 015101 (10pp). 
doi:10.1088/0957-0233/27/1/015101

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13103.htm
http://media.metrologia2019.org.br/static/media/uploads/s/lbfaruolo@inmetro.gov.br_1569346484_871990.pdf
http://media.metrologia2019.org.br/static/media/uploads/s/lbfaruolo@inmetro.gov.br_1569346484_871990.pdf
http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/guia_portugues.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001994.pdf
http://www.denatran.gov.br/publica%C3%A7%C3%B5es

