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CARGAS ESPECIAIS – Praças de pedágio

• Quais dimensões de carga especial estão aptas a passar nas praças de pedágio?

LARGURA > 7m* ALTURA > 5,9m

COMPRIMENTO > Sem restrições** PESO > Sem restrições

*Exceto para a Praça 10 no sentido norte.
**Desde que haja viabilidade geométrica de passagem



• Abaixo segue quadro da largura das pistas extra-largas das praças de pedágio:
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CARGAS ESPECIAIS – Largura das PPs

Praça de Pedágio Localização
Largura da pista

Altura livre 
da praçaNorte* Sul**

01 - Cristalina km 93 GO 7m 7,4m 5,9m

02 -Paracatu km 18 MG 8m 7,8m 5,9m

03 - Lagoa Grande km 91 MG 7m 7m 5,9m

04 - João Pinheiro km 172 MG 7m 7m 5,9m

05 - São Gonçalo do Abaeté km 254 MG 8,6m 8m 5,9m

06 - Felixlândia km328 MG 7m 7,1m 5,9m

07 - Curvelo km 405 MG 7m 7m 5,9m

08 - Capim Branco km 487 MG 7m 7m 5,9m

09 - Itabiriro km 577 MG 7m 7m 5,9m

10 - Conselheiro Lafaiete km 643 MG 6m 7m 5,9m

11 - Barbacena km 714 MG 7,1m 7m 5,9m

*Considera-se norte o sentido Brasília.
** Considera-se sul o sentido Rio de Janeiro.



• Qual o procedimento para passagem de cargas com largura superior a 7m?

– A transportadora deverá apresentar plano de viabilidade geométrica evidenciando a
viabilidade de passagem da carga, conforme o exemplo abaixo de passagem de carga de
largura de 8,5m pela PP 11:

5

CARGAS ESPECIAIS – Excesso lateral



• Como será realizada a cobrança de conjuntos transportadores de cargas especiais nas
praças de pedágio?

– A passagem das cargas especiais inferiores a 3,3m deve ser realizada pelas pistas regulares
de cobrança, a passagem dos conjuntos transportadores superiores a esta largura deve ser
feita pela pista extra-larga,.

– A pista conta com sensores para realizar a contagem dos eixos, cujas informações
constatadas são encaminhadas para a estação de trabalho da cabine mais próxima.

– Cada praça contará com um Operador de Cabine, que será responsável pela
operacionalização da arrecadação no momento pista do conjunto transportador para
realizar o registro da passagem e emissão da nota fiscal.
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Operação de arrecadação – Praças de pedágio
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GESTÃO DE CARGAS ESPECIAIS

• O motorista deverá apresentar a AET e a Programação da Concessionária ao operador, os números
de programação e AET deverão ser repassados para o Líder da Praça e checados junto ao CCO.




