
RTS GmbH 

n  A RTS – GmbH é companhia de consultoria e engenharia 

n  Mais de 25 anos de experiência em projetos internacionais 
de engenharia oferecendo ampla gama de serviços/
instalações 
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n  Fundador e CEO – Dr. Emil Doupal 
�  Graduado pela Universidade de Brno (República 

Tcheca) 
�  Consultor Transport Research Centre (CZ),          

COST, Weigh in motion systems, Systems for Traffic Telematics    
and ITS, International projects  

�  Diretor da Clearweigh (PTY) LTD   
�  Consultor e Membro da ICWIM 8 
�  PHD em Gerenciamento/Controle de Tráfego 
       (Technical University Brno, CZ)  

�  Professor Associado em Trafégo e Estruturas 
       (Technical University Brno, CZ, Institute of Technology Zurich, CH) 
 
          

 

 

Dr.Emil Doupal 



RTS GmbH 

n  Competência no desenvolvimento e implantação de projetos 
de Pesagem em Movimento (WIM) –  
� Pré-Seleção 
� Autuação Direta (Direct Enforcement)  

n   A RTS atua ainda em diversas áreas abrangendo projeto/
instalação/supervisão em  
� ITS – Tecnologias de Controle e Gerenciamento de Tráfego 
� Tecnologias de Informação 
� Gerenciamento e Avaliação 
� Engenharia de Sistemas 
� Consultoria e suporte para empresas privadas ou públicas 
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RTS – Instalações realizadas 

n  Países com mais de 4 Instalações WIM da RTS: 

Japão (6), República Tcheca (17), Alemanha (22), Suiça (22) 

No Brasil a RTS já realizou 3 instalações – Belo Horizonte 
(MG), Araranguá (SC) e Teresina (PI) 
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RTS – Escopo Fornecimento 

n  Projetos e Soluções dimensionadas para cada necessidade 

n  Sensores – Kistler, Intercomp, MSI e outros 

n  Tecnologias – Piezo Quartzo, Strain Gauge, Piezo Polímero 

n  Dataloggers – CAMEA 

n  Cameras Overview e LPR (OCR) 

n  Sensores de Altura 

n  Monitoramento via WEB 

n  Supervisão da Instalação por Técnico da RTS 

n  Assistência Local para Sensores e Dataloggers pela FLV 
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Aplicações WIM 

Coleta de Dados 

n  Em Rodovias/Estradas/Vias 
de Tráfego Intenso  tais 
como: Marg ina is /Anéis 
Rodoviários. 

n  Coleta de Informações 
precisas e confiáveis sobre 
veículos em base contínua 
( 2 4 h o r a s / 7 d i a s p o r 
semana)  

n  Proporcionar informações 
para um projeto otimizado 
de estradas e pontes, 
p l a n e j a m e n t o  d e 
manutenção 

Laços Indutivos 

Sensores em lay out alternado 
(“Staggered”) 

Painel montado em 
poste com eletrônica 
WIM/conexão Internet/ 
Alimentação via rede  
energia ou painel solar 



Aplicações WIM 

Pré-Seleção 

n  Otimização do processo 
de fiscalização através da 
pré-seleção de caminhões 
com sobrepeso 

n  Efetiva Redução de danos 
em estradas/pontes e 
viadutos 

n  Significativa Redução dos 
custos de manutenção 
com extensão da vida útil 
do pavimento 

 

 

Sensores em lay out linear 

Balança de Precisão 

Pórtico com Câmeras LRP e 
Painéis de aviso 

Laços  
Indutivos 



Aplicações WIM 

Pedágio por Peso 

n  Pesagem de Veículos 
em baixa velocidade 

n  Eficiente na cobrança 
de pedágio por peso 

n  Melhoria de processo 
e Eficiência  Total em 
aplicações de controle 
de entrada/saída de 
caminhões em portos, 
armazéns, fábricas, 
minas, etc 

 

Sensores e Cortina de Luz 

Gabinete com Eletrônica WIM 

Guarita para 
cobrança com 

monitor indicador  
do peso e tarifa 

Cancela com câmera LPR 
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Tecnologias WIM 
 n  Sensores: 

 

Intercomp  
(Strain Gauge) 

MSI Roadtrax  
(Piezo Elétrico) 

Kistler  
(Piezo Quartzo) 



WIM Lay Out Configuração Geral 
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Direção Tráfego 

Central WIM 

Laços Indutivos Sensores Peso 

Sensor temperatura 

Sensor Rodagem Dupla 

Scanner Laser 

Câmera ANPR/LPR 

Antena GPS 

Câmera 
Visão Geral 

CPU Switch 



n  A central WIM é responsável pela amplificação e conversão 
analógica/digital dos sinais de até 18 sensores, 8 laços 
indutivos e 2 termômetros de pavimento. Diversas opções 
são disponíveis (escalável em sensores, IP65, etc..)  

 

Central WIM 
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n  Fonte de Alimentação – a unidade UC-PSU é uma fonte com filtros 
de linha, disjuntores AC/DC e de sobrecarga por raios. Pode ser 
equipada com sistema de monitoramento e controle remoto, de 
voltagem, reset e aviso queda de energia e ativação de gerador de 
emergência 

 
 

n  Switch – a unidade é um switch industrial de 8/16 portas, 1 Gb/s, 
WiFi e 3G/4G 

WIM –Switch/Fonte 
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Instalação 
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Corte do Piso Abertura Canal Limpeza 

Aplicação Grout 
Colocação  
Sensores Lixamento 
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Informações de um sistema WIM 

n  O quê um sistema WIM mede:  
�  Peso Total 
�  Peso por eixo e rupos de eixos 
�  Categoria do veículo 
�  Velocidade 
�  Localização 

n  Com Cameras 
�  Fotografia do Veículo 
�  Placa 
�  Cargas Perigosas 

n  Laser Scanner 

n  Detector de Altura 



Informações de um sistema WIM 
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•  Reboque (sim / não) 

•  Peso de cada eixo 

•  Base x-y (distancia entre eixos) 

•  Rodagem Dupla por eixo (Sim / Não) 

•  Base 1-N (distancia total entre eixos) 

Registro dos dados do veículo em uma tabela incluindo: 

Vermelho = Sobrepeso 

•  Data e Horário 

•  Pictograma (categoria do veículo >150 
diferentes categorias.) 

•  ADR/LPR (reconhecimento placa) 

•  Peso Bruto (Peso Total do Veículo) 

•  Velocidade 


