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Documentos de Referência: 
DIRETRIZES BÁSICAS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS ESCOPOS BÁSICOS/INSTRUÇÕES DE 
SERVIÇO -  IPR – 726 
MANUAL DE ACESSO DE PROPRIEDADES MARGINAIS A RODOVIAS FEDERAIS - IPR – 728 
RESOLUÇÃO Nº 1187/2005 - ANTT 
 
Conteúdo: 
Instruções para acesso em faixa de domínio 
 
Para regularização do acesso, o proprietário lindeiro deve protocolar junto à Concessionária Via 040 a documentação do imóvel e o 
projeto técnico elaborado por profissional qualificado. 
 
Documentação necessária para solicitação de construção/readequação de Acesso:  
 
1. Oficio solicitando viabilidade para construção/readequação de acesso. No oficio deverá conter:  
 

a) Tipo de solicitação (autorização para construção/readequação de acesso);  

b) Local (Rodovia, sentido, km, lado);  

c) Nome completo do Requerente e/ou Empresa;  

d) Endereço completo, CEP, cidade;  

e) Telefones para contato;  

f) E-mail.  

 
2. Apresentação de documento de propriedade do imóvel, sob forma de cópia autenticada, atualizada nos últimos seis meses;  
 
3. Projeto:  
 

a) Levantamento plani-altimétrico com curvas de nível de metro em metro na escala 1:1000 (Manual de Acesso de Propriedades 

Marginais a Rodovias Federais, DNIT.  

b) Projeto geométrico contemplando projeto horizontal, projeto vertical e planta de situação, abrangendo um trecho da rodovia com 

extensão de 1000 metros com ponto médio situado no eixo do acesso, constando outros acessos, pontes, viadutos, interseções e 

acidentes topográficos existentes no segmento;  

c) Projeto de Terraplenagem contendo Seções transversais e Perfil Longitudinal;  

d) Projeto de pavimentação;  

e) Projeto de drenagem e obras complementares;  

f) Projeto de sinalização (atenção na posição das placas que deve estar na direção da leitura da pista);  

g) Sinalização da obra, quando a mesma interferir no tráfego da Rodovia;  

h) Iluminação; 

i) Paisagismo;  

j) Estudo com estimativa de tráfego (para empreendimentos de impacto); 

k) Memorial descritivo com especificações técnicas, memória de cálculo, plano de trabalho informando as etapas de execução da obra, 

interferência na rodovia e cronograma físico da obra e outras informações necessárias para completar o estudo; 

l) A.R.T. do engenheiro responsável pelo projeto, com comprovante de pagamento;  

m) Oficio endereçado a ANTT, informando prazo para execução da obra de Acesso (carta prazo).  

n) Licença Ambiental para a respectiva instalação a ser beneficiada pelo acesso ou documento de sua inexigibilidade.  

 
3.1. Com relação aos parâmetros geométricos do acesso deverão ser apresentados os seguintes dados:  
 

a) Velocidade diretriz no segmento da localização do acesso;  

b) Indicação da faixa de domínio e faixa não edificante com suas delimitações;  

c) Veículo de projeto adotado;  
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d) Dimensionamento das faixas de mudança de velocidade (aceleração e desaceleração);  

e) Larguras das pistas de rolamento;  

f) Distâncias de visibilidade (Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais, DNIT, item 2.1.3);  

g) Distâncias entre um acesso e outro e entre acesso e ponte, viaduto, túnel, praça de pedágio, posto de pesagem e PRF (Manual de 

Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais, DNIT, item 2.1.4);  

h) Volumes de tráfego – VMD previstos para o uso do acesso;  

i) Detalhes necessários no pleno entendimento do projeto;  

 
4. Condições a serem atendidas no projeto de implantação ou modificação de acesso. 

4.1 Conceituação:  

Projeto: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento 
do impacto ambiental do empreendimento. Deve ser apresentado, de forma gráfica e tecnicamente precisa, possibilitando a avaliação, 
dos métodos construtivos e do prazo de execução. 
Os elementos dependerão da natureza de cada empreendimento, sendo diferentes para cada tipo de ocupação.  
 

4.2 O Projeto deve conter os seguintes elementos:  

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra identificando todos os seus elementos constitutivos 

com clareza;  

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de 

variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e de montagens;  

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações 

que assegurem os melhores resultados para a mesma;  

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais 

para a obra, durante sua execução;  

e) Subsídios para montagem do plano de fiscalização e acompanhamento da obra, compreendendo sua programação, estratégia de 

suprimentos e outros dados necessários em cada caso. 

 
5.  Requisitos Técnicos:  
 

a) O projeto de implantação ou modificação de acesso deve atender as especificações de um projeto executivo de engenharia, 

abrangendo toda a faixa de domínio na extensão que inclua todo o acesso solicitado ou até onde a distância de visibilidade e outros 

acessos exigirem, na escala H = 1:500 e V = 1:50, apresentado em três vias em papel, tamanho A1, contendo no mínimo:  

b) Limites das faixas de domínio e área “non aedificandi” cotados em relação ao eixo da via de transporte de acordo com a sua 

quilometragem em relação ao PNV, acompanhados dos memoriais descritivo, de cálculo, e se necessário justificado;  

c) Traçado;  

d) Seções transversais (Perfil): Identificar faixa de domínio, acostamento, pista, acidentes geográficos (cortes, aterros, elementos 

rodoviários) quando necessário; 

e) Perfil longitudinal com lançamento de interferências em escala adequada quando se tratar de canteiro central; 

f) Planta de situação abrangendo um trecho da rodovia com extensão de 500 metros com ponto médio situado no eixo do acesso, 

constando outros acessos, pontes, viadutos, interseções e acidentes topográficos existentes no segmento; 

g) Apresentação do prazo de execução dos serviços. 

 

5.1  O projeto de drenagem do acesso deve atender as seguintes condições:  

a) O acesso bem como a propriedade não podem direcionar águas pluviais para o leito da rodovia, seu sistema de drenagem e para a 
faixa de domínio; 

b) No caso de acesso com pavimentação em revestimento primário devem ser adotadas as práticas conservacionistas de uso do solo. 
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5.2 O projeto de iluminação é obrigatório para acessos de uso público e indústrias.  

5.3 Nos projetos de paisagismo somente é permitido o plantio de grama.  

5.4 Qualquer construção ou instalação empresarial ou residencial devem manter recuo non aedificandi de 15,00 (quinze) 

metros fora dos limites da faixa de domínio.  

5.5 Por questões de segurança, bombas de combustível devem ser instaladas 5,00 (cinco) metros além da faixa non 

aedificandi.  

5.6 Somente é permitida a construção de acesso em locais que apresentem distância de visibilidade, medida até o eixo do vão 

central do acesso, de acordo com a tabela a seguir: 

V (km/h) ≤ 70 80 90 100 110 120 

L (m) 200 230 275 315 335 375 

 
Onde: V (km/h) = velocidade diretriz ou velocidade de segurança do trecho (vale o maior valor);  
L (m) = distância de visibilidade.  
 

5.7 Em uma rodovia em pista simples, ou em pista dupla sem separação física, a distância entre os pontos mais próximos de 

dois acessos ou de um acesso e uma interseção, não pode ser inferior a 500 metros. 

5.8  Uma rodovia em pista dupla com separação física, a distância entre os pontos mais próximos de dois acessos ou um 

acesso e uma interseção, não pode ser inferior a: 

a) 500 metros, para acessos ao mesmo lado da rodovia; 

b) 200 metros, quando situados em lados opostos e a separação física, na extensão do acesso, é constituída por 

canteiro central com meios-fios de altura padrão, transponível ou não. 

c) Não há exigência de distância quando situados em lados opostos e a separação física, na extensão do acesso, é 

constituída por barreira de concreto tipo “New Jersey” ou similar ou por canteiro central com meios fios de altura 

padrão, transponíveis ou não, provido de defensas duplas. 

5.9 A distância mínima entre os pontos mais próximos de um acesso e uma ponte, viaduto ou túnel, deve ser de 500 metros. 

5.10 A distância mínima entre os pontos mais próximos de um acesso e um posto de pesagem, de pedágio ou da Polícia 

Rodoviária Federal, deve ser de 1.000 metros 

5.11 Acessos sucessivos de um mesmo lado da rodovia com distâncias menores que as especificadas podem ser autorizados 

mediante construção de rua lateral; 

5.12 Estabelecimentos empresariais como postos de abastecimento, restaurantes e outros, com acesso a rodovias estaduais 

devem dispor de área de estacionamento pavimentado conforme tabela a seguir:  
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5.13 Quando se tratar de rodovia pavimentada o revestimento das pistas do acesso e da rua lateral, dentro dos limites do 

projeto, deve ser de preferência em concreto asfáltico usinado a quente – CAUQ ou outro tipo indicado pela 

Concessionária Via 040;  

5.14 Na hipótese de loteamento à margem da rodovia o interessado deve construir rua lateral à rodovia em toda a extensão do 

loteamento. A rua lateral deve ser dotada de meio-fio e pavimentação de preferência com concreto asfáltico usinado a 

quente – CAUQ ou outro tipo indicado, de acordo com as normas técnicas de engenharia vigentes na ANTT; 

5.15 Deve ser respeitada a distância mínima de 1.000 (mil) metros entre os acessos de um mesmo loteamento situado do 

mesmo lado da rodovia. A rua lateral deve ser fisicamente separada da rodovia de acordo com o projeto aprovado pela 

ANTT, podendo ser dispensada essa separação quando houver obstáculo natural entre a rua lateral e a rodovia.  

5.16 Não é permitido acesso para fins comerciais em local onde exista terceira faixa, sendo autorizado acesso à propriedade 

particular somente no sentido do tráfego. 

 

5.17 Nos acessos as propriedades de uso particular com pequeno volume de tráfego é permitida pavimentação com 

revestimento primário.  

5.18 Nos acessos as propriedades de uso particular o interessado obriga-se a construir às suas custas, no limite da faixa de 

domínio, mata-burros ou porteira com fechos em consonância com o projeto aprovado pela ANTT.  

5.19 Nas rodovias com quatro ou mais faixas de tráfego, com ou sem separação de sentidos, não são permitidos acessos com 

giros à esquerda ou travessia da rodovia. Os deslocamentos que dependem dessas manobras devem que ser efetuados 

em eventuais retornos existentes.  

5.20 Se um projeto de acesso incluir, total ou parcialmente, um ponto de parada de ônibus existente, esse deve fazer parte 

integrante do projeto do acesso e sua adequação deve ser feita às custas do interessado. As especificações de ponto de 

parada de ônibus devem obedecer as normas em vigor. 

5.21 Independentemente das condições anteriores, a solicitação para implantação ou modificação de acesso pode ser negada 

se atentar, por quaisquer motivos, contra a segurança do trânsito.  

5.22 O interessado não pode efetuar modificações no projeto aprovado sem a prévia autorização da ANTT. 

5.23 Critérios básicos para os projetos geométricos de acesso. 

 Acesso comercial na rodovia principal 
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 Acesso comercial em via marginal / rua lateral a sem implantada 
 

 

 
 

 Acesso com polo gerador na via principal 
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 Acesso residencial na rodovia principal 
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 Acesso com polo gerador em via marginal / rua lateral a ser implantada 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Acesso residencial em via marginal / rua lateral a ser implantada 
 

 

 Anexo I 
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6. Check list – Polo gerador de Tráfego  
 
6.1. Ficha técnica. 
 

 Descrição do nome do empreendimento e responsável legal, objetivo, escopo, endereço, período e horário de funcionamento. 
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 Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) contemplando o projeto e o estudo de tráfego. 

 Apresentação do Termo de Compromisso, contemplando a responsabilização do Empreendedor por todo ônus relativo a 
implantação, a utilização, a manutenção e ao eventual remanejamento desse acesso. 

 Caracterização atual do uso e ocupação do solo no entorno do empreendimento, delimitação da área de influência, identificação das 
vias principais de acesso, informação sobre futura expansão. 
 
6.2. Cronograma de implantação 
 

 Indicação da data de inauguração/início da operação do empreendimento. 

 Indicação da data de início de futuras ampliações, visando o impacto final no tráfego. 
 
 
 
6.3. Projeto 
 

 Apresentação da planta de situação, compreendendo a rodovia e o empreendimento. 

 Apresentação do projeto funcional, demonstrando a distribuição de áreas e carga e descarga, pontos de controle, estacionamentos 
e áreas de espera. 

 Apresentação dos elementos mínimos do projeto executivo, demonstrando a geometria do acesso (com indicação do veículo tipo 
adotado), incluindo a área de influência do empreendimento. 
 
6.4. Estudo de Tráfego 
 

 Realização do tipo direcional classificatória. 

 Período de análise mínimo de 03 dias úteis. 

 Duração mínima de 16 horas por dia, divididas em intervalos de 15 minutos. 

 Apresentação da planilha de contagens e memória de cálculo do fator de sazonalidade e hora de pico. 
 
6.5. Demanda futura de tráfego 
 

 Caracterização e quantificação da movimentação de veículos leves e pesados, obtidas através de pesquisas em empreendimentos 
similares e/ou trabalhos técnicos com metodologias reconhecidas e comprovadas. 

 Ajustamento das contagens realizadas e estimativa da demanda do acesso após seu uso pleno, para o período de pico do ano. 

 Indicação da população fixa (funcionários) e flutuante (cliente, fornecedores e visitantes). 

 Indicação das condições de oferta dos serviços de transporte coletivo, taxi ou transporte escolar, bem como a estimativa de 
travessia de pedestres ao longo da área de influência. 
 
6.6. Projeção do tráfego 
 

 Utilização de período de 10 anos a partir da inauguração: cenário atual e futuro. 

 Indicação da taxa de crescimento, adotando premissas socioeconômicas. 
 
6.7. Estudo de capacidade 

 

 Análise do sistema viário da área de influência (direta e indireta): cenário atual e futuro. 

 Análise dos acessos, ramos e dispositivos da rodovia impactados: cenário atual e futuro (fluxograma para interseções). 
6.7. Impacto de transito 

 Consolidação das alterações nas condições, presente e futura, de utilização da rodovia. 
 
6.8. Medidas mitigadoras 
 

 Indicação das medidas externas (sistema rodoviário) e/ou internas (empreendimento) 
6.9. Medidas compensatórias 

 Indicação das medidas externas (sistema rodoviário) e/ou internas (empreendimento). 
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7. Observações:  
 

a) Para análise da Concessionaria Via 040, deverá ser apresentado uma via impressa, em A1(projetos) e A4(documentos); 

b) O projeto para envio a ANTT deverá ter as respectivas documentações e apresentado em três vias impressas e duas cópias em 

meio digital, gravadas e mídia nos formatos pdf e dwg (AutoCad).  

c) Os projetos deverão obedecer à regulamentação vigente concernente ao assunto (ANTT-DNIT). 

d) A quilometragem deverá ser a mesma em todos os documentos apresentados (ART, plantas, selo, memorial descritivo, ofício, carta 

prazo, etc.).  

e) O estudo de viabilidade técnica do PGT (polo gerador de tráfego) deverá ser elaborado de acordo com as normas e manuais do 

DNIT, Highway Capacity Manual (HCM), bem como as resoluções, portarias e ofícios da ANTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


