
                        ANEXO XII 

                     CATEGORIA DE VIAS 
 

 

Item Arterial Coletora Local 

Utilização Trafego de passagem Tráfego de passagem e 

lindeiro 

Acesso lindeiro  

Tráfego Automóveis, carga, 

ônibus 

 

Automóveis, carga, 

ônibus 

Automóveis 

Acessos Controle de acessos, 

interseções em nível, 

espaçadas 

 

Controle parcial de 

acessos, interseções em 

nível 

Interseções em 

nível 

Dimensões 

mínimas 

Duas faixas de 

tráfego por sentido 

com largura de 7,00 

(sete) metros cada; 

 Calçada mínima de 

3,00 (três) metros 

Duas faixas de tráfego 

por sentido com largura 

de 6,00m (seis) metros 

cada, 

 Calçada mínima de 

3,00m (três) metros 

 

Largura da pista 

de 9,00m (nove) 

metros;  

calçada mínima 

de 2,00m (dois) 

metros 

Canteiro 

central 

Obrigatório com largura 

de 2,50 m  

(dois metros e meio) 

Não obrigatório mas 

recomendável com 

largura de 2,50 m 

(dois metros e meio) 

 

Desnecessário 

Largura total 

da faixa de 

domínio 

22,50 m (vinte e dois 

metros e meio) 

 

20,50 m 

(vinte metros e meio) 

13,00 m 

(treze metros) 

Estacionamento Proibido Locais regulamentados 

 

Permitido 

Declividade Mínimo 1%, máximo 

8% 

Mínimo 1%, máximo 

8% 

 

Mínimo 1%, 

máximo 30% 

Velocidade de 

projeto     

(Km/h) 

60 50 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORIA DE VIAS 

ESPECÍFICA PARA EXTREMA MODERNA 

 

Item Arterial Coletora Local 

Utilização Trafego de passagem Tráfego de passagem e 

lindeiro 

Acesso lindeiro  

Tráfego Automóveis, carga, 

ônibus 

 

Automóveis, carga, 

ônibus 

Automóveis 

Acessos Controle de acessos, 

interseções em nível, 

espaçadas 

 

Controle parcial de 

acessos, interseções em 

nível 

Interseções em 

nível 

Dimensões 

mínimas 

Duas faixas de 

tráfego por sentido 

com largura de 7,00 

(sete) metros cada; 

 Calçada mínima de 

3,00 (três) metros 

Duas faixas de tráfego 

por sentido com largura 

de 6,00m (seis) metros 

cada, 

 Calçada mínima de 

3,00m (três) metros 

 

Largura da pista 

de 9,00m (nove) 

metros;  

calçada mínima 

de 2,50m (dois 

metros  e meio) 

Canteiro 

central 

Obrigatório com 

largura de 2,50 

metros  

(dois metros e meio) 

Não obrigatório mas 

recomendável com 

largura de 2,50 m 

(dois metros e meio) 

 

Desnecessário 

Largura total 

da faixa de 

domínio 

22,50 metros (vinte e 

dois metros e meio) 

 

20,50 m 

(vinte metros e meio) 

14,00 m 

(quatorze metros) 

Estacionamento Proibido Locais regulamentados 

 

Permitido 

Declividade Mínimo 1%, máximo 

8% 

Mínimo 1%, máximo 

8% 

 

Mínimo 1%, 

máximo 30% 

Velocidade de 

projeto     

(Km/h) 

60 50 30 

 

a) As calçadas da Zona Extrema Moderna terão faixa permeável de 1,0m (um 

metro) nas categorias de vias arteriais, coletoras e locais. 

 


