

Prefeitura Municipal de Divinópolis

DIRETRIZES PARA PROJETOS DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO EM
EMPREENDIMENTOS PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO


ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO (PGT)
A análise pela SETTRANS dos PGT utiliza-se da seguinte metodologia:
 Projeto arquitetônico da edificação: além de observar, no que cabe, as leis de parcelamento,
uso e ocupação do solo urbano, a análise do projeto arquitetônico é efetuada com base nas
Diretrizes para Projeto de Área de Estacionamento em Empreendimentos Pólo Gerador de
Tráfego (Anexo I). O anexo define os parâmetros geométricos mínimos para circulação,
manobras e estacionamento de veículos, assegurando condições básicas de segurança ao
trânsito de veículo e pedestres.
 Sistema viário de acesso: a análise do impacto dos PGTs é realizada considerando-se a
geração e atração de viagens ocasionadas pela implantação do empreendimento, adaptados
às condições específicas de ocupação urbana, sistema viário, trânsito e transporte coletivo do
Município de Divinópolis.
Assim, para análise de empreendimentos caracterizados com PGTs faz-se necessário a
elaboração do Relatório de Impacto sobre o Trânsito Urbano (RITU), acompanhado da Anotação ou Registro
de Responsabilidade (ART ou RRT) do mesmo.
 Análise preliminar: deverá ser apresentado o projeto arquitetônico da edificação, sistema viário
de acesso e RITU, em 01 via impressa, devidamente assinada e o arquivo em mídia digital do
projeto apresentado.
 Análise final: após as modificações solicitadas pela SETTRANS, caso haja, estabelecidas na
análise preliminar, deverá ser apresentado o projeto arquitetônico da edificação, sistema viário
de acesso e projeto de sinalização, em 02 vias impressas, devidamente assinadas, e o arquivo
em mídia digital dos projetos apresentados.
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ANEXO I - DIRETRIZES PARA PROJETOS DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO EM
EMPREENDIMENTOS PÓLO GERADOR DE TRÁFEGO.

1. PROJETO VIÁRIO DE ACESSO.
1.1. Deverá conter as seguintes informações:
a. Circulação Externa
 Largura das vias lindeiras (definindo a largura das calçadas, faixas de trânsito, faixas de
estacionamento e canteiro central, quando houver)
 Sentido de direção
b. Acessos
 Localização das entradas e saídas e portarias (com especificação de uso: pedestres, veículos leves,
pesados, ambulâncias, etc)
 Dimensões, raios de curvatura
 Sentido de direção
 Extensão do rebaixamento de guias
 Distância das interseções (no caso de lotes de esquina)
c. Circulação Interna
 Largura das faixas de trânsito e das rampas
 Sentidos de direção
 Raios de curvatura das faixas de trânsitos, declives e sobrelevação das rampas
 Especificação de uso (pedestres, veículos leves, pesados, ambulâncias, ônibus, etc.)
d. Estacionamento
 Numeração de vagas
 Dimensões das vagas
 Dimensões das faixas de acesso e manobra
e. Carga e Descarga
 Localização das vagas de estacionamento
 Dimensões das vagas e áreas de manobra
f. Embarque e desembarque
 Acessos e sentido de circulação
 Dimensões das baias (discriminar o uso táxi, carro particular, ônibus, peruas, ônibus escolares e etc.)
g. Localização dos bloqueios para controle de acesso de veículos.
h. Sinalização vertical e horizontal, de acordo com a Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro e Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.
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2. VAGAS DE ESTACIONAMENTO – VEÍCULOS LEVES:
2.1. A determinação do número mínimo de vagas para os empreendimentos caracterizados como pólos
gerados de tráfego é definido pela Lei 2.418.88, através do Anexo III, Tabela “C”.
2.2. O número mínimo de vagas a serem disponibilizadas para as edificações a serem construídas deverá ser
de vagas livres.
2.3. Dimensões mínimas para vagas de veículos leves: 2,30 x 4,50 metros para vagas a 30º, 45º, 60º e 90º e
2,30 x 5,00 metros para vagas paralelas.
2.4. Os pilares não podem comprometer as dimensões mínimas das vagas e nem as áreas de circulação e
manobras dos veículos.
2.5. VAGAS PARA PESSOAS IDOSAS:
 Conforme Lei Federal nº 10.741/2003 e Resolução 303/2008 CONTRAN, deverá ser destinada 5%
(cinco por cento) das vagas em estacionamento regulamentado de uso público para serem utilizadas
exclusivamente por idosos.
 As vagas reservadas para pessoas idosas serão sinalizadas utilizando o sinal de regulamentação R-6b
“Estacionamento regulamentado” com informação complementar e a legenda “IDOSO”, conforme Figura
01 e 02.
Figura 1: Sinalização horizontal das vagas destinadas a pessoas idosas. (Fonte: Resolução 303/2008 CONTRAN)

Figura 2: Sinalização vertical das vagas destinadas a pessoas idosas. (Fonte: Resolução 303/2008 CONTRAN)

2.6. VAGAS PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (PMR):
 Conforme Lei Federal nº 10.098/2000, regulamentado pelo Decreto n° 5.296/2004, deverá ser reservada
2 % (dois por cento) das vagas em estacionamento regulamentado de uso público para serem utilizadas
exclusivamente por veículos que transportem pessoas com mobilidade reduzida, desde que devidamente
identificados.
 Os pilares não devem comprometer as áreas zebradas de 1,20 metros de largura, destinadas à
circulação das cadeiras de roda;
 As vagas para PMR devem ser demarcadas próximo aos elevadores e/ou rampas. Não poderão ser
localizadas longe do acesso à edificação.
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 O dimensionamento e a representação das vagas no projeto de sinalização viária devem atender ao
disposto no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV: Sinalização Horizontal (2007),
conforme figuras a seguir:
Figura 3: Representação das vagas destinadas a PMR.

 Vaga em ângulo

 Vaga perpendicular ao meio-fio

 Vaga paralela ao meio-fio

Figura 4: Sinalização vertical das vagas destinadas a pessoas com mobilidade reduzida. (Fonte: Resolução
304/2008 CONTRAN)

3. VAGAS DE ESTACIONAMENTO – MOTOS:
3.1. Embora a Lei 2.418/1988 não discuta sobre o tema, verifica-se a necessidade de áreas para
estacionamento de motos em estacionamentos regulamentados de uso público. Dessa forma orienta-se a
destinação de vagas para motos na proporção correspondente a ocupação de 4% do número de vagas
destinados a veículos leves quando o estacionamento possuir capacidade igual ou superior a 50 vagas.
3.2. As dimensões mínimas para vagas de motocicletas devem estar em conformidade com o Manual Brasileiro
de Sinalização de Trânsito – Volume IV: Sinalização Horizontal (2007): 1,00 x 2,20 metros, sendo a área de
manobra 2,00 metros.
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4. VIAS INTERNAS DE CIRCULAÇÃO

4.1. Circulação em sentido único: largura mínima 3,00 metros (onde não houver veículos estacionados, em
trechos curtos e sem atrito lateral), recomendável 3,50 metros;
4.2. Circulação em sentido duplo: largura mínima 5,00 metros, recomendável 6,00 metros;
4.3. Espaço para manobras entre vagas:
Figura 5: Espaços para manobra entre vagas.

 Veículos estacionados a 90º: mínimo 5,00 m.

 Veículos estacionados a 60° (circulação em mão única):
mínimo 4,50 m.

 Veículos estacionados a 45°(circulação em mão única):
mínimo 3,50 m.

 Veículos estacionados a 30° (circulação em mão única):
mínimo 3,50 m.

 Veículos estacionados em paralelo (circulação em mão
única): mínimo 3,50 m.
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5. VAGAS PARA OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA:
5.1. A determinação do número mínimo de vagas para operações de cargas e descarga é definida pela Lei
2.418/88, em seu Anexo III, Tabela “C”.
5.2. A ocupação da vagas por veículos de carga leve, médio ou pesado, será definida pela SETTRANS, de
acordo com o tipo de empreendimento e sua capacidade.
Figura 6: Dimensionamento de vagas para operações de carga e descarga, veículo de carga leve.

 Veículos estacionados a 90º: mínimo 8,30 m.

 Veículos estacionados a 60° (circulação em mão única):
mínimo 5,20 m.

 Veículos estacionados a 45°(circulação em mão única):
mínimo 4,55 m.

 Veículos estacionados a 30° (circulação em mão única):
mínimo 3,10 m.

 Veículos estacionados em paralelo (circulação em mão
única): mínimo 4,30 m.
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Figura 7: Dimensionamento de vagas para operações de carga e descarga, veículo de carga médio.



 Veículos estacionados a 90º: mínimo 11,50 m.

 Veículos estacionados a 60° (circulação em mão única):
mínimo 6,50 m.

 Veículos estacionados a 45°(circulação em mão única):
mínimo 4,55 m.

 Veículos estacionados a 30° (circulação em mão única):
mínimo 3,70 m.

 Veículos estacionados em paralelo (circulação em mão
única): mínimo 5,30 m.
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6. ÁREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE
6.1. Os empreendimentos, onde for obrigatória a implantação de área de embarque e desembarque, terão sua
capacidade, dimensionamento e implantação definidos pela SETTRANS de acordo com análise de cada
empreendimento.

7. FAIXAS DE ACUMULAÇÃO:
7.1. Extensão para acomodar 4% do número de vagas ofertadas (considerando 5,00 metros de comprimento de
cada veículo) em Shoppings, Hipermercados e Supermercados e extensão para acomodar 3% nos demais
empreendimentos com demandas de acesso concentrada em um determinado período.
7.2. Os veículos devem ser representados no desenho (com 5 metros de extensão).
7.3. Largura mínima da faixa de acumulação: 2,75 metros.

8. RAMPAS:
8.1. Circulação em sentido único: largura mínima 3,50 metros.
8.2. Circulação em sentido duplo: largura mínima 5,50 metros, recomendável 6 metros;
8.3. Para rampas em curvas deverá ser considerado o raio de giro e a sobrelargura dos veículos de projeto;
8.4. Rampas utilizadas por veículos e utilitários: declividade máxima 20%;
8.5. Rampas utilizadas por caminhões e ônibus: declividade máxima de 12%;
8.6. Deve-se garantir que exista uma área plana que permita a acomodação de um veículo (5,00 metros) a
partir do alinhamento do lote, para o início da rampa, preservando, assim, a segurança dos pedestres;

9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA:
9.1. Com o objetivo de organizar o fluxo, será solicitada a implantação de sinalização conforme o tipo do
empreendimento e a capacidade da área de estacionamento.
9.2. Sinalização vertical:
 Representação gráfica dos sinais e/ou placas existentes, a manter, a retirar ou projetadas, utilizando a
simbologia do Código de Trânsito Brasileiro;
 Placas especiais (advertência e regulamentação) diagramadas e com o respectivo detalhe construtivo;
 Placas e as alturas de letras das mensagens dimensionadas de acordo com a velocidade regulamentada
para o local;
 Placas projetadas, locadas em campo e amarradas em relação a pontos fixos existentes ou projetados
nas vias, tais como: acessos de garagens, alinhamento de meios-fios, postes e outros, e,
posteriormente, indicadas e cotadas nas plantas de projetos;
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 Sustentações das placas (suportes e/ou braço projetado) dimensionadas quanto aos respectivos
diâmetros, comprimento, profundidade e altura livre.
9.3. Sinalização horizontal:

 Representação gráfica das marcas longitudinais e transversais e suas variações, dispositivos de
canalização permanente, marcas de delimitação e controle de estacionamento e parada, inscrições no
pavimento e dispositivos auxiliares à sinalização: dispositivos delimitadores e de alerta e outros, com as
respectivas dimensões e cores;
 Marcas viárias dimensionadas de acordo com a velocidade regulamentada para o local;
 Identificação das siglas das marcas viárias com a simbologia apresentada na Resolução nº. 236 de
11/05/2007, que aprova o Volume IV: Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de
Trânsito;
9.4. Especificações técnicas:
 Os materiais relativos aos projetos executivos especificados com as respectivas dimensões, resistência,
tipo, ou outras informações necessárias em função da diversidade de materiais a serem utilizados.
 Os materiais necessários à confecção dos dispositivos de sinalização vertical, horizontal e os auxiliares à
sinalização apresentados no projeto de acordo com as especificações técnicas.
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