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RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÁFEGO - RIT – FORMULÁRIO 

1. INFORMAÇÕES GERAIS: 

1.1. BREVE RELATO DO EMPREENDIMENTO: 

 Deve ser apresentado um breve relato dos objetivos do empreendimento, discriminando o 

funcionamento do PGT, indicando os horários de funcionamento de cada atividade. 

1.2. DADOS DO REQUERENTE: 

 Nome: 

 Endereço: 

 E-mail: 

 Telefones: 

 CPF / CNPJ: 

1.3. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO RIT: 

 Nome: 

 Endereço: 

 E-mail: 

 Telefones: 

 Crea: 

 Art: 

1.4. ALGUNS DADOS DO EMPREENDIMENTO: 

 Endereço:  

 Inscrição municipal: 

 Zoneamento: 

 Categoria de Uso: 

 Área de terreno: 

 Área construída computável: 

 Área construída não computável: 

 Área construída total: 

 Coeficiente de Aproveitamento: 

 Taxa de Ocupação: 

 Quantidade de vagas de estacionamento:  

 Freqüência de carga de descarga: 
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 Quantidade de acessos de pedestres: 

 Quantidade de acessos de veículos: 

 Área de Acumulo / Extensão / Quantidade de vagas: 

 Via de acesso de automóveis ao empreendimento: 

 Vias de acesso para carga e descarga ao empreendimento: 

2. RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL: 

2.1. LOCALIZAÇÃO: 

 Mapear o local onde está inserido ou será implantado o PGT e definir as áreas de Influência 

Direta (AID) e Indireta (AII) afetadas pelo PGT; 

 A delimitação dos limites propostos para a área de influência direta deve ser justificada com 

a apresentação dos critérios adotados; 

 Levar em consideração o porte do empreendimento, as atividades nele instaladas, o 

número de viagens produzidas, as rotas de acesso e a localização dos pontos de embarque / 

desembarque utilizados pelos usuários do empreendimento. 

2.2. HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA / MACRO ACESSIBILIDADE: 

 Mapear as vias e a devida hierarquização viária das mesmas, nas regiões acima 

identificadas (vias expressas, arteriais, coletoras e locais); 

 Apresentar o esquema de circulação viário existente, ou seja, o atual sentido de circulação 

nas vias, as seções transversais das vias de acesso, as condições dos pavimentos das pistas de 

rolamento, as condições de manutenção da sinalização viária e as condições dos pavimentos 

das calçadas. 

2.3. MICRO ACESSIBILIDADE: 

 Identificar e caracterizar dos acessos imediatos ao empreendimento. Para tanto, devem ser 

apresentados. 

I. Figura (planta de situação ou planta do nível térreo) contendo a identificação e a 

especificação dos usos de todos os acessos ao empreendimento: Acesso de pedestres; Acesso 

de veículos leves; Acesso de veículos de carga; Acesso às áreas de embarque e desembarque; 

Acesso de veículos de emergência, de serviço, etc.; 

II. Outras informações sobre a utilização dos acessos, tais como: horário de funcionamento, 

tipo de controle utilizado (porteiro, cancela eletrônica, cancela manual, etc.), tipo de usuário que 

o utiliza, condições de acessibilidade, altura do portão, etc. 

2.4. USO DO SOLO LINDEIRO: 

 Mapear as atividades (institucional, escolares, serviços, comércio, saúde, etc.) 

predominantemente existentes e lindeiras ao PGT, que possam interferir na sua coexistência 

com o PGT em estudo. 


