
 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ACESSO EM FAIXA DE DOMÍNIO 
 

1. Folha Rosto em papel timbrado contendo todas as informações necessárias; 

a. Utilizar o Anexo I. 

2. Título de propriedade ou posse do imóvel; 

a. No caso de Procuração, a cópia deve estar autenticada e atualizada nos últimos 

seis (6) meses; 

3. Informativo de Tráfego e de Capacidade do acesso; 

a. Finalidade do acesso (comercial, particular ou público); 

b. VMD - Volume de Tráfego, incluindo situações de pico e de safra para o uso do 

acesso; 

c. Tipo predominante de veículos (caminhões, carros, motos e etc); 

d. Área rural ou urbana; 

e. Fluxo de pedestres, incluindo a necessidade de parada de ônibus ou passarela, 

se for o caso; 

f. Informar velocidade utilizada para dimensionamento dos tapers; 

4. Planta de Situação: Escala 1:1000. (Os projetos deverão abranger o trecho da rodovia 

com extensão de 1000 metros em cada sentido, contados do ponto médio situado no eixo 

do acesso, constando outros acessos, pontes, viadutos, pedágio, PRF, interseções e 

acidentes topográficos existentes no segmento); 

5. Topografia: Levantamento plani-altimétrico com curvas de nível de metro a metro, na 

escala 1:500. 

6. Projeto Geométrico; 

a. Planta (projeto horizontal na escala 1:500) e Perfil (projeto vertical na escala 

horizontal 1:500 / escala vertical 1:50), sendo estes dois colocados na mesma 

prancha. 

7. Terraplenagem: Seção tipo de terraplenagem, seções transversais e/ou notas de serviço 

de terraplenagem. 

8. Projeto de Pavimentação, incluindo estudos geotécnicos, seção tipo de pavimentação. 

9. Projeto de Drenagem: Planta com localização dos dispositivos de drenagem, perfil (se 

necessário), projeto dos dispositivos utilizados, memoria de cálculo destes. 

10. Projeto de eventuais Obras de Arte Especiais; 

11. Projeto de Sinalização, Iluminação e Paisagismo; 



 

 

12. Projeto de Sinalização das Obras; 

13. Cronograma físico de execução; 

14. Licença Ambiental ou documento que comprove sua dispensa; 

15. Memorial descritivo com especificações técnicas e memória de cálculo; 

16. A.R.T. do engenheiro responsável pelo projeto como para os serviços, com Comprovante 

de Pagamento; 

OBS: Todos os projetos devem ser assinados e carimbados por profissional habilitado e 

acompanhado das respectivas anotações de responsabilidade técnica (ARTs) fornecidas pelos 

CREAs regionais, tanto para o projeto como para os serviços. 

 

Instruções da apresentação da documentação: 

1. Para análise da Concessionaria, deverá ser apresentada uma (1) via impressa em 

A1(projetos) e A4(documentos) e uma (1) cópia em arquivo digital nos formatos pdf e 

dwg(Cad); 

2. Para envio a ANTT, a Concessionária irá solicitar mais duas (2) vias impressas em 

A1(projetos) e A4(documentos) e duas (2) cópias em arquivo digital nos formatos pdf e 

dwg(Cad) de toda a respectiva documentação; 

3. A quilometragem (km) deverá ser a mesma em todos os documentos apresentados (ART, 

plantas, selo, memorial descritivo, ofício e etc.). 

Documentos de referência: 

• Manual de acesso de propriedades marginais a rodovias federais – IPR-728; 

Site: http://www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio 

  



 

 

SOLICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ACESSO 
(utilizar papel timbrado da empresa que esta solicitando o acesso) 

 
Nome/Razão Social: 
CPF/CNPJ: 
Endereço completo: 
Telefone/Contato: 
E-mail: 
 
Vem requerer a análise de viabilidade para utilização de acesso no local abaixo indicado: 
Localização: 

Rodovia: (ex: BR-163, BR-364 ou BR-070); 
Trecho: (ex: Rondonópolis/MT, área urbana); 
Km: (ex: 110+500m) no caso de não saber, informar as coordenadas Latitude/Longitude; 
Lado: (norte ou sul). 

Tipo de Propriedade/Atividade: 
Especificação: (Posto de Abastecimento, Produtor Rural, Transportadora e etc.); 
 

Quantidade de veículos/dia esperados, entre: 
Caminhões: 
Ônibus: 
Automóveis: 

Horário de funcionamento: 
Área de Construção: 
Área do Terreno: 
Extensão do Terreno (frente para a rodovia): 
Data de Início das Operações/Atividades: 
 
Declaro que estou ciente das instruções para concessão de acesso em conformidade com os manuais do DNIT e 
Resoluções da ANTT prontificando-me a cumpri-las integralmente, inclusive ciente de que o não atendimento poderá 
acarretar na recusa de utilização do requerido acesso. 
Documentos de referência: 

• Manual de acesso de propriedades marginais a rodovias federais – IPR-728; 

• Manual de procedimentos para a permissão especial de das faixas de domínio de rodovias – DNIT-2008. 
 
Nestes termos, apresentamos os projetos para análise desta Concessionária Rota do Oeste. 
 
(Local e data) 
 
(Assinatura) 


