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                                                 POLOS GERADORES 
DE TRÁFEGO

TABELA

E02
Atividade

INDICADORES

PGT-1 PGT-2

1- USOS RESIDENCIAIS E HABITACIONAIS TRANSITÓRIOS

Residências Unifamiliares - -

Condomínios de Lotes - -

Condomínios Residenciais Multifamiliares De 50 a 100 unidades habitacionais ou 
entre 50 e 100 vagas de automóveis

Acima de 100 unidades habitacionais ou 
acima de 100 vagas de automóveis

Hotéis, Apart-hotel, Pousadas e Motéis De 50 a 200 unidades de alojamento Acima de 200 unidades de alojamento

Albergues, Pensões e Alojamentos - -

Campings - -

Conventos e Seminários - -

2 - USOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

Parques de diversão e parques temáticos - TODOS

Zoológicos De 20.000 a 30.000m2 de terreno Acima de 30.000 m2 de terreno

Parques urbanos e similares - -

Locais para recreação e festas infantis Acima de 500 m² de área utilizada

Estádios e similares - TODOS

Ginásios, quadras, piscinas e similares De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Academias de ginástica e esportes De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Salas de jogos, boliches e similares De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Casas noturnas, casas de festa, danceterias, salões de dança e similares De 500 a 1.500 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 1.500 m² de área 
construída ou utilizada

Clubes sociais, esportivos e similares De 5.000 a 10.000 m² de área 
construída ou utilizada

Acima de 10.0000m² de área 
construída ou utilizada

Cartódromos, autódromos e similares - TODOS

Estruturas de apoio náutico De 30 a 100 embarcações Acima de 100 embarcações
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3 - USOS DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

Ambulatórios, laboratórios, clínicas, postos de saúde  e similares De 500 m² a 2.000 m² de área 
construída

Acima de 2.000 m² de área 
construída

Hospitais, maternidades, pronto atendimento, clínicas com internação De 500 m² a 2.000 m² de área 
construída

Acima de 2.000 m² de área 
construída

Casas de reabilitação e de assistência psicossocial e psiquiátrica - -

Central de serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de 
pacientes - -

Albergue assistencial com alojamento, instituições de acolhimento de 
menores e similares - -

Instituição de assistência a idosos e similares - -

Spas e clínicas de estética De 500 m² a 2.000 m² de área 
construída

Acima de 2.000 m² de área 
construída

4 - USOS EDUCACIONAIS

Educação infantil - creches e pré-escolas De 500 até 2.000m²  de área construída Acima de  2.000m²  de área 
construída 

Ensino fundamental e escolas especiais De 1.000 até 4.000m²  de área 
construída 

Acima de  4.000m²  de área 
construída 

Ensino médio De 2.500 m² a 5.000 m² de área 
construída

Acima de  5.000m²  de área 
construída 

Ensino superior, supletivos profissionalizantes, educação profissional de 
nível técnico 

De 2.500 m² a 5.000 m² de área 
construída

Acima de  5.000m²  de área 
construída 

Cursos especiais (línguas, artes, gastronomia), escolas de dança, 
preparatórios e similares

De 2.500 m² a 5.000 m² de área 
construída

Acima de  5.000m²  de área 
construída 

Incubadoras tecnológicas, laboratórios e centros de pesquisa De 2.500 m² a 5.000 m² de área 
construída

Acima de  5.000m²  de área 
construída 

5 - USOS CULTURAIS

Salas de exposições, museus, galerias e bibliotecas De 2.000 m² a 5.000 m² de área 
construída

Acima de 5.000 m² de área 
construída

Centros culturais, teatros e similares
200 a 500 lugares Acima de 500 lugares

Auditórios de múltiplo uso, cinemas e similares
200 a 500 lugares Acima de 500 lugares

Centro de convenções
200 a 500 lugares Acima de 500 lugares

Quadra de escola de samba - -
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6 - USOS DE CULTOS E FUNERÁRIOS

Igrejas, templos e locais de culto 200 a 500 lugares Acima de 500 lugares

Centro de atendimento funeral De 2.000 m² a 5.000 m² de área 
construída

Acima de 5.000 m² de área 
construída

Cemitérios - -

Crematórios - -

7 - USOS COMERCIAIS

Comércios atacadistas, varejistas em geral, lojas de departamentos, 
mercados, shopping centers, galerias e centros comerciais De 1.500 a 5.000 m² de área construída Acima de 5.000 m² de área 

construída

Varejistas de produtos perigosos (explosivos, inflamáveis, tóxicos, corrosivos 
ou radioativos) De 1.500 a 5.000 m² de área construída Acima de 5.000 m² de área 

construída

Postos de abastecimento de combustíveis Até 2.500 m² de área impermeabilizada Acima de 2.500 m² de área 
impermeabilizada

Varejistas de materiais de grande porte (máquinas, acessórios, materiais de 
construção)

De 2.500 a 10.000 m² de área 
construída

Acima de 10.000 m² de área 
construída

Concessionárias ou revendedora de veículos De 2.500 a 10.000 m² de área 
construída

Acima de 10.000 m² de área 
construída

Depósitos em geral (terminais, armazéns, etc.) De 5.000 a 10.000 m² de área 
construída

Acima de 10.000 m² de área 
construída

Pavilhões para feiras, parques de exposição e similares De 500 m² a 2.000 m² de área utilizada Acima de 2.000 m² de área utilizada

8 - USOS E SERVIÇOS

Prestação de serviços, consultórios, bancos e escritórios em geral De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Serviços de alimentação De 1.000 m² a 2.500 m² de área 
construída ou utilizada

Acima de 2.500 m² de área 
construída ou utilizada

Atividades veterinárias De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Estacionamentos, edifícios-garagem e quaisquer edificações com garagem De 100 a 200 veículos Acima de 200 veículos

Garagens de frotas, transportadoras e terminais de carga De 5.000 a 15.000 m² de área utilizada Acima de 15.000 m² de área utilizada

Terminais de passageiros Até 5.000 m² de área construída ou 
utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

Rodoviárias - TODOS

Aeroportos - TODOS

Sedes de organizações associativas (exceto religioso) De 5.000 a 10.000 m² de área 
construída ou utilizada

Acima de 10.0000m² de área 
construída ou utilizada
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9 - USOS INDUSTRIAIS

Indústrias em geral - -

10 - COMPLEXO DE MÚLTIPLO USO

Complexo de múltiplo uso De 2.000 a 5.000 m² de área construída 
ou utilizada

Acima de 5.000 m² de área 
construída ou utilizada

11- AGRICULTURA, PESCA E SERVIÇOS RELACIONADOS

Agricultura, pecuária e serviços relacionados - -

Produção florestal - -

Pesca e aquicultura - -

12 - EQUIPAMENTOS 

Geração de energia elétrica

Rede de transmissão e subestação de distribuição de energia elétrica 

Produção de combustíveis gasosos

Estações coletivas, públicas ou privadas, de tratamento de água e esgoto

Triagem, tratamento, recuperação, reciclagem, beneficiamento e transbordo 
de resíduos de qualquer natureza - -

Construção de rodovias, ferrovias e obras-de-arte especiais - -

Estação de radio base - -

13 - OUTROS

Parcelamentos do solo - -

Equipamento de segurança pública (instalações para recolhimento de presos 
e detentos, presídios, penitenciárias ou similares) - -


