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CAPÍTULO I  
 

 

   



 CAPÍTULO I
 DISPOSIÇÕES 
 PRELIMINARES

         Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as RUAS, as AVENIDAS, os 
 LOGRADOUROS, os CAMINHOS, as PASSAGENS, as ESTRADAS e as RODOVIAS, que 

 terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre 
 elas, de acordo com as PECULIARIDADES LOCAIS e as CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS

 são 
 consideradas 
 vias terrestres 

 AS PRAIAS ABERTAS À 
 CIRCULAÇÃO PÚBLICA

 AS VIAS INTERNAS PERTENCENTES AOS 
 CONDOMÍNIOS CONSTITUÍDOS POR 

 UNIDADES AUTÔNOMAS

 AS VIAS E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO 
 DE ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE 

 USO COLETIVO.

 As disposições do CTB são 
 aplicáveis a QUALQUER VEÍCULO  BEM COMO 

 AOS PROPRIETÁRIOS

 AOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS NACIONAIS OU ESTRANGEIROS 

 ÀS PESSOAS NELE EXPRESSAMENTE MENCIONADAS

 Art. 1º O trânsito de 
 qualquer natureza 
 nas vias terrestres 

 do território 
 nacional, abertas à 
 circulação, rege-se 

 por este Código

 Considera-se 
 TRÃNSITO 

 A 
 UTILIZAÇÃO 

 DAS VIAS 
 POR

 PESSOAS

 VEÍCULOS

 ANIMAIS

 - ISOLADOS ou EM GRUPOS
 - CONDUZIDOS ou NÃO

 PARA 
 FINS DE

 CIRCULAÇÃO

 PARADA

 OPERAÇÃO DE CARGA 
 ou

  DESCARGA

         O TRÂNSITO, EM CONDIÇÕES SEGURAS, É UM DIREITO DE TODOS E DEVER DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES 
 COMPONENTES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, A ESTES CABENDO, NO ÂMBITO DAS RESPECTIVAS 

 COMPETÊNCIAS, ADOTAR AS MEDIDAS DESTINADAS A ASSEGURAR ESSE DIREITO

         Os órgãos e entidades componentes do SNT RESPONDEM, no âmbito das respectivas competências, 
 OBJETIVAMENTE, por danos causados aos cidadãos em virtude de AÇÃO, OMISSÃO ou ERRO NA EXECUÇÃO e 
 MANUTENÇÃO de PROGRAMAS, PROJETOS e SERVIÇOS que garantam o exercício do direito do trânsito seguro

         Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao SNT DARÃO PRIORIDADE em suas ações à 
 defesa da VIDA, nela incluída a preservação da SAÚDE e do MEIO-AMBIENTE



           
 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

  



 ANEXO I
 CONCEITOS 

 E 
 DEFINIÇÕES

 ACOSTAMENTO

 parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à 
 parada ou estacionamento de veículos, em caso de 

 emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, 
 quando NÃO houver local apropriado para esse fim.

 AGENTE DA 
 AUTORIDADE 
 DE TRÂNSITO 

 pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de 
 trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, 

 policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.

 AR 
 ALVEOLAR

 ar expirado pela boca de um indivíduo, 
 originário dos alvéolos pulmonares.

 AUTOMÓVEL  veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, 
 com capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor.

 AUTORIDADE 
 DE TRÂNSITO

 dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante 
 do ““SNT”” ou pessoa por ele expressamente credenciada.

 BALANÇO 
 TRASEIRO

 distância entre o plano vertical passando pelos centros das rodas 
 traseiras extremas e o ponto mais recuado do veículo, considerando-

 se todos os elementos rigidamente fixados ao mesmo.

 BICICLETA  veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, NÃO sendo, 
 para efeito do CTB, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor. BICICLETÁRIO local, na via ou fora dela, destinado ao 

 estacionamento de bicicletas.

 BONDE veículo de propulsão elétrica que 
 se move sobre trilhos.

 BORDO 
 DA PISTA

 margem da pista, podendo ser demarcada por 
 linhas longitudinais de bordo que delineiam a 
 parte da via destinada à circulação de veículos.

 CALÇADA

 parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, 
 NÃO destinada à circulação de veículos, reservada ao 

 trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de 
 mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.

 CAMINHÃO-TRATOR veículo automotor destinado a tracionar 
 ou arrastar outro.

 CAMINHONETE veículo destinado ao transporte de carga com peso 
 bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas.

 CAMIONETA veículo misto destinado ao transporte de passageiros 
 e carga no mesmo compartimento.

 CANTEIRO 
 CENTRAL

 obstáculo físico construído como separador de duas 
 pistas de rolamento, eventualmente substituído por 

 marcas viárias (canteiro fictício).

 CAPACIDADE
  MÁXIMA DE 

 TRAÇÃO 

 máximo peso que a unidade de tração é capaz de 
 tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em 

 condições sobre suas limitações de geração e 
 multiplicação de momento de força e resistência 

 dos elementos que compõem a transmissão.

 ÁREA DE 
 ESPERA

 área delimitada por 2 (duas) linhas de retenção, destinada 
 exclusivamente à espera de motocicletas, motonetas e 

 ciclomotores, junto à aproximação semafórica, imediatamente à 
 frente da linha de retenção dos demais veículos



 ANEXO I
 CONCEITOS E 
 DEFINIÇÕES

 CARREATA
 deslocamento em fila na via de veículos automotores 

 em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto 
 cívico ou de uma classe.

 CARRO 
 DE MÃO

 veículo de propulsão humana utilizado no 
 transporte de pequenas cargas.

 CHARRETE  veículo de tração animal destinado ao 
 transporte de pessoas.

 CICLO  veículo de pelo menos duas rodas a propulsão humana.

 CICLOFAIXA  parte da pista de rolamento destinada à circulação 
 exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica.

 CICLOMOTOR

 veículo de 2 ou 3 rodas, provido de motor de combustão 
 interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm3 , 

 equivalente a 3,05 pol3 , ou de motor de propulsão 
 elétrica com potência máxima de 4 kW, e cuja 

 velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 Km/h 
 CICLOVIA pista própria destinada à circulação de ciclos, 

 separada fisicamente do tráfego comum.

 CONVERSÃO movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de 
 mudança da direção original do veículo.

 DISPOSITIVO 
 DE SEGURANÇA

 qualquer elemento que tenha a função específica de 
 proporcionar maior segurança ao usuário da via, 

 alertando-o sobre situações de perigo que possam 
 colocar em risco sua integridade física e dos demais 

 usuários da via, ou danificar seriamente o veículo.

 ESTACIONAMENTO
 imobilização de veículos por tempo 

 superior ao necessário para embarque ou 
 desembarque de passageiros.

 ESTRADA via rural NÃO pavimentada.

 ETILÔMETRO aparelho destinado à medição do teor 
 alcoólico no ar alveolar.

 FAIXAS DE 
 DOMÍNIO

 superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei 
 específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade 

 de trânsito competente com circunscrição sobre a via.

 2
 CRUZAMENTO interseção de duas vias em nível.

 CARROÇA  veículo de tração animal destinado ao transporte de carga.

 CATADIÓPTRICO  dispositivo de reflexão e refração da luz utilizado na 
 sinalização de vias e veículos (olho-de-gato).



           
 

  



           
 

  



           
 
  



           
 
  



 ANEXO I
 CONCEITOS 

 E 
 DEFINIÇÕES

 VEÍCULO 
 ARTICULADO  combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor.

 VEÍCULO 
 AUTOMOTOR 

 todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, 
 e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, 

 ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de 
 pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma 

 linha elétrica e que NÃO circulam sobre trilhos (ônibus elétrico).

   VEÍCULO 
 DE CARGA

 veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar 
 dois passageiros, exclusive o condutor.

 VEÍCULO DE 
 COLEÇÃO

 veículo fabricado há mais de 30 (trinta) anos, original ou 
 modificado, que possui valor histórico próprio.

 VEÍCULO 
 CONJUGADO

 combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo 
 automotor e os demais reboques ou equipamentos de trabalho 

 agrícola, construção, terraplenagem ou pavimentação.

 VEÍCULO DE 
 PASSAGEIROS  veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens.

 VEÍCULO MISTO  veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e 
 passageiro. VIA superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, 

 compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.

 VIA ARTERIAL

 aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente 
 controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e 

 às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as 
 regiões da cidade.

 VIA COLETORA
 aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 
 necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou 

 arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.

 VIA LOCAL aquela caracterizada por interseções em nível NÃO semaforizadas, 
 destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.

 VIA RUAL estradas e rodovias.

 VIA  URBANA
 ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação 

 pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente 
 por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão.

 VIAS E ÁREAS DE 
 PEDESTRES

 vias ou conjunto de vias destinadas à circulação 
 prioritária de pedestres.

 VIADUTO  obra de construção civil destinada a transpor uma depressão 
 de terreno ou servir de passagem superior.

       VEÍCULO DE 
 GRANDE PORTE

 veículo automotor destinado ao transporte de carga com 
 peso bruto total máximo superior a dez mil quilogramas e de 

 passageiros, superior a vinte passageiros.

 VIA DE TRÂNSITO 
 RÁPIDO

 aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, 
 sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes 

 lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.
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Gostou? Acesso no site e confira todos os mapas mentais. 
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