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RESENHA 

O presente trabalho apresenta diversos estudos relacionados aos efeitos do 
estacionamento de veículos motorizados na via e o tráfego de ciclistas, assim como 
propostas de organização tanto do espaço de circulação dos ciclistas como de formas de 
regulamentar o estacionamento dos motorizados. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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INTRODUÇÃO 

O estacionamento de veículos motorizados na via traz implicações diretas ao tráfego 
dos condutores de bicicletas. Acidentes relacionados à abertura de portas, acidentes com 
veículos saindo de estacionamentos (principalmente no caso de estacionamento angular) e 
diminuição do espaço útil de circulação dos ciclistas são algumas das consequências. 

Este trabalho tem como objetivo discutir as principais consequências, assim como 
apresentar algumas propostas que visam à diminuição de conflitos e acidentes decorrentes 
da presença de estacionamento de veículos motorizados na via. 

 São apresentados e discutidos os tipos de conflitos mais comuns para as 
respectivas formas de estacionamentos de motorizados na via. 

As sugestões vão desde a proibição de estacionamento de motorizados em 
determinadas áreas, passando por sinalização específica que auxilia o posicionamento dos 
ciclistas em locais menos propensos a acidentes com abertura de portas, até 
estacionamentos em ângulo reverso. 

 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 

Existem vários parâmetros para realizar a decisão sobre a permissão de 
estacionamento de veículos motorizados em uma determinada via. No entanto, em geral, os 
impactos dessa permissão sobre o tráfego de bicicletas não são adequadamente 
considerados. 

Assim como é avaliado que em determinadas vias deva ser proibido o 
estacionamento para permitir o tráfego adequado de veículos motorizados, o mesmo deve 
ser feito para permitir o tráfego adequado de bicicletas. 

De acordo com Oregon Department of Transportation (1995), em alguns casos o 
estacionamento apenas de um lado da via pode ser suficiente para acomodar as 
necessidades de residências e/ou comércio. Comenta também sobre a possibilidade de 
alternar o lado da via com estacionamento. 

Danish Road Directorate (2000) lembra que as manobras dos veículos motorizados 
para estacionar ou parar os veículos podem ocasionar acidentes. Afirma que 
estacionamento apenas de um lado da via pode aumentar os riscos de acidentes devido a 
manobras perigosas dos motoristas na procura por vagas. As vias com mais de uma faixa 
de tráfego de veículos motorizados são as que podem apresentar maiores problemas com 
esse tipo de configuração.  

O estacionamento de veículos na via faz com que seja mais difícil que os condutores 
de bicicleta sejam vistos pelos demais usuários do sistema viário. Restringir o 
estacionamento de veículos na via na área de aproximação de interseção é uma orientação 
dada por alguns dos trabalhos revisados. 

Danish Road Directorate (2000) e Transport for London [2006?] orientam para que o 
estacionamento na via seja proibido pelo menos 20 m antes das interseções. Danish Road 
Directorate (2000) lembra que a instalação de pontos de parada de ônibus também deve ser 
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evitada nessas áreas. Transport for London [2006?] salienta que essa distância deva ser 
aumentada no caso de declives acentuados.  

De acordo com Foran e Galway Cycling Campaign (2002), no caso de ciclovias o 
estacionamento na via é ainda mais problemático. A figura 1 ilustra essa situação. De 
acordo com esses autores, o estacionamento na via deve ser proibido a uma distância de 40 
metros das interseções onde haja ciclovias.  

 

 
Figura 1: Esquemático de ciclovia com estacionamento na via. 

 

Fonte: Adptada de Foran e Galway Cycling Campaign, 2002. 
 
Segundo Danish Road Directorate (2000) a proibição de estacionamento na via leva 

a redução de acidentes, mesmo com a possibilidade de aumento da velocidade dos veículos. 
Orienta, no caso de haver permissão de estacionamento, que este deva ocorrer através de 
baias e delimitação de faixa de estacionamento, ou através da delimitação de velocidade 
máxima de 30 Km/h. No caso de estacionamento em ângulo 1 , orienta para limite de 
velocidade de 10 a 20 Km/h. 

A figura 2 ilustra o conflito entre um ciclista e um carro saindo do estacionamento em 
ângulo. 

 
Figura 2: Esquemático de conflito em estacionamento em ângulo. 

 
Fonte: Adptada de Foran e Galway Cycling Campaign, 2002. 
 

                                                 
1

 Estacionamento em ângulos diferentes do de 0° (paralelo à guia). Os mais usuais são os 
estacionamentos de 30°, 45°, 60° e 90° em relação à guia. 



Oregon Department of Transportation (1995) afirma que o estacionamento em 
ângulo causa muitos conflitos, pois motoristas em manobra de marcha à ré têm pouca 
visibilidade dos ciclistas e os veículos estacionados dificultam a percepção dos ciclistas de 
que existem veículos em manobra de marcha à ré. Sugere nas vias de sentido único, caso 
seja avaliado que o estacionamento em ângulo é necessário, que seja posicionado no lado 
esquerdo destas, de modo a diminuir conflitos com os ciclistas que, em geral, trafegam pelo 
lado direito. 

O estacionamento em ângulo é especialmente problemático quando é projetado para 
o comprimento de veículos médios. É comum ver veículos do tipo caminhonete com a parte 
traseira invadindo a faixa de tráfego, que além de obrigar os condutores de bicicleta a se 
posicionarem mais ao centro da faixa de tráfego, faz com que o tempo que o ciclista tenha 
para evitar o choque, após ter notado o movimento do veículo saindo do estacionamento, 
seja muito pequeno. 

Gondim (2006) não recomenda a colocação de faixa de circulação de bicicletas ao 
longo de vagas posicionadas a 30°, 45°, 60°ou 90°.  

De acordo com Danish Road Directorate (2000), apenas o estacionamento paralelo à 
guia pode ser aceito em vias com ciclofaixa. Este trabalho considera que o estacionamento 
em ângulo aumenta o risco de acidente de forma tão acentuada que apenas podem ser 
aceitos quando alocados em áreas fora das vias, ou em vias locais, nas quais as ciclofaixas 
não sejam necessárias. 

Maryland Department of Transportation State Highway Administration, [2006?] 
apresenta uma outra versão de estacionamento em ângulo, o estacionamento em ângulo 
“reverso”.  
  

A figura 3 apresenta esse tipo de estacionamento junto a uma ciclofaixa.  

 
Figura 3: Estacionamento em ângulo “reverso”. 

 

Fonte: Maryland Department of Transportation State Highway Administration, [2006?].  
 

Este trabalho cita as seguintes vantagens desse tipo de estacionamento:  
a) aumento de capacidade de vagas e redução de largura de vias;  
b) ciclistas mais visíveis aos motoristas quando comparado com estacionamento em 

ângulo padrão ou paralelo à guia;  
c) sem risco de acidentes com abertura de portas envolvendo ciclistas;  
d) direciona os condutores dos veículos estacioandos direto para a calçada. 
 



Sugere-se que essa escolha de estacionamento em ângulo seja avaliada 
cuidadosamente. Dependendo dos objetivos almejados, as vantagens acima descritas 
podem ser contrárias ao que se busca, como por exemplo, a característica de maior número 
de vagas. Uma característica importante desse tipo de estacionamento é o espaço requerido 
para manobra, que é um fator a ser considerado na avaliação de escolha de tipo de 
estacionamento. Seria interessante também que fossem realizados mais estudos sobre o 
comportamento dos usuários do sistema viário com relação a essa opção, visto que nas 
poucas situações em que é utilizada no Brasil, ocorre, em geral, em áreas isoladas da pista 
de rolamento. 

 
É importante salientar que o manual do Contran (BRASIL, 2007), nas orientações 

sobre ciclofaixa, não explicita a relação das ciclofaixas com o estacionamento na via, 
recomendando sua colocação na lateral da pista. Essa não explicitação pode dar margens a 
duas interpretações, caso seja decidido pelo estacionamento de veículos na via. 

Uma possível interpretação dessa recomendação é que a ciclofaixa seja 
estabelecida junto à guia e o estacionamento seja posicionado entre a ciclofaixa e a faixa de 
tráfego de motorizados.  

A outra possível interpretação é que o estacionamento seja estabelecido junto à guia 
e a ciclofaixa seja posicionada entre a faixa de estacionamento e a faixa de tráfego de 
motorizados. O manual orienta que as ciclofaixas devam ser delimitadas por linha simples 
contínua branca. Esse fato pode, nesse caso, gerar confusão entre os usuários do sistema 
viário porque podem surgir dúvidas sobre a possibilidade dos motoristas realizarem 
transposição de faixas para estacionarem seus veículos junta à guia. Transport for London 
[2006?] e Danish Road Directorate (2000) explicitam nas suas orientações que nas vias com 
ciclofaixas e estacionamento junto à guia, que as ciclofaixas devam ser delimitadas por 
linhas seccionadas.  

Oregon Department of Transportation (1995), Transport for London [2006?] e Danish 
Road Directorate (2000) são mais específicos que o manual do Contran, orientando, no caso 
de haver ciclofaixa, que o estacionamento na via deve ser estabelecido junto à guia e a 
ciclofaixa entre a faixa de estacionamento e a faixa de tráfego de veículos motorizados. 

Foran e Galway Cycling Campaign (2002) acrescentam, no caso da ciclofaixa (ou 
ciclovia) estabelecida junto à guia, com estacionamento entre a ciclofaixa (ou ciclovia) e a 
faixa de tráfego, que é mais difícil que a manutenção da ciclofaixa (ou ciclovia) seja feita 
adequadamente. 

Chicago Department of Transportation (2002) apresenta os seguintes motivos para 
que as ciclofaixas não sejam posicionadas entre a guia e a faixa de estacionamento: 

a) alto risco de acidentes em interseções e acessos à imóveis devido ao fato dos 
motoristas não esperarem que bicicletas surjam detrás dos veículos estacionados – ciclistas 
trafegando junto ao trafego de veículos motorizados têm mais chances de serem vistos; 

b) ciclistas não têm espaço para desviar de entulho na ciclofaixa ou de pessoas 
carregando ou descarregando objetos dos veículos estacionados. 

 
Para Transport for London [2006?], no caso de ciclofaixa com estacionamento, o 

procedimento padrão é implantar a baia de estacionamento (junto à guia) com sinalização 
horizontal de delimitação. Para diminuir os riscos de acidentes com abertura de portas, 
sugere que seja estabelecido um vão de 0,5 a 1,0 m entre a linha de delimitação da baia de 
estacionamento e a linha de delimitação da ciclofaixa. 

 
A figura 4 ilustra um estacionamento junto à guia, com baia de estacionamento 

demarcada por sinalização horizontal e com largura suficiente para que ocorra abertura de 
porta sem que a mesma invada a área da ciclofaixa. 

 



 
Figura 4: Estacionamento e ciclofaixa. 

 

Fonte: http://www.pedbikeimages.org 
 

Danish Road Directorate (2000) afirma, no caso de haver permissão de 
estacionamento de veículos junto à guia, que uma ciclofaixa de 2 m de largura permite que 
os condutores de bicicleta realizem manobras de passagem com segurança, assim como 
aumenta suas chances de evitar acidentes com pedestres e portas abertas. Caso possível, 
uma ilha, criada através de sinalização horizontal, de 1 m de largura pode ser implementada 
entre a ciclofaixa e a faixa de estacionamento. Sugere a opção de baia de estacionamento 
de 2,5 m de largura para que os motoristas possam abrir portas sem invadir o espaço da 
ciclofaixa. A ciclofaixa nesse caso não precisa ser mais larga, mas deve ser delimitada por 
linha seccionada.  

Vélo Québec (2003) sugere dimensões semelhantes: ciclofaixa de 1,5 m a 1,8 m; 
faixa de estacionamento de 2,1 a 2,5 m. 

 

 
Figura 5: Ciclofaixa com marcas diagonais indicando área ocupada na abertura de portas. 

 
Fonte: Maryland Department of Transportation State Highway Administration [2006?]. 
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Maryland Department of Transportation State Highway Administration [2006?] dá 
algumas sugestões de utilização de marcação e símbolos no pavimento da ciclofaixa para 
diminuir os riscos de acidentes com abertura de portas. As figuras 5 e 6 ilustram essas 
sugestões.  

A figura 5 apresenta um esquemático de sinalização horizontal de ciclofaixa com 
marcas diagonais utilizadas com intuito de indicar aos condutores de bicicleta a área 
ocupada pelas portas de veículos estacionados. A idéia é estimular os ciclistas a ocuparem 
a região mais à esquerda da ciclofaixa. 

A figura 6 apresenta sugestões de utilização do símbolo tipo “bicicleta”. No caso de 
largura de faixa de estacionamento de 2,4 m, sugestão com símbolo padrão. No caso de 
faixa de estacionamento com largura de 2,1 m, a sugestão de símbolo menor, posicionado 
mais à esquerda na ciclofaixa, com intuito de orientar os condutores de bicicleta a se 
posicionarem nessa área da ciclofaixa para diminuir os riscos de acidentes com abertura de 
portas. 
 

 
Figura 6: Utilização de símbolo tipo “bicicleta” de tamanhos diferentes. 

 
Fonte: Maryland Department of Transportation State Highway Administration [2006?]. 
 

Em trechos onde haja ciclofaixas, com estacionamento permitido (junto à guia), 
intercalado por trechos curtos com estacionamento proibido é recomendado por Transport 
for London [2006?] manter a posição da ciclofaixa sem criar “ziguezague”. Recomenda, para 
distâncias de estacionamento proibido de até aproximadamente 35 m, que seja seguido 
esse procedimento.  

 
Segundo Dijkstra et al. (1998), nos casos de vias de tráfego de veículos motorizados 

com sentido único e com ciclofaixa no sentido contrário (do lado esquerdo da via), que é 
mais seguro proibir o estacionamento no lado esquerdo da via. 

 
No caso de ciclovia, Vélo Québec (2003) orienta, se esta for construída entre a faixa 

de estacionamento e a calçada, que uma área de segurança de pelo menos 0,5 m de 



largura deva ser incluída para permitir abertura segura de portas. A figura 7 ilustra uma 
maneira de permitir tal área de segurança; outra maneira é aumentar a largura da ciclovia. 

 

 
Figura 7: Ciclovia bidirecional com área de segurança entre a faixa de estacionamento. 

 
Fonte: http://www.pedbikeimages.org 
 

No caso de estacionamento em vias com tráfego compartilhado, pode ser utilizada a 
opção de implantação de sinalização horizontal de tráfego compartilhado, que tem como 
uma de suas funções, a de ajudar os condutores de bicicleta a se posicionarem de modo a 
diminuir riscos de acidentes com abertura de portas (ver figuras 8 e 9). 

 

 
Figura 8: Utilização de sinalização de compartilhamento da via. 

 
Fonte: City of Baltimore Department of Transportation, [2005?]. 
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Figura 9: Sinalização horizontal de tráfego compartilhado, ao lado de faixa de 

estacionamento paralelo à guia. 
 
Fonte: Adptada de Maryland Department of Transportation State Highway Administration, 
[2006?]. 
 

Em Teramoto (2008) é possível encontrar outros benefícios do uso desse símbolo de 
tráfego compartilhado. 
 
 
CONCLUSÕES  

A discussão acerca dos impactos da permissão de estacionamento de veículos 
motorizados na via sobre o tráfego e segurança de ciclistas ainda é reduzida no Brasil. No 
entanto as informações apresentadas mostram que tanto as consequências como as formas 
de tratá-las são muitas e variadas. 

Apesar da grande maioria dos resultados dos estudos apresentados nesse trabalho 
serem oriundos de outros países, foram escolhidos e apresentados os que foram 
considerados com maior potencial de aplicação às condições brasileiras. Nesse contexto, é 
importante que as propostas apresentadas nesse trabalho não sejam consideradas como 
soluções prontas, mas sim como implementações com potenciais de bons resultados. Essas 
propostas devem ser avaliadas de modo a verificar suas adequações às especificidades de 
cada lugar. 

O autor espera que esse trabalho ajude a fomentar a discussão sobre o tema e que 
mais estudos sejam realizados no Brasil.  
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