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RESENHA 
O problema do estacionamento normalmente é visto a partir da queixa quanto ao número 
insuficiente de vagas. Isso esconde a falta de discussão e aprofundamento sobre o que causa 
realmente os transtornos observados nas grandes cidades. Esses equívocos são de duas 
ordens: a deficiência da cobrança pelo estacionamento na rua e a exigência de vagas para 
cada tipo de empreendimento. Este artigo pretende, a partir da discussão dessas políticas, 
propor alternativas mais eficientes e justas para serem aplicadas ao Rio de Janeiro.  

 
PALAVRAS-CHAVE: estacionamento; regulação do tráfego; uso do solo.  

INTRODUÇÃO 

Engenheiros, urbanistas e outros profissionais que trabalham com a problemática das cidades 
têm uma preocupação em comum: os congestionamentos de trânsito. As divergências 
aparecem quando se trata de propor as soluções. E ainda: quando essas soluções correm o 
risco de agravar ainda mais o problema. Isso pode acontecer nos modelos tradicionais de 
‘prever e prover’, nos quais se dimensiona a oferta viária para atender a demanda de 
deslocamentos por automóvel – qualquer que seja essa demanda. 
 
Um erro recorrente é considerar que os problemas urbanos – e mais especificamente os 
congestionamentos de trânsito - são decorrentes da “falta de planejamento” das cidades. Na 
verdade, muitos desses erros decorrem de um planejamento equivocado, ou seja, são 
deliberada, mesmo que inconscientemente, provocados.   
 
Isso fica evidente quando se analisam as políticas de estacionamento praticadas na maioria das 
cidades. De um lado, as leis de zoneamento estabelecem regras rígidas obrigando a oferta de 
um número mínimo de vagas de estacionamento, com o objetivo de evitar que esses veículos 
ocupem o espaço viário, que, nessa visão, devem ser dedicados apenas, ou majoritariamente, 
à ‘circulação’ dos veículos (e eventualmente, de pedestres e ciclistas). De outro lado, a falta de 
regulação dos estacionamentos na rua gera um desequilíbrio entre oferta e demanda com 
impactos negativos de excesso de tráfego e perda de qualidade de vida. 

 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
Quais os objetivos das políticas de estacionamento em áreas urbanas? 
Os objetivos da política de estacionamento para cidades são completamente conflitantes 
conforme a abordagem. A primeira abordagem visa garantir que cada carro tenha uma vaga 
disponível para estacionamento, para qualquer tipo de deslocamento (pares de origem e 
destino, motivo do deslocamento, hora do dia, etc.), a fim de dar conforto aos motoristas 
(minimização do tempo de caminhada e de procura de uma vaga; liberar espaço na via para a 
circulação dos automóveis). Esse é, implícita ou explicitamente, o propósito dos gestores 
urbanos em sua grande maioria. 
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A segunda abordagem consiste em regular a demanda por estacionamento, seja com o objetivo 
de gerenciamento do tráfego (eliminação das ineficiências causadas pela perda de capacidade 
das vias), seja o de reduzir o volume de automóveis em circulação (gerenciamento da 
mobilidade), além de fornecer uma importante fonte de receita para a municipalidade. 
 
O “problema do estacionamento”: falta de vagas ou excesso de demanda? 
Vagas de estacionamento constituem uma infraestrutura necessária para os deslocamentos por 
automóvel: toda viagem começa e termina em um estacionamento. Os carros precisam de 
espaço para circular, mas também de espaço para estacionar. Cada deslocamento demanda 
pelo menos duas vagas, uma próxima a cada ponta do deslocamento. 
 
Isso coloca dois problemas que precisam ser resolvidos: o “congestionamento de 
estacionamento” – a oferta de vagas é sempre inferior à demanda – e o “congestionamento de 
circulação” – os carros estacionados atrapalham a circulação de carros. Já nos anos vinte nos 
Estados Unidos, já se queixava do “mal do estacionamento” (Norton, 2008). Além disso, o 
espaço público ocupado pelos carros é retirado de pedestres, ciclistas e transporte público. 
 
A solução encontrada foi exigir vagas “fora da rua” (no interior dos prédios ou em lotes 
fechados). Para tanto, surgiram nas leis de uso do solo itens exigindo um número mínimo de 
vagas em cada novo empreendimento. Os objetivos eram: liberar espaço na rua; evitar o 
“derramamento” de carros nas ruas adjacentes; assegurar que o acesso por automóvel a 
qualquer destino seja “experiência sem interrupções” e dar um uso mais “nobre” ao espaço 
público. 

 
As vantagens do estacionamento na rua: 
- acesso homogeneamente distribuído ao uso do solo: benefícios para o comércio de rua, 
etc.; 
- desconcentração do estacionamento (melhor distribuição do tráfego ao longo das vias), 
sobretudo se acompanhado de restrições ao estacionamento fora da rua; 
- flexibilidade: múltiplas possibilidades de regulação para atender os objetivos da políticas 
de estacionamento (permissão/ proibição; cobrança de tarifas segundo a demanda); 
- pode atuar como um redutor de velocidade (traffic calming). 
 
As desvantagens do estacionamento na rua: 
- ocupação do espaço público que poderia ser usado por pedestres, ciclistas, transporte 
público; 
- no caso de não cobrança de estacionamento, ou de cobrança de valores abaixo do preço 
de equilíbrio entre oferta e demanda, a busca de vagas faz aumentar o congestionamento 
(poluição, barulho) e provoca perda de tempo (estresse) dos motoristas e gera um tráfego 
adicional sem finalidade, representado por veículos rodando à procura de vagas. Esse 
tráfego pode representar de 8 a 30% do tráfego total nas grandes cidades (Shoup, 2005). 
 
O estacionamento fora da rua tem como principal vantagem evitar o efeito de 
“derramamento” (spillover effect). Já as suas desvantagens são muitas. 
 
A exigência de um número mínimo de vagas para estacionamento de automóveis é um dos 
mais nebulosos aspectos da interação entre urbanismo e engenharia de tráfego. Em 
primeiro lugar, porque pressupõe uma repartição modal arbitrária “ex-ante” à implantação 
de um projeto. Em segundo lugar, por se tratar do único bem ou serviço cujo 
dimensionamento é feito sem a consideração do preço (Shoup, 2005). Na verdade, se for 



perguntado aos responsáveis pela aprovação de projetos de edificações – engenheiros e 
urbanistas – por que é necessário exigir um número mínimo de vagas, ninguém vai saber 
dar uma resposta consistente. Segundo Shoup (p.111), 

 

           “o estacionamento é a ligação não estudada entre transporte e uso do 
solo. Os urbanistas parecem presumir que a exigência de vagas é um 
problema de transportes, e que os engenheiros de transportes devem estudá-
lo; afinal, engenheiros de transporte estimam as taxas de geração de 
estacionamento para cada uso do solo. Os engenheiros de transporte parecem 
presumir que a exigência de vagas é um problema urbanístico e que os 
urbanistas devem estudá-lo; afinal, os urbanistas estabelecem as exigências 
de vagas para cada uso do solo. Como resultado, ninguém na verdade é 
responsável pela exigência de vagas fora da rua”. 

 

Isso provoca os seguintes efeitos negativos: 
a) O excessivo espaço exigido aos empreendimentos – com o seu conseqüente 
encarecimento – destinado ao estacionamento dos veículos em detrimento do seu uso 
precípuo. 
 

b) O subsídio ao uso do automóvel, acarretando uma vantagem fornecida a este em 
detrimento de modos mais sustentáveis de transporte, levando ao aumento dos 
congestionamentos e da poluição; Shoup (2005, p. 218) estima os subsídios dados ao 
automóvel nos Estados Unidos em virtude da oferta de estacionamento gratuito em 127 e 
374 bilhões de dólares anuais; esse dinheiro é pago através da elevação de preços de bens 
e serviços. 

 

A oferta de vagas gratuitas é um fator determinante na escolha modal. “Alguns estudos 
sugerem que a oferta de estacionamento pode ser mais significativa do que a de 
transportes públicos na escolha do modo de transporte (particularmente para viagens ao 
trabalho), mesmo em locais muito bem servidos por transportes públicos” (Reino Unido, 
2001). 
 
Na, França 81% dos deslocamentos para o trabalho são feitos em automóvel quando se dispõe 
de estacionamento no local de trabalho. Inversamente, essa parcela não passa de 48% quando 
não há uma vaga de estacionamento gratuito disponível (CERTU, 2012). 
 
c) O esvaziamento das ruas, refletido na diminuição do número de pessoas caminhando - um 
problema urbano, já levantado por Jane Jacobs em seu fundamental livro “Morte e vida de 
grandes cidades americanas” –, e causado pela existência de vagas de automóveis exclusivas 
para cada imóvel. 

 

d) O favorecimento de áreas de desenvolvimento recente, em geral distantes do centro e que 
oferecem muitas vagas, em detrimento das áreas tradicionais, onde é escassa a oferta de 
vagas; espalhamento urbano; obstáculos para a implantação de empreendimentos que não 
ofereçam o número mínimo de vagas estipulado; a limitação da densidade urbana, em virtude 
da necessidade de reservar uma área considerável do empreendimento ao estacionamento. 
 



e) O estímulo ao uso das ruas como simples vias de passagem, ao desconsiderar a 
possibilidade de estacionamento na rua, com implicações sobre o aumento das velocidades 
praticadas. 
 
Devido ao fato de que viagens por automóvel e vagas de estacionamento são bens 
complementares, a exigência de um número mínimo de vagas deflagra um círculo vicioso: o 
estacionamento gratuito aumenta a demanda por viagens por automóvel, e mais automóveis 
aumentam a demanda por estacionamento. Quando a política urbana determina que essa 
demanda deve ser atendida por estacionamento gratuito, a pressão por aumento de espaço 
viário destinado ao automóvel é inevitável, e quem perde são os demais usuários do espaço 
público – pedestres, ciclistas e transporte público (Shoup, ib, p. 94). 
 
Segundo Litman (2006), estabelecer um número fixo (padrão) de vagas para um determinado 
tipo de empreendimento impede que se levem em consideração fatores geográficos, 
demográficos, econômicos, sociais, etc, que afetam a demanda por estacionamento; por 
exemplo: se fica em área densa ou de subúrbio, se há oferta de transporte público, o nível de 
renda, se o estacionamento é pago ou gratuito, etc. 

 

f) A dificuldade de estimar o número de vagas 
Como se determina o número mínimo de vagas para um empreendimento? A primeira 
estratégia consiste em “copiar outras cidades” (Shoup, 2005, p. 27), isto é, simplesmente adotar 
os mesmos parâmetros de outras cidades, sem questioná-los. A segunda estratégia é usar 
parâmetros definidos em modelos que, podem associar a geração de vagas à área útil de um 
empreendimento ou a partir da taxa de geração de viagens. O modelo mais conhecido é o do 
Institute of Transportation Engineers (2004), amplamente utilizado nos Estados Unidos, mas 
alguns modelos são elaborados no Brasil (CET-SP, 1983). Alguns parâmetros são copiados 
literalmente da legislação norte-americana, como é o caso da chamada “regra de ouro”: 4 
vagas/ 1000 pés quadrados (≈ 1 vaga/ 23 m2). 
 
O mais importante é que os analistas de projeto trabalham com esses modelos estocásticos 
como se fossem determinísticos, isto é, aplicam uma fórmula matemática sem considerar as 
altas probabilidades de erro embutidas no modelo (Shoup, 2005, p. 31). Tais erros, agravados 
pela suposição de preço zero, levam, normalmente, ao superdimensionamento dos 
estacionamentos, com custos adicionais ao empreendimento que são repassados a todos os 
seus usuários – o tenham estes acessado por automóvel ou não (‘custos amarrados’). 
- porque indica que a rua não é apenas para o tráfego de passagem, mas também, e 
principalmente, para o acesso às edificações. 
 

Soluções alternativas 
Face aos problemas que são provocados pela exigência de um número mínimo de vagas, 
propostas alternativas podem ser feitas para adequar a oferta de vagas de estacionamento às 
condições para uma cidade feita para as pessoas e não para os automóveis.  

 
a) Cobrança de taxas em vez da oferta de vagas 
Algumas cidades dão aos empreendedores a opção de pagar uma taxa em vez de oferecer as 
vagas de estacionamento requeridas. As receitas são utilizadas na construção de 
estacionamentos públicos ou no financiamento de transportes públicos (Shoup, 2005, p. 229). 
 
A oferta de estacionamentos públicos como alternativa à exigência de vagas privativas 
apresenta diversas vantagens: 



 
- Flexibilidade: os empreendedores, que podem optar por oferecer vagas ou pagar a taxa. Isso 
permite reduzir os custos do empreendimento e obter maior aproveitamento do terreno. 
 
- Compartilhamento do estacionamento:  como diferentes tipos de empreendimento têm  
horários de funcionamento não coincidentes (por exemplo, um banco e um bar), os picos de 
estacionamento se alternam, o que permite um melhor aproveitamento das vagas e a 
diminuição do total de vagas em relação ao que seria necessário para atender a cada um 
separadamente. 
 
- Múltiplos usos: permite que uma pessoa execute múltiplas atividades estacionando apenas 
uma vez; além disso, as pessoas são estimuladas a utilizarem o comércio e os serviços que a 
área oferece, o que a valoriza e revitaliza. 
 
- Qualificação da área: eliminando a existência de muitos acessos de estacionamento, dá ao 
pedestre maior facilidade e prazer em caminhar.  
 
- Vantagens para os transportes públicos: ao eliminar uma vantagem erradamente concedida 
ao automóvel (estacionamento no próprio imóvel), permite ao cidadão uma escolha mais 
equilibrada em benefício de modos mais sustentáveis de transporte. 
 
- Maior racionalidade na análise dos empreendimentos: os técnicos responsáveis pela análise e 
aprovação de projetos têm mais controle sobre as variáveis que determinam o número de vagas 
necessário para atender uma área. 
 
Outro tipo de taxa é a contribuição de melhoria. No caso do estacionamento, como foi dito 
acima, as receitas podem ser destinadas ao financiamento dos transportes públicos. San 
Francisco, por exemplo, cobra uma taxa de 5 dólares por pé quadrado (54 dólares por metro 
quadrado) para esse fim (Shoup, 2005, p. 237). 
 
b) Número mínimo x número máximo de vagas  
Com a finalidade de diminuir o uso do automóvel e, conseqüentemente, os impactos dos 
empreendimentos sobre o tráfego, alguns países e cidades estabelecem limites máximos e não 
mínimos, para o número de vagas oferecidas em cada tipo de empreendimento. No Reino 
Unido, por exemplo, a Planning Policy Guidance 13 (revogada pelo governo conservador) 
determinava que “não deve haver padrões mínimos de estacionamento para os 
empreendimentos que não sejam aqueles destinados a pessoas com dificuldade de locomoção” 
(Reino Unido, 2001).  
 
É interessante observar que o número máximo de vagas sugeridas por esse documento para 
um edifício de escritórios -  uma para 30 metros quadrados de área bruta construída - era 
aproximadamente igual ao mínimo que a nossa legislação exige.   
 
Um conhecido exemplo da aplicação desses padrões é o prédio da seguradora Swiss Re, em 
Londres – conhecido como “The Gherkin” (“pepino”), devido ao seu formato –, projetado pelo 
famoso arquiteto Norman Foster segundo os mais altos padrões de sustentabilidade ambiental, 
que oferece aos seus 4000 empregados , com seus 41 andares, em seu subsolo, 52 vagas 
para motocicletas, 118 para bicicletas, mas apenas 5 vagas para automóveis – e apenas para 
pessoas com mobilidade reduzida.  



c) Reduzir a demanda em vez de aumentar a oferta 
Os modelos tradicionais de “prever e prover” consistem em determinar a oferta de facilidades de 
transportes capaz de atender uma demanda estimada. Isso vale tanto para as facilidades 
destinadas ao transporte individual (capacidade viária, vagas de estacionamento, etc) quanto 
para os transportes públicos. Isso significa ignorar que a demanda é variável e pode ser 
alterada, através de políticas que priorizem, por exemplo, o transporte coletivo e não motorizado 
sobre o individual. Existem para isso diversas estratégias, de gerenciamento da mobilidade e 
gerenciamento da demanda de transportes.  
 
No que se refere à demanda de estacionamento – especificamente de vagas internas ou “fora 
da rua” – várias estratégias podem ser usadas para reduzir o número exigido de vagas. Shoup 
(2005) e Barter (2010) apresentam várias, dentre as quais algumas são detalhadas a seguir. 
 
a) Distribuição de passes de transporte público em vez da oferta de vagas 
Consiste na dispensa da exigência de vagas – ou parte delas – por passes de transportes 
públicos aos empregados nos empreendimentos que são licenciados. Essa atitude é vantajosa 
em cidades onde os empregadores oferecem muitas vagas gratuitas aos seus empregados. 
Muitos destes viajam sozinhos de automóvel e a oferta de transportes púbicos excede a 
capacidade. 
 
b) Pagamento em dinheiro em vez de vagas de estacionamento 
Como nem todos os empregados utilizam o automóvel em seus deslocamentos para o trabalho, 
a garantia de vagas de estacionamento representa um benefício não monetário que é dado a 
uma parcela dos empregados. O pagamento dos benefícios em dinheiro aos empregados, além 
de reduzir os custos do estacionamento, significa uma medida de justiça distributiva. 
 

c) Compartilhamento de automóveis (Car sharing) 
Os esquemas de compartilhamento de automóveis são uma solução apontada para transformar 
o automóvel de objeto de consumo em serviço, ao permitir ao cidadão utilizar um carro sem ter 
os problemas ligados à sua posse – como ter de se preocupar com o estacionamento. Já 
existem no mundo todo sistemas bastante factíveis de compartilhamento de automóveis, como 
o Zip Car1.  

 

d) A “prova do estacionamento” 
Esse sistema bastante particular, pois só existe no Japão, é inovador na medida que transfere a 
responsabilidade da oferta de estacionamento do construtor para o usuário do imóvel: o 
construtor não é obrigado a oferecer vagas, mas o usuário do imóvel que adquirir um automóvel 
tem de provar à administração municipal de que dispõe de lugar para o estacionamento. Isso 
tem como resultado a criação de um mercado de estacionamento fora dos empreendimentos, o 
que permite uma flexibilização da oferta de vagas e a redução dos custos dos imóveis (Barter, 
2010). 
 
e) Estacionamento na rua com tarifas definidas pelo mercado  
O estacionamento na rua permite que seja estabelecido um mercado em que os preços ótimos 
sejam definidos, numa economia de mercado em que haja condições de concorrência perfeita, 
pelo equilíbrio entre as curvas de oferta – coincidente com a dos custos marginais – e de 
demanda. Isso libera a administração municipal das tarefas do microplanejamento - que 
consiste em tratar caso a caso (através de processos demorados e fastidiosos) -, e de forma 

                                                 
1
 ver www.zipcar.com 



muito mais eficiente (Shoup p. 483). Isso faz com que uma questão pública – a política de 
estacionamento, e de mobilidade em geral – saia do domínio privado (empreendimentos 
isolados) para o domínio público. 
 
O preço ótimo do estacionamento é definido pelo mercado, ou seja, pela relação entre a oferta 
e a demanda. O preço ótimo deve variar de modo a que haja uma taxa de desocupação de 
15%. Isso permite que cada motorista tenha a garantia de encontrar uma vaga – desde que se 
disponha a pagar o preço de mercado – e que a ocupação do estacionamento seja permanente 
(Shoup, 2005 p. 485). Embora essa metodologia possa parecer de difícil aplicação, a cidade de 
San Francisco a implantou recentemente com sucesso (SFpark, s/ data). 
 
Propostas de política de estacionamento para o Rio de Janeiro 
A atual política de estacionamento no Rio de Janeiro se caracteriza por: 

- exigência de número mínimo de vagas para os empreendimentos, com algumas 
exceções; 

 
- estacionamento aberto cobrado em poucos logradouros, com tarifas defasadas e com 

pouca fiscalização. 

 
A exigência de vagas de estacionamento nos empreendimentos é regida pelo Decreto 322 de 
1976 e pelos Planos de Estruturação Urbana (PEU’s) dos bairros que já dispõem dessa 
legislação. Para edificações comerciais, a taxa varia entre uma vaga para cada 20 a 30 m2 de 
ATE (área total edificável). Não existe número máximo de vagas.  
 
O impacto do número excessivo de vagas pode ser notado no caso do Centro Metropolitano, 

localizado em Jacarepaguá, com 4,33 milhões m2 de área de construção (residenciais e 
comerciais), e um total de 108912 vagas de estacionamento. 
 

No caso do Porto Maravilha, localizado na área centra do Rio de Janeiro e o maior projeto de 
desenvolvimento urbano da cidade nas últimas décadas, o número de vagas exigido para a 
maioria dos usos é de uma para cada 50 m2 de ATE, o que é inferior ao exigido normalmente 
mas é muito se comparado ao  do que se exige para o CBD, onde não existe exigência de 
vagas. 
  

Quanto ao estacionamento na rua, não existe um critério para definir onde  
ele deve ser cobrado, e qual a tarifa. Existem dois tipos de tarifação: o “período único”, 
reajustado pela Resolução SMTR 947 de 1999 para 2 reais, e desde então congelado, e o “Rio 
Rotativo”, com os mesmos 2 reais valendo para períodos de duas ou quatro horas (Resolução 
SMTR Nº 1356 de 19 de fevereiro de 2004). 
 
O gráfico da Figura 1 mostra como essas tarifas estão defasadas, se comparadas com as 
tarifas de ônibus. 
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Figura 1: Gráfico comparativo entre as tarifas de estacionamento e de ônibus 

 
Se os reajustes das tarifas de estacionamento acompanhassem os da moda da tarifa dos 
ônibus, os estacionamentos na rua custariam aproximadamente 7 reais, contra os 2 reais 
atuais. 
 
Por outro lado, as tarifas de estacionamentos privados, que cobram preços de mercado, estão 
entre as mais altas do mundo. A título de comparação, observam-se, no bairro de Botafogo, ao 
lado de tarifas de rua que variam entre a gratuidade e 2 reais por período de quatro horas, 
estacionamentos privados que cobram 13 reais por duas horas (preços levantados em junho de 
2012). No Centro, as tarifas diárias podem chegar a 50 reais. 
 
A conseqüência dessa defasagem entre estacionamentos subtarifados na rua e a preços de 
mercado nos estacionamentos privados é o grande número de carros rodando para encontrar 
vagas, com os impactos negativos apontados acima.  
 
Propostas de uma nova política de estacionamento 
Com base nas críticas feitas ao atual modelo de política de estacionamento praticado não só no 
Rio de Janeiro como na maioria das cidades brasileiras, e a partir de critérios de eficiência – 
uso mais racional do espaço público e redução dos custos dos empreendimentos – e equidade 
– redistribuição do espaço público em favor de modos social e ambientalmente mais 
adequados, propomos os seguintes pontos que constituiriam uma política coerente de 
estacionamento. 
 

a) Para o estacionamento na rua 
No curto prazo, atualizar as tarifas com base na inflação do período entre 1999 até 
2013, eliminando a defasagem e tornando mais realista a tarifa. No médio prazo, ajustar 
essas tarifas de modo a garantir um equilíbrio entre oferta e demanda por 
estacionamento, dentro dos princípios definidos por Shoup. A receita seria aplicada na 
melhoria dos transportes públicos, através de investimentos e subsídios.  

 
b) Para o estacionamento fora da rua 



Rever a legislação de uso do solo, eliminando ou reduzindo a exigência de um número 
mínimo e estabelecendo um número máximo de vagas por empreendimento. Estudar 
formas alternativas de estacionamento (públicas ou privadas) fora dos 
empreendimentos, de modo a permitir a criação de um autêntico mercado de vagas de 
estacionamento independente do mercado de construção de empreendimentos 
residenciais e comerciais. 

 
CONCLUSÕES 
O presente artigo visou demonstrar, através de uma crítica às políticas atuais de 
estacionamento praticadas na maioria das cidades, a viabilidade de uma alternativa mais 
eficiente baseada na revisão de legislações equivocadas de uso do solo e na atuação mais 
incisiva do poder público de modo a cobrar dos usuários do automóvel os custos da ineficiência 
causada pelo desequilíbrio entre oferta e demanda por estacionamento. Foram apresentadas 
propostas de medidas de intervenção para o estacionamento na rua, através da cobrança de 
tarifas mais realistas que visem desestimular o estacionamento de longa permanência e reduzir 
o tempo perdido e o tráfego adicional decorrente da procura de vagas. Simultaneamente, é 
necessário rever a legislação urbanística que atual que, ao exigir um número mínimo de vagas 
gratuitas, acaba estimulando o uso do automóvel, com impactos negativos sobre o tráfego na 
cidade. Tais medidas são essenciais para que o Município do Rio de Janeiro reduza os 
problemas dos congestionamentos e melhore o desempenho dos transportes públicos e as 
condições de circulação para pedestres e ciclistas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Barter, P. 2010 Parking Policy in Asian Cities. Final Consultant’s Report, Asian Development 
Bank, Singapore 
CERTU. 2012. Transflash nº 372. maio 2012. http://www.certu.com, Lyon 
CET-SP. 1983. Polos Geradores de Tráfego – Boletim Técnico 32. Companhia de Engenharia 

de Tráfego de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. 
Colliers International 2009. Parking rates. Global CBD Parking Rate Survey. Disponível em 

www.colliers.com Acessado em 17/9/2010 
Institute of Transportation Engineers, 2004 Parking Generation, Washington DC: Institute of 

Transportation Engineers 
Litman, T. 2006. Parking Management - Strategies, Evaluation and Planning  Victoria Transport 

Policy Institute - , 28 p. http://www.vtpi.org/park_man.pdf, acessado em 21/3/2007 
Norton, P. 2008 Fighting traffic: the dawn of the motor age in the American city. MIT Press, 

Cambridge, MA. 
Reino Unido, 2001. “Planning policy Guidance 13: Transport”. Department for Communities and 

Local Government, Londres, baixado em 
http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/155634.pdf, 29/4/2010 
SFpark. San Francisco Municipal Transportation Agency. http://sfpark.org/. 
Shoup, D. 2005. The high cost of free parking. American Planning Association, Chicago. 

 

http://www.certu.com/
http://www.colliers.com/
http://www.vtpi.org/park_man.pdf

