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Dentro do âmbito da mobilidade urbana, um elemento chave para o 
planejamento de como a cidade vai se desenvolver e contribuir com a 
sociedade é a sua infraestrutura ofertada. A Lei Federal nº 12.587/2012 (Lei da 
Mobilidade Urbana), no seu art. 3º § 3o dispõe que: 

Art. 3o  O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto 
organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e 
de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e 
cargas no território do Município.  
(...) 
§ 3o  São infraestruturas de mobilidade urbana:  
I - vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, 
hidrovias e ciclovias;  
II - estacionamentos;  
III - terminais, estações e demais conexões;  
IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e 
cargas;  
V - sinalização viária e de trânsito;  
VI - equipamentos e instalações; e  
VII - instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e 
tarifas e difusão de informações.  

 
Observando as infraestruturas que estão mais diretamente relacionadas com o 
transporte individual motorizado, temos que: quanto mais vias, mais 
automóveis circularão e, quanto maior a oferta de estacionamentos, mais 
carros terão para ocupar esses espaços. Ou seja, as ofertas de tais 
infraestruturas vão determinar o nível de incentivo ao transporte individual que 
se deseja para o município. 
No passado, se tinha a idéia de que era preciso garantir o espaço para a 
utilização do automóvel com um nível de serviço adequado. Com as taxas de 
motorização crescendo exponencialmente nas principais metrópoles 
brasileiras, se verificou que essa garantia impactava negativamente nas 
relações das pessoas com a cidade e na mobilidade como um todo e, 
atualmente, esse pensamento vem se consolidando para a necessidade de se 
analisar qual a adequada oferta de estacionamentos. 
Conseqüência dessa mudança de pensamento e observando o que ocorre no 
município de Fortaleza, assim como o que preconiza a sua legislação, temos 
um certo conflito entre o que determina a Lei da Mobilidade Urbana e a Lei de 
Uso e Ocupação do Solo. 
De acordo com o espaço utilizado, o estacionamento pode ser em casa, na via 
ou no comércio sendo os dois últimos mais impactantes no desenvolvimento 
das cidades. O estacionamento na via causa grande prejuízo devido a 



 
 

infraestrutra que poderia ser utilizada para circulação ou convivência mais 
harmônica das pessoas no meio urbano está sendo utilizada por um veículo 
particular parado. É um custo alto que toda a sociedade paga para utilização de 
apenas uma pessoa normalmente durante várias horas do dia. 
Em se tratando de Fortaleza, o estacionamento no comércio é definido e 
direcionado pela Lei nº 7.987/1996 (Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS). 
Em seus artigos 169 e 229, a legislação determina que: 

Art. 169. Na análise dos Projetos Especiais que se enquadrarem 
como Polos Geradores de Tráfego-PGT, alem dos aspectos 
mencionados no artigo anterior deverá ser considerado tambem os 
seguintes aspectos do projeto:  

(...) 

II - características e dimensionamento do número de vagas de 
estacionamento de veículos. 
(...) 
 
Art. 229. É obrigatória a reserva de espaços destinados a 
estacionamento ou garagem de veículos vinculada às atividades 
das edificações, e respectivo número de vagas calculadas de 
acordo com o tipo de ocupação do imóvel e conforme o disposto 
nos Anexos 6, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4, partes integrantes desta 
Lei. 

 
Dessa forma, verifica-se que a LUOS se pauta no pensamento de que a cidade 
deve destinar parte dos seus espaços para a oferta de estacionamento. De 
acordo com a legislação, empreendimentos classificados como Pólos 
Geradores de Viagens têm a obrigatoriedade de ofertar estacionamento de 
acordo com o dimensionamento definido através do seu porte. Esse 
pensamento ainda é o que prevalece na opinião das pessoas que acreditam 
que o estacionamento deve ser ofertado de acordo com suas necessidades e 
não conseguem alcançar o custo associado a uma oferta irracional. 
Em paralelo ao que determina tal instrumento legislativo, a Lei da Mobilidade 
Urbana, determina em seu artigo 6º suas diretrizes: 

Art. 6º  A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas 
seguintes diretrizes:  

I - integração com a política de desenvolvimento urbano e 
respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, 
planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes 
federativos;  



 
 

II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os 
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o 
transporte individual motorizado;  

III - integração entre os modos e serviços de transporte urbano;  

IV - mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos 
deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;  

V - incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de 
energias renováveis e menos poluentes;  

VI - priorização de projetos de transporte público coletivo 
estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano 
integrado; e  

VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de 
fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional.  

A Lei da Mobilidade Urbana traz uma visão mais integrada e sistemática da 
mobilidade induzindo a idéia de que o estacionamento é parte dos elementos 
integrantes da mesma e não pode ser analisado separadamente. Além disso, 
se afasta da idéia de que os empreendimentos devem equilibrar a oferta da 
infraestrutura com a demanda de carros existentes.  
Dessa forma, a Lei da Mobilidade se aproxima mais das reais problemáticas e 
desafios encontrados nas grandes cidades vinculadas a mobilidade 
estabelecendo encaminhamentos para uma melhor resolução desses 
impasses. 
Por fim, cabe destacar que é importante a cidade dispor da infraestrutura e 
identificar como se deve disponibilizar a mesma buscando atender as 
necessidades sociais dos habitantes e aos modos de transportes disponíveis 
de forma racional e planejada. Soluções de estacionamentos rotativos e 
inteligentes estão sendo implantadas. No entanto, deve-se observar e atualizar 
as legislações existentes que impactam no ordenamento da cidade para evitar 
que existam documentos com idéias conflitantes na busca de uma ocupação 
qualificada dos espaços observando as diferentes perspectivas de uso do 
mesmo. 
(*) Maria de Fátima Holanda Costa, Engenheira Civil (UFC), Mestrado em 
Engenharia de Transportes (UFC), trabalha na Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) na Coordenadoria de 
Transportes (CTR) como Analista de Regulação. 
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