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Objetivo da sessão 
 Apresentar aspectos da política de estacionamento como estratégia 

de gestão da demanda para a mobilidade urbana sustentável 



1. Aspectos sobre a política de estacionamentos 



Toda viagem de automóvel começa e termina em uma vaga de estacionamento. 

Aumentar a oferta de estacionamento não reduz o problema. 

Aumento do custo e perda de  
qualidade do transporte público 

Maior posse e uso 
do automóvel 

Maior espaço dedicado  
a estacionamento 

Maior  
dispersão 

urbana 

Aspectos sobre a política de estacionamentos 



Estacionamento não é um direito.  

Aspectos sobre a política de estacionamentos 

É um uso do espaço que gera externalidades negativas. 



O espaço viário é um ativo público. 

Instrumento de gestão previsto na Lei Federal nº 12.587 de 2012 

Política Nacional de Mobilidade Urbana 

Aspectos sobre a política de estacionamentos 



Aspectos sobre a política de estacionamentos 

Fora da via 
Multinível 

Fora da via 
Em nível 

Na via 
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Fora da via 

Subterrâneo 
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Fora da via 

Subterrâneo 
Público 

x4 x4 

x4 

x10 x10 

x10 x4 x10 

Tipos de Estacionamento 



2. Estacionamento na via pública 



O problema não é de hoje: Grosvenor Square, Londres (1958). 

Estacionamento na via pública 

Fonte: TRL, 2010 

Gratuito Tarifado Tarifado (x4) 

A demanda por estacionamento tem comportamento elástico. 



As soluções de hoje: Grosvenor Square, Londres (2017). 

Estacionamento na via pública 

Fonte: Google Street View (2016) e Transport for London (2017) 

Vagas para bicicletas compartilhadas e 
exclusivas p/ PCD 

£ 1,20 (R$ 4,70) p/ 15 minutos 

 entre 8h e 19h 



Estacionamento na via pública 

Fonte: Despacio e ITDP (2013) 



Estacionamento na via pública 

Fonte: ITDP Brasil (2013) 

Cobrar pelo estacionamento prejudica o comércio? 

Cobrança e fiscalização eficiente aumentam a rotatividade no uso das vagas. 



3. Estacionamento fora da via 



Estacionamento fora da via 

Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) de uma cidade qualquer... 

 

Seção (...) 

Do Número Mínimo de Vagas de Estacionamento 

 

Art. (...): A fim de garantir o estacionamento dos veículos particulares fora das 
vias públicas, será exigido um número mínimo de vagas de estacionamento em 
garagens, abrigos ou áreas descobertas em conformidade com a tabela do 
anexo (...). 

TIPO DE USO DESCRIÇÃO OU ATIVIDADE ZONA Nº DE VAGAS 

Residencial Multifamiliar Z1 2/unidade 

Comercial Varejista Z1 1/30 m² 

Institucional Administração Pública Z3 1/50 m² 



Estacionamento fora da via 

A legislação na prática.... 

Fonte: ITDP Brasil (2017) 

Quanto maiores as unidades, maior o número de vagas exigido. 



Estacionamento fora da via 

O mesmo serve para 
edificações comerciais... 

Fonte: ITDP Brasil (2017) 



Estacionamento fora da via 

O resultado no desenvolvimento urbano... 

Grandes áreas dedicadas ao estacionamento 



Estacionamento fora da via 

Fonte: ITDP México (2013) 

Dedica-se mais área construída para CARROS do que para PESSOAS 

O impacto em números: estudo de caso na CIDADE DO MÉXICO entre 2009 e 2013 



Estacionamento fora da via 

O impacto em números: estudo de caso na CIDADE DO MÉXICO entre 2009 e 2013 

Fonte: ITDP México (2013) 
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Estacionamento fora da via 

Fonte: ITDP Brasil (2017) 

O impacto em números: estudo de caso no RIO DE JANEIRO entre 2006 e 2016 

 414.711 vagas criadas no período 

 43% somente nos últimos 3 anos 

 Taxa de crescimento de vagas de 11,4% ao ano 

 Taxa de crescimento de automóveis de 4,1% ao ano 

 A cada 10 pavimentos de uso residencial, 3 são garagens 

 Distribuição da área construída no período: 

 45% uso residencial 

 43% estacionamento (garagem) 

 12% uso não-residencial 



Estacionamento fora da via 

O mercado imobiliário tem interesse em construir mais vagas de estacionamento? 

Fonte: ITDP México (2013) 
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Na maioria dos projetos é construído apenas o mínimo de vagas exigido  

67,7% dos projetos construíram apenas 10% do 
número de vagas acima do mínimo exigido 

Em muitos casos esse percentual acima do 
mínimo é apenas área restante do que foi 
dedicado para cumprir a exigência da lei 



4. Sistemas park-and-ride 



Integração carro-transporte público 

Swansea (País de Gales) Bangkok (Tailândia) 



Boas práticas em sistemas park-and-ride 

 Prever a instalação próximo a ESTAÇÕES DE PONTA de rede ou HUB 

 Evitar estacionamentos em REGIÕES CENTRAIS ou de COMÉRCIO e SERVIÇOS 

 Atenção para possíveis projetos de DOTS nas áreas de ENTORNO DAS ESTAÇÕES 

Fonte: ITDP Brasil (2017) 

Estação Santa Cruz (BRT e Trem) 
Rio de Janeiro 

Estação Madureira (BRT e Trem) 
Rio de Janeiro 



Sistema E-Fácil – Metrô SP 

Fonte: Metrô (2017) 



5. O que outras cidades do mundo estão fazendo 



O que outras cidades estão fazendo 

Estacionamento na via pública: ecoPark em Polanco, na Cidade do México 

Fonte: ITDP México (2013) 

ANTES DOS 
PARQUÍMETROS 

DEPOIS DOS 
PARQUÍMETROS 

ECONOMIA 
BENEFÍCIO 

ECONÔMICO 

Horas gastas a procura de 
vaga 

8,72 milhões  
de horas 

1,99 milhões  
de horas 

6,73 milhões  
de horas 

10,7 milhões  
de dólares 

Distância percorrida a 
procura de vaga 

104,7 milhões  
de km 

23,9 milhões  
de km 

80,8 milhões  
de km 

- 

Consumo de combustível a 
procura de vaga 

9,9 milhões  
de litros 

2,2 milhões  
de litros 

7,7 milhões  
de litros 

4,3 milhões  
de dólares 

Emissão de CO2 a procura 
de vaga 

23 mil toneladas 5 mil toneladas 18 mil toneladas 371 mil dólares 

O sistema arrecadou 3,1 milhões de 
dólares (R$ 9,7 milhões) em 2012  

Desse montante, 919 mil dólares 
(R$ 2,9 milhões) foram reinvestidos 
no espaço público do próprio 
bairro 

Tempo médio gasto a procura 

de uma vaga antes e depois 

da implantação do ecoParq 



O que outras cidades estão fazendo 

Estacionamento na via pública: SFPark em San Francisco, EUA 

Fonte: SFPark (2014) 

Tarifa variável entre 25¢ a $6 por hora em dias úteis chegando a $18 em eventos  

Redução de 50% no tempo médio gasto a procura de vaga 



O que outras cidades estão fazendo 

Estacionamento fora da via: Plano Diretor Estratégico de São Paulo 

Limites máximos próximo ao transporte público ao invés da 
exigência mínima 

Fonte: Prefeitura de São Paulo (2014) 



O que outras cidades estão fazendo 

Londres, Reino Unido 

Fonte: ITDP México (2013) 

Paris, França 



6. Como avançar na política de estacionamentos 



– Reduzir a oferta de vagas em áreas congestionadas, convertendo em espaços 
atraentes ao convívio como parklets, calçadas, ciclovias e bicicletários 

– Implantar sistemas eficientes de cobrança pelo uso das vagas na via pública por meio 
de parquímetros e aplicativos de smartphones 

– Fiscalizar e coibir a cobrança irregular e o estacionamento em áreas proibidas 

– Reverter a receita na melhoria do espaço público na própria localidade 

Como avançar na política de estacionamentos 

Estacionamento na via pública 



– Eliminar a exigência mínima de vagas nas leis de uso e ocupação do solo 

– Limitar a oferta de vagas para edificações localizadas em áreas congestionadas e 
próximas a estações e corredores de transporte público 

– Estabelecer incentivos para reduzir a oferta de vagas em edificações com melhor 
acessibilidade ao transporte público 

– Exigir a implantação de bicicletários com infraestrutura adequada de acordo com o 
uso de cada edificação 

– Aplicar instrumentos previstos no Estatuto da Cidade e nos respectivos Planos 
Diretores a propriedades subutilizadas dedicadas a estacionamentos  

Como avançar na política de estacionamentos 

Estacionamento fora da via 



7. Reflexões 



Reflexões 

Qual o IMPACTO das POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO na 
atuação da EMTU (planejamento, operação, etc.)? 

Quais as OPORTUNIDADES e DESAFIOS da participação da 
EMTU na formulação de POLÍTICAS DE ESTACIONAMENTO 
que desestimulem o uso do automóvel e PRIORIZE O 
TRANSPORTE PÚBLICO? 


