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prefácio
A rotina do Engenheiro Diagnóstico em Edi�cações exige conhecimento multidisci-

plinar em diversas áreas ou especialidades da Engenharia e da Arquitetura, tal qual 

o Clínico Geral na Medicina.

Diante desse conceito básico, o Engenheiro Diagnóstico poderá enfrentar questões 

técnicas que o obrigarão a atuar na análise ou na auditoria técnica de projetos execu-

tivos e de arquitetura, seja na prestação de serviços privados, seja para atender o 

Poder Judiciário, e não poderá estar limitado ao aprendizado acadêmico, sabidamente 

omisso ou falho nos ensinamentos de diversas atividades e sistemas construtivos.

Para tanto, caberá ao pro�ssional especialista em Engenharia Diagnóstica estar capaci-

tado para realizar a leitura precisa dos projetos executivos, incluindo avaliar as condições 

técnicas envolvendo os espaços projetados para circulação, manobra e estacionamento 

de veículos automotores, seja para conferir qualidade no usufruto das vagas, seja para 

avaliar a correção técnica, na qualidade de consultor ou de perito de engenharia.

A experiência pro�ssional de décadas diante da necessidade de criar soluções para 

a melhoria dos espaços nos estacionamentos e em face dos embates entre os usuá-

rios das vagas de estacionamento e seus construtores, assim como a vivência que 

permitiu conhecer a fragilidade do meio técnico e a carência de bibliogra�a especí-

�ca, estimulou o aprofundamento por parte deste autor durante os estudos promo-

vidos em dissertação de mestrado (título conferido pelo IPT - Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas), instigando e servindo de texto base para a produção desta obra técnica, 

visando orientar os pro�ssionais que precisam atuar nessa especí�ca matéria.

Além das motivações pro�ssionais, a ausência da razoabilidade em razão das 

diferentes regras exigidas nas legislações municipais que ditam os estacionamentos 

coletivos expostos a uma mesma frota veicular fez vislumbrar a possibilidade da 

uni�cação das diretrizes de projeto dos estacionamentos.

O objetivo deste livro é a apresentação de diretrizes gerais para projeto de esta-

cionamentos coletivos em edifícios no território nacional, permitindo ao setor 

produtivo aplicar conceitos atualizados para fornecer produtos com medidas ideais 

ao seu público-alvo e ao leitor projetista ou perito de engenharia interpretar as legis-
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lações municipais, além de conhecer os principais aspectos técnicos que permitem o 

usufruto das vagas com segurança e comodidade, por toda sorte de usuário, incluin-

do os motoristas novatos ou aqueles que, com o passar da vida, reduziram a capaci-

dade motora e cognitiva, todos conduzindo veículos ordinários.

Por �m, e não poderia ser diferente, cabe agradecer àqueles que agregaram conhe-

cimento técnico essencial à publicação, em especial a Prof. Dra. Adriana Camargo de 

Brito, o Prof. Dr. André Luiz Gonçalves Scabbia, O Prof. Dr. Milton Braga e a Arquiteta 

Esp. Erica Dallariva.
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introdução
As características técnicas dos veículos são determinantes para a delimitação dos 

espaços mínimos para manobra, circulação e estacionamento. Os veículos que 

compõem a frota nacional possuem as mesmas características técnicas que deter-

minam a dirigibilidade, todavia há inúmeras legislações municipais contendo 

exigências diversas relativas aos espaços dos estacionamentos, sendo constatadas 

as ausências de uniformidade entre os regramentos e de demonstrativos técnicos 

capazes de conferir lastro às diferentes medidas legais requeridas em todo o País.

Con�rmando a relevância da promoção dos estudos técnicos envolvendo as 

diretrizes dos projetos de estacionamento, não somente nas legislações munici-

pais brasileiras, o Whole Building Design Guide (WBDG), site conduzido por pro�s-

sionais do governo e do setor privado americano, patrocinado por importantes 

organismos daquele país, entre os quais os Departamentos de Defesa e de Ener-

gia e a Nasa, publicou estudo técnico sobre projeto de estacionamento elaborado 

pela United States Air Force (Usaf, 1998), assim como, na Alemanha, de acordo 

com Rudolf Eger (2013), as principais cidades, ao limitarem as ocupações das áreas 

centrais pelas construções de estacionamentos, exigem maior e�ciência dos 

projetos de estacionamento.

A diversidade de regras exigidas nos projetos, impostas pelas legislações muni-

cipais e que determinam as dimensões das vagas, das áreas para manobra e das 

faixas de circulação dos veículos nos estacionamentos, não se justi�ca, já que os 

condicionantes para a determinação dos espaços dependem, principalmente, das 

características técnicas dos veículos comercializados, e não dos usuários.

A existência de normas técnicas nacionais aplicáveis ao projeto de estaciona-

mentos em edi�cações residenciais, envolvendo a segurança dos usuários e a aces-

sibilidade a pessoas em cadeiras de rodas ou com baixa mobilidade, impõe que os 

projetos atendam as mesmas exigências técnicas normativas, tornando necessário 

uni�car as exigências técnicas para o regramento dos espaços em estacionamentos.

Concomitantemente às exigências técnicas oriundas das características dos 

veículos e das exigências de segurança e mobilidade, compete apontar os demais 

condicionantes para os projetos de estacionamento a serem compatibilizados com 

os principais projetos de um empreendimento residencial, em especial os projetos 

arquitetônicos e das instalações prediais.



Compete, a título de previsão não muito distante da atual realidade, e embora 

não sendo o enfoque deste livro, atentarmos às mudanças globais e aos impactos 

que deverão ser causados pelo desenvolvimento da tecnologia automotiva e pela 

alteração dos costumes das sociedades globalizadas.

O conceito dos veículos autônomos, realidade já experimentada e em desenvol-

vimento pela indústria automobilística mais tecnológica, em especial as indústrias 

americana e alemã, prevê que os veículos sejam guiados por sistemas lógicos compu-

tadorizados e interligados em redes avançadas de transmissão móvel, a serem guia-

dos pelos satélites através dos sinais de GPS.

Não obstante a previsão da futura diminuição do número de vagas, a partir do 

surgimento dos aplicativos de transporte, dos veículos autônomos e do crescente 

uso das bicicletas e dos equipamentos mecânicos, que podem impactar em médio e 

longo prazos os projetos dos estacionamentos habitacionais, o atual estado da arte 

do mercado imobiliário, em que o número de vagas tende a se igualar ao número de 

moradores nas unidades habitacionais, valida a atual necessidade de formulação 

das diretrizes para projeto de estacionamento de veículos em edifícios residenciais, 

considerando requisitos e critérios das diversas legislações e normas nacionais, bem 

como as características da frota nacional de veículos e as necessidades dos usuários.
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um
Conceito

Para a fundamentação desta publicação, foram realizadas 

pesquisas voltadas às legislações dos municípios brasileiros 

abarcando tópicos relativos aos estacionamentos e veri�ca-

das as regulamentações criadas por órgãos o�ciais federais 

ou estaduais responsáveis pelo trânsito e pela circulação dos 

veículos, assim como investigada a existência de publicações 

técnicas estrangeiras que pudessem agregar dados técni-

cos capazes de validar tudo quanto apurado no regramento 

nacional existente para as diretrizes de estacionamento. Isso 

comprova a proposição embrionária de que não há diferenças 

relevantes a serem consideradas nos espaços para estaciona-

mento, manobra e circulação de veículos automotores entre 

as cidades de todo o mundo, especialmente no atual estado 

da arte em que as montadoras produzem veículos globais.

Tomando-se como fundamento básico a premissa de que 

os veículos possuem características técnicas similares em 

qualquer região do País, e que delas surgem as regras e as 

diretrizes de estacionamento, a segunda demanda dos estu-

dos concentrou-se em pesquisar, dentro da frota nacional, 

as medidas dos veículos que circulam nas ruas e, por �m, 

ocupam os estacionamentos coletivos.

Tendo em vista as particularidades nas geometrias e 

nas limitações impostas pelas áreas dos estacionamentos 

con�nados entre paredes, elementos estruturais ou quais-

quer outras obstruções físicas circunvizinhas, foram desen-

volvidos estudos técnicos parametrizados na experiência 



dois
Legislações

Não obstante a maioria dos principais municípios brasileiros 

possuírem legislação própria regrando os espaços de esta-

cionamento, em especial os Códigos de Obras, as Leis de Uso 

e Ocupação do Solo e os Planos Diretores, cabe destacar o 

Código de Trânsito Brasileiro e os regramentos derivados de 

instituições de ordenamento público subordinadas, seguido-

ras dessa lei maior, particularmente o Departamento Nacio-

nal de Trânsito (Denatran), presidindo o Conselho Nacional 

de Trânsito (Contran) e o Departamento Nacional de Infraes-

trutura de Transportes (DNIT).

Ainda que esta publicação tenha optado por buscar estu-

dos técnicos desenvolvidos em diversas regiões do País, não 

há como evitar o destaque dos manuais e boletins técnicos 

da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), empresa da 

Prefeitura de São Paulo destinada ao gerenciamento e à �sca-

lização das vias urbanas da cidade que possui a maior frota 

circulante de veículos do País.

2.1 Legislações referentes ao 
trânsito/tráfego de veículos

2.1.1 Código de Trânsito Brasileiro   
(CTB – Lei nº 9.503, de 23 de  
setembro de 1997)

Cabe destacar alguns capítulos relevantes do Código de 

Trânsito para os estacionamentos coletivos em edi�cações:
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Dimensões das vagas

Tab. 2.5 Dimensões mínimas de largura, comprimento e altura das vagas de 
estacionamento

Tabela 
medidas das 

vagas

Largura da vaga 
(L VG) (90°)

Comprimento da vaga 
(C VG) (90°)

Altura da vaga 
(h VG)

Cidade
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en
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ia
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ai

or
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am

in
hã

o
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efi
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o

D
efi

 c
ie
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e

1 São Paulo/SP 
(COE 92) 2,00 2,10 2,50 3,10 3,50 4,20 4,70 5,50 8,00 5,50 2,10 2,10 2,30 3,50 2,30

2 São Paulo/SP 
(COE 17)   2,20 2,50 3,10 3,70   4,50 5,50 8,00 5,50          

3
Porto Alegre/

RS
(CE 92)

  2,30         4,60                

4 Rio Grande/RS   2,40   3,50   4,50   5,00 10,00            

5
Belo 

Horizonte/MG 
(CE 09)

  2,30         4,50                

6 Barueri/SP 
(CE 91) 2,20   2,50 3,00   4,50   5,00 8,00   2,00   2,00 3,20  

Fig. 2.13 Gabarito de desenvolvimento 

de curvas

Fonte: CET (entre 1983 e 1985).

Gabarito de desenvolvimento 
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Instruções e normas estrangeiras 

Após pesquisa em busca de estudos estrangeiros sobre projetos 

de estacionamentos coletivos, destacaram-se três trabalhos 

técnicos cujos dados permitem subsidiar as diretrizes técnicas 

das medidas dos estacionamentos, sendo uma dissertação do 

ano de 2008, Projeto de um parque de estacionamento, da Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto, Lisboa, Portugal, de 

João Filipe Pires da Costa, um artigo técnico do ano de 2013 da 

revista Gradevinar, “Critical Design Parameters for Garages”, publi-

cada pela Associação Croata de Engenheiros Civis (HSGI), com 

sede em Zagreb, Croácia, de autoria do Prof. Rudolf Eger, PhD. 

CE., e, por �m, um estudo técnico do ano de 1998, Parking Design 

Considerations, elaborado pela United States Air Force (Usaf) e 

publicado pelo Whole Building Design Guide (WBDG).

3.1 Projeto de estacionamento 
(Portugal)

Em Costa (2008), cabe inicialmente destacar o capítulo que 

apresenta as disposições construtivas, entre as quais limitar a 

inclinação das rampas na ordem de 20%, com base em cálculos 

que consideram aderência da pavimentação e força de tração, 

respeitando-se obrigatoriamente a geometria dos veículos, 

especi�camente as zonas críticas de colisão entre veículo e 

rampa, conforme ilustra a Fig. 3.1, demonstrando a importân-

cia das características físicas dos veículos, particularmente as 

distâncias entre eixos e a distância destes com as partes fron-

tais e posteriores, bem como as alturas dos chassis ao solo.
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3.2 Parâmetros críticos de projeto para garagens 
(Alemanha)

O artigo de Eger (2013) demonstra o atendimento de parâmetros técnicos para pleno 

usufruto dos estacionamentos, incluindo medidas das vagas, larguras das vias, espa-

ços necessários para manobra, declividades de rampas e circulação em curva, além da 

minimização das interferências físicas, tais como os pilares, procurando-se diminuir 

os riscos de os veículos sofrerem pequenos acidentes. De acordo com o escritor, a 

crescente importância do tema decorre das limitações governamentais para constru-

ções de estacionamentos nos centros das principais cidades alemãs, procurando-se 

o incentivo do transporte público, cuja elevada demanda exigiu maior e�ciência nos 

então restritos espaços legais permitidos para a construção dos estacionamentos.

Em sequência, o artigo aborda a necessidade de o planejamento do estacionamento 

atender a maior parte dos veículos em circulação, determinando para tanto que as 

vagas possam abrigar cerca de 85% dos tamanhos dos veículos dos usuários, condi-

ção que por certo exige estudo estatístico da região a ser atendida. Demonstrando 

a importância em realizar estudos para alcançar as medidas da população veicular 

local, com vistas a um projeto ideal de estacionamento (na região de estudo e na con-

temporaneidade da idealização), o artigo, por meio da Tab. 3.1, apresenta dados que 

demonstram o aumento das dimensões dos veículos (desde 1975 até 2011), ao menos 

na Alemanha e nos demais países da Europa Central, observando que tal resultado 

contraria as amplas divulgações publicitárias dos carros compactos no período.

A Fig. 3.9 ilustra as medidas apuradas para o veículo-modelo/padrão, mediante 

compilação dos veículos na Alemanha no ano de 2010/11, considerando-se as quan-

tidades de cada tamanho de todos os veículos adquiridos. O texto ressalta que, ao 

projetar estacionamentos entendidos como especiais, exempli�cados por garagens 

em prédios de elevado padrão ou áreas/pavimentos destinados particularmente a 

Tab. 3.1 Evolução das dimensões dos veículos

Ano Comprimento (m) Largura
(sem espelhos) (m) Altura (m)

1975/1991 4,70 1,75 1,50

2000/2005 4,74 1,76 1,51

2010/2011 4,77 1,84 1,67

Fonte: Eger (2013).
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Normas, regulamentos e instruções 
técnicas nacionais

Independentemente de as legislações especí�cas sobre trân-

sito/tráfego de veículos regrarem os espaços de circulação/

manobra e as medidas das vagas dos veículos, diversas outras 

exigências técnicas legais, tais como oriundas das normas 

da ABNT, dos Corpos de Bombeiros e das concessionárias 

públicas, impõem restrições na ocupação ou no uso das áreas 

comuns e até mesmo determinam as dimensões das vagas, 

conforme a seguir discriminadas.

4.1 NBR 9050 (ABNT, 2020b) – 
acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos

Norma técnica importante para pleno atendimento pelos 

projetistas, em razão de exigir condições seguras para 

acesso às áreas comuns em edi�cações residenciais por 

pessoas com de�ciência ou com mobilidade reduzida (este 

autor entende como condição segura a existência de tra-

jeto capaz de proteger o pedestre contra atropelamento, 

queda e qualquer acidente que provoque ferimento). Cabe 

nesta publicação destacar as exigências aplicáveis que per-

mitem a perfeita mobilidade nos interiores dos estacio-

namentos, favorecendo, em especial, que cadeirantes ou 

pessoas com quaisquer limitações físicas possam transitar 

autonomamente nos interiores dos estacionamentos, par-

ticularmente em caminho aos seus veículos ou às vagas 



cinco
Características da frota 

de veículos circulante 
no território nacional

Tomando-se como premissa que o presente livro poderá 

contribuir para o desenvolvimento dos projetos de estacio-

namento, foram pesquisados os sites das principais mon-

tadoras, em especial aquelas que expõem claramente os 

principais dados veiculares, e levantadas as medidas de 

veículos fabricados, na grande maioria, a partir do ano de 

2018, escolhendo-se de forma igualitária veículos pequenos, 

médios e grandes, e ainda abrangendo as categorias dos veí-

culos populares, intermediários e de luxo, o que possibilitou, 

assim, embasar esta publicação com um universo amostral 

minimamente representativo da atual frota nacional de veí-

culos automotores particulares.

5.1 Comprimento, largura, altura e 
diâmetro de giro

Buscando dados técnicos dos veículos que trafegam nos 

municípios brasileiros e que determinam os espaços neces-

sários nos estacionamentos, foram realizadas pesquisas com 

as montadoras de veículos instaladas no Brasil e de veículos 

importados que circulam nas ruas do País que disponibili-

zam dados nos seus sites, sendo confeccionada a Tab. 5.1, 

com os elementos básicos necessários a serem considerados 

nas diretrizes de projeto para estacionamento.
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circulante (Fig. 5.2), buscando, assim, maior segurança ao limitar as inclinações das 

rampas mais íngremes dos estacionamentos.

A Fig. 5.3 demonstra que as inclinações (ângulo 1) para ingresso (ou ataque) e 

saída das rampas, obtidas de medidas especí�cas coletadas dos manuais dos pro-

prietários elaborados pelas montadoras, não representam os pontos efetivos de tan-

genciamento dos per�s dos veículos com as superfícies das rampas, condição que 

admite maior inclinação (ângulo 2), razão pela qual a Tab. 5.3 considerou os dados 

tabulados como “inclinação mínima admissível”.

Ainda que os percentuais mínimos admissíveis das inclinações, passíveis de serem 

calculados, geometricamente não representem os pontos efetivos de tangenciamento 

dos per�s dos veículos com as superfícies das rampas, em razão de as extremida-

des dos veículos aceitarem inclinações maiores, cabe ressaltar que os informes das 

montadoras servem de base para a 

previsão das inclinações máximas 

suportadas das rampas (efetivos 

ângulos de entrada ou saída).

A referida previsão das incli-

nações máximas suportadas das 

rampas pode ser obtida a partir da 

inserção de linhas imaginárias nas 

imagens dos veículos em per�l, con-

forme as Figs. 5.3 e 5.4. Essa previsão 

permite visualizar diferenças entre 

as inclinações admissíveis obtidas 

h h

α β

Cfro Ctras

Fig. 5.2 Ângulos diversos de entrada e saída conforme dados fornecidos

Fig. 5.3 Diferença entre o ângulo apurado com 

dados da montadora e o ângulo real

α1
α2

Cf2
Cf1

hf1hf2



seis
Aspectos técnicos não abordados 
em normas e legislações

Neste capítulo são apresentados diversos fatores condicio-

nantes para a elaboração de projetos de estacionamento, 

não havendo, ao menos em face da pesquisa elaborada e 

transcrita no Cap. 2, explanações técnicas nas legislações 

municipais consultadas, em especial nos Códigos de Obras, 

nos Planos Diretores ou nas Leis de Uso e Ocupação de 

Solos, que permitam aos projetistas, e até mesmo aos agen-

tes públicos responsáveis pelas aprovações e pela �scaliza-

ção de obras, o devido norteamento dos estudos a serem 

adotados visando que os estacionamentos em habitações 

coletivas atendam as necessidades impostas pelas caracte-

rísticas técnicas dos veículos, bem como pelas limitações e 

pela geometria dos espaços projetados.

Dessa forma, a seguir são apresentados norteamentos 

técnicos oriundos da experiência deste autor, decorrente da 

atuação pro�ssional nas auditorias dos espaços dos estaciona-

mentos, veri�cando as conformidades técnicas das medidas 

das vagas, das larguras das faixas de acesso, das circulações 

em curva e das exigências advindas das legislações edilícias, 

das normas técnicas e das instruções legais de entidades 

regulamentadoras e organismos o�ciais.

Compete salientar que, exceto pelas legendas indicati-

vas das fontes eventualmente consultadas, as ilustrações e 

as tabelas foram igualmente criadas em função da vivência 

prática e dos estudos desenvolvidos.



sete
Proposta e critérios técnicos para 
criação de vagas em espaços restritos
nos estacionamentos

A condição dada ao diâmetro de giro como informe de pro-

jeto essencial da indústria automobilística e característica 

técnica principal limitadora para viabilizar as manobras dos 

veículos nos interiores dos estacionamentos determinou a 

realização de estudo para veri�cação prática do diâmetro de 

giro (Figs. 7.1 a 7.3), visando investigar desvios em relação aos 

informes passíveis de serem “garimpados” desse especí�co 

dado veicular, sendo, para tanto, promovidos ensaios em 

veículos de tamanhos distintos, precisamente veículos Fiat 

Uno, Ford Focus e Mitsubishi Outlander.

Ao �nal desse estudo, foi possível apurar discretas dife-

renças entre os diâmetros de giro informados pelas mon-

tadoras (DGf) e os diâmetros de giro aferidos na prática 

(DGa), concluindo-se, com base no resultado mais crítico, 

pela necessidade da inclusão de margem mínima de tole-

rância de 2,8% na medida informada pelas montadoras, 

desvio notadamente baixo, especialmente se consideradas 

as imprecisões das aferições realizadas (e que certamente 

responderam pela maior parte das diferenças entre os infor-

mes e o estudo prático).

De toda forma, este autor entende razoável adotar 5% de 

desvio em favor da segurança, independentemente da cons-

tatação positiva sobre a relativa precisão e con�abilidade dos 

dados informados pelas montadoras.
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Demarcação 
de entrada

Ponto de 
tangenciamento

Diâmetro de giro mínimo de 
parede

Raio de giro 
mínimo

de parede

Largura da 
vaga

Largura da
faixa de acesso

Fig. 7.4 Composição das medidas 

da faixa de acesso

4,50 3,10

3,
86

8

Tab. 7.1 Largura das vagas × largura das faixas de acesso (raio de giro = 5,5 m)

Largura da 
faixa (m) Variação Largura da 

vaga (m) Variação Diferença na 
variação

5,5 0,00% 2,2 0,00% 0,00%

5,4 1,82% 2,202 0,09% 0,00%

5,3 3,64% 2,206 0,27% 0,00%

5,2 5,45% 2,214 0,64% 0,00%

5,1 7,27% 2,224 1,09% 0,00%

5 9,09% 2,238 1,73% 0,01%

4,9 10,91% 2,255 2,50% 0,01%

Fig. 7.5 Demarcação das vagas 

com faixas de acesso contendo 

larguras reduzidas
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Diretrizes de projeto para 

espaços de estacionamento

Com base na bibliogra�a apurada, em especial a legislação 

envolvendo circulação de veículos automotores, os estudos 

estrangeiros e as normas e as instruções técnicas edilícias, 

assim como os dados veiculares obtidos das montadoras, e 

até mesmo os ensaios práticos realizados para a obtenção dos 

diâmetros de giro, foram elaboradas as diretrizes uni�cadas 

com lastro técnico capaz de atender os projetos de estacio-

namentos habitacionais. Essas diretrizes seguem padrões 

nacionais e internacionais, conforme idealizado e explanado 

no início desta publicação, incluindo os estudos desenvolvi-

dos decorrentes da experiência pro�ssional em auditoria téc-

nica de pavimentos destinados como garagens em projetos 

arquitetônicos de edifícios residenciais e comerciais.

Embora este livro tenha sido idealizado para a formula-

ção de diretrizes de projeto para espaços de estacionamentos 

coletivos, embasado em dados veiculares, legislação vigente 

e estudos geométricos, cabe considerar que o usufruto dos 

estacionamentos coletivos, especialmente de uso privativo, 

possui relação direta com o poder aquisitivo dos usuários e, 

por consequência, no atual estado da arte da indústria auto-

mobilística globalizada, exige que edi�cações de elevado 

padrão contenham vagas de estacionamento que possam 

abrigar veículos sedãs e vans de luxo com elevadas dimen-

sões, além de picapes urbanas. Tal condição sugere que as 

diretrizes técnicas apresentem classi�cações diferencia-

das para os projetos, atendendo, assim, o público-alvo das 
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Buscando melhor ilustrar as manobras de ingresso às vagas, as Figs. 8.13 a 

8.16, extraídas da prancha da Fig. 8.12, representam ingressos a 90° e 45° às vagas 

de estacionamento.

Outra disposição geométrica que pode ser empregada para a demarcação das vagas 

nos estacionamentos coletivos é aquela em que a vaga está posicionada em ângulo de 

45° em relação ao sentido de deslocamento do veículo (Figs. 8.15 e 8.16), condição que, 

embora reduza a largura da faixa de circulação e facilite a manobra para estaciona-
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Fig. 8.12 Prancha das larguras das faixas de acesso às vagas a 30°, 45°, 60° e 90°

Tab. 8.5 Largura das faixas de acesso às vagas conforme ângulo de acesso

Largura da faixa 
de acesso (m)

Largura considerada da faixa 
de acesso (m)

Ângulo de ingresso PN PS PN PS

30° 2,85 3,17 3,00 3,25

45° 3,30 3,84 3,50 4,00

60° 4,04 4,66 4,25 4,75

90° 6,00 6,70 6,00 6,70



nove
Compilação das diretrizes

As legislações municipais avaliadas apresentaram espaços 

inadequados para a composição das diretrizes técnicas dos 

projetos de estacionamentos habitacionais, destacando-se as 

medidas das larguras das vagas, veri�cadas como inferiores 

ao mínimo apurado para o adequado estacionamento dos 

veículos disponíveis na frota nacional, permitindo concluir 

que nenhum projeto de estacionamento que atenda estrita-

mente as medidas legais dos principais municípios brasilei-

ros poderá assegurar o usufruto das vagas sem restrições, 

particularmente para os acessos aos interiores dos veículos.

Rati�cando a de�ciência técnica das diretrizes legal-

mente exigidas dos estacionamentos habitacionais, com-

pete salientar que as larguras das faixas de acesso em 90° 

às vagas (ângulo de ingresso predominante nos estaciona-

mentos habitacionais) foram informadas em apenas 70% 

das legislações pesquisadas e, desse montante, menos de 

1% atendeu a medida mínima necessária. Vale ressaltar 

que se trata da segunda dimensão de maior importância 

nos projetos de estacionamento, não somente por ditar o 

grau de di�culdade para acesso às vagas, mas também em 

razão da área útil consumida que poderia ser ocupada por 

vagas de estacionamento.

Cabe igualmente mencionar a ausência de esclarecimen-

tos, nas legislações presentes nos municípios brasileiros, 

sobre a importância de considerar as necessárias variações 

nas larguras das faixas de circulação dos veículos quando 



dez
Atuação do Engenheiro Diagnóstico

A Engenharia Diagnóstica, composta por um conjunto de 

ferramentas (vistoria, inspeção, auditoria, perícia e con-

sultoria), organiza a atuação de pro�ssionais formados em 

áreas ligadas às edi�cações que atuam com estudos acerca 

das constatações, não conformidades normativas, mani-

festações patológicas, desempenho dos sistemas, e projetos 

especializados (a exemplo dos projetos de acessibilidade, de 

estacionamentos ou de recuperação estrutural, empregados 

como escopos das consultorias), entre outros.

Considerando os estudos técnicos apresentados nesta 

publicação, compete elucidar as prestações de serviço do Enge-

nheiro Diagnóstico enfocando projetos de estacionamento.

Como exemplos de atuação, podem ser enunciadas as audi-

torias dos estacionamentos em relação às dimensões regradas 

pelas legislações edilícias e/ou em relação aos projetos aprovados 

pela prefeitura e as consultorias técnicas voltadas às condições 

de acomodação das vagas na área dedicada ao estacionamento, 

neste caso buscando abrigar maior número de veículos e/ou 

melhorar as condições de segurança e conforto do usuário.

10.1 Auditoria dos estacionamentos
Certamente, a prestação de serviço de maior responsabili-

dade ao Engenheiro Diagnóstico relacionado aos projetos de 

estacionamento é a correta interpretação das exigências téc-

nicas legais indicadas nos Códigos de Obras, nas Leis de Uso 

e Ocupação do Solo e na legislação edilícia pertinente.

Erica Dallariva
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Previsão para um futuro

não muito distante

O extraordinário avanço tecnológico, ao menos para a gera-

ção deste autor, em que veículos autônomos podem ser guia-

dos por computadores orientados por sinais de GPS em redes 

móveis de transmissão, tecnologia ordinariamente prevista 

para disponibilização nas ruas do mundo inteiro ainda nesta 

década, deverá alterar o per�l dos cidadãos comuns que 

vivem nas grandes metrópoles, atualmente desestimulados 

em possuir carros próprios, pelos elevados custos despendi-

dos e pela di�culdade em estacioná-los.

O cenário exposto, aliado à presente tendência cultural 

do uso de aplicativos em detrimento do carro próprio, ao 

franco desenvolvimento dos veículos autônomos e, mais 

recentemente, ao temor da aproximação entre pessoas des-

conhecidas (em razão das infecções virais), aponta para a 

tendência natural da eliminação dos motoristas e dos veí-

culos individuais, condição que deverá impactar as diretri-

zes dos projetos de estacionamento no futuro, ao permitir a 

redução na quantidade das vagas nas edi�cações coletivas 

residenciais, uma vez que os veículos deverão estar, na maior 

parte do tempo, em uso e somente parados durante a reali-

zação dos serviços de manutenção, e, mesmo assim, muito 

provavelmente, em estacionamentos coletivos externos aos 

empreendimentos habitacionais.

Cabe ainda incluir, nas adaptações dos projetos de esta-

cionamento, as mudanças nas condutas e nos estilos de 

vida da população global, particularmente os evidenciados 




