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ÁREAS DE CARGA E DESCARGA E EMBARQUE E DESEMBARQUE  
DE PASSAGEIROS 

Converter vagas de estacionamento 
ou faixas de tráfego em áreas 
de entrega ou de embarque/
desembarque de alta rotatividade 
que atendem a serviços essenciais.

CONTEXTO
• Mais relevante em restaurantes, lavanderias, 

farmácias e outros serviços essenciais. 

ETAPAS PRINCIPAIS
• Usar giz em spray, tinta, adesivos ou fita de tráfego, 

conforme necessário, para delinear o espaço.
• Alterar a política de gerenciamento e fiscalização 

e abranger parquímetros ou máquinas.
• Definir limites de tempo (cerca de 10 minutos no 

máximo) para permitir rotatividade/acesso rápido 
a serviços essenciais. 

CRONOGRAMA: Dias para planejar, horas para 
implantar.

DURAÇÃO: Dias a meses.

Raleigh, NC, EUA

Raleigh usou cones e sinalizações verticais para criar 
áreas de embarque e desembarque temporárias na 
calçada. 
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Áreas dedicadas para caminhões, 
bicicletas e bicicletas de carga para 
carga e descarga

Sinalizações horizontais e verticais 
claras e proteção
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• Selecionar locais que comportam serviços essenciais, que estejam lotados e/ou estão em 
áreas com altas taxas de infecção.

• Comprometer-se com o cronograma inicial e associar os ajustes às orientações de saúde 
pública ou mudanças de mobilidade.

• Incluir manutenção e substituição de materiais nos orçamentos.

• Notificar usuários, empresas e moradores ao longo do percurso usando panfletos e fazer 
circular avisos em redes on-line.

• Usar associações comerciais, parceiros e grupos de interesse para espalhar informações 
e verificar detalhes no local de operação.

• Manter as linhas de comunicação abertas com serviços de emergência e empresas locais.

• Desativar ou cobrir os parquímetros afetados e cobrir a sinalização vertical de 
regulamentação de estacionamento, conforme necessário.

• Instalar materiais de segregação leve (por exemplo, cones, cavaletes, barreiras) para 
designar o espaço. 

• Usar giz em spray, tinta, adesivos ou fita de tráfego, se não existirem sinalizações horizontais 
de tráfego ou de estacionamento.

• Abrir espaço no leito da via para carga e descarga de pacotes e adicionar bicicletários, 
conforme necessário, para manter um caminho livre para os pedestres na calçada.

• Criar e publicar sinalização temporária para comunicar claramente usos e políticas 
alterados.

• Critérios-chave: espaços de entrega e embarque e desembarque ocupados por motoristas 
e ciclistas por períodos de tempo apropriados.

• Examinar a interferência nas áreas de pedestres e nas operações nas ruas (por exemplo, 
estacionamento duplo, acesso de emergência).

• Verificar a colocação do equipamento diariamente nos primeiros dias de semana e nos finais 
de semana, e depois semanalmente.

Planejamento

Engajamento

Desenho + 
Implantação 

Monitoramento

Seattle, WA, EUA

Seattle introduziu um programa para converter vagas de 
estacionamento perto de estabelecimentos de alimentação 
em áreas de embarque e desembarque e carga e descarga 
para clientes e trabalhadores de entregas. 

Alexandria, VA, EUA

Alexandria usou sinalização temporária para designar áreas 
de embarque e desembarque fora dos estabelecimentos de 
alimentação, permitindo que clientes e trabalhadores de 
entregas acessem as empresas com segurança.
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