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Os PARACICLOS são os suportes físicos onde 
as bicicletas são fixadas por meio de trancas 
ou cadeados, podendo estes serem instala-
dos como mobiliário urbano ou dentro de 
uma área específica delimitada, chamada 
de bicicletário.

Eles podem ser instalados nas calçadas de 
forma que a circulação de pedestres não 
seja prejudicada, ou nas vias públicas nas 
áreas que seriam destinadas ao esta ciona-
mento de veículos, desde que sinalizadas 
corretamente.
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No espaço de uma vaga de veículo é possí-
vel criar uma área de estacionamento para 
10 bicicletas.

Com este Manual, pretende-se orientar e es-
timular a instalação de áreas destinadas ao 
estacionamento de bicicletas adequada-
mente em todo o Município, garantindo a se-
gurança dos pedestres e ciclistas. Desta for-
ma,priorizamos os modos de transporte não 
motorizado e contribuímos para a melhoria 
da qualidade do meio ambiente de nossa 
cidade.

Utilize este guia para auxiliar na instalação 
de estacionamento de bicicletas nas áreas 
públicas do Município de Cabo Frio.



A Solicitação para a instalação dos Paraciclos 
deverá ser formalizada através de abertura de 
processo administrativo junto ao Protocolo 
Geral do Município, instruída com os seguintes 
documentos:

Acesse o site da Prefeitura Municipal de Cabo 
Frio para obter o requerimento padrão para 
abertura do Processo.

Requerimento para Instalação

Documentos Necessários

1. O croqui de implantação dos paraciclos, 
com as dimensões da via de instalação e dos 
passeios lindeiros;

2. Planta de situação com a localização e as 
dimensões do paraciclo;

3. Levantamento fotográfico do local onde se 
deseja implantar a área de estacionamento 
de bicicletas;

4. E em casos excepcionais os elementos 
complementares ou mobiliários urbanos.
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Este modelo acomoda até duas bicicletas, e 
permite a fixação da bicicleta em mais de 1 
pontode contato, promovendo segurança e 
conforto aos usuários na hora de prenderem 
suas bicicletas.

O suporte deverá ser composto por 
Aço Inoxidável ou Aço Galvanizado 
com pintura eletrostática cinza que 
se pareça com Aço Inox.

O modelo padrão de Paraciclo utilizado nos 
logradouros públicos será o modelo 
“Sheffield”, amplamente utilizado no mundo, 
devendo ser composto por um material
resistente e sem arestas vivas. 

0,75 M

0,75 M
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A Área de Influência dos suportes é:

Área ocupada pelo Suporte
+

Área ocupada pela Bicicleta
+

Área necessária para manobras

Área de Influência 
dos Suportes
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Fixação dos Suportes

A fim de garantir maior 
eficiência na manuten-
ção dos suportes, e mi-
nimizar os danos cau-
sados ao piso onde são 
instalados, para fixação 
dos suportes deverão 
ser utilizados parafusos 
chumbadores do tipo 
“Parabolt”.*

Os parafusos deverão ser compostos
de material resistentes à impactos 
físicos e às intempéries climáticas

*Somente em casos ex-
cepcionais, o paraciclo 
poderá ser fixado atra-
vés de chumbamento 
no solo, devendo estar 
enterrado no míni- mo 
25 cm de profundidade.
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Definição do Local

Na hora da definição do local de instalação
do Paraciclo, a principal preocupação deve 
ser a segurança dos pedestres e ciclistas.        

De acordo com o Volume VIII do Manual    
Brasileiro de Sinalização de Trânsito do     
CONTRAN, a instalação pode ser realizada 
nas calçadas, canteiros praças.
Somente poderá ser instalado nas vias          
públicas ocupando um espaço previamente 
destinado as vagas de estacionamento.
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Instalação nas Calçadas

A instalação dos Paraciclos só deve ser 
realizada de forma que exista espaço 
suficiente para acomodar a área de 
influência do suporte e uma área livre para 
circulação de pedestres de 2,00m*.

Quando instalados em série deve ser 
observada uma distância mínima de 1,10m 
entre os suportes, afim de acomodar as 
bicicletas e as distâncias para manobra.

*Os paraciclos apenas poderão ser instalados 
em calçadas com 4,00m ou mais, conforme 
diz o Código Municipal de Posturas.
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Instalação nas Vias

* A largura da área de estacionamento para 
bicicletas deverá acompanhar a largura do 
estacionamento de veículos no local.

A área de estacionamento para bicicletas 
localizada nas vias, deverá corresponder às 
dimensões de uma ou mais vagas de veículos 
convencionais*.

Para a instalação dos Paraciclos nas vias, 
será necessária sinalização específica 
determinada pela Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana – SEMMURB, que pode ser 
consultada no site da Prefeitura.



04 Em quais casos não podemos
instalar os paraciclos?

- Prejudicando a circulação 
de pedestre e veículos, ou 
oferecendo risco à circulação 
de pessoas com mobilidade 
reduzida;

- Em frente as rampas de acesso nas 
calçadas e em áreas onde há faixas de 
travessia de pedestres;

- Nas proximidades de poços 
de visitas, caixas de passagem, 
bocas de lobo e similares, 
devendo serem observadas as 
infraestruturas subterrânea;

- Substituindo vagas especiais 
(idosos, pessoa com deficiência, 
ambulâncias, taxis);



04 Em quais casos não podemos
instalar os paraciclos?

No caso de maiores dúvidas, consultar a 
Secretaria de Mobilidade Urbana, para 
verificar a viabilidade para instalação 

nos locais desejados

- Nas áreas de proibição 
estacionamento e/ou parada 
de veículos;

- Nas vias onde a velocidade 
média regulamentada é maior 
que 40 km/h.

- Em calçadas que possuem inclinações 
longitudinais maiores que 10% e transversal 
maiores que 5%;
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