
Colisões com objetos ao estacionar ou manobrar em marcha à ré

Introdução

Ao se estacionar ou realizar manobras em marcha à ré, 
é comum ocorrerem colisões com objetos fixos. Elas 
podem ser perigosas, mas são totalmente evitáveis.

Um motorista preventivo, que respeita as normas e leis 
de trânsito, pode impedir esse tipo de acidente.



Como identificar as limitações
Realizar uma manobra em marcha à ré apresenta dificuldades 
devido à posição do motorista, à redução do campo visual e à 
posição das rodas direcionais.

É importante lembrar:
O modelo, a categoria do automóvel e seu tamanho estão 
diretamente relacionados aos pontos cegos.

Sensor de marcha à ré:
Muitas montadoras de veículos já oferecem acessórios projetados 
para auxiliar os motoristas em suas manobras de estacionamento 
em marcha à ré. Este sistema (câmeras ou sensores) ajuda a 
determinar a presença e distância até o obstáculo, porém não evita 
a colisão.
Logo, os equipamentos disponíveis atualmente no mercado 
requerem visual atenção e uma resposta apropriada do condutor a 
fim de evitar o acidente em marcha à ré.        

Colisões ao estacionar ou manobrar em marcha à ré

Motorista de estatura média
Fonte: consumerreports.org



Precauções ao dirigir em áreas de estacionamento

1.Ao dirigir em estacionamentos, não devemos nos esquecer de acender o farol baixo mesmo durante o dia, de 
trafegar em velocidade baixa e de prestar atenção nos espelhos e nos pontos cegos.

2.Antes de realizar uma manobra, devemos sempre analisar se há pessoas, objetos, animais e especialmente 
crianças próximo ao veículo.

3.Para ter uma visão correta, é necessário virar a cabeça e olhar por cima do ombro. 

4.É importante sinalizar os movimentos que estão sendo realizados com o veículo.

5.Se você dirige um automóvel de médio ou grande porte, pode ser necessário pedir para que alguém fique 
guiando e observando do lado de fora para auxiliar na manobra. Caso necessário, pare o veículo, saia e observe o 
espaço disponível.

6.Transitar em marcha ré somente a distância necessária para realizar a manobra pretendida.

7.Na medida do possível, tente não realizar manobras que impliquem a utilização da marcha à ré.



Como sair ou entrar de garagens, estacionamentos, 
edifícios ou locais em que a visão está obstruída

Quando decidir realizar uma manobra para entrar ou sair de 
garagens ou locais onde a visão está bloqueada, é bom levar
em conta o seguinte:

•Antes de começar a manobra, sinalize corretamente os movimentos que você vai realizar com 
o veículo.
•Os pedestres e veículos que circulam pela via têm preferência, então você deve respeitá-los e 
lhes dar passagem.
•Certifique-se de que tanto os pedestres quanto os veículos que estão ao redor tenham 
atentado para a sua manobra.
•Inverta o sentido de circulação e dirija para frente sempre que o local e o espaço permitirem.
•Se você vai realizar uma manobra em que a visão está obstruída por objetos ou construções, 
movimente o veículo a uma velocidade bem baixa, pois os objetos costumam estar muito 
próximos.
•Ao realizar as manobras, você deve olhar pelos espelhos, assim como virar a cabeça e 
observar por cima do ombro.
•Entrar no trânsito é uma manobra perigosa, então tome as precauções necessárias e só entre 
quando o trânsito estiver totalmente desimpedido. Em caso de dúvida, não realize a manobra 
e espere o momento adequado para tal. (ver Figura 1)
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Importante: Se tiver dúvidas quanto à segurança da 

manobra, recomendamos descer do veículo e observar a 
situação. Pode ser muito útil ter uma pessoa para servir
como guia na manobra.

Realizar uma manobra de forma apressada ou desatenta pode
ocasionar um acidente. Ser paciente e ter uma técnica adequada
resultará em uma manobra segura e eficiente.
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REALIZAR MANOBRAS EM MARCHA À RÉ E ESTACIONAR PRÓXIMO A CRUZAMENTOS E 
INTERSEÇÕES É PROIBIDO e deve sempre ser evitado (Fig. 3 e 4).

Recomendação: Evite essas situações, pois geralmente encontraremos lugares próximos que são 
mais seguros e onde é permitido estacionar. Ao realizar uma manobra de forma apressada, haverá 
maior probabilidade de causar um acidente. Seja prudente e não perca a “paciência“.



OBSTÁCULOS ABAIXO DA LINHA DE 
VISÃO. (Fig. 5)

Lembre-se de que seu campo visual está 
sempre obstruído pela carroceria de seu 
próprio veículo.

Recomendação: Antes de entrar no 
veículo, observe se há obstáculos e como é 
o espaço disponível para realizar as 
manobras.
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COMO ESTACIONAR DE MARCHA A RÉ PARA 

SAIR DE FORMA SEGURA (Fig. 6).

Ao buscar uma vaga para estacionar, escolha um local que 
facilite a sua saída de forma segura. Antecipe-se à 
situação e escolha um local como o mostrado pelo veículo 
branco (A) na Figura 6.

Vejamos em detalhes a Figura 6:
Como podemos observar, os veículos de cor vermelha, 
amarela e rosa (B, C e D) terão que realizar manobras 
pouco seguras para sair da vaga de estacionamento.
Entretanto, os motoristas dos veículos de cor branca, azul 
e verde (A, E e F) sairão da vaga de forma segura, com 
riscos reduzidos, já que se anteciparam ao acontecimento.
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Sugestão: Lembre-se de não perder a paciência, pois 
uma manobra precipitada pode resultar em acidente. Se 
você fizer uso de uma boa técnica e aplicá-la com 
tranquilidade, isso com certeza irá resultar em uma
manobra segura para você e para os outros.
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7
APROVEITE AS OPORTUNIDADES PARA 
MELHORAR A SUA SEGURANÇA! (Fig. 7)

A antecipação é a chave para escolher um local seguro na hora de 
estacionar o seu veículo. Na Figura 7, podemos observar que se trata 
de um local mais fácil para estacionar, o que diminui os riscos 
também para sair. 

A imagem da Figura 7 mostra como os condutores dos veículos de 
cor amarela e vermelha (B e C) terão que realizar manobras 
arriscadas para sair da vaga de estacionamento.

O condutor do veículo rosa (D) poderia ter utilizado o espaço à 
frente. Isso porque, se outro veículo ocupar esse espaço livre, ele 
terá que sair de marcha a ré, o que é uma manobra mais arriscada.

Os motoristas dos veículos de cor branca (A) e verde (E) lançaram 
mão da “antecipação“ e aproveitaram as circunstâncias. Dessa 
forma, sairão da vaga com uma manobra segura, diminuindo os 
riscos.



Os acidentes em manobras de estacionamento e ao
manobrar de marcha à ré são evitáveis. Eles só

dependem de você e da qualidade da sua manobra. 
Coloque em prática toda a sua técnica e os seus

conhecimentos e aumente as precauções.

Obrigado pela atenção!

Este material didático foi elaborado pelo Departamento de Design e Desenvolvimento 
do CEPA International. Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização.


