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Um estudo exploratório sobre técnicas de gestão de um 

sistema de estacionamento automatizado. 

 

1 - RESUMO 

 

O produto INTELLIPARK tem as funcionalidades voltadas ao 

Gerenciamento e Informatização de Estacionamentos. 

A principal finalidade deste produto será o mapeamento completo das 

vagas úteis de cada estabelecimento em que for implantado, facilitando a 

localização das vagas disponíveis para oferta aos clientes usuários, 

possibilitando que os mesmos escolham o lugar mais adequado a sua 

utilização. 

 

2 - INTRODUÇÃO 

Através de sensores instalados nas vagas, será possível identificar as 

que estiverem disponíveis e direcionar os clientes às vagas correspondentes, 

sem que haja necessidade de ficar rodando até encontrar um lugar onde parar. 

Constantemente o sistema faz varreduras e mantém atualizada a base 

de informações sobre disponibilidade das vagas, exibindo no painel da entrada 

a quantidade total de vagas disponíveis no estabelecimento, e num monitor 

mais à frente, a posição das vagas disponíveis para escolha do usuário. 

 

3 - OBJETIVOS 

Chegando ao estacionamento, uma câmera registra a placa do veículo e 

a insere no sistema. 

  

3.1 Visualização, Escolha e Identificação da Vaga 

Num display touchscreen serão exibidas todas as vagas disponíveis. O 

cliente poderá selecionar a vaga de sua preferência através de um simples 

toque sobre o número/posição da vaga no display. 

Em seguida, será ejetado um cartão magnético (localizador), de número 

aleatório, que estará vinculado com a vaga escolhida pelo cliente, e também 

com a placa do veículo, capturada pela câmera na entrada. 



 

As vagas estarão sinalizadas com LED’s, sendo os VERDES para vagas 

disponíveis, e os VERMELHOS para vagas ocupadas. Através de identificação 

numérica visual, com endereço de rua e número de vaga, o usuário identificará 

o local de parada, onde, somente a parada na vaga correta possibilitará a 

permanência do veículo no local. 

 

Caso o usuário estacione numa vaga que não corresponde àquela 

vinculada ao seu localizador, um alerta sonoro será disparado como forma de 

inibir a permanência no local incorreto. Em paralelo, um aviso sistêmico será 

emitido para a central de controle informando a irregularidade, para que um 

fiscal possa averiguar, caso o alerta persista. 

 

3.2 Formas de Pagamento 

Clientes Avulsos: Basta apresentar o localizador no guichê, onde 

estarão registrados os horários de entrada e saída, necessários para a base de 

cálculos, podendo então ser pago de acordo com a preferência/disponibilidade 

do cliente (dinheiro, débito ou crédito). 

Clientes “Fixos”: Àquele que optar por se cadastrar no sistema 

INTELLIPARK, terá um localizador permanente, que o trará um facilitador a 

mais. Poderá tão simplesmente validar o localizador num dos guichês, para 

que o valor seja lançado em sua fatura INTELLIPARK, ou mesmo num cartão 

de crédito de sua preferência, sem que haja a necessidade de realizar cada 

pagamento após as utilizações. 

Em paralelo, podem também ser implantados sistemas de auto-

atendimento, possibilitando o pagamento através de cartões, e também a 

validação dos localizadores, sem demora. 

 

3.3 Liberação da Vaga 

Após realizar o pagamento ou validação do localizador, o cliente terá 

uma tolerância de 15 minutos para deixar o estacionamento. 

Quando o cliente sair com o veículo da vaga, o LED volta a ficar VERDE, 

mas, somente será dada a baixa sistêmica da vaga, quando o localizador for 



entregue na saída. Desta forma, pode-se ter um melhor controle e evitar 

quaisquer tipos de problemas e equívocos com paradas em locais indevidos. 

 

3.4 Fidelização 

Num dado momento, posterior a frequente utilização dos serviços 

INTELLIPARK, os usuários podem ser convidados a realizar um cadastro, 

contendo dados do condutor, do veículo, entre outros a serem definidos. Sendo 

de interesse do usuário, esse cadastro passa a ser vinculado a um localizador 

permanente, que poderá ser utilizado em qualquer ambiente INTELLIPARK. 

 

4 - METODOLOGIA 

Toda a parte lógica do projeto, sendo o Sistema de Gerenciamento, a 

Base de Dados e os Backups, será hospedada em Cloud, e acessada através 

da INTERNET. Isso fará com que o sistema seja totalmente integrado entre 

todos os ambientes INTELLIPARK. 

 

 5 - DESENVOLVIMENTO 

Será realizada uma maquete de um estacionamento, com todos os 

sensores e software necessários ao seu funcionamento. 

 

6 – RESULTADOS PRELIMINARES 

 Apesar de o projeto estar em andamento, alguns pontos merecem ser 

destacados. O primeiro é que tivemos êxito na realização das tarefas que 

inicialmente foram propostas, cumprindo os prazos estabelecidos para a 

execução das mesmas. Em segundo lugar, podemos destacar a quantidade 

considerável de conhecimentos adquiridos. 
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