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Resumo 

A importância da adaptação do estacionamento inteligente nesses locais, irá 

propiciar menor tempo para estacionar. Ao imprimir o voucher na cancela de acordo 

com a sua necessidade, nele já irá constar sua vaga, ou seja, o lugar que você vai 

estacionar, sem precisar de ficar procurando e gastando tempo em achar a vaga 

disponível. Tendo como objetivo minimizar a dor de cabeça e desconforto de vários 

motoristas na hora de estacionar quando vão ao shopping ou aos supermercados, 

e o estacionamento não oferece sua vaga direto na cancela, ficam vários minutos 

procurando uma vaga para estacionar. A metodologia a ser aplicada é instaurar um 

sistema de estacionamento inteligente com a função de facilitar a busca por vagas 

em estacionamentos, o acesso com cancelas e sistema de orientação para facilitar 

a vida do condutor, ao imprimir o voucher estacionamento inteligente fará a busca 

para o condutor. Tendo se como resultado o conforto de realizar passeios e 

compras, visitações em geral a esses lugares. 

Introdução 

Este trabalho tratará da agilidade em estacionar e a redução de espera para 

encontrar vagas disponível, também em dias de auto fluxo nesses locais públicos, 

o porquê da importância desse estacionamento, é melhorias e a qualidade de vida 

das pessoas. A proposta é realizar em breve a implantação desse sistema em vários 

estacionamentos.  

Objetivos  

O principal objetivo deste projeto, é disponibilizar a tranquilidade na hora de ir ao 

shopping e aos supermercados, sabendo que você não irá ter que ficar perdendo 

tempo procurando vagas disponíveis, e sim mais praticidades no seu dia- dia.  

Metodologia  

O projeto do estacionamento inteligente tem a função de facilitar vagas de 

estacionamento o acesso com cancelas e sistema de orientação para facilitar a vida 

do condutor, ao imprimir o voucher de estacionamento e um sistema de caixa pra 



ter o controle, duas cancelas de estacionamento uma para ida e outra para volta no 

fluxo dos carros. Os estacionamentos têm, portanto, investimentos iniciais com 

instalações e adequação das instalações, equipamentos necessários aos processos 

produtivos, iluminação, sistemas de segurança com alarmes, portões eletrônicos, 

outros. Os investimentos também serão com pessoal, automação e informatização, 

além dos custos e despesas administrativas e para legalização da empresa. Com 

isso, o capital inicial de investimento varia de acordo com o porte do 

empreendimento.  

Para montar um estacionamento privado pequeno, que comporte 50 carros e tenha 

uma cobertura, estima-se um valor a ser gasto de cerca de R$ 50 mil reais. Este 

valor pode ser maior ou menor, de acordo com a área e o valor do imóvel para 

compra ou aluguel.  

Desenvolvimento 

Vaga de Estacionamento inteligente  

Todos, algum dia já passaram pela experiência de ter que estacionar seu veículo 

nos shoppings ou em supermercados em dias de grandes movimentos, filas 

enormes e ao entrar no pátio de estacionamento, não encontra vagas. Esse sistema 

tem seguinte proposta, melhorar essa problemática, identificar a localidade da vaga, 

ao passar pela cancela do estacionamento, sendo preferencial ou normal, em um 

painel eletrônico, onde dará a opção de (tipos de vagas). Tendo a ciência do total 

de vagas disponíveis e ao selecionar sua preferência o sistema direciona para uma 

determinada vaga detalhando seu setor e número. Existem dois sistemas diferentes, 

sendo o primeiro com menores recursos tecnológicos o segundo mais sofisticado.  

Sistema 1. No guichê da cancela haverá três botões, o primeiro que será para entrar 

em contato com a administração se houver algum problema, o segundo para vagas 

normais e o terceiro para vagas preferenciais, onde ao pegar o voucher do 

estacionamento, nele estará a localização, assim a vaga já estará indisponível para 

o uso de outra pessoa, ao realizar o pagamento no caixa e o voucher devolvido na 

cancela adicionada uma carência para a efetiva saída. Colocando a referida vaga a 



disposição. Adversidade neste sistema, é que ao efetuarem o pagamento e não 

desocupar as vagas no tempo estimados, causará filas de esperas.  

Sistema 2. Nessa segunda proposta o diferencial nas vagas do estacionamento é a 

existência de sensores onde ao sair da vaga constaria como vaga disponível, essa 

informação será em tempo real, a partir do momento em que a pessoa sai no 

sistema, costa vaga disponível. Adversidade neste sistema, são possíveis defeitos 

que irá anotar a empresa com a preventiva e/ou corretiva.   

Resultado Preliminares 

Tem se um sistema que ao chegar na guarita da cancela do estacionamento aperta-

se o botão correspondente (preferencial ou normal) liberando o voucher impresso 

onde é sua vaga, com a devida localização, um estacionamento com cinquenta 

vagas em cinco baias automaticamente cada baia com dez vagas descritos pelas 

letras A, B, C, D e E, onde cada uma delas tem as vagas de 1 a 10 e no voucher 

constará a informação B-1, sendo esta a primeira vaga da fila B e assim 

sucessivamente.  
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