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RESUMO 
 
 

Esta proposta de estudo visa analisar e viabilizar a implantação de um estacionamento 
automatizado vertical na Avenida Paulista, São Paulo – SP, como sendo uma das modernas 
soluções em estacionamento no local, visando o máximo aproveitamento de espaço geográfico 
disponível, tempo ao realizar a manobra de estacionar e contribuir na redução de poluentes. 
Baseando no Decreto N.&#730; 37.712, 20 de Novembro de 1998 da cidade de São Paulo – 
SP, que regulamenta tais tipos de sistemas, o estudo contempla também soluções e técnicas 
modernas de automação, bem como a viabilidade, custos, componentes e equipamentos 
necessários para a instalação de um sistema de estacionamento vertical automatizado. Com 
base nos dados do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) de São Paulo - SP, no ano 
de 2013, a frota da cidade foi registrada ao todo 7,6 milhões de automóveis, motos, ônibus, 
caminhões, entre outros. Desse montante, 5,4 milhões são automóveis que se encaixariam nos 
padrões do projeto a ser apresentado, tornando o projeto viável para implantação no local 
escolhido, uma vez que estacionar é um problema da região. A ação humana fica restrita 
apenas em conduzir o veículo até uma área de entrada em uma posição específica e para 
confirmar a intenção de estacionar no sistema, para que assim, o sistema automático inicie o 
seu funcionamento e assuma o controle de estacionar o veículo em uma vaga disponível. Este 
sistema é composto por uma plataforma elevatória que desloca o veículo até a posição 
desejada de forma rápida e segura, evitando as manobras convencionais necessárias para 
estacionar, e também as possibilidades de riscos e amassados, bem como furtos de veículos 
ou de objetos no interior deles deixados. Um sistema informatizado mapeia todas as vagas 
existentes e ao condutor confirmar a intenção de estacionar o veículo no sistema, o mesmo 
gera um código de barras automaticamente, para que a vaga que vai abrigar o seu veículo seja 
gravada, uma vez que, ao condutor inserir esse código de barras no leitor, o sistema possa 
reconhecer e ir diretamente de forma correta até a vaga em que o seu veículo está 
estacionado, evitando o risco de trazer o veículo errado. Em países já desenvolvidos onde há 
falta de espaço geográfico para instalar estacionamentos convencionais (Europeus e 
Asiáticos), já existem tais sistemas em funcionamento para amenizar o problema de 
estacionamento nos grandes centros urbanos. É possível utilizar a superfície do 
Estacionamento Vertical Automatizado para abrigar placas de painéis solares que produziriam 
uma parte da energia consumida pelo sistema, tornando-o sustentável uma vez que, este 
sistema poderá ser projetado para captar e armazenar as águas das chuvas. Este sistema 
utiliza com máxima eficiência o espaço geográfico, fornece um serviço rápido e seguro e utiliza 
a tecnologia disponível atualmente para amenizar o problema de estacionamento onde quer 
que seja necessário. Por fim, nota-se que o sistema sofre algumas limitações como a lei de 
Uso e Ocupação do Solo Urbano em algumas cidades para a instalação do sistema em áreas 
específicas e o custo inicial para a instalação deste sistema é elevado, porém, é um sistema 
rentável, pois no Brasil o meio de transporte mais usado é o rodoviário, então existe um grande 
mercado a ser explorado e divulgado por não ser ainda um sistema atualmente utilizado no 
Brasil de forma considerável.  


