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ARRUDA, Caio Cesar de. Estacionamento Vertical: Sistema de Estacionamento 
Modular Automatizado. 2017. 29. Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia 
de Controle e Automação – Universidade Anhanguera de Niterói, Niterói, 2017. 

 

RESUMO 

 

Estacionamento vertical é um tipo de edificação que privilegia o aumento da 
capacidade de armazenamento de automóveis em uma cidade. É totalmente 
automatizado, o sistema realiza sozinho o processo de movimentar o veículo até a 
vaga disponível, sendo desnecessário que o motorista ou manobristas adentrem as 
dependências do estacionamento. Vale ressaltar que, por dispensar a condução do 
veículo no interior do edifício, essa solução traz mais segurança, redução de tempo, 
diminuição do estresse e da fadiga causada pela procura exaustiva de vagas nas 
grandes cidades. Fato que melhora de forma considerável a qualidade de vida de 
seus usuários. Este trabalho se trata de uma Revisão de Literatura, ou seja, uma 
pesquisa bibliográfica, que não visa à elaboração de experimentos, desenvolvida 
com base em material já elaborado. Para o estudo, foi realizada consulta em 
diversos tipos de referências bibliográficas, como por exemplo, revistas, sites de 
internet, monografias e artigos científicos. No presente trabalho, foi possível 
conhecer as tipologias de Estacionamento Modular Automatizado, bem como seus 
componentes eletrônicos e mecânicos. 
 
Palavras-chave: Estacionamento Vertical; Edificação; Sistema Automatizado; 

Segurança.  
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ARRUDA, Caio Cesar de. Vertical Parking: Modular Automated Parking System. 
2017. 29. Work of Course Conclusion in Bachelor of Engineering Control and 
Automation – University Anhanguera of Niterói, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

Vertical parking is a type of building that focuses on increasing the storage capacity 
of cars in a city. It is fully automated, the system alone carries out the process of 
moving the vehicle to the available seat, it being unnecessary for the driver or valets 
to enter the parking dependencies. It is worth mentioning that, due to the lack of 
vehicle driving inside the building, this solution brings more safety, reduced time, 
reduced stress and fatigue caused by the exhaustive search for places in large cities. 
A fact that considerably improves the quality of life of its users. This work is about a 
Review of Literature, that is, a bibliographical research, that does not aim at the 
elaboration of experiments, developed based on material already elaborated. For the 
study, we consulted on several types of bibliographic references, such as magazines, 
internet sites, monographs and scientific articles. In the present work, it was possible 
to know the typologies of Modular Automated Parking, as well as its electronic and 
mechanical components. 
 
Key-words: Vertical Parking; Edification; Automated System; Safety. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta um Sistema de 

Estacionamento Modular Automatizado (Modular Automated Parking Systems – 

MAPS), mais conhecido como Estacionamento Vertical, que pode ser a solução para 

um problema das grandes cidades nos dias atuais. Este sistema de estacionamento 

é uma solução que privilegia o aumento da capacidade de armazenamento de 

automóveis em uma construção. Os edifícios modulados podem ser construídos de 

simples estruturas, sem que seja preciso laje, ou acabamento de alvenaria. 

O sistema é totalmente automatizado, sendo desnecessário que o motorista 

adentre as dependências do estacionamento, sendo preciso apenas que o mesmo 

posicione seu automóvel nos trilhos, para que o seu veículo possa ser elevado na 

direção vertical e depois movimentado lateralmente para que possa ser estacionado, 

onde houver vaga disponível. 

Foi notada a necessidade do seu surgimento, em face da observação de 

motoristas ao procurarem vagas  para estacionar seus veículos em locais públicos, 

mercados, shoppings, e similares, onde perdiam muito tempo para localizar uma 

vaga, além da dificuldade vivida pelos motoristas menos experientes, que é de 

colocar o veículo na posição correta na vaga. O sistema visa evitar o estresse e a 

fadiga do condutor durante a busca por uma vaga de estacionamento. Além de 

eliminar a preocupação em relação à integridade de seu bem, uma vez que a 

construção realiza todo o processo de manobra. 

Com a explosão demográfica e o crescente número de veículos automotores 

nas ruas dos grandes centros urbanos, surge a necessidade de pensar em soluções 

práticas e seguras, que ajudem a simplificar a vida corrida de seus usuários, que 

perdem muito tempo à procura de vagas em estacionamentos convencionais. Logo, 

como atender o aumento da demanda por vagas, de forma que não seja consumido 

muito espaço físico, que tenha uma maior capacidade de armazenamento de 

veículos do que os estacionamentos tradicionais, que atenda os requisitos de 

eficiência e segurança, proporcionando conforto, comodidade e qualidade de vida 

aos seus usuários? 

O objetivo geral deste trabalho é conhecer o Sistema de Estacionamento 

Modular Automatizado, estrutura que visa economia de tempo, otimização de 
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espaços e eficiência na busca por vagas. Os objetivos específicos são: Pesquisar as 

tipologias de Sistema de Estacionamento Modular Automatizados, e conhecer os 

tipos de sensores mais usuais para a detecção do veículo na vaga do 

estacionamento; Descrever a utilização do display, que serve para mostrar aos 

usuários a quantidade de vagas disponíveis; Explicar o funcionamento da abertura 

da cancela, e o sistema de controle de acesso; Descrever o sistema de iluminação 

automatizada do estacionamento, algo que busca qualidade e eficiência energética; 

Conhecer os dispositivos de segurança que podem ser aplicados no 

estacionamento, como: sensor de violação de portas de acesso ao estacionamento, 

alarme de incêndio, e sensor de vazamento de gases; Conhecer os tipos de 

sistemas mecânicos que podem ser utilizado em suas instalações. 

Este trabalho se trata de uma Revisão de Literatura, ou seja, uma pesquisa 

bibliográfica, que não visa à elaboração de experimentos, desenvolvida com base 

em material já elaborado. Para o estudo, foi realizada consulta em diversos tipos de 

referências bibliográficas, como por exemplo, revistas, sites de internet, monografias 

e artigos científicos. Foram selecionados artigos publicados entre 2006 a 2016, 

escritos em português. Por se tratar de uma solução recente, ainda não há um 

grande volume de artigos científicos específicos para este assunto. Com isso, é 

necessário utilizar publicações com mais de dez anos, como é o caso das citações 

da obra de Rezende e Gouveia (2006), que trata sobre o Sistema de 

Estacionamento Modular Automatizado e suas tipologias.  
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1 ESTACIONAMENTOS VERTICAIS 

 

Estacionamentos verticais são arquiteturas edificadas para otimizar o espaço 

preciso para estacionar veículos automotores, reduzindo o espaço que deveria ser 

reservado para circulação dos mesmos por intermédio de sistemas mecânicos que 

posicionam os veículos nas vagas automaticamente, dispensando o uso de 

manobristas ou a necessidade de busca por vagas. 

Edifícios garagem e estacionamentos pavimentados são soluções que podem 

ser de suma importância para o bem-estar da população de grandes cidades, 

principalmente no Brasil, onde o número da frota cresceu exponencialmente. “Com o 

aumento da frota, o Brasil já tem um automóvel para cada 4,4 habitantes. São 45,4 

milhões de veículos do tipo. Há dez anos, a proporção era de 7,4 habitantes por carro” 

(REIS, 2014). 

Um dos grandes benefícios que este sistema pode trazer ao usuário é a 

segurança, em face da possibilidade de ser inserida uma senha de uso pessoal para 

que esta seja solicitada ao retirar o veículo específico de uma das vagas. Além 

disso, esse sistema de estacionamento vertical, por dispensar qualquer interferência 

humana, dá ao usuário mais confiança e credibilidade em relação ao 

estabelecimento, uma vez que o mesmo não corre o risco de que manobristas mal-

intencionados possam danificar ou furtar pertences do interior.  

De acordo com Russomanno (2016), ao deixar um veículo automotor em um 

estacionamento, ou ao entregar a chave deste, a algum funcionário (manobrista), a 

guarda do bem passa a ser do estabelecimento. Ou seja, o mesmo responderá pela 

segurança do veículo, por todos os pertences contidos em seu interior e, também, 

por danos causados por terceiros. 

Os problemas enfrentados para implementação de um Estacionamento 

Vertical são o seu alto custo e a carência de profissionais qualificados, além de que, 

por se tratar de uma solução recente, ainda não haver um grande volume de artigos 

científicos específicas para este assunto. 
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1.1 TIPOS DE SISTEMAS DE ESTACIONAMENTO MODULAR AUTOMATIZADO 

Serão apresentadas quatro tipologias principais de soluções em Sistemas de 

Estacionamento Modular Automatizado: Sistema Módulo Lateral, Sistema Módulo 

Duplo, Sistema Módulo Circular (4) e Sistema Módulo Circular (12). 

Esses quatro tipos de edifícios podem ser implementados em grande 

variedade de situações, tanto em pequenos lotes urbanos até composições que 

permitam a criação de edifícios que comportam centenas ou milhares de veículos, 

sendo necessário, apenas, acrescentar mais módulos construtivos (REZENDE; 

GOUVEIA, 2006). 

 

1.1.1 Sistema Módulo Lateral 

Consiste em um módulo capaz de comportar dois veículos por pavimento. 

Este tipo de edificação pode ser construído aproveitando-se de recuos1 dos edifícios, 

para o retrofit2de dois prédios existentes, utilizando o seu afastamento. Sendo assim, 

sem grandes interferências, podem ser criados novos espaços de estacionamentos 

(REZENDE; GOUVEIA, 2006). 

Um possível obstáculo para a construção dessa solução é a legislação de 

Uso e Ocupação do Solo Urbano de muitos municípios, onde se exige que os 

edifícios tenham determinado afastamento entre si.  

Conforme o apontamento de Takeda (2013), o termo “uso e ocupação do 

solo” define-se de acordo com as normas relativas ao regime de atividades, 

dispositivos de controle das edificações e parcelamento do solo, que configuram o 

regime urbanístico. O que pode ou não ser construído e o tamanho das edificações, 

são definidos de acordo com a relação entre o tamanho disposto pelo terreno, pelas 

atividades exercidas (moradia, serviço, indústria, estacionamento, entre outros), 

assim como tipo de prédio e tamanho de lotes. 

As normas de uso e ocupação do solo visam: organização do território 

potencializando aptidões, compatibilidades, contiguidades e complementaridades, 

sejam atividades urbanas ou rurais; controle da densidade populacional; otimização 

                                            

1É a menor distância reservada entre o alinhamento predial e a edificação.Também serve para 
reservar distância à partir da zona lateral de uma cobertura visível do lote, que fica localizada sobre o 
beiral, para a necessidade futura de expansão de ruas e calçadas. 
2Termo utilizado na Engenharia para nomear um processo de modernização de determinado 
equipamento que tenha sido considerado obsoleto. 
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de deslocamentos e melhoria da mobilidade; evitar incompatibilidade entre as 

funções urbanas e rurais; eliminação de desastres ambientais; e preservação do 

meio-ambiente e qualidade de vida (TAKEDA, 2013). 

Os elevadores utilizados são similares aos usados em elevadores comuns, 

entretanto deverá ser dotado com mecanismo que promova transporte horizontal, 

permitindo dessa forma a inserção ou a retirada do veículo do compartimento de 

transferência. O dispositivo que faz o transporte horizontal deve ser instalado sobre 

a plataforma do elevador, conforme Figura 1. 

 
Figura 1- Sistema Módulo Lateral 

 
       Fonte: Rezende e Gouveia (2006). 
 

De acordo com Rezende e Gouveia (2006), em um espaço de apenas 

2,50 m x 15,00 m, já seria possível a implantação desse sistema, acomodando dois 

veículos por pavimento. É possível, então, construir uma armação que possua 10 

andares, capaz de comportar até 19 veículos, tendo em vista que uma das vagas 

que está no nível da rua não pode ser utilizada, pois a mesma será designada como 

acesso ao elevador. Neste tipo de edificação, encontra-se um rendimento de 12,89 

m2/vaga. 
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1.1.2 Sistema Módulo Duplo 

No Sistema Módulo Duplo, cada módulo comporta dois veículos de cada lado. 

O espaço existente entre um módulo e outro se destina ao movimento do elevador, 

que realiza movimentos horizontais e verticais, como mostra a Figura 2.  

 

Figura 2- Sistema Módulo Duplo 

 
Fonte: Rezende e Gouveia (2006). 

 

Entretanto, um problema enfrentado por esta construção é a falta de 

celeridade em relação ao tempo de levar ou buscar o veículo em uma vaga, tendo 

em vista o alto número de vagas ofertadas, que deverá ser atendida por um único 

elevador. É fatídico que isso aumenta o tempo de espera da devolução do veículo 

do usuário, podendo causar algum aborrecimento. É visto como solução, aumentar a 

velocidade do mecanismo de transporte ou até mesmo a instalação de mais 

transportadores, sendo que este último só é possível com a redução de duas vagas 

por equipamento. 

Esse tipo de edificação dá a possibilidade de criar uma grande repetição de 

módulos, aumentando assim, o número de vagas. Limita-se apenas às dimensões 

do terreno, no caso de expansão horizontal. O rendimento desta tipologia é de 11,25 

m2/vaga. (REZENDE; GOUVEIA, 2006). 



14 
 

 

 

 

1.1.3 Sistema Módulo Circular (4) 

 

Figura 3- Sistema Módulo Circular (4) 

 
         Fonte: Portal Metálica (2010). 
 

Como mostrado na Figura 3, para esse sistema, as vagas são dispostas em 

forma radial, somando quatro módulos por andar. O elevador não é capaz de realizar 

movimento horizontal, para compensar, o mesmo tem a possibilidade de realizar 

movimento de rotação da plataforma. O giro faz com que o dispositivo responsável 

por realizar a transferência dos veículos fique na posição da vaga. O rendimento é 

de 11,53 m2/vaga. (REZENDE; GOUVEIA, 2006). 
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1.1.4 Sistema Módulo Circular (12) 

 

Figura 4- Sistema Módulo Circular (12) 

 
           Fonte: Portal Metálica (2010).  
 

Diferentemente do sistema Sistema Módulo Circular (4), mostrado na Figura 

3, este apresenta solução semelhante ao sistema anterior, só que a forma radial 

abriga até doze veículos por andar, conforme Figura 4. Sua implementação 

necessita de um espaço físico maior, entretanto o número de vagas também será 

maior. E o rendimento dessa tipologia é de 17,20 m2/vaga. (REZENDE; GOUVEIA, 

2006). 
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2 COMPONENTES ELETRÔNICOS 

 

 Este capítulo trata dos componentes eletrônicos (sensores, controlador de 

acesso, display e alarmes) que constituem o Sistema de Estacionamento Modular 

Automatizado.  

 

2.1 TIPOS DE SENSORES PARA DETECÇÃO DO VEÍCULO NA VAGA 

Os dois tipos de sensores que são mais aplicados para detecção da presença 

de objetos são: Ultrassom; e Infravermelho. 

 

2.1.1 Sensor Ultrassom 

 
Figura 5 - Funcionamento do Sensor Ultrassom 

 
                  Fonte: Picoreti (2014).  

 

O ultrassom é uma onda sonora de altíssima frequência imperceptível ao 

ouvido humano. Sua aplicação se dá pela medição de tempo em que ela é emitida e 

recebida.  Sendo assim, o sensor emite um pulso sonoro, e quando este pulso 

atinge um objeto, é refletido um sinal de eco para o sensor, tornando possível o 

cálculo da distância entre o sensor e o objeto (PICORETI, 2014). Sua principal 

vantagem é seu baixo custo e o fato de não necessitar de contato com o objeto, 

como mostrado na Figura 5. 
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2.1.2 Sensor Infravermelho 

 

Figura 6 - Detecção por Reflexão 

 
            Fonte: Oliveira (2011). 
 

Este tipo de sensor consegue fazer detectar a presença de objetos de duas 

formas: detecção por reflexão ou detecção por interrupção. A Figura 6 representa o 

primeiro método, que consiste em um LED emissor de luz infravermelha que ao ser 

refletido por um obstáculo, este é detectado por um foto-transistor (OLIVEIRA, 

2011). 

 

Figura 7 - Detecção por Interrupção do Feixe 

 
   Fonte: Oliveira (2011). 
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Na aplicação de detecção por interrupção do feixe, o emissor e o receptor são 

dispostos um de frente pro outro, como é mostrado na Figura 7. Assim, o receptor 

recebe o feixe constantemente, e só para de receber quando o objeto interrompe 

(OLIVEIRA, 2011). 

 
2.2 DISPLAY DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS 

O display de sete segmentos é formado por um conjunto de sete LEDs, que 

são posicionados de forma que possibilite a obtenção da leitura de números 

decimais, conforme Figura 8. Com este componente é possível formar caracteres 

decimais de 0 a 9, hexadecimais de A a F, e determinadas letras do alfabeto. Sua 

grande vantagem é o seu simples funcionamento, e o seu custo, que costuma ser 

inferior ao de um display LCD (REIS, 2016). 

Os segmentos que compõem o display recebem nomenclaturas de “A” a “G”, 

em sentido horário, sendo o primeiro (A) o segmento superior do componente, como 

visto na figura a seguir. 

Figura 8 - Display de Sete Segmentos 

 
Fonte: Arduino e Cia (2013). 

 

 Dessa forma, para que seja mostrado algum número específico, basta 

acender o segmento desejado que componham a formação do mesmo. Os números 

e caracteres mais comuns mostrado em displays de sete segmentos são: 

 0 (Zero) - A, B, C, D, E e F; 

 1 (Um) – B e C; 

 2 (Dois) - A, B, D, E e G; 

 3 (Três) - A, B, C, D e G; 
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 4 (Quatro) - B, C, F e G; 

 5 (Cinco) - A, C, D, F e G; 

 6 (Seis) - A, C, D, E, F e G; 

 7 (Sete) - A, B e C; 

 8 (Oito) - A, B, C, D, E, F e G; 

 9 (Nove) - A, B, C, F e G; 

 A (Maiúsculo) - A, B, C, E, F e G; 

 B (Minúsculo) - C, D, E, F e G; 

 C (Maiúsculo) - A, D, E e F; 

 D (Minúsculo) - B, C, D, E e G; 

 E (Maiúsculo) - A, D, E, F e G; 

 F (Maiúsculo) - A, E, F e G. 

É fatídico que este tipo de display não é o mais indicado para a representação 

de letras, por este motivo, foi criado o display de 16 segmentos ou alfanuméricos, 

que permite representar de forma legível todas as letras do alfabeto (PUHLMANN, 

2014). 

É possível encontrar displays de sete segmentos contendo um ou mais dígitos 

por componente, além de serem comercializados em cores variadas, além de 

versões de alto brilho e com tamanhos diferentes. Existem dois tipos de displays de 

sete segmentos, que são classificados de acordo com a sua conexão, são 

eles: Catodo comum e Anodo comum (REIS, 2016). 

 

2.2.1 – Display de Catodo Comum 

Figura 9 - Ligação de um display de Catodo Comum 

 
Fonte: Reis (2016). 
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Conforme Figura 9, essa configuração consiste em ligar os catodos de todos 

os segmentos juntos ao terra. Ele é acionado por nível lógico alto em cada 

segmento, ou seja, quando há presença de uma tensão (REIS, 2016). 

 
2.2.2 – Display de Anodo Comum 

 
Figura 10 - Ligação de um Display de Anodo Comum 

 
Fonte: Reis (2016). 
 

 Conforme Figura 10, essa configuração possui os anodos de todos os 

segmentos conectados juntos em Vcc, sendo acionados por nível lógico baixo em 

seus segmentos, ou seja, será sempre uma tensão nula (REIS, 2016). 

 

2.3 CONTROLE DE ACESSO: AUTOMATIZAÇÃO DA ABERTURA DA CANCELA 

Com o intuito de aumentar a segurança e controlar o acesso da entrada no 

Estacionamento, costumam serem utilizados leitores RFID3, para facilitar a 

identificação. Etiquetas RFID geralmente contém dados pessoais de seu 

proprietário, como nome, nascimento e identidade. Toda etiqueta tem a sua própria 

identificação, é com ela que se controla o acesso (FILIPEFLOP, 2014). 

 

2.4 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

Com o objetivo de alcançar maior eficiência energética e evitar gastos 

desnecessários de energia, assim como, para uma maior comodidade para o 

usuário, é possível incrementar ao Sistema de Estacionamento Modular 

Automatizado o acendimento automático de luzes externas. Para isso, é necessária 

                                            

3 Radio Frequency Identification ou Identificação por Radiofrequência. 
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a instalação de um relé fotoelétrico. A função de um relé fotoelétrico é ligar ou 

desligar um circuito automaticamente através da quantidade de exposição de luz. 

A utilização do relé pode ser de comando individual (quando atua sobre um 

ponto luminoso apenas), que é o exemplo da iluminação pública, ou em grupo 

(quando o mesmo é responsável por ligar mais de uma lâmpada), como é o caso de 

praças, áreas esportivas e estacionamentos (PORTAL ELETRICISTA, 2014). 

 

2.5 SENSOR DE VIOLAÇÃO DE PORTAS DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO  

Para a detecção de violação das portas que dão acesso ao estacionamento é 

possível a instalação de sensores de Hall. É um sensor que, por intermédio do efeito 

hall detecta a aproximação de um campo magnético do sensor, o que gera em sua 

saída um valor analógico ou digital, dependendo do tipo de configuração de seu 

módulo (ARDUINO E CIA, 2014). 

O efeito Hall foi observado pela primeira vez em 1879, e foi publicado um 

artigo pelo cientista Edwin Hall (1855 – 1938), com o objetivo de esclarecer o 

fenômeno que acontece com circuitos elétricos quando estes são submetidos a um 

campo magnético: a geração de uma diferença de potencial. (SANTOS, 2011) 

Há diversos tipos de sensores que trabalham com o efeito de Hall, e inclusive, 

alguns deles chegam a medir com precisão a variação e a intensidade do campo 

magnético, uma vez que as informações são transferidas de forma analógica. Para 

este projeto, o ideal são os que trabalham com a saída de forma digital. Ou seja, ao 

aproximar o imã do sensor, o valor será zero, e na ausência deste campo magnético, 

o valor se mantém estável em 1 (um). Desta forma, é possível instalar um alarme 

que deverá ser acionado assim que a violação da porta for detectada pelo sensor. 

 

2.6 ALARME DE INCÊNDIO E SENSOR DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE 

GASES E FUMAÇA 

O sensor de gás inflamável e fumaça detecta concentrações de gases 

combustíveis e fumaça no ar. Funciona quando a concentração de gases fica acima 

do nível ajustado pelo potenciômetro. Quando isso ocorre, a saída digital fica em 

estado alto (1), se abaixo do nível, fica em estado baixo (zero).  

Determinados modelos de sensores são capazes de detectar gases como GLP (Gás 
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Liquefeito de Petróleo ou Gás de Cozinha), Metano, Propano, Butano, Hidrogênio, 

Álcool, Gás Natural e outros inflamáveis (ARDUINO E CIA, 2015). 
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3 COMPONENTES MECÂNICOS 

 

Um dos itens mais importantes a serem analisados em um Sistema de 

Estacionamento Modular Automatizado são os seus variados tipos de elevadores. As 

edificações podem ser constituídas por sistemas com um único dispositivo de 

transporte com movimento horizontal e vertical, sistemas com movimentos horizontal 

e vertical utilizando dispositivos de transportes independentes, sistema com 

plataforma giratória, ou sistemas com dispositivo de transporte rotatório. 

Vale lembrar que, existem modelos menos automatizados em que é 

necessário que o veículo seja conduzido por um motorista, ou dispositivos 

mecânicos controlados por um operador que viaja na mesma plataforma do 

elevador. Apesar de ser uma versão mais antiga, esta solução apresenta como 

vantagem menos custo relacionado à operação e execução do sistema, no que 

tange os equipamentos de automação, assim como computadores, software 

específico e sensores.  

 

3.1 SISTEMAS COM APENAS UM ELEVADOR COM MOVIMENTOS HORIZONTAL 

E VERTICAL 

 

Figura 11 - Exemplo de Sistema com Apenas um Elevador com Movimentos 
Horizontal e Vertical 

 
              Fonte: Rezende e Gouveia (2006). 

 

Nesse sistema, o automóvel entra no edifício com o auxílio de um dispositivo 

de transporte horizontal, chamado de dolly, e é levado a um dos andares pelo 
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elevador de carga, onde novamente o dispositivo de transporte horizontal irá se 

encarregar de posicionar o automóvel em uma das vagas disponíveis (REZENDE; 

GOUVEIA, 2006). 

 

3.1.1 Sistemas com Dispositivos de Transportes Independentes 

 A grande diferença entre esse sistema e o anterior é que, neste, o elevador 

atende a somente uma fileira vertical, ou seja, para cada fileira de vagas é 

necessário um dispositivo. O acesso do veículo é realizado da mesma forma descrita 

acima (REZENDE; GOUVEIA, 2006). 

 

3.2 SISTEMAS COM PLATAFORMA GIRATÓRIA 

 

Figura 12 - Exemplo de Sistema com Plataforma Giratória 

 
   Fonte: Ludacer (2015). 

 

Esta tipologia dispensa o uso do dispositivo de transporte horizontal, uma vez 

que esta possui uma plataforma giratória que realiza o trabalho de posicionar o 
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automóvel com o auxílio de páletes4 em uma das entradas do estacionamento, 

conforme Figura 12. Uma das aplicações deste tipo de sistema é a instalação em 

estacionamentos subterrâneos (REZENDE; GOUVEIA, 2006). 

 

3.3 SISTEMAS COM DISPOSITIVOS DE TRANSPORTES ROTATÓRIOS 

 Diferente do sistema anterior, nesse caso a vaga é movida para a posição do 

carro, conforme Figura 13. O automóvel é dirigido pelo manobrista até a vaga 

desejada. O processo de estacionamento e recuperação do automóvel leva um 

tempo superior, em comparação aos sistemas descritos acima (REZENDE; 

GOUVEIA, 2006). 

 

Figura 13 - Exemplo de Sistema com Dispositivos de Transportes Rotatórios 

 
   Fonte: City Parking (2015). 

 

                                            

4 Se trata de um piso sobrelevado de metal, que também pode ser confeccionado em madeira ou 
plástico, que tem a finalidade de servir na movimentação de cargas como elemento de otimização 
logística. 
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 O ponto positivo de sua utilização é que há facilidade em sua implantação, 

que pode ser realizada em espaços pequenos, tendo em vista que se trata de um 

sistema bastante compacto. Este utiliza estrutura vertical rotativa, como se fosse 

uma roda gigante. 

 O procedimento de estacionamento é realizado da seguinte forma: posiciona-

se o veículo sobre a plataforma girante de recepção, e o mesmo será conduzido 

para o interior da construção com o auxílio de páletes (REZENDE; GOUVEIA, 2006). 

 O sistema conta com a utilização de duas polias, uma na parte superior e 

outra na parte inferior, envolvidas pela mesma corrente, permitindo o movimento 

giratório das vagas. Para a realização dos processos de estacionamento e retirada, 

todos os veículos devem ser movimentados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, foi possível conhecer os tipos de Sistema de 

Estacionamento Modular Automatizado. Foi visto que esse sistema pode ser 

construído em terrenos pequenos, otimizando o espaço utilizado para estacionar 

veículos. Além disso, por possuir uma estrutura metálica, o sistema pode ser 

desmontado e transportado para outro edifício, de acordo com a necessidade, como 

por exemplo, quando houver eventos em determinada região. 

Também foram abordados, no Capítulo 2, os seus componentes eletrônicos, 

como os sensores utilizados para a detecção do veículo na vaga, o display, controles 

de acesso, sistema de iluminação, assim como os dispositivos de segurança, sensor 

de vazamento de gases, entre outros.  

No capítulo 3, foram mostrados os tipos de sistemas mecânicos que 

costumam ser utilizados nesses tipos de construção. São eles: sistemas com 

dispositivos de transportes independentes, sistemas com plataforma giratória, e 

sistemas com dispositivos de transportes rotatórios. 

Com base nesse trabalho, chega-se à conclusão de que, de fato, esta é uma 

edificação que melhora a qualidade de vida de seus usuários. Entretanto, com o 

ponto negativo de possuir um alto custo de implantação e manutenção. Como 

proposta de trabalho futuro, é sugerido continuar com pesquisas relacionadas ao 

tema, uma vez que o mesmo, por se tratar de uma solução recente, ainda não 

possui grande variedade de livros e artigos que abordem o tema.  
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