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RESUMO EXECUTIVO

AEROPORTO DE RECIFE (PE)

O novo Edifício-Garagem do Aeroporto dos Guararapes, totalmente reformado, oferece aos 

clientes facilidades exclusivas como a reserva antecipada de vagas e o pagamento via celular 

pelo aplicativo Vaga Inteligente, tarifas dinâmicas, Área VIP, contadores de vagas nos pisos, 

luzes que indicam a ocupação de cada uma das vagas contribuindo para a otimização do fluxo 

dos carros nos andares, além do carregador de veículos elétricos, o único da capital 

pernambucana. 

A Estapar investiu em câmeras com reconhecimento de placas de veículos, estações de 

pagamento automático, ampliação do número de vagas e a cobertura do meio-fio entre o 

terminal e o Edifício-Garagem. O projeto de iluminação foi desenhado especialmente para o 

Aeroporto, possibilitando a economia de dois terços de energia do consumo total.

Ao promover a eficiência, o reaparelhamento, tanto em instalações físicas quanto em 

equipamentos, a Estapar oferece aos seus clientes serviços compatíveis com os melhores e 

maiores aeroportos do mundo. 



AEROPORTO DE RECIFE- PE
2. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO:

a. Nome/assinatura de quem enviou o projeto: Estapar Estacionamentos

b. Proprietário: Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária)

c. Arquiteto/Designer/Engenheiro: Moretti Arquitetura – 2004

Responsável pelo Retrofit: N&A Consultores

d. Consultores: N&A Consultores

e. Incorporadora: Não se aplica

f. Construtora: JPA/DVP Construtora Ltda.

g. Empresa que gerencia ou operadora Estacionamento: Estapar Estacionamentos

h. Fornecedor de Equipamentos/Leitores/Tickets e Consultor de Tecnologia: Parkhelp & NEPOS e

Chauntry Corporation.

i. Outros parceiros envolvidos

Projeto de Iluminação: Mingrone Iluminação – Consultoria e Projetos de Luminotécnica

Pintura: Ottima Serviços de Pinturas Industriais Ltda.

Lâmpadas e Luminárias: Osram do Brasil Lâmpadas Elétricas

Comunicação Visual: Soma Comunicação Visual



3.1 QUESTÕES OPERACIONAIS

• Sistema de pagamentos: a Estapar oferece o inovador sistema de reserva de vagas pelo site ou pelo aplicativo Vaga

Inteligente, com tarifas diferenciadas. O cliente pode reservar a vaga de casa. Além disso, o motorista ainda tem a opção

de pagar o tíquete diretamente pelo celular, sem pegar filas ou também pelas 8 estações de pagamento automático. Hoje

o local conta com a cobrança automática de vagas via tag RFID (Radio-Frequency IDentification).

Desde que assumiu a operação no Edifício-Garagem a Estapar investiu na integração de seu sistema próprio com o GEST

(Gestor de Estacionamentos) da Infraero garantindo a eficácia de sua operação, a satisfação de todas as partes

interessadas e principalmente a ampliação dos serviços oferecidos aos seus usuários. O sistema implantado no Aeroporto

de Recife integra as estratégias e objetivos corporativos da Estapar ao disponibilizar serviços já presentes nos melhores e

maiores aeroportos do mundo. Entre as novidades, estão:

• Manutenção: todo o sistema é conectado ao control room, instalado em São Paulo. Caso ocorra algum eventual reparo,

o serviço é realizado por profissional especializado.

• Segurança: circuito fechado de TV com leitura de placas (Optical Character Recognition) e registro de horários em todas

as entradas e saídas, além da impressão da placa no tíquete do estacionamento.

Câmeras de segurança nos 5 pavimentos do Edifício Garagem, interligadas e conectadas à Central de Comunicação e

Operação do Aeroporto.

• Otimização e Flexibilidade de Uso: implantação de painéis indicativos de vagas disponíveis e da sinalização de vagas

individuais que apontam ao motorista onde encontrá-las. O sistema otimiza o mapa de ocupação e do controle do fluxo de

veículos no estacionamento.

Além disso, os motoristas localizam facilmente onde deixaram o veículo estacionado por meio do aplicativo Vaga

Inteligente. Outra conveniência é que ao reservar a vaga o sistema oferece a opção para o usuário traçar a rota do local

aonde está até o Edifício-Garagem do Aeroporto.



3.2 QUESTÕES FUNCIONAIS

• Geometria: nova disposição de vagas e do sistema viário interno ampliou o espaço do estacionamento com a criação

de 59 novas vagas, totalizando 2079.

• Fluxo de Veículos: não existem pontos de conflito. Mas a Estapar promoveu melhorias para oferecer comodidade e

facilidades aos usuários. Entre elas:

-as placas viárias foram reformadas para facilitar a saída do estacionamento;

-foram feitas adequações mínimas no fluxo de veículos para não causar transtorno aos usuários já acostumados a utilizar

o Edifício-Garagem e principalmente para preservar as instalações existentes de combate a incêndio.

• Fluxo de Pedestres: sinalização do fluxo de pedestre na cor azul em todos os pavimentos, destacando-se das demais

sinalizações para evitar pontos de conflito que possam causar acidentes; adequação à ABNT NBR 9050 para rampa de

acessibilidade e instalação de piso tátil para deficientes visuais.

• Configurações de Entrada/Saída: foram preservadas as entradas e saídas originais, com instalação de equipamentos

mais modernos, tais como as câmeras OCR (Optical Character Recognition).

• Iluminação interna: substituição de toda a iluminação existente para iluminação de alta eficiência LED

(Light Emitting Diode), com redução no consumo de energia, melhor iluminação interna, alta durabilidade, além da

automação para o dia e noite. O teto foi pintado de branco, criando um ambiente agradável, confortável, mais claro e

transmitindo a sensação de que o pé direito do Edifício-Garagem é mais alto.

• Outros: pintura em epóxi de todo o pavimento e colunas da garagem visando melhorias de sinalização, identificação

das vagas, limpeza e durabilidade, formando uma membrana resistente com excelente aderência.



3.3 DESENHO ARQUITETÔNICO

• Aparência exterior: o Edifício-Garagem foi concluído em 2002 e possui um desenho arquitetônico singular, fazendo parte da

identificação do munícipio. Para preservar esse patrimônio, a fachada e a aparência exterior foram totalmente preservadas.

Adicionalmente, foi realizada a limpeza de todas as estruturas de concreto, além da pintura das estruturas metálicas,

revitalizando a aparência externa da construção.

• Iluminação Exterior: com a implantação de iluminação nas vagas descobertas e a renovação de toda a iluminação interna

para um conjunto mais eficiente de LED (Light Emitting Diode), houve significativa melhoria da iluminação exterior do Edifício-

Garagem. Durante o dia, todo o projeto foi idealizado para privilegiar a iluminação natural do espaço, otimizando ainda mais o

consumo de energia elétrica.

• Paisagismo: preservado o atual com manutenção realizada semanalmente pela equipe da Estapar.

• Identificação de Entrada: além da sinalização viária exterior ao Edifício-Garagem, foram instalados totens luminosos na

entrada com painéis indicativos de vagas, facilitando ao máximo o tráfego dentro do estacionamento.

• Elementos de Arte e Gráficos: reforma das áreas de elevadores, com melhorias estéticas e de identificação visual.

Também foram instalados quatro adesivos de parede com mensagens de boas vindas para os clientes que circulam pelos

andares do Edifício Garagem.

A área externa da Sala VIP também recebeu um adesivo com mensagem institucional da Estapar, além de TV, jornais, café, Wi-

Fi, sofás, área de descanso, tudo isso em um ambiente climatizado e agradável, além de equipe exclusiva de atendimento. O

material utilizado na comunicação visual do estacionamento é produzido com tinta especial à base de um polímero sensível à

luz ultravioleta (UV) que não possui solvente volátil, prejudicial à saúde, em sua composição. O método é chamado impressão

UV.



3.4 FACILIDADES AO USUÁRIO

• Segurança: Implantação da ronda motorizada 24 horas por dia e integrada ao sistema de monitoramento montado no local com

leitura de placas de veículos e sistema fechado de TV. Com isso, a Estapar aumentou a sensação de segurança e contribuiu

diretamente com o conforto dos usuários. O local ganhou iluminação em LED que, além de melhorar a visibilidade no espaço com

luz semelhante à natural 24 horas por dia, aumenta ainda mais a sensação de segurança.

• Áreas Comuns ou de Circulação: foi construída a cobertura entre o principal acesso do Edifício-Garagem para o terminal de

passageiros, cobrindo todo o meio-fio, com o objetivo de proporcionar maior conforto aos usuários em dias chuvosos.

Reforma dos banheiros de todos os pavimentos, adequando-os à ABNT NBR 9050 para deficientes físicos.

• Localização (Pedestre/Veículos) – way finding; sistema identificador de vagas disponíveis, etc.

Os pavimentos do Edifício Garagem foram batizados com nomes de praias famosas de Pernambuco e com cores diferenciadas

para facilitar a memorização. Todas as colunas possuem placas de identificações com nome do pavimento e a cor correspondente.

O local ainda recebeu painéis indicativos de vagas em todos os andares e também na entrada.

Para facilitar ainda mais o usuário a encontrar a vaga, a Estapar disponibiliza também o QR Code do local. O sistema de leitura de

placas também auxilia diretamente na busca de veículo dentro dos pavimentos.

• Facilidades aos Usuários – serviços agregados, lavagem de veículos, etc.

A Estapar implantou o serviço de valet para otimizar ainda mais o tempo dos usuários que precisam embarcar com agilidade. A

reserva online de vagas já está disponível no Aeroporto dos Guararapes e dá ao usuário a autonomia para planejar a viagem.

As tarifas diferenciadas privilegiam o cliente da longa estadia, que conta com promoção.



A Estapar também disponibiliza aos clientes o pagamento do estacionamento via celular com o aplicativo Vaga

Inteligente e estações de pagamento automático para evitar que o cliente perca tempo em filas.

O acesso ao estacionamento também possui os serviços de cobrança automática como (Sem Parar, o Conect Car,

entre outros).

Aplicativo Vaga Inteligente



3.5 CARACTERÍSTICAS INOVADORAS, INCOMUNS OU DISTINTIVAS (MÁXIMO: 20 PONTOS)

Por se tratar de uma capital turística conhecida em todo o mundo, Recife foi escolhida para receber instalações e serviços de

estacionamento dignas dos melhores aeroportos do mundo. A comodidade oferecida ao cliente começa em casa. A Estapar

implantou no Aeroporto de Recife o exclusivo sistema de reserva antecipada de vagas pelo site ou pelo aplicativo Vaga

Inteligente.

O investimento no Edifício-Garagem ampliou a oferta de serviços aos clientes, criando conforto desde a chegada ao

estacionamento com um projeto de iluminação único no Brasil. Os pavimentos ganharam nomes de praias famosas da capital

Pernambucana. As instalações foram readequadas, trazendo para o local as exigências referentes à acessibilidade,

segurança e eficiência já presentes em outras operações da Estapar, mas ainda inéditas para a região Nordeste do Brasil.

Dentro do Edifício-Garagem a tecnologia disponível para a sinalização de vagas livres e o painel indicativo de vagas ajudam

diretamente a otimizar o fluxo dos veículos, evitando que o motorista perca tempo em busca de local para estacionar.

A segurança do Edifício-Garagem foi otimizada com a eficiente transição do sistema da Infraero para o da Estapar, atendendo

aos mais altos padrões de exigência internacionais, garantindo total transparência na prestação de serviços. Em todos os

halls de acesso ao terminal foram instalados lixos de coleta seletiva e os materiais recicláveis são separados em papéis,

plásticos, metais e vidros. Este tipo de coleta é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável já que os

materiais podem ser reutilizados ou encaminhados para a reciclagem.

Uma grande novidade para Recife é o carregador de veículos elétricos (VE) disponível no estacionamento do Aeroporto, em

sintonia com as tendências mundiais de sustentabilidade já presentes em terminais de passageiros de outros países. O

equipamento está preparado para carregar dois veículos simultaneamente. Estes motoristas poderão usufruir das chamadas

vagas verdes, exclusivas para carros com baixa emissão de carbono.
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