JUIZ DE FORA-MG
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RESUMO EXECUTIVO
Área Azul Digital de Juiz de Fora (MG)
A Estapar foi pioneira no Brasil na modernização dos sistemas de estacionamentos rotativos públicos, conhecidos como Zona Azul, hoje
presente em 18 municípios brasileiros de quatro estados brasileiros, incluindo a cidade de São Paulo. Todas essas cidades contam hoje com o
moderno sistema de emissão de tíquetes pelo aplicativo Vaga Inteligente, desenvolvido pela Estapar, que oferece total autonomia ao usuário. O
cliente pode utilizar os créditos em outras unidades da rede Estapar e em aeroportos e arenas esportivas, já em sintonia com a tendência da
eWallet.
Juiz de Fora também conta com o serviço exclusivo de ocupação das vagas em tempo real, permitindo que os motoristas visualizem as ruas com
espaço livre. Tudo isso gerenciado de São Paulo por meio do control room, que garante a segurança e a eficiência da operação.
Com sua experiência e conhecimento acumulados nos últimos vinte anos, a Estapar implementou em Juiz de Fora o mais avançado sistema de
estacionamento rotativo, utilizando e somando as diversas tecnologias disponíveis e agregando os conceitos mais avançados e reconhecidos no
mundo quando o assunto é Mobilidade Urbana, tornando a arrecadação ainda mais transparente. O modelo em funcionamento reúne as
facilidades dos sistemas pay by plate e pay by space para controlar o tempo de estacionamento na Área Azul, colaborando diretamente com o
índice de respeito do uso da vagas.
Juiz de Fora é hoje o modelo operacional mais completo e eficiente, pois concentra os principais meios para a eficaz rotatividade de ocupação
das vagas, total controle (on-line) da receita, universalização dos meios de pagamento gerando facilidades aos usuários, além de
monitoramento e fiscalização totalmente automatizada com sistema de vídeo monitoramento móvel – conhecido como LPR (Licence Plate
Recognition), inédito no Brasil. Os veículos equipados da Estapar equipados com as câmeras identificam os carros estacionados irregularmente
na Área Azul e enviam as informações para a autoridade de trânsito em tempo real.
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Consultores
Arquiteto Edilson Factori, especialista em trânsito
Empresa que gerencia ou operadora Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda.
Fornecedor de Equipamentos/Leitores/Tickets e Consultor de Tecnologia Parquímetros Digicon
Sistema License Plate Recognition Estapar Estacionamentos
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QUESTÕES OPERACIONAIS
Sistema de pagamento
Oferece diversas tecnologias de registro e pagamento aos usuários em um sistema centralizado de gestão. Garante maior
comodidade e autonomia ao usuário, seja ele morador de Juiz de Fora ou visitante. Os usuários contam ainda com o inédito
aplicativo Vaga Inteligente, desenvolvido pela Estapar, que permite a emissão, renovação e regularização do tíquete pelo celular.
1. Por Smartphones com o aplicativo Vaga Inteligente
disponível gratuitamente para sistemas operacionais iOS e Android
Pagamento com cartão de crédito

2. Terminais digitais multivagas– sistema Pay by Plate conjugado com Pay by Space – teclado alfanúmerico para digitação da placa do veículo e
número do setor estacionado (quadra)
Pagamento com cartão recarregável - vendido pelas agentes da Estapar e Pontos de Venda junto ao local.
Moedas de R$ 0,05 à R$ 1,00 (sistema também foi concebido para pagamento com cartões bancários)
3. PDV portátil das agentes da Estapar com pagamento em
Dinheiro
Cartão de crédito e débito
4. PDV fixo nos postos de venda autorizados (comércio local ) com pagamento em
Dinheiro
Cartão de crédito ou débito
O sistema implantado evita que o motorista tenha dificuldades para registrar-se no estacionamento rotativo, universalizando os meios de
pagamento.
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Manutenção
A manutenção do sistema e equipamentos é realizada por equipes próprias compostas de técnicos e auxiliares de
manutenção, que diariamente, antes do início da operação, fazem a limpeza e a verificação técnica dos parquímetros
instalados, mantendo o alto padrão de funcionalidade.
Os parquímetros estão conectados e transmitem on-line toda a informação sobre qualquer necessidade de manutenção.
Por meio do sistema de gerenciamento ParkingManager as informações são enviadas à Central de Operações, assim
como também aos tablets dos técnicos, garantindo um tempo de atendimento a qualquer problema de no máximo 15
minutos. Além da manutenção dos equipamentos, todo o sistema de gerenciamento conta com a acompanhamento na
Central de Operações da Estapar.

Segurança
O sistema Parking Manager implementado em Juiz de Fora garante total segurança nos dados gerados pelo sistema,
garantindo confiabilidade e controle sobre os valores arrecadados, cujos dados são transmitidos em tempo real à central
de monitoramento instalada pela Estapar na Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Entre os dados gerados diariamente
estão:
receita de todos os meios de pagamento;
estatísticas de ocupação e utilização das vagas;
monitoramento das atividades e posicionamento georreferenciado dos agentes da Estapar e a
localização georreferenciada e imagem dos veículos estacionados com identificação das placas (OCR).
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Otimização e flexibilidade de uso
Através do aplicativo Vaga Inteligente, desenvolvido pela Estapar, o motorista tem diversas facilidades ao
acessar a Área Azul. O aplicativo foi desenvolvido para ser a solução completa de mobilidade urbana,
colaborando diretamente com a melhoria das condições do trânsito nas ruas movimentadas e oferecendo
mecanismos de autonomia total ao motorista. Veja:

O motorista pode comprar, renovar e regularizar o tíquete pelo aplicativo;
É possível visualizar pelo aplicativo qual é a ocupação das vagas em tempo real nas ruas de Juiz de Fora;
Maior comodidade ao usuário- o pagamento das horas de estacionamento no aplicativo Vaga Inteligente
é com cartão de crédito;
Autonomia total- por meio do aplicativo Vaga Inteligente o usuário tem controle das transações dos
últimos 180 dias (acesso ao extrato, tíquetes emitidos e regularizações efetuadas);
Venda de tíquetes apenas pelo período permitido- o usuário pode programar um alerta no aplicativo
Vaga Inteligente e ser avisado minutos antes do vencimento do tíquete e, caso ainda seja possível, pelo
consegue renovar o uso da vaga;
Com o aplicativo é possível localizar onde o veículo foi estacionado na Área Azul por meio do GPS.
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QUESTÕES FUNCIONAIS
Fluxo de Veículos
A Área Azul recebe cerca de 100 mil veículos por mês.
Outros
O estudo de área para implementar a Área Azul em Juiz de Fora levou em consideração os trechos mais críticos
da zona urbana, principalmente na região que concentra os comércios, bancos, serviços, órgãos públicos e a
região dos bares e restaurantes no Alto dos Passos. Todas apresentavam problemas de ocupação irregular das
vagas com a exploração de flanelinhas e uso do espaço público sem tempo máximo permitido a cada veículo.
Nas vagas existentes, poucos veículos ocupavam o espaço por muito tempo, um conceito que vai na
contramão das cidades inteligentes, onde o espaço é democrático.

O relevo de Juiz de Fora é acidentado. O pouco espaço que sobra para o estacionamento está localizado nas
vias mais movimentadas. Com a instalação da Área Azul e o efetivo controle da rotatividade, os usuários agora
já conseguem encontrar as vagas de estacionamento que antes eram motivo de disputa, justamente pela falta
de mecanismos eficientes de gestão e controle das vagas das ruas.
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DESENHO ARQUITETÔNICO
Identificação de Entrada

Foram instaladas 480 placas na área parquimetrada que informam ao usuário que naquele local é necessário emitir o tíquete.
Elementos de Arte e Gráficos
A sinalização horizontal e vertical adotada pela Estapar não interfere no desenho arquitetônico dos prédios públicos e históricos, harmonizando
com o ambiente.
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FACILIDADES AO USUÁRIO
Segurança
A Área Azul implementada na cidade não permite que o usuário estacione no mesmo trecho por um
período que exceda o tempo máximo regulamentado.

Dessa forma a Estapar promove a rotatividade das vagas, democratizando o uso do espaço público e
oferecendo mais liberdade ao usuário que não precisa mais contar com flanelinhas e postos de venda de
cartelas para conseguir estacionar o carro dentro da área parquimetrada.
O modelo em funcionamento na cidade de Juiz de Fora reúne as facilidades dos sistemas pay by plate e pay
by space, inéditas no Brasil nesse modelo de serviço de estacionamento rotativo, para controlar o tempo de
estacionamento na Área Azul.
Hoje o usuário precisa registrar-se junto ao sistema antes de estacionar digitando a placa do veículo e o
setor para que possa emitir o tíquete, coibindo fraudes, antes comuns com o sistema de cartelinhas e
garantindo total transparência ao Poder Público.
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Localização (Pedestre/Veículos)
Dentro do aplicativo Vaga Inteligente o usuário pode controlar o tempo de estacionamento de forma prática, oferecendo a opção para que o
usuário configure um alerta para o vencimento do tíquete da Área Azul.

Além disso, é possível identificar o local onde o veículo foi estacionado com o uso da função GPS.

Facilidades aos Usuários
A Estapar oferece diferentes tecnologias de controle e meios de pagamento em um único sistema.
Pelo aplicativo Vaga Inteligente o usuário vê em tempo real a ocupação das ruas. Com isso, não perde tempo procurando vaga para estacionar. Todo
o trânsito é beneficiado diretamente com este modelo de serviço, facilitando ao máximo o dia a dia de quem precisa de vaga no centro da cidade.
O mapa indica as vagas livres e as vagas ocupadas.
Outra inovação é a Área Azul noturna, de terça a domingo, das 18 às 2 horas, na região do Alto dos Passos, onde há grande concentração de bares e
restaurantes, eliminando de vez a ação de guardadores de veículos.
Nas ruas mais movimentadas foram criados bolsões exclusivos aos motociclistas com o objetivo de organizar e oferecer maior comodidade e
segurança evitando que as motos ficassem estacionadas entre os carros. O espaço conta com tempo máximo de uso e é pago, democratizando ao
máximo as vagas existentes na região central e permitindo que mais pessoas ocupem a mesma diariamente. Apenas motofretistas e mototaxistas
cadastrados junto à Prefeitura podem acessar o local pelo tempo máximo de 5 minutos sem a necessidade de emissão de tíquete.
Para os donos de veículos, a novidade é que não é necessário expor o tíquete da Área Azul no painel do carro. Por ser online, ao fazer o registro da
placa e do setor nos parquímetros ou no sistema Vaga Inteligente, o uso do tíquete como comprovação de pagamento é totalmente dispensável. A
Estapar também oferece ao usuário a facilidade de registrar-se no sistema em qualquer lugar da Área Azul (pelos parquímetros ou pelo aplicativo).
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Características inovadoras, incomuns ou distintivas
A Estapar optou por uma gestão moderna do estacionamento rotativo com a universalização das formas de
pagamento. Hoje Juiz de Fora é uma das poucas cidades brasileiras com características de uma “smart city”
a uma região do Brasil que até então não contava com o pagamento mobile para a Área Azul. Os motoristas
dispões de Área Azul diurna e noturna com um sistema inédito no Brasil de emissão, renovação e
regularização do tíquete pelo aplicativo Vaga Inteligente, que ainda oferece a visualização das vagas em
tempo real nas ruas.

A equipe de fiscalização da Estapar conta com um software de gestão com tablets. O sistema permite a
leitura de placas dos veículos com a tecnologia OCR. Dessa forma é possível checar se o veículo está
registrado no sistema. Dois veículos de vídeo monitoramento da Área Azul equipados com tecnologia de
georeferenciamento das vagas intensificam o trabalho de fiscalização. Qualquer carro que não esteja
registrado no sistema da Área Azul de Juiz de Fora é imediatamente identificado e a informação é
transmitida em tempo real ao Poder Público, que toma as medidas cabíveis de acordo com a legislação
vigente. A presença do veículo nas ruas também contribui para a melhora do índice de respeito às regras de
estacionamento.
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Aplicativo Vaga
Inteligente:
mesmo modelo
de Juiz de Fora
foi implantado
em São Paulo
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Monitoramento e
fiscalização totalmente
automatizada com
sistema de vídeo
monitoramento móvel
– conhecido como LPR
(Licence Plate
Recognition), inédito no
Brasil
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Detalhe das
câmeras OCR
durante
monitoramento
na via
parquimetrada
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Detalhe do vídeo
monitoramento no carro de
fiscalização da Estapar
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Veículos
irregulares são
identificados e
as informações
enviadas para a
autoridade de
trânsito aplicar
as medidas
cabíveis

a

Central de
Monitoramento e
Controle
recebendo
informações da
posição das
agentes nas ruas
de Juiz de Fora.
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Pelo aplicativo motorista vê ocupação das ruas por setor; no detalhe o setor 33.

As linhas verdes mostram ruas com até 40% de ocupação de veículos, as amarelas com até 70%
e as vermelhas, com ocupação acima desse índice. No detalhe o setor 26.
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Emissão do tíquete pelo PDV portátil do agente da Estapar

Agente da Estapar durante fiscalização de ocupação das vagas
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Comunicação visual não interfere no desenho arquitetônico dos prédios históricos de Juiz de Fora

Detalhe do parquímetro, uma das formas de pagamento oferecidas pela Estapar
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Agente da Estapar orienta usuária com o pagamento no parquímetro

Pagamento com cartão recarregável
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Manutenção realizada
por equipe técnica da
Estapar em
parquímetro
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Usuário tem tempo
máximo para
utilização das vagas
públicas;
comunicação visual
informa as regras
de cada setor

