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RESUMO EXECUTIVO
EDIFÍCIO-GARAGEM ROBOTIZADO
O terreno de 1.300 m², localizado no centro de Florianópolis, onde normalmente caberiam menos de 50
veículos, abriga hoje um prédio de oito andares, além de térreo e subsolo, com capacidade para 256 vagas.
O primeiro Edifício-Garagem Robotizado do Brasil é operado por 19 robôs e quatro elevadores inteligentes que
recebem, armazenam e entregam veículos em até 1,9 metros de altura e 2,5 toneladas em no máximo 2
minutos, gerenciado de São Paulo por meio do control room, que garante a segurança e a eficiência da operação.
Os clientes contam ainda com o inédito serviço de reserva de vagas que pode ser feito pelo aplicativo Vaga
Inteligente, desenvolvido pela Estapar.
Os benefícios do projeto vão muito além da tecnologia de ponta empregada no local com uma visão diferenciada
sobre a eficiência e durabilidade. Trata-se de uma obra inovadora no País, que contou com boa parte de sua
produção no Estado de Santa Catarina tornando o serviço de estacionamentos um instrumento para a melhoria
da mobilidade urbana. O Edifício-Garagem Robotizado facilitará o fluxo de carros no centro da cidade, que agora
contam com mais vagas, ajudando a atrair mais consumidores e a movimentar a economia. O local também
conta com galeria de lojas e acesso direto a uma das principais ruas comerciais de Florianópolis. O EdifícioGaragem não gera ruído, nem poluentes, além de eliminar por completo as chances de batidas ou avarias.
O projeto, agrega pioneirismo, design sustentável, arquitetura que respeita o entorno e os mais avançados
equipamentos do mercado, desenvolvidos pela Estapar.

2. Informações de identificação:
Nome/assinatura de quem enviou o projeto: Estapar Estacionamentos
Proprietário: Estapar Estacionamentos
Arquiteto: Schneider | Martins Arquitetura
Empresa que gerencia o estacionamento: Estapar Estacionamentos
Outros parceiros envolvidos - Comunicação Visual: Soma Comunicação Visual
Fornecedor de Estação de Pagamento Automático e Totens de atendimento: Schalter
Fornecedor de equipamentos de robótica: Sew Euro-Drive

3.1 Questões operacionais
• Sistema de pagamentos: a comodidade oferecida ao cliente começa dentro de casa com o inédito serviço
desenvolvido pela Estapar, o aplicativo Vaga Inteligente. Com o app o usuário reserva vaga, torna-se
mensalista e paga o tíquete, além de traçar a rota até o Edifício-Garagem utilizando o mapa. O serviço
também mostra onde estão as outras unidades da rede de estacionamentos. O pagamento é com cartão de
crédito. A mesma funcionalidade está disponível no site da Estapar.
No Edifício-Garagem estão em funcionamento as estações de pagamento automático – EPA, que eliminam
as filas e também o atendimento convencional no caixa.
Clientes mensalistas podem solicitar o veículo diretamente através da EPA.
• Manutenção: realizada por dois técnicos de plantão especializados em robótica.
• Segurança: circuito fechado de TV com identificação de placas de veículos (License Plate Recognition LPR) e registro de horários em todas as entradas e saídas, além da impressão da placa no tíquete do
estacionamento. Tudo é gerenciado por um control room em São Paulo, incluindo as câmeras e o sistema de
segurança e o sistema de iluminação.
• Otimização e Flexibilidade de Uso: o Edifício-Garagem oferece como benefício direto o melhor
aproveitamento do espaço urbano, redução de ruído e de poluentes, já que os carros são estacionados com
o motor desligado. O sistema desenvolvido pela Estapar otimiza a ocupação e o controle do fluxo de
veículos no estacionamento.

3.2 Questões Funcionais
• Geometria: são 256 vagas distribuídas em oito andares do Edifício-Garagem. No espaço original, que
poderia abrigar um estacionamento padrão, caberiam menos de 50 veículos.
• Fluxo de Veículos: Todo o sistema é automatizado e o estacionamento robotizado elimina as chances de
batidas ou avarias. As vagas são operadas pelos 19 robôs e elevadores inteligentes que recebem,
armazenam e entregam os veículos. O sistema consegue guardar até três carros ao mesmo tempo e não
leva mais do que quatro minutos para acomodar cada automóvel em até 1,9 metros de altura e 2,5
toneladas. A entrega para o cliente ocorre em até dois minutos.
• Fluxo de Pedestres: sinalização do fluxo de pedestre no térreo, destacando-se das demais sinalizações
para evitar acidentes.
• Configurações de Entrada/Saída: Quando o usuário acessa o estacionamento, a placa do carro será
identificada pelo sistema LPR (License Plate Recognition). Ao entrar com o veículo na cabine, o motorista
checa se o freio de mão foi puxado. Depois, basta descer do carro e se dirigir para a estação de emissão do
tíquete, onde novamente o sistema confirmará a placa e se não há pessoas no interior da cabine onde o
carro se movimentará. Depois de checadas todas as informações, o sistema levará o veículo até um dos oito
andares do Edifício-Garagem. O sistema robotizado não estaciona o carro se alguém ficar dentro da cabine
já que o detector de presença impede o deslocamento.
Ao retornar para buscar o carro, o cliente paga o tíquete na estação de pagamento automático ou no caixa e
o próprio sistema já informa em qual cabine o veículo deverá ser retirado. Uma vez que o veículo tenha
chegado à cabine, o motorista abre a porta com o código de barras impresso no tíquete. Ao optar pelo
aplicativo Vaga Inteligente o cliente apenas escaneia o código do tíquete diretamente do celular no leitor da
cabine e aguarda a entrega do carro.

3.2 Questões Funcionais
• Iluminação interna: nas áreas de livre circulação foram utilizadas lâmpadas de alta eficiência LED (LightEmitting Diode), com redução no consumo de energia, de emissão de calor, melhor iluminação interna, alta
durabilidade, além da automação para o dia e noite. O teto foi pintado de branco, criando um ambiente
agradável e confortável. Nos oito andares onde os veículos são armazenados não há uso de energia elétrica.
• Outros: O control room em São Paulo coordena todas as atividades dos 19 robôs, de 4 elevadores e das 3
cabines onde os veículos são transportados. Os sensores detectam com laser as medidas, deslocamentos,
alturas e velocidade de aceleração e frenagem desses robôs que movimentam as bandejas responsáveis por
deslocar os veículos até as vagas distribuídas nos oito andares. Também parte do control room o
gerenciamento de todo o sistema de iluminação que permite a supervisão remota. Dessa forma o sistema
opera de modo automático de acordo com a necessidade de cada ambiente, otimizando ainda mais o
consumo de energia elétrica.
Parte dos equipamentos utilizados foi desenvolvida no Brasil e outra parte foi importada dos Estados
Unidos, Alemanha e Inglaterra. A estrutura metálica é nacional, produzida no estado de Santa Catarina.

3.3 Desenho Arquitetônico
• Aparência exterior: o projeto foi desenvolvido pelo escritório Schneider Martins Arquitetura de
Florianópolis. O prédio de oito andares, todo revestido em vidro, se destaca em meio à arquitetura histórica
da região central de Florianópolis, criando uma atmosfera de modernidade em meio ao conjunto de
edifícios que ajudam a contar a história da capital catarinense. O principal deles, de 1908, tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é a Catedral Metropolitana de Florianópolis,
localizada em frente ao Edifício-Garagem.
• Iluminação Exterior: realça a arquitetura histórica, observando a interface da Catedral Metropolitana de
Florianópolis, criando um ambiente agradável e que já virou referência na região central da cidade.
• Paisagismo: um jardim foi projetado na calçada do Edifício-Garagem justamente para harmonizar com
todo o Largo da Catedral na região central, uma dos pontos turísticos mais conhecidos de Florianópolis.
• Identificação de Entrada: Comunicação visual exterior identificando o Edifício-Garagem Robotizado. O
projeto arquitetônico, pioneiro no gênero em todo o Brasil, ganha especial destaque nos sistemas de
revestimentos externos, tornando-se um marco em uma das capitais mais modernas do Brasil.
• Elementos de Arte e Gráficos: A sala de espera oferece TV, jornais, café, wi-fi, sofás, tudo isso em um
ambiente climatizado e agradável, além de equipe exclusiva de atendimento. O design do ambiente
demonstra modernidade e agilidade com peças contemporâneas e aconchegantes.

3.4 Facilidades ao Usuário
• Segurança: O Edifício-Garagem Robotizado conta com sistema de detector de presença, alarmes,
monitoramento com leitura de placas de veículos e sistema fechado de TV conectado ao control room,
localizado em São Paulo.
Por não haver contato do veículo com outros usuários, manobristas ou pessoas que possam acessar o
estacionamento a qualquer hora, o Edifício-Garagem Robotizado é o modelo mais seguro para a guarda do
veículo. O cliente entrega o veículo sempre trancado e ninguém tem acesso durante a estadia.
• Áreas Comuns ou de Circulação:
O acesso de pedestres é identificado no solo sem que haja pontos de conflito com os veículos, que são
manobrados por robôs dentro das cabines.
• Localização (Pedestre/Veículos) – Foi projetado um acesso direto da recepção do Edifício-Garagem por
meio de escada rolante para a galeria de lojas localizada no subsolo e com acesso para a região mais
movimentada do comércio de Florianópolis.

• Facilidades aos Usuários – serviços agregados, lavagem de veículos, etc.
O sistema é totalmente intuitivo e autoexplicativo sem oferecer qualquer tipo de dificuldade ao usuário que
procura uma vaga de estacionamento e utiliza o Edifício-Garagem Robotizado. Neste modelo é importante
apenas que o cliente saiba onde vai deixar e onde vai retirar o veículo, já que todo o procedimento é
automatizado.
A Estapar também disponibiliza estações de pagamento automático para evitar que o cliente perca tempo
em filas. Se preferir, o cliente já sai de casa com a vaga reservada pelo aplicativo Vaga Inteligente.

3.5 Características inovadoras, incomuns ou distintivas (máximo: 20 pontos)
Menos espaço e mais vagas - Uma das grandes vantagens do estacionamento robotizado é o espaço. O número
de vagas em relação ao espaço físico é entre 30% e 40% superior, no caso do Edifício-Garagem, na comparação
com estacionamentos convencionais.

Eliminação de riscos - O acesso dos usuários se limita à entrada do Edifício-Garagem, sem haver qualquer tipo de
contato com os veículos estacionados nos andares superiores. Não há risco de furto, roubo, colisão, danos ou
avarias de qualquer gênero, resultando em economia na operação. Esse aspecto positivo, no futuro, poderá
contribuir para a redução de custos com o seguro dos estacionamentos. O Edifício-Garagem Robotizado de
Florianópolis não conta com manobristas.
Sustentabilidade - Nos oito andares do Edifício-Garagem Robotizado as vagas não precisam ser iluminadas, pois
somente os robôs se movimentam pelo local.
O sistema de exaustão é reduzido, uma vez que os veículos são deslocados enquanto estão desligados,
contribuindo diretamente para a redução do nível de emissão de CO2 e outros poluentes.

Detalhe da arquitetura moderna que destaca o Edifício-Garagem entre os prédios do centro da capital catarinense

Fluxo de veículos dentro do Edifício-Garagem Robotizado

Entrada de veículos: motorista vai direto para a cabine livre

Entrada de pedestres

Entrada das cabines: comunicação visual é intuitiva

Motorista é instruído pela comunicação visual sobre os procedimentos de entrada na cabine

Dentro da cabine motorista é orientado sobre os procedimentos que devem ser adotados antes do veículo ser estacionado pelos robôs

O carro deve estar trancado e com o freio de mão puxado para que a plataforma inicie o procedimento de estacionamento em
um dos oito andares do Edifício-Garagem

Tíquete é impresso em terminal de atendimento no processo de check in

Veículo estacionado por robôs no Edifício-Garagem de Florianópolis

Ao retornar para buscar o carro, cabine é aberta
automaticamente após o tíquete pago ser escaneado no
leitor

Sala vip: tempo de espera para chegada do veículo é de cerca de dois minutos

Aplicativo Vaga Inteligente

Comodidade em um só lugar: Edifício-Garagem tem galeria de lojas e acesso direto para uma galeria de lojas no subsolo
e para as ruas mais movimentadas do comércio em Florianópolis

