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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. 
  
Com sua experiência e conhecimento acumulados nos últimos 36 anos, a Estapar implementou em Piracicaba 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. Piracicaba tem 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. O modelo reúne ainda as 
facilidades dos sistemas pay by plate para controlar o tempo de estacionamento na Zona Azul, colaborando diretamente com o índice de respeito do uso das 
vagas.  
  
Uma inovação pioneira na cidade foi a criação do conceito “Control Room”, de onde toda a operação é monitorada em tempo real e de forma online, garantindo a 
eficácia e o controle da operação da Zona Azul. O “Control Room” recebe informações de todos os dispositivos que estão nas ruas, sejam eles: parquímetros, 
tablets dos agentes de fiscalização, o sistema de vendas de tíequetes nos pontos de vendas (PDV), as informações dos usuários pelo aplicativo e os dados 
capturados pelos veículos de monitoramento. 
 
Os agentes e o carro de monitoramento coletam todos os dados dos veículos e enviam as informações a Central de Monitoramento como as imagens da placa, a 
foto panorâmica do local, a regra que foi infringida e a geolocalização. Basicamente tudo que é necessário para gerar uma autuação.  
  
A empresa usa tecnologia de ponta, incluindo as mais atuais soluções de hardware e software, e hospedagem na nuvem, “Control Room” é o responsável  pela 
otimização de toda a operação, incluindo as rotas dos agentes e veículos de fiscalização, as coletas de moedas dos parquímetros e a manutenção de todos os 
equipamentos instalados em vias públicas. 
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2. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO: 
 

 
a. Nome/assinatura de quem enviou o projeto: Estapar - Zona Azul Digital. 

 
b. Proprietário:  Estapar Estacionamentos. 

 
c. Arquiteto/Designer/Engenheiro: Engº Marcos Brandão; Engº de Telecomunicação Jorge Ferreira; Arquiteta Priscila Pereira. 

 
d. Consultores: Adelcio Antonini. 

 
e. Incorporadora: Não se aplica. 

 
f. Construtora: Não se aplica. 

 
g. Empresa que gerencia ou operadora de Estacionamento: Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda. 

 
h. Fornecedor de Equipamentos/Leitores/Tickets e Consultor de Tecnologia: Parquímetros Digicon e Área de Tecnologia da 

Estapar. 
 

 



3.1 QUESTÕES OPERACIONAIS 
 
Sistema de pagamentos : A empresa 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 Piracicaba ou visitante. Os usuários podem optar por qualquer um dos seguintes meios 
de pagamentos: 
  
1 - Por Smartphones com o aplicativo Vaga Inteligente, desenvolvido pela Estapar, que permite a emissão, renovação e regularização do tíquete pelo 
celular: 
-Disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos; 
-Pagamento com cartão de crédito ou utilizando-se da carteira virtual da Estapar; 
  
2 - Terminais digitais multivagas (parquímetros) – sistema Pay by Plate – teclado alfanumérico para digitação da placa do veículo: 
-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  
-Aceitação de cartões de crédito e débito diretamente no parquímetro, já em piloto em outras cidades em que a Estapar atua; 
  
3 - PDV portátil das agentes da Estapar com pagamento em Dinheiro;  
-Diversidade de formas de pagamento, garante que o motorista não tenha dificuldades para registrar-se no estacionamento rotativo, universalizando os 
meios de pagamento.  
 
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 e transações. 
Por meio do sistema de gerenciamento Park Manager as informações são enviadas à Central de Operações da Prefeitura, 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 o acompanhamento na Central de Operações da Estapar. 
 



Segurança:  
O sistema Park Manager implementado em Piracicaba 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 Piracicaba. Entre os dados gerados 
diariamente estão: 
  
 Receita de todos os meios de pagamento; 
 Estatísticas de tíquetes emitidos por períodos e/ou parquímetros; 
 Monitoramento das atividades e posicionamento georreferenciado dos agentes da Estapar e a imagem dos veículos estacionados com identificação das placas (OCR), 

georreferenciamento da posição em que o veículo se encontra estacionado e foto panorâmica do local.   
 Posicionamento georreferenciado dos veículos de fiscalização; 
 
Otimização e Flexibilidade de Uso – Para operação 
 Possibilidade de configurar os períodos em que o Zona Azul é válido, exemplo nos dias em que o Zona Azul não funciona; 
 Possibilidade de configurar tarifas diferentes por perímetro, quarteirão ou até parquímetro; 
 Possibilidade de cadastramento de regras por região, como por exemplo: cartão morador; 
 Possibilidades de alterar tarifas e regras de cobrança em tempo real, uma vez que todos os parquímetros estão conectados a central de operações; 
 Possibilidade de visualização em mapa da concentração de usuários por região (parquímetro); 
 A plataforma sistêmica já está preparada para a aplicação da cobrança de tarifas dinâmicas, de acordo com horários ou ocupação, considerando que todos os dados de uso 

de vagas já são concentrados no sistema do “Control Room”; 
 
Otimização e Flexibilidade de Uso – Para usuário 
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 Piracicaba; 
 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 app consegue renovar o uso da vaga; 
 Com o aplicativo é possível localizar onde o veículo foi estacionado na Área Azul por meio do GPS. 
 



3.2 QUESTÕES FUNCIONAIS 
 
Este critério mede os diferentes aspectos no escopo básico de desenho e layout das instalações, incluindo: 
 
Fluxo de Veículos: A Zona Azul de Piracicaba recebe aproximadamente de 219 mil veículos por mês. 
 
Outros: O estudo de área para implementar a Zona Azul em Piracicaba levou em consideração os trechos mais críticos da zona urbana, principalmente na região que 
concentra os comércios, bancos, serviços e órgãos públicos. 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. A implantação do “Control Room” na sede da prefeitura de Piracicaba, a partir de onde os agentes de 
trânsito conseguem monitorar e autuar em tempo real, garante o efetivo controle da rotatividade. Isso é possível, porque todas as informações captadas pelos veículos de 
monitoramento e agentes de fiscalização são enviadas a Central de Fiscalização da Prefeitura, na qual o sistema já agrupa e indica ao fiscal de trânsito que existe uma 
irregularidade com uma determinada placa e, inclusive, indica o tipo de irregularidade (veículo sem tíquete ativado ou permanência superior ao tempo máximo 
permitido). O agente de fiscalização tem, além de todas as informações de local, acesso as fotos da placa e panorâmica, indicando onde o veículo está estacionado.  
 
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 
pouco espaço que sobra para o estacionamento está localizado nas vias mais movimentadas. Com a instalação da Zona 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. 
 
 
3.3 DESENHO ARQUITETÔNICO 
 
Este critério avalia o estacionamento como um “edifício” no seu contexto natural. Devido ao tamanho físico das estruturas de estacionamentos, é importante avaliar seus 
elementos de desenho arquitetônico, incluindo: 
 
Identificação de Entrada: Foram instaladas 530 placas na área parquimetrada que informam ao usuário que naquele local é necessário emitir o tíquete. 
 
Elementos de Arte e Gráficos: A pintura feita nas ruas para sinalizar as vagas é realizada pela Estapar. A empresa mantém a manutenção constante nos locais. 
 



3.4 FACILIDADES AO USUÁRIO  
 
Este critério mede as facilidades presentes que se referem aos diferentes grupos de usuários das instalações. Estes são identificados como 
clientes, pedestres e funcionários. Características especiais incorporadas para o conforto e a conveniência devem incluir: 
  
 Segurança: 
A Zona Azul implementada na cidade não permite que o usuário estacione no mesmo trecho por um período que exceda o tempo máximo 
regulamentado, ou seja, ele só pode ficar no mesmo local no máximo por até duas horas. 

  
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 Piracicaba reúne as facilidades do sistema pay by plate, inédito no Brasil esse modelo de 
serviço de estacionamento rotativo controla o tempo de estacionamento na Zona Azul. Antes de estacionar, o usuário deve digitar a placa 
do veículo para que possa emitir o tíquete, coibindo fraudes, antes comuns com o sistema de cartelinhas e garantindo total transparência 
ao Poder Público. 

  
 Facilidades aos Usuários: 
Estapar oferece diferentes tecnologias de controle e meios de pagamento em um único sistema. Para os donos de veículos, a novidade é 
que não é necessário expor o tíquete da Zona Azul no painel do carro. Por ser online, ao fazer o registro da placa nos parquímetros ou no 
sistema Vaga Inteligente, o uso do tíquete com a comprovação de pagamento é totalmente dispensável, porque o próprio agente, ao 
consultar online a placa do veículo, possui todas as informações referentes ao pagamento e horário de início de utilização da vaga. A 
Estapar também oferece ao usuário a facilidade de registrar-se no sistema em qualquer lugar da Zona Azul (pelos parquímetros ou pelo 
aplicativo). 



3.5 CARACTERÍSTICAS INOVADORAS, INCOMUNS OU DISTINTIVAS 
 
 A Estapar optou por uma gestão moderna do estacionamento rotativo com a universalização das formas de pagamento. Hoje, 

Piracicaba é uma das poucas cidades brasileiras com características de uma “smart city” aplicadas a uma região do país que até então 
não contava com o pagamento mobile para a Zona Azul. Os motoristas dispõem de Zona Azul com um sistema inédito no Brasil de 
emissão, renovação e regularização do tíquete pelo aplicativo Vaga Inteligente. 

 
 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 Zona Azul equipados com câmeras, iluminadores infra-vermelho, sistema de LPR (License 
Plate Recognition), câmeras panorâmicas e tecnologia de georreferenciamento das vagas ampliam o trabalho de fiscalização. A 
presença do veículo nas ruas também contribui para a melhora do índice de respeito às regras de estacionamento. 

 
 Todas as informações captadas pelos veículos de monitoramento são enviadas a “Control Room” da Prefeitura, onde os algoritmos do 

sistema são capazes de agrupar e indicar ao fiscal de trânsito que existe uma irregularidade com uma determinada placa e, inclusive, 
indica qual o tipo de irregularidade. O agente de fiscalização tem, além de todas as informações de local, acesso as fotos da placa e 
panorâmica indicando onde o veículo está estacionado. A conversão em autuação se faz através de uma simples confirmação, 

conforme exigido pela portaria em vigor e determinação da Prefeitura.   



Imagens 

Zona Azul de Piracicaba 



Central de Monitoramento e Controle recebendo informações dos veículos estacionamentos na Área Azul 



Veículos  irregulares são  identificados e as informações enviadas para a autoridade de trânsito aplicar as medidas 
cabíveis 



Monitoramento e  fiscalização totalmente  automatizada com  sistema de vídeo  monitoramento 
móvel – conhecido como LPR  (Licence Plate  Recognition), inédito no  Brasil 

 



Veículo da Estapar que realizar o monitoramento e  fiscalização totalmente  automatizada com  
sistema de vídeo  monitoramento móvel 



Detalhe das câmeras OCR durante monitoramento na via parquimetrada 



Agente da Estapar durante fiscalização de ocupação das vagas 



Emissão do tíquete pelo PDV portátil do agente da Estapar 



Tela do sistema da Central de Monitoramento  



Dados que os agentes têm do veículo capturado pelo carro de monitoramento como as fotos 
da placa, a foto panorâmica do local, a regra que foi infringida e a geolocalização 



Central de Monitoramento recebendo informações da posição das agentes e parquímetros nas ruas de Piracicaba 



Visão panorâmica do monitor com a Central de Monitoramento com as informações das ruas de Piracicaba 



Central de Monitoramento com dados de operações realizadas 


