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RESUMO   

Com a evolução tecnológica entramos na era do conhecimento em que a 

informação é considerada peça chave nos processos das organizações. Dessa 

forma, a integridade e o controle dos processos tornaram-se imperativo no 

ambiente gerencial. Observando essa fragilidade no atual sistema de 

estacionamentos zona azul, e aliando-se às tecnologias dos aparelhos de 

celulares, um novo modelo de gerenciamento é apresentado com revoluções de 

mobilidade que atingem os usuários e as entidades envolvidas.  

Palavras-chave: Estacionamentos zona azul, tecnologia celular, sms, wap.                             
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ABSTRACT    

With technological developments entering the era of knowledge where the 

information is considered a key in the processes of organizations. This way, the 

integrity and control of the processes have become imperative in environment 

management. Noticing the weakness in the current “Zona Azul” parking area and 

combining to the technology of equipment for cell phones, a new model of 

management is presented with revolutions that affect users and the entities 

involved.   

Keywords: “Zona Azul” parking area, mobile technology, sms, wap.                             
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1. INTRODUÇÃO  

Entende-se como Zona Azul, o estacionamento rotativo pago, criado em 

30/12/1974, através do Decreto 11.661, com o objetivo de promover a 

rotatividade das vagas existentes em regiões metropolitanas do Brasil, 

disciplinando o espaço urbano e permitindo maior oferta de estacionamento. São 

encontrados em áreas muito movimentadas, na qual a rotatividade é muito 

importante para que suporte a demanda de veículos.  

Para a identificação dos estacionamentos Zona Azul, são utilizadas placas 

compostas com placas de padrão único, feita de fibra de vidro e layout 

simplificado, para a fácil assimilação por parte dos usuários e turistas. As placas 

apresentam vida útil de aproximadamente 15 anos, conforme Figura 1.               

Figura 1. Placa do estacionamento Zona Azul em 2008.    

Atualmente o controle para a compra do uso do estacionamento é feito 

através de bilhetes tipo “raspadinhas” (ver figura 2), tendo o custo de 1 (um) real 

por unidade, em 2008. Os campos de dia mês e horário devem ser raspados, e 

os usuários só preenchem de caneta, o campo onde é indicado para a placa do 

veículo. O cartão também possui marcas de segurança e outras camadas de 

cores, para evitar falsificações.         
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Figura 2. Bilhetes “raspadinhas”.   

O horário de funcionamento é das 8h às 18h de segunda a sexta-feira e das 

8h às 12h aos sábados, sendo o tempo de permanência variando de 2 (duas) a 5 

(cinco) horas no máximo.  

Há 34 anos desde a criação desses estacionamentos especiais, não houve 

do ponto de vista tecnológico, nenhum desenvolvimento. Foram percebidas 

algumas alterações discretas no seu formato original, como por exemplo, a 

gratuidade para pessoas com idade superior a 60 anos mediante prévio cadastro 

na prefeitura. As mudanças não acompanharam o ritmo da atual realidade das 

cidades metropolitanas do Brasil, tornando o sistema ultrapassado para as atuais 

necessidades dos usuários. 

Os usos de bilhetes geram inconvenientes. Entre eles o fato de não se poder 

utilizar os minutos restantes, nos casos em que o usuário não gastar todo o 

tempo habilitado. Trocar o bilhete no painel do carro, para a renovação da 

licença, também se constitui em uma inconveniência. 

Um dos problemas está no gerenciamento das vendas dos bilhetes, que 

atualmente vem sendo feita pelos ambulantes, os famosos “flanelinhas” e pelos 

comerciantes legais credenciados. O fato de não haver pontos fixos de venda da 

própria prefeitura, facilita a ação dos “flanelinhas” na cobrança de um ágio sob o 

preço tabelado pela prefeitura, ocasionando um aumento do comércio paralelo na 

cidade. Uma das causas disso esta na dificuldade em se obter uma licença para 
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a venda legal dos bilhetes zona azul, pois a prefeitura exige inúmeros 

documentos além de um bom tempo de praça, inibindo dessa forma os 

comerciantes que pretendem se tornar um credenciado do sistema zona azul. 

Como conseqüência, os usuários do serviço acabam comprando dos “flanelinhas” 

pela facilidade em encontrá-los, pagando geralmente pelo bilhete, o dobro do 

preço dos credenciados, fazendo com que exista um sentimento de rivalidade 

entre os ambulantes e os credenciados.    

Além disso, mesmo com os sistemas de segurança, ainda é possível 

encontrar pelas ruas cópias falsificadas desses bilhetes, segundo dados da CET-

SP.     

Na cidade do Recife, segundo dados de 2008 da prefeitura, existem mais de 

3600 pontos de estacionamentos Zona Azul. O número de fiscais existentes para 

o controle das horas e aplicação de multas aos usuários, não são suficientes. 

Apesar de ser trivial sua fiscalização, os funcionários da prefeitura não 

conseguem ter o controle total dos carros estacionados. Isso afeta o princípio 

básico desse tipo de estacionamento, que é a rotatividade.                      
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2. DESENVOLVIMENTO    

O motorista brasileiro dos dias de hoje, tem um perfil bem diferente de 

décadas atrás, quando enfrentava naquela época um trânsito bem menos 

caótico, e a sociedade junto com o mercado de trabalho, não pressionava tanto 

pela necessidade de comunicação e interação, independente do local e hora em 

que a pessoa estivesse naquele momento. Segundo dados da Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL), a base de linhas de celulares em uso no país 

em janeiro do ano de 2008, somou 122,86 milhões. Uma expansão de cerca de 

22% sobre o número registrado no mesmo mês do ano passado. Se seguirmos a 

esse ritmo, em menos de 5 anos teremos mais linhas de aparelhos celulares do 

que a população brasileira inteira. É a evolução tecnológica permitindo que cada 

vez mais a conectividade móvel esteja presente no cotidiano dos brasileiros.  

Segundo FERRARI (2007), continentes como a Europa e Ásia têm índices 

altíssimos de aparelhos celulares per capita: em alguns países, como Finlândia e 

Japão, esse índice supera um celular por pessoa. Até paises da África e do 

Oriente Médio estão sendo subitamente alçados para o século XXI com a 

introdução da telefonia digital móvel. No Brasil, desde o lançamento do primeiro 

celular analógico, que começou a funcionar no país em 1990, o telefone celular 

passou de um artigo de luxo para um bem de consumo popular, presente em 

todas as camadas da sociedade. 

As cidades metropolitanas do Brasil em sua maioria são localizadas em 

regiões propícias a implantação de tecnologias sociais. Pontos estratégicos de 

fácil absorção para novas tecnologias, como o que ocorre na cidade do Recife, 

Pernambuco. Lá é onde se localiza o Porto Digital, um dos maiores parques 

tecnológicos urbanos do Brasil, tanto em faturamento bruto como em número de 

empresas.  

Observando também o dia a dia dos motoristas dessas cidades, percebemos 

a significativa quantidade de motoristas habilitados munidos de aparelhos 

celulares. Em sua maioria, são empresários e comerciantes que precisam de 

agilidade e praticidade no trânsito, e quanto menos tempo se perder, melhor.  

Existe dessa forma, uma necessidade de implantação de um sistema mais 

prático e funcional para os que utilizam dos estacionamentos zona azul da 

cidade, tão disputados no dia a dia.  Uma forma que seja prática para o usuário 
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na compra da licença para estacionar, como para a prefeitura na fiscalização e 

gerenciamento das infrações. Por essas razões, o meio escolhido foi com o uso 

de aparelhos celulares. 

A base da solução está focada no gerenciamento das licenças dos 

estacionamentos zona azul, que inclui os processos de cadastro, compra, 

ativação, interrupção e fiscalização, com o uso do Short Message Service (SMS) 

e do Wireless Application Protocol (WAP), disponível em telefones celulares 

digitais. O serviço de SMS também conhecido vulgarmente de “Torpedo”, 

possibilita o envio de mensagens curtas de texto pelos celulares, enquanto o 

WAP mostra uma interface parecida com os sites tipo Hyper Text Transfer 

Protocol (HTTP) dos computadores de mesa desktops, possibilitando a 

comunicação entre o aparelho móvel e a operadora de telefonia. De acordo com 

FERRARI (2007), essas tecnologias no Brasil já surgiram desde quando as 

operadoras de telefonia móvel passaram a oferecer sistemas digitais como as 

redes TDMA, CDMA e pouco mais tarde o GSM. Entretanto, o WAP ainda era um 

sistema lento, monocromático e tarifado por minutos de navegação, ou seja, 

longe de ser “a” internet móvel. Após projetos de marketing e avanços 

tecnológicos, as operadoras no ano de 2000 criaram uma pequena bolha da 

internet móvel com a criação de serviços de notícias no celular. Hoje em dia 

oferecem serviços de navegação móvel com a 3G digital de banda larga, 

passando a explorar agora o WAP, como difusora de conteúdo.  

Os usuários, portanto, ao invés de utilizar os bilhetes “raspadinhas”, eles 

utilizariam os próprios aparelhos celulares, acionando o serviço através de um 

número SMS específico ou pelo portal WAP da solução.  

Os processos de cadastros, compras, ativações, interrupção e fiscalização do 

serviço são descritos da seguinte forma:  

2.1 CADASTRO 

Quando o usuário vai usar pela primeira vez os serviços da solução, é preciso 

que antes ele faça um cadastro, informando seus dados pessoais, identificação 

da(s) placa(s) de seu(s) veículo(s) e o número do seu celular habilitado. Para isso 

estão disponíveis dois meios: via site HTTP da solução ou diretamente nos 

estabelecimentos dos credenciados da solução, onde lá se encontram aparelhos 

com acesso via WAP, sendo possível acessar o endereço do portal da solução. 
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Feito o cadastro, é necessário esperar a confirmação feita pelo sistema da 

solução, que é feita via mensagem de texto SMS ao celular do usuário.          

Caso o usuário não receba a confirmação, será necessário que ele entre em 

contato com sua operadora de telefonia sobre a possível causa do problema. 

Depois da confirmação, para os usuários que realizam o cadastro pelo site HTTP, 

é disponibilizada para ele a impressão de um código de barras temporário, a ser 

fixado no pára-brisa pelo lado interior do automóvel. Esse código de barras será 

importante para a fiscalização que será abordada mais adiante. O modelo 

definitivo (ver Figura 3) será entregue via correios sem custos de entrega. Para 

os que optarem por fazer o cadastro com os credenciados, a entrega dos códigos 

de barras será feita na mesma hora.  

 

Figura 3. Código de barras.   

2.2 COMPRA 

Feito o cadastro, o usuário agora vai estar habilitado a comprar créditos e 

para isso ele terá 2 (duas) opções: via WAP ou via SMS. Pelo primeiro modo o 

usuário deverá acessar o mesmo endereço WAP do cadastro, usando seu 

aparelho de celular ou através de aparelhos chamados pda´s ou Personal Digital 

Assistant, que são verdadeiros computadores portáteis instalados nos 

estabelecimentos dos credenciados. Devendo ser informado o valor a ser 

debitado. 

Usando o SMS, a compra será feita através do número 88. No corpo da 

mensagem assim como no modo WAP, deverá ser descrito o valor a ser debitado. 

Novamente a confirmação por parte do sistema da solução se faz necessário. E 

em caso de não recebimento, uma comunicação à operadora de telefonia se faz 

necessária, pois os créditos a serem debitados em celulares pré-pagos 

dependem de uma quantidade mínima na conta do usuário, e em celulares pós-

pagos dependem da sua regularidade na operadora. 
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2.3 ATIVAÇÃO 

Para os usuários que já possuem o cadastro e créditos na solução, a ativação 

do serviço poderá ser iniciada a qualquer momento, pelos mesmos meios do 

cadastro e compra: WAP e SMS. Via WAP através do endereço do portal WAP e 

via SMS através do número 89 + XX. Esses dois últimos dígitos se referem ao 

código de área da solução, para facilitar na localização do veículo e 

consequentemente no gerenciamento do sistema. Nas duas formas, deverá ser 

descrito o valor a ser debitado. Imediatamente o sistema de contador do tempo 

implantado no Data Center da solução, será automaticamente acionado, 

realizando o serviço de avisos, através de mensagens de texto para o usuário, 

sempre que faltar os últimos 10 minutos restantes da licença adquirida. Mostrado 

o aviso, será oferecida uma opção de renovação da licença por mais 1 ou 2 

horas. Obviamente apenas será concedida essa renovação, se o tempo máximo 

não estiver extrapolado e nos casos de celulares pré-pago, se houver créditos.  

2.4 INTERRUPÇÃO 

Para interromper o contador de tempo do uso da licença, pode-se utilizar o 

número SMS 90, ou o portal wap da empresa. Dessa forma não serão 

desperdiçados os créditos restantes, podendo posteriormente ser utilizados. 

Diferentemente do que ocorre no sistema zona azul atual, quando os minutos 

restantes da licença adquirida, não pode ser utilizada numa posterior 

oportunidade. Nesta solução, o usuário paga apenas pelos minutos que foram 

utilizados. 

A Figura 4 a seguir, apresenta o fluxograma dos serviços de todos os 

processos descritos anteriormente:  
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Figura 4. Fluxograma dos serviços.  

2.5 FISCALIZAÇÃO 

As fiscalizações serão feitas pelos fiscais da solução através de Pda´s (ver 

Figura 5). Segundo MULLER (2002), esses aparelhos são verdadeiros 

computadores com dimensões reduzidas, com rede sem fio embutida, tela 

colorida, sistema operacional. Podem ser equipados com recursos de 

comunicação SMS, e-mail, navegação web, câmera digital e função scanner.  

A cada leitura no código de barras do veículo estacionado, através da 

tecnologia WAP é feita uma conexão ao Data Center da solução, onde a consulta 

ao sistema retornará a situação atual do cada veículo inspecionado. Além dessa 

fiscalização, o sistema também alertará automaticamente, cada veículo que 

extrapolar o tempo da licença permitida via SMS para os PDA´s dos fiscais, que 

abrangem a área correspondente do veículo infrator. Em caso de infração, a 

autuação será feita on-line e impressa a notificação de infração usando uma 

impressora térmica, a ser afixada no pára-brisa do veículo para conhecimento do 

motorista. 
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Figura 5. PDA com recurso de scanner.  

As cobranças dos serviços da solução aos usuários, serão feitas com o uso 

das parcerias com as operadoras de telefonia. Através de descontos nos créditos 

dos usuários com as operadoras para os usuários que possuem o plano pré-pago 

dos celulares. Já para quem possui o plano pós-pago, a cobrança será feita e 

discriminada na conta mensal. A confiabilidade das operações é também um 

importante benefício proporcionado pelas operações eletrônicas. Todos os 

cálculos e controles são feitos eletronicamente, o que dá mais segurança ao 

poder público municipal. O sistema pode ser facilmente auditado pelo poder 

público municipal e garante total integridade de informações e da receita. 

A cada geração de infração por parte dos usuários do serviço, serão 

disponibilizados via link dedicado essas informações à prefeitura da cidade, 

sendo controlada pela CTTU – Companhia de Trânsito Urbano da cidade. Os 

links de conexão e os principais equipamentos necessários para o funcionamento 

da solução, são explicados a seguir, podendo ser observados na Figura 6.  

 

Figura 6. Arquitetura funcional. 
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Comunicação: Operadoras de telefonia  EMPRESA – SOLUÇÃO 

Conexão via link Frame Relay dedicado de 2 MB com as operadoras de 

telefonia móvel. Esse link logicamente irá trafegar pela internet 

representada na Figura 9 como uma nuvem. A escolha pelo uso do Frame 

Relay foi por ser na sua essência segundo TANENBAUM (2003), uma rede 

orientada a conexões sem controle de erros e sem controle de fluxo, 

oferecendo dessa forma baixos retardos, transparência a protocolos, 

alocação dinâmica da banda, e também por permitir a integração de dados 

e voz. Além disso, de acordo com BRASIL (2000), o fato de o Frame Relay 

garantir uma taxa de transferência mínima em cada circuito virtual, permite 

à empresa uma segurança adicional quanto à disponibilidade da rede.  

 

Comunicação: EMPRESA – SOLUÇÃO  CTTU 

Conexão via link Frame Relay dedicado de 1 MB com a CTTU. Através 

dele serão enviados os dados das autuações realizadas para o banco de 

dados da companhia.                             
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3. CONCLUSÃO  

Devida à notória falta de um sistema de informação no atual modelo de 

estacionamentos zona azul das cidades metropolitanas, e pelo não cumprimento 

de uma maior agilidade no principio de rotatividade desse tipo de 

estacionamento, o uso de tecnologias disponíveis em celulares é uma alternativa 

a título de renovação e desenvolvimento ao atual sistema. Mas o maior valor 

agregado que essa solução pode trazer esta no controle de todos os processos 

do sistema, que vai desde o cadastro dos usuários até a interrupção do serviço.                              
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