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RESUMO

Este projeto tem como objetivo principal mapear o número de vagas em um estacionamento e informar os seus usuários a disponibilidade ou não 
delas. Substituindo o modelo tradicional, a mão de obra, este projeto informa via internet o status de todas as vagas em um estacionamento 
evitando que o motorista manobre seu carro no estabelecimento sem vagas disponíveis. Em faculdades este projeto será uma ferramenta 
importante para solucionar parcialmente, ou até completamente, os atrasos de funcionários caso a oferta deste serviço seja menor que a 
demanda. Com o crescimento dos veículos particulares na cidade de Belém, faz-se necessário que os estabelecimentos ofereçam, a seus 
funcionários e consumidores, locais apropriados para guardar seus veículos. Contudo estas ofertas nem sempre suprem a demanda, criando 
transtornos quanto a disponibilidade de vagas para seus veículos. O modelo tradicional requer um funcionário para verificar e informar os status 
de vagas em estacionamento, o qual gera um custo aos proprietários, principalmente em períodos noturnos, já que é preciso pagar salário. A 
proposta apresentada por este projeto é um protótipo que substitua essa mão de obra e otimize este serviço, informando via internet a 
disponibilidade de vagas em um determinado estacionamento. O protótipo utilizará como base o módulo Esp8266 Nodemcu que é composta por 
um microcontrolador já integrado nativamente a uma adaptador Wifi. Para determinar se a vaga de estacionamento está ou não ocupada serão 
utilizados sensores de presença que indicaram o status da vaga. As informações serão alimentadas em um banco de dados MySQL. Será 
desenvolvido um WebService que disponibilizará as informações para que um aplicativo desenvolvido para a plataforma Android possa exibir aos 
usuários quais vagas estão disponíveis. O monitoramento de vagas, oferecido por este protótipo, irá relatar informações importantes para o 
planejamento de seus usuários. Através de um banco de dados as informações estarão disponíveis, deixando claro os horários em que as vagas 
não suprem a procura. O projeto deixara também informações disponíveis na internet, os status das vagas no estacionamento, podendo ser 
acessado via celular, tamanha ferramenta irá evitar manobras desnecessária no interior do estacionamento, atitudes que em alguns casos geram 
acidentes e danos ao patrimônio e aos demais veículos.
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