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Resumo: Este artigo apresenta um sistema para identificar as condições disponíveis para o 
estacionamento de um veículo automotor em uma vaga. Ele é parte de um projeto mais amplo que 
pretende desenvolver um sistema de estacionamento automático de veículos. Neste problema há 
necessidade de se verificar o espaço disponível na vaga, a distância entre a lateral do veículo e o 
limite da linha de estacionamento, as dimensões e a capacidade de manobra do veículo para que se 
definam as manobras a serem executadas. A estratégia de controle do estacionamento não faz parte 
do escopo deste trabalho.   
 
Palavras-chave: Estacionamento assistido de veículos.  Estacionamento automático de veículos. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 A automação das atividades rotineiras 
do ser humano tem sido uma constante na 
história da humanidade. Tudo que pode ser 
resolvido por um conjunto finito de regras ou 
possa ser modelado matematicamente é alvo 
dos sistemas de automação. Já se conseguiu 
um alto nível de automação na condução de 
diversos meios de transporte tais como navios, 
aviões e trens. Entretanto, o automóvel ainda 
carece de sistemas que ajudem a conduzí-lo e 
estacioná-lo com segurança no trânsito das 
grandes cidades. O que se propõe neste 
projeto é estabelecer as bases para um 
projeto maior de condução e estacionamento 
automático de veículos automotores.  
O problema de estacionamento de um veículo 
automotor envolve uma série de sub-
problemas entre eles a determinação das 
condições da vaga disponível, capacidade de 
manobra do veículo, estratégia de controle e 
instrumentação do veículo. O presente projeto 
abordará o problema da determinação das 
condições da vaga disponível. A solução deste 
problema requer a escolha e o posicionamento 
adequado de sensores para medição de 
distâncias com veículos em movimento. Feita 
a determinação das condições de 
estacionamento, que dependem das 
dimensões do veículo e de sua capacidade de 
manobra, o sistema deve indicar para o 
motorista, através de um sinalizador, se há ou 
não possibilidade de estacionar o veículo na 
vaga escolhida. 
O desenvolvimento da indústria 
automobilística, o conseqüente barateamento 
no custo dos automóveis e a facilidade ao 
acesso destes acabarão gerando uma 
demanda maior de estradas, tanto em 

rodovias como em centros urbanos. Essa 
demanda, dificilmente atendida em países 
menos desenvolvidos, acaba por ocasionar 
distúrbios nos trânsitos das áreas urbanas 
desses países. Uma das causas desse 
trânsito lento é a dificuldade ou falta de 
habilidade por parte dos motoristas em 
identificar um espaço ideal para estacionar o 
veículo. O desenvolvimento de um projeto que 
forneça esse tipo de informação evitará que o 
motorista perca tempo tentando estacionar em 
uma vaga inadequada.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O desenvolvimento do sistema utilizou 
sensores ultra-sônicos para realizar a medição 
das distâncias necessárias à realização dos 
cálculos. O sistema deverá levar em conta a 
distância lateral, o tamanho da vaga, as 
dimensões e a capacidade de manobra do 
veículo para determinar o grau de dificuldade 
inerente à baliza a ser realizada (possível, 
difícil ou impossível). A Figura 1 ilustra o 
problema. 

 
Figura 1 – Modelo de Figura colocada no texto 
 
 

Θ 

d 

vaga 

a b c 



 

 

 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 143 

III Jornada de Iniciação Científica do Cefetes 
I Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 23-24/10/2008 

A relação entre o tamanho necessário da vaga 
e as dimensões e a capacidade de manobra 
do veículo é dada pela equação a seguir. 
 

a
tg

b
cbd

tg

b
vaga +























−++








+=

−
2

1

2

2

2

)(
θθ

 

 
O ângulo Θ corresponde ao maior ângulo das 
rodas de direção. Quanto maior este ângulo 
maior a capacidade de manobra do veículo e 
menor o tamanho necessário para a vaga. 
 
A medição do tamanho da vaga é feita 
utilizando-se dois sensores acoplados na 
lateral do veículo. O veículo, andando a uma 
velocidade máxima pré-determinada, deverá 
ativar o sistema quando se aproximar do início 
da vaga. Quando o sensor dianteiro perceber 
uma mudança brusca na medida da distância, 
um relógio interno do processador começará a 
contar o tempo e deverá parar assim que o 
sensor traseiro também perceber uma 
variação brusca na medição da distância. De 
posse do tempo gasto e da distância entre os 
sensores, tem-se a velocidade aproximada do 
carro. O processador fará o cálculo do 
tamanho da vaga utilizando os dados da 
velocidade média e do tempo gasto para 
percorrer a vaga. 
 
Se o tamanho medido da vaga for maior ou 
igual ao valor calculado pela expressão 
anterior, o estacionamento será possível. Se o 
tamanho medido for maior que o comprimento 
do carro e menor do que o calculado pela 
expressão, o estacionamento poderá ocorrer à 
custa de diversas manobras. 
 
A validação do trabalho ficou prejudicada pela 
falta de tempo e disponibilidade de um veículo 
com a devida instrumentação. Entretanto, os 
testes continuam mesmo após a finalização 
deste artigo. 
 
CONCLUSÃO 
 
Embora não se tenha realizado um 
experimento prático, simulações feitas no 
Matlab sugerem a validade do trabalho aqui 
apresentado. 
 
Os sensores ultra-sônicos foram utilizados em 
laboratório e confirmaram a viabilidade de se 
identificarem os limites de uma vaga de 
estacionamento.. 
 
É, portanto, possível identificar as 
possibilidades de um veículo estacionar em 

vagas de tamanhos variados utilizando 
sensoriamento ultra-sônico.  
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