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RESUMO 

 

O sistema de controle automatizado para estacionamentos é um projeto 

que foi desenvolvido para gerenciar e controlar o fluxo de entrada e saída de 

veículos. 

O principal objetivo é automatizar o processo de identificação da placa 

dos veículos tendo em vista que a identificação manual é o único ponto que 

impede ainda um sistema neste ramo de ser cem por cento automatizado. 

Esta identificação ocorre através de um algoritmo desenvolvido baseado 

em algumas abordagens e princípios sobre Realidade Aumentada, que com o 

auxilio de uma câmera de vídeo, captura a imagem da placa e faz a leitura da 

mesma, tornando o processo de controle mais eficaz e seguro.  

 

Palavras-chave: sistema, estacionamento, automatizar, realidade aumentada, 

controle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The automated control system for parking is a project that was developed 

to manage and control the flow of incoming and outgoing vehicles. 

The main goal is to automate the process of vehicle identification card in 

order that the identification manual is the only point that prevents a system still 

in this business to be one hundred percent automated. 

This identification occurs through an algorithm developed based on some 

principles and approaches on Augmented Reality, which with the help of a video 

camera captures the image of the card and reads the same, making the 

process more effective and safe control. 

  

Keywords: system, parking, automate, augmented reality, control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema de processamento de imagens para gerenciadores de 

estacionamentos foi desenvolvido para automatizar e agilizar o processo de 

identificação das placas dos veículos. 

Trata-se de um sistema de fácil utilização por parte do usuário. Depois 

de feita a leitura e identificação do veículo, de forma automatizada, deve-se 

apenas concordar, ou não, em gerar o ticket de entrada, o qual contém a 

informação da placa do veículo e horário de entrada. Ticket este que também 

será gerado quando da saída do mesmo, sendo adicionado a ele o horário em 

que está saindo e valor a ser pago, exceto para clientes mensalistas. 

 No caso de clientes mensalistas, o usuário previamente realiza o 

cadastro do mesmo com informações pessoais e do veículo, assim como 

controle de pagamento referente á mensalidade. Para estes também será feita 

uma identificação de entrada e saída, porém não é gerado nenhum tipo de 

relatório, servindo apenas como dados para histórico. Este que dependendo da 

informação que o usuário necessita, pode ser gerado pela placa do veículo.  

 Ao decorrer do projeto serão apresentados os requisitos funcionais, não-

funcionais e de interface, modelagem, conclusão e a descrição do processo de 

identificação da placa. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo deste projeto é desenvolver um protótipo de processamento 

de imagens que seja capaz de reconhecer e identificar placas de veículos afim 

de fornecer a informação processada a um sistema gerenciador de 

estacionamentos. 
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1.2 Objetivos específicos: 

 

1º – Desenvolver a identificação dos caracteres a partir da placa focada 

em frente à uma câmera; 

2º – Desenvolver o reconhecimento da placa no espaço para posterior 

processamento de identificação; 

 3º – Desenvolver o sistema gerenciador para estacionamentos. 
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2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 

2.1 Realidade Aumentada 

 

Realidade Aumentada (RA) é uma linha de pesquisa dentro da área 

Computação Gráfica que lida com integração do mundo real e elementos 

virtuais ou dados criados pelo computador.  

Atualmente, a maior parte das pesquisas em RA está ligada ao uso de 

vídeos transmitidos ao vivo, que são digitalmente processados e “ampliados” 

pela adição de gráficos criados pelo computador. Pesquisas avançadas 

incluem uso de rastreamento de dados em movimento, reconhecimento de 

marcadores confiáveis utilizando mecanismos de visão, e a construção de 

ambientes controlados contendo qualquer número de sensores e atuadores. 

A descrição melhor aceita sobre RA é de “Ronald Azuma”, ele diz que 

Realidade Aumentada é um ambiente que envolve tanto realidade virtual como 

elementos do mundo real, criando um ambiente misto em tempo real. 

Azuma define a Realidade Aumentada como um sistema que: 

 Combina elementos virtuais com o ambiente real; 

 É interativa e tem processamento em tempo real; 

 É concebida em três dimensões. 

Atualmente, esta definição é geralmente utilizada em algumas partes da 

literatura da pesquisa em RA. Já existem vários sistemas de manipulação da 

Realidade Aumentada, disponíveis gratuitamente. Existem aplicações 

educacionais, jogos e aplicações de Realidade nas mais variadas áreas, como: 

Bioengenharia, Física, Geologia. 

O processo básico de funcionamento da RA consiste na existência de 

três componentes que são: 

 Objeto real com algum tipo de marca de referência, que possibilite a 

interpretação e criação do objeto virtual; 

 Câmera ou dispositivo capaz de transmitir a imagem do objeto real; 

 Software capaz de interpretar o sinal transmitido pela câmera ou 

dispositivo. 
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O software que serve para interpretar o objeto real que é captado pela 

câmera pode ser desenvolvido em diferentes linguagens de programação de 

acordo com a necessidade ou preferência do desenvolvedor. 

Este software deve ser composto por uma biblioteca que seja capaz de 

captar a imagem que a câmera está visualizando e transformá-la em um 

arquivo de bytes, e a partir desta leitura, poder identificar o objeto real que está 

frente à câmera e realizar os procedimentos que julgue necessário de acordo 

com a aplicação. 

Se após a identificação do objeto real, o desejo for de modificar a 

imagem virtual, será necessário utilizar alguma biblioteca que tenha 

capacidade de redesenhar o objeto identificado. 

 

2.1.1 Realidade Aumentada no Projeto 

 

Neste projeto foi desenvolvido todo o algoritmo de identificação de 

caracteres.  

O princípio da RA no projeto foi utilizado como “via única”, ou seja, 

apenas o conceito de recepção de dados ou informações foi aproveitado não 

havendo a necessidade de projetar sob o objeto real um objeto virtual. 

Para a manipulação da câmera, e consequentemente a captura de 

imagens, foi utilizado como base no sistema a API Java Media Framework, 

popularmente conhecida como JMF, que é uma biblioteca que habilita a 

utilização de áudio, vídeo e outros tipos de mídia em aplicativos desenvolvidos 

com a tecnologia Java, a versão da mesma utilizada no projeto é a 2.1.1. 

O processo de identificação acontece da seguinte forma: Quando o 

veículo for detectado pela câmera, a mesma deverá fazer a leitura da placa 

localizando apenas os pontos mais escuros da placa que seriam justamente as 

letras e números. Após a leitura esta imagem deverá ser transformada em 

bytes e comparada com imagens pré-definidas no sistema, até que se obtenha 

a letra ou número no sistema, que corresponda à imagem interpretada pela 

câmera. 
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3 IMPLEMENTAÇÃO 

 

3.1 Captura da Imagem 

 

O primeiro passo de todo o processo seria a captura de uma imagem a 

qual tem se o interesse de fazer a interpretação dos caracteres. Esta captura 

deve ocorrer em uma distância pré-definida de acordo com a dimensão do 

vídeo da câmera, esta distânca deve ser levada em consideração colocando a 

placa a ponto de ficar focada exatamente na parte inferior do vídeo, e suas 

laterais na borda do vídeo. 

Figura 1 - Captura da imagem 

 

Com o veículo parado diante da câmera e o sistema em execução, é 

disparado uma chamada para que a API JMF, através do código 

implementado, capture a imagem na qual a câmera estará focada, que deverá 

ser o automóvel. Após a imagem capturada, ela é tratada com a finalidade de 

deixar a placa com uma resolução fixa padronizada em 1100 x 220 pixels, 

tamanho considerado satisfatório pelo seguinte critério:          

       Figura 2 - Placa recortada 

 

A altura (height) se justifica pela proporção da largura (width), ou seja, 

levando em consideração que uma placa possui sete caracteres e um 
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separador entre as letras e os números, se dividirmos os 1100 (width) por sete 

tem-se uma média de 150 (width) pixels para cada letra, portanto trabalha-se 

com matrizes de 150 x 200 pixels para cada carácter. 

Pode-se perder um pouco em performance devido ao alto número de 

pixels que tem que aplicar o algoritmo de comparação, em contra partida, isso 

nos da uma margem maior de acerto quanto a identificação da imagem, pois 

com este tamanho é possível diferenciar facilmente uma letra “O” de uma letra 

“Q” por exemplo. 

Após o preparo da imagem capturada ela é salva em disco para que 

tenha um registro que comprove por meios humanos, em caso de falha do 

sistema, que realmente o veículo utilizou o estacionamento. 

  

3.2 Leitura dos Pixels 

 

Após a imagem ser capturada (veja item 6.1), o próximo passo é fazer a 

leitura pixel a pixel para que se possa fazer qualquer tipo de manipulação ou 

interpretação da imagem. 

Então pega-se a imagem, que está em formato de buffer do tipo 

BufferedImage e aplica-se um looping no array de buffer da imagem, partindo 

do índice 0,0 (x,y) até a ultima posição da largura (x) e da altura (y). A leitura 

ocorre no sentido vertical (Separação dos caracteres: veja item 6.3), ou seja, 

para cada pixel de x lê-se até o último de y.   

Para cada pixel lido é aplicado um método para extrair o seu valor em 

RGB que é um padrão utilizado para reprodução de cores em dispositivos 

eletrônicos através das cores primárias “Vermelho” (Red), “Verde” (Green) e 

“Azul” (Blue). Após obter os valores de RGB do pixel aplica-se o calculo para 

transformá-lo em escala de cinza. Os valores de RGB podem assumir de 0 

(zero) a 255, segue a regra que para qualquer valor de RGB, quanto mais 

próximo de 0 (zero) for o seu valor, maior será o seu tom em escuro e quanto 

mais próximo de 255 mais clara será a sua tonalidade, por exemplo, na escala 

de cinza o 0 (zero) representa a cor preta perfeita, enquanto o valor 255 

representa a cor branca perfeita. 
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Para acharmos o valor do pixel em escala de cinza aplicamos o seguinte 

calculo: 

Red + Green + Blue / 3 = Valor em escala de cinza. 

Com o valor do pixel em escala de cinza obtido verifica-se se ele 

representa um valor menor que 100, usa-se este valor como parâmetro, pois 

cria-se assim uma margem caso a tonalidade do preto não seja absoluta, o 

próprio 0 (zero). Não haverá risco de ser verdadeiro neste teste, um pixel que 

represente a cor de fundo da placa, que é cinza, pois de acordo com testes 

realizados durante o desenvolvimento estes pixels nunca serão menores do 

que 150, o que assegura a precisão no teste. 

 

3.3 Separação dos Caracteres 

 

Para que fosse possível identificar exatamente onde termina um carácter 

e começa outro, foi necessário implementar uma leitura dos pixels utilizando 

dois loppings, um para efetuar a leitura pixel a pixel no sentido horizontal e o 

outro no sentido vertical. Sabendo-se que o ponto de partida da leitura ocorre 

do canto superior esquerdo da imagem, aplica-se a leitura partindo do pixel ”0” 

de “x” no loop da horizontal até o ultimo pixel de y (vertical) no segundo loop, 

sempre incrementando o valor do índice dos loopings levando em consideração 

que para cada x incrementado ler até o último y, veja a ilustração: 

      Figura 3 – Imagem de dois           Figura 4 – Representação ilustrativa 
  caracteres a serem identificados.        dos caracteres em forma de matriz 
               com os respectivos valores de cada  
               pixel. 
 

Supõe-se que “A” e “B”, na Figura 3 fossem duas letras de uma placa e 

que os pixels claros fossem representados pelo número zero e os pixels 
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escuros fossem representados pelo número sete (número escolhido na 

ilustração apenas para facilitar a visualização) na Figura 4, quando aplicarmos 

o algoritmo para separação dos caracteres, a imagem estará no formato da 

Figura 4, porém com os valores reais de cada pixel ao invés do que estão 

sendo ilustrados na imagem, portanto a primeira leitura será feita em toda a 

primeira coluna, ou seja, todos os valores serão zero, o que indica que não foi 

encontrado nenhum carácter, na segunda leitura que ocorrerá na segunda 

coluna, pode-se notar que será encontrado um valor que representa a cor preta 

na linha 6, isso indica que encontra-se o primeiro carácter da imagem, este 

carácter é guardado dentro de um Objeto Java que representa uma matriz. 

Porém as colunas e linhas em branco a esquerda e acima do caráter 

identificado devem ser desconsiderados na montagem da nova matriz 

deixando-a apenas com valores significativos. Para que isso seja possível, a 

posição “x” do carácter é sempre zerada no momento em que um novo objeto é 

criado, na posição “y” é aplicado um algoritmo que faz a leitura da imagem no 

sentido inverso da leitura padrão, partindo do valor de “x” em que foi 

encontrado o carácter, fazendo uma leitura de 150 posições em cada linha da 

imagem (tamanho padrão estabelecido para cada carácter, ver item 6.1) até 

encontrar a primeira linha que contenha um pixel que represente a cor preta, o 

que indica que o sistema encontrou o início do carácter, este valor da linha 

encontrado é subtraído do valor real que o carácter se encontra na imagem, 

possibilitando assim que a mesma fique posicionada exatamente na primeira 

linha e coluna na matriz, veja o exemplo (escalas reduzidas para 

demonstração, valor original 150 x 200): 

Figura 5 – Imagem ilustrativa do caractere “A” em forma de matriz com 
os seus respectivos valores de cada pixel. 

 
A leitura prossegue até que seja novamente encontrada uma coluna de 

pixels na matriz da imagem que esteja totalmente zerada, indicando que a 
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leitura do carácter foi concluída, assim um novo clique de leitura se inicia até 

que todos os pixels da imagem sejam lidos. 

Para cada leitura de carácter concluída, adiciona-se o objeto lido 

recentemente em uma lista de matrizes e um novo objeto de matriz é criado 

para efetuar a próxima leitura. 

Para facilitar a manipulação dos caracteres dentro da matriz, sempre 

que for identificado um pixel significativo na imagem, ele é transformado para o 

valor 1 (um) e adicionado na matriz na posição (x, y) que foi localizado, levando 

em consideração as rotinas aplicadas para que ele fique posicionado a partir da 

primeira linha e coluna conforme Figura 5. 

 

3.4 Identificação dos Caracteres 

 

Após efetuar a leitura e separar todos os caracteres da placa é 

necessário identificá-los, descobrir a qual letra ou número ele representa. 

Como as placas possuem um padrão de fôrma para os caracteres, foi 

utilizado como método de identificação a comparação entre o carácter lido e 

uma imagem padrão do sistema que representa cada carácter no mesmo 

padrão de fôrma. 

Para cada carácter da lista é feito um loop em cada imagem do sistema, 

identificada pelo seu nome real que representa uma letra ou número. 

O mesmo procedimento aplicado na leitura inicial da placa, também é 

aplicado para os carácter de comparação, afim de obter a matriz de pixels da 

imagem. Para facilitar a identificação e não se tornar repetitivo, apenas os três 

primeiros registros da lista de caracteres são comparados com os arquivos de 

letras do sistema, os outros quatro são comparados a números. 

Para efetuar a comparação é aplicado um algoritmo que faz a leitura 

pixel a pixel da matriz que contém o carácter lido da placa com o carácter de 

comparação do sistema, verificando se nas mesmas posições da matriz ambos 

possuem o mesmo valor, ou seja, se na posição “x, y” de ambas as matrizes o 

valor correspondente for o mesmo, seja zero para branco ou um para preto,  
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indica que são iguais neste ponto da imagem, veja a figura ilustrativa (escalas 

reduzidas para demonstração, valor original 150 x 200): 

Figura 6 – Representação da comparação entre duas imagens, onde as duas 
imagens superiores são visivelmente diferentes e as inferiores iguais. 

 
Este procedimento é feito até o final da leitura da matriz, toda posição 

lida em que ambas as matrizes não corresponderem ao mesmo valor, é 

decrementado uma unidade de uma variável numérica que inicialmente tinha o 

valor do total de pixels da matriz 150 * 200 = 30.000, ao final da comparação 

verifica-se a porcentagem que difere o valor inicial (30.000) da variável em 

relação ao valor que resultou, aplicamos um percentual de 5% na margem de 

diferença na comparação, o que representa 1.500 pixels, mesmo sendo um 

valor alto, de acordo com testes realizados durante o desenvolvimento do 

projeto, este valor não é capaz de proporcionar um erro na comparação entre 

duas imagens mesmo que semelhantes como por exemplo a letra “O” e “Q”. Se 

o percentual de diferença for menor que 5%, então a imagem comparada é 

considerada verdadeira, logo o sistema identifica o carácter assimilando o 

nome da imagem de comparação, que representa o próprio valor do carácter. 

Em caso de o percentual ser maior do que 5%, é refeito processo utilizando o 

próximo carácter da ordem. Vale ressaltar que a comparação ocorre sempre 

em ordem alfabética e numérica. 

Assim o processo se repete até que todos os caracteres da matriz sejam 

comparados e identificados pelo sistema. 
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4 ESPECIFICAÇÕES DE REQUISITOS 

  

Este capítulo descreve as especificações de requisitos do sistema 

gerenciador para estacionamentos que será implementado. 

 

4.1 Requisitos Funcionais 

 

A seguir são descritos os requisitos funcionais do sistema que será 

implementado. 

 

4.1.1 RF 01: Conta Administradora 

O sistema deve possuir uma conta com privilégios de 

administrador permitindo acesso a todas as áreas do sistema. 

 

4.1.2 RF 02: Cadastrar Usuário. 

O sistema deve permitir o cadastro de usuários para a utilização 

do sistema. 

   

 4.1.3 RF 03: Alterar Usuário 

O sistema deve permitir que os dados cadastrais do usuário 

sejam alterados. 

 

 4.1.4 RF 04: Consultar Usuário 

O sistema deve permitir consultar as informações dos usuários 

cadastrados. 

 

4.1.5 RF 05: Autenticar Usuário. 

O sistema deve validar o usuário que está acessando o sistema. 

   

 4.1.6 RF 06: Cadastrar Perfil de Usuário 

  O sistema deve permitir o cadastro de um perfil de usuário. 
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 4.1.7 RF 07: Alterar Perfil de Usuário. 

O sistema deve permitir que os dados cadastrais do perfil de 

usuário sejam alterados. 

 

 4.1.8 RF 08: Consultar Perfil de Usuário 

O sistema deve permitir consultar as informações dos perfis 

cadastrados. 

 

4.1.9 RF 09: Cadastrar Tabelas de Preços. 

O sistema deve permitir o cadastro de tabelas de preços, podendo 

haver mais de uma tabela. 

 

4.1.10 RF 10: Alterar Tabelas de Preços. 

O sistema deve permitir que os dados cadastrais das tabelas de 

preços sejam alterados. 

 

 4.1.11 RF 11: Consultar Tabelas de Preços 

O sistema deve permitir consultar as informações das tabelas de 

preços. 

 

 4.1.12 RF 12: Cadastrar Tipo de Veículo. 

  O sistema deve permitir o cadastro de tipos de veículos. 

 

 4.1.13 RF 13: Alterar Tipo de Veículo. 

O sistema deve permitir que os dados cadastrais dos tipos de 

veículos sejam alterados. 

 

 4.1.14 RF 014: Consultar Tipo de Veiculo 

O sistema deve permitir consultar as informações dos tipos de 

veículos cadastrados. 

 

 4.1.15 RF 15: Cadastrar Fabricante de Veículo. 

O sistema deve permitir o cadastro de fabricantes de veículos. 
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 4.1.16 RF 16: Alterar Fabricante de Veículo. 

O sistema deve permitir que os dados cadastrais dos fabricantes 

de veículos sejam alterados. 

 

 4.1.17 RF 17: Consultar Fabricante de Veículo 

O sistema deve permitir consultar as informações dos fabricantes 

de veículos cadastrados. 

 

 4.1.18 RF 18: Cadastrar Modelo de Veículo. 

  O sistema deve permitir o cadastro de modelos de veículos. 

 

 4.1.19 RF 19: Alterar Modelo de Veículo. 

O sistema deve permitir que os dados cadastrais dos modelos de 

veículos sejam alterados. 

 

 4.1.20 RF 20: Consultar Modelo de Veículo 

O sistema deve permitir consultar as informações dos modelos de 

veículos cadastrados. 

 

 4.1.21 RF 21: Cadastrar Veículo. 

  O sistema deve permitir o cadastro de veículos. 

 

 4.1.22 RF 22: Alterar Veículo. 

O sistema deve permitir que os dados cadastrais dos veículos 

sejam alterados. 

 

 4.1.23 RF 23: Consultar Veículo 

O sistema deve permitir consultar as informações dos veículos 

cadastrados. 

 

4.1.24 RF 24: Cadastrar Cliente. 

O sistema deve permitir o cadastro de clientes (mensalistas). 
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4.1.25 RF 25: Alterar Cliente. 

O sistema deve permitir que os cadastrais dos clientes 

(mensalistas) sejam alterados. 

 

 4.1.26 RF 26: Consultar Cliente 

O sistema deve permitir consultar as informações dos clientes 

cadastrados. 

 

4.1.27 RF 27: Pagar Mensalidade. 

O sistema deve permitir que seja registrado o pagamento dos 

clientes mensalistas. 

 

 4.1.28 RF 28: Consultar Mensalidade 

O sistema deve permitir consultar as informações das 

mensalidades registradas. 

 

4.1.29 RF 29: Registrar Entrada de Veículo. 

O sistema deve gerar um registro quando da entrada de um 

veículo. 

 

4.1.30 RF 30: Registrar Saída de Veículo. 

O sistema deve gerar um registro quando da saída de um veiculo. 

 

 4.1.31 RF 31: Registrar Valor 

O sistema deve gerar um registro do valor a ser pago pelo cliente 

horista. 

 

 4.1.32 RF 32: Registrar Mensalidade em Atraso 

O sistema deve identificar se o veículo está com a mensalidade 

em atraso.  

 

 4.1.33 RF 33: Consultar Fluxo 
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O sistema deve permitir consultar as informações dos fluxos 

registrados. 

 

 4.1.34 RF 34: Relatório Geral de Fluxo 

O sistema deve permitir gerar um relatório geral de fluxo de 

veículos. 

   

4.1.35 RF 35: Relatório de Fluxo por Veículo 

O sistema deve permitir gerar um relatório de fluxo por veículo. 

 

4.2 Requisitos Não-Funcionais 

 

A seguir são descritos os requisitos não-funcionais do sistema que será 

implementado. 

 

4.2.1 RNF 01: O sistema deve calcular o valor a ser pago tanto por hora 

quanto por fração de hora. 

 

4.2.2 RNF 03: O sistema não poderá ultrapassar três segundos para 

efetuar uma busca por um veiculo cadastrado. 

 

4.2.3 RNF 04: O sistema não poderá ultrapassar dez segundos para 

gerar os relatórios. 

 

 4.2.4 RNF 05: O sistema será desenvolvido para multiplataformas. 

 

 4.2.5 RNF 06: O sistema deve possui uma interface amigável. 

   

4.2.6 RNF 07: A câmera de identificação da placa do veiculo deve 

possuir no mínimo 2.0 megapixels. 

 

4.2.7 RNF 08: Para a identificação da placa o veiculo não poderá parar a 

uma distância superior a três metros da câmera. 
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5 MODELO DE CASOS DE USO 

 

 Neste capítulo são descritos os casos de uso do sistema gerenciador 

para estacionamentos que será implementado. 

 

 5.1 Cadastro de Usuário 

Ator: Administrador 

Propósito: Permitir que sejam adicionados novos usuários para a 

utilização do sistema 

Descrição: O administrador [RF: 01] preenche as informações 

referente ao cadastro do usuário (nome, login, senha), além de 

indicar o perfil de usuário a que ele pertence e “clica” no botão de 

“salvar”. 

             Referência: RF 02. 

Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.2 Alteração de Usuário 

  Ator: Administrador 

Propósito: Permitir que sejam alteradas as informações nos 

cadastros dos usuários. 

Descrição: O administrador [RF: 01] preenche as informações 

referente ao cadastro do usuário (nome, login, senha), além de 

indicar o perfil de usuário a que ele pertence e clica no botão de 

atualizar. 

Referência: RF 03. 

Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 
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 5.3 Consulta de Usuário 

  Ator: Administrador 

Propósito: Permitir que sejam feitas consultas por usuários 

cadastrados a partir de um dado informado. 

Descrição: O administrador [RF: 01] poderá consultar informações 

sobre os usuários cadastrados informando código, nome, login ou 

perfil. 

Referência: RF 04 

Resposta do Sistema: O sistema verifica se há registro de 

usuários com as informações fornecidas e retornar um resultado 

pertinente.  

 

5.4 Autenticação do Usuário 

            Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que o sistema faça a identificação dos dados 

informados para acesso ao sistema. 

Descrição: O usuário informará ao sistema seu login e senha de 

acesso e clica no botão de efetuar login. 

                      Referência: RF 05. 

Resposta do Sistema: O sistema irá validar a existência deste 

usuário, caso positivo, será efetuado o login e disponibilizadas as 

funções pré-definidas de acesso pelo administrador [RF: 01]. 

 

 5.5 Cadastro de Perfil de Usuário 

  Ator: Administrador 

Propósito: Permitir que sejam adicionados novos perfis de 

usuário, os quais definem os privilégios de acesso de cada 

usuário do sistema. 

Descrição: O administrador [RF: 01] preenche as informações 

referente ao cadastro de perfil de usuário (descrição), além de 

informar os formulários (áreas do sistema) e clica no botão de 

salvar. 

Referência: RF 06 
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Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.6 Alteração de Perfil de Usuário 

  Ator: Administrador 

Propósito: Permitir que sejam alteradas as informações nos 

cadastros dos perfis de usuários. 

Descrição: O administrador [RF: 01] preenche as informações 

referente ao cadastro de perfil de usuário (descrição), além de 

informar os formulários (áreas do sistema) e clica no botão de 

atualizar. 

Referência: RF 07 

Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.7 Consulta de Perfil de Usuário 

  Ator: Administrador 

Propósito: Permitir que sejam feitas consultas por perfis 

cadastrados a partir de um dado informado. 

Descrição: O administrador [RF: 01] poderá consultar informações 

sobre os perfis cadastrados informando código ou descrição. 

Referência: RF 08 

Resposta do Sistema: O sistema verifica se há registro de perfis 

com as informações fornecidas e retornar um resultado pertinente. 

             

           5.8 Cadastro de Tabela de Preço 

   Ator: Administrador 

Propósito: Permitir que sejam adicionadas novas tabelas de 

preços com tarifas a serem cobradas aos clientes do 

estacionamento, sendo eles horistas ou mensalistas. 
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Descrição: O administrador [RF: 01] preenche as informações 

referentes ao cadastro de tabela de preço (descrição, tipo de 

veículo, tempo (hora ou fração de hora) e valor) e clica no botão 

de salvar. 

Referência: RF 09. 

Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

5.9 Alteração de Tabela de Preço 

Ator: Administrador 

Propósito: Permitir que sejam alteradas as informações nos 

cadastros das tabelas de preços. 

Descrição: O administrador [RF: 01] preenche as informações 

referentes ao cadastro de tabela de preço (descrição, tipo de 

veículo, tempo (hora ou fração de hora) e valor) e clica no botão 

de atualizar. 

Referência: RF 10 

Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.10 Consulta de Tabela de Preço 

  Ator: Administrador 

Propósito: Permitir que sejam feitas consultas por tabelas de 

preços cadastradas a partir de um dado informado. 

Descrição: O administrador [RF: 01] poderá consultar informações 

sobre as tabelas de preços cadastradas informando código, 

descrição, valor, tipo de veiculo, ou tempo. 

Referência: RF 11 

Resposta do Sistema: O sistema verifica se há registro de tabelas 

de preços com as informações fornecidas e retornar um resultado 

pertinente. 
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 5.11 Cadastro de Tipo de Veículo 

  Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que sejam adicionados novos tipos de 

veículos. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá preencher as informações 

referentes ao cadastro de tipo de veículo (descrição) e clica no 

botão de salvar. 

Referência: RF 12 

Reposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.12 Alteração de Tipo de Veículo 

  Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que sejam alteradas as informações nos 

cadastros dos tipos de veículos. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá preencher as informações 

referentes ao cadastro de tipo de veículo (descrição) e clica no 

botão de atualizar. 

Referência: RF 13 

Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.13 Consulta de Tipo de Veículo 

  Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que sejam feitas consultas por tipos de 

veículos cadastrados a partir de um dado informado. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá consultar informações sobre 

os tipos de veículos cadastrados informando código ou descrição. 
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Referência: RF 14 

Resposta do Sistema: O sistema verifica se há registro de tipos de 

veículos com as informações fornecidas e retornar um resultado 

pertinente. 

 

5.14 Cadastro de Fabricante de Veículo 

  Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que sejam adicionados novos fabricantes de 

veículos. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá preencher as informações 

referentes ao cadastro de fabricante de veículo (descrição) e clica 

no botão de salvar. 

Referência: RF 15 

Reposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.15 Alteração de Fabricante de Veículo 

  Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que sejam alteradas as informações nos 

cadastros de fabricantes de veículos. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá preencher as informações 

referentes ao cadastro de fabricante (descrição) e clica no botão 

de atualizar. 

Referência: RF 16 

Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.16 Consulta de Fabricante de Veículo 

  Ator: Usuário 



 30 

 

Propósito: Permitir que sejam feitas consultas por fabricantes de 

veículos cadastrados a partir de um dado informado. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá consultar informações sobre 

os fabricantes de veículos cadastrados informando código ou 

descrição. 

Referência: RF 17 

Resposta do Sistema: O sistema verifica se há registro de 

fabricantes de veículos com as informações fornecidas e retornar 

um resultado pertinente. 

 

 5.17 Cadastro de Modelo de Veículo 

  Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que sejam adicionados novos modelos de 

veículos. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá preencher as informações 

referentes ao cadastro de modelo de veículo (descrição) e clica no 

botão de salvar. 

Referência: RF 18 

Reposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.18 Alteração de Modelo de Veículo 

  Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que sejam alteradas as informações nos 

cadastros de modelos de veículos. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá preencher as informações 

referentes ao cadastro de modelo (descrição) e clica no botão de 

atualizar. 

Referência: RF 19 
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Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.19 Consulta de Modelo de Veículo 

  Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que sejam feitas consultas por modelos de 

veículos cadastrados a partir de um dado informado. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá consultar informações sobre 

os modelos de veículos cadastrados informando código ou 

descrição. 

Referência: RF 20 

Resposta do Sistema: O sistema verifica se há registro de 

modelos de veículos com as informações fornecidas e retornar um 

resultado pertinente. 

 

5.20 Cadastro de Veículo 

Atores: Usuário, Cliente 

Propósito: Permitir que sejam adicionados novos veículos. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá preencher as informações 

referentes ao cadastro de veículo (placa, vencimento, cliente, 

tabela de preço, tipo de veículo, modelo e fabricante), sendo que 

só poderá ser efetuado se tiver relacionado a um cliente 

mensalista e clica no botão de salvar. 

Referência: RF 21 

Reposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.21 Alteração de Veículo 

  Atores: Usuário, Cliente 
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Propósito: Permitir que sejam alteradas as informações nos 

cadastros de veículos. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá preencher as informações 

referentes ao cadastro de veículo (placa, vencimento, cliente, 

tabela de preço, tipo de veículo, modelo e fabricante), sendo que 

só poderá ser efetuado se tiver relacionado a um cliente 

mensalista e clica no botão de atualizar. 

Referência: RF 22 

Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.22 Consulta de Veículo 

  Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que sejam feitas consultas por veículos 

cadastrados a partir de um dado informado. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá consultar informações sobre 

os veículos cadastrados informando código, placa ou modelo. 

Referência: RF 23 

Resposta do Sistema: O sistema verifica se há registro de 

modelos de veículos com as informações fornecidas e retornar um 

resultado pertinente. 

 

5.23 Cadastro de Cliente 

Ator: Usuário, Cliente 

Propósito: Permitir que sejam adicionados novos clientes 

mensalistas. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá preencher as informações 

referentes ao cadastro de cliente mensalista (nome, data de 

nascimento, CPF, endereço e contato) e clica no botão de salvar. 



 33 

 

Referência: RF 24 

Reposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

5.24 Alteração de Cadastro de Cliente 

Ator: Usuário, Cliente 

Propósito: Permitir que sejam alteradas as informações nos 

cadastros de clientes. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá preencher as informações 

referentes ao cadastro de cliente mensalista (nome, data de 

nascimento, CPF, endereço e contato) e clica no botão de 

atualizar. 

Referência: RF 25 

Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.25 Consulta de Cliente 

  Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que sejam feitas consultas por clientes 

cadastrados a partir de um dado informado. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá consultar informações sobre 

os clientes cadastrados informando código, nome ou CPF. 

Referência: RF 26 

Resposta do Sistema: O sistema verifica se há registro de clientes 

com as informações fornecidas e retornar um resultado pertinente. 

 

5.26 Pagamento de Mensalidade  

Ator: Usuário, Cliente 
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Propósito: Registrar e controlar o pagamento dos clientes 

mensalistas. 

Descrição: O usuário deverá buscar no sistema o veículo para 

qual será efetuado o pagamento e definirá a data de pagamento, 

o mês e ano a qual a mensalidade que está sendo paga se refere. 

Referência: RF 27 

Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos 

obrigatórios foram preenchidos e salva as informações no banco 

de dados. 

 

 5.27 Consulta de Mensalidade 

  Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que sejam feitas consultas por mensalidades 

registradas a partir de um dado informado. 

Descrição: O usuário previamente cadastrado no sistema e de 

acordo com sua permissão poderá consultar informações sobre 

as mensalidades registradas informando placa do veículo, data do 

pagamento ou valor. 

Referência: RF 28 

Resposta do Sistema: O sistema verifica se há registro de clientes 

com as informações fornecidas e retornar um resultado pertinente. 

 

5.28 Registro de Entrada de Veículo 

Atores: Sistema, Usuário 

Propósito: Registrar a entrada do veículo no estacionamento. 

Descrição: O sistema irá identificar a placa do veículo que está 

entrando no estacionamento. O usuário irá confirmar a entrada do 

veículo. 

Referência: RF 29 

Resposta do Sistema: Caso a operação seja confirmada, o 

sistema gera um registro informando a placa do veiculo, a data e o 

horário de entrada. 
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5.29 Registro de Saída de Veículo 

Atores: Sistema, Usuário 

Propósito: Registrar a saída do veiculo do estacionamento. 

Descrição: O sistema irá identificar a placa do veículo que está 

saindo do estacionamento. O usuário irá confirmar a saída do 

veículo.  

Referência: RF 30 

Resposta do Sistema: Caso a operação seja confirmada, o 

sistema gera um registro informando a data e horário de saída. 

 

 5.30 Registro de Valor 

  Ator: Sistema 

  Propósito: Registrar um valor a ser pago por clientes horistas. 

Descrição: Após o registro da saída de um veículo [RF: 30] o 

sistema verifica se a placa identificada não corresponde a um 

cliente mensalista. 

Referência: RF 31 

Resposta do Sistema: Caso se confirme a informação o sistema 

gera um registro com o valor a ser pago. 

 

 5.31 Registro de Mensalidade em Atraso 

  Ator: Sistema, Usuário 

Propósito: Verificar se o veículo está com a mensalidade em 

atraso. 

Descrição: Quando da identificação da placa do veículo, o usuário 

poderá identificar se constam atrasos referentes as mensalidades 

do mesmo. 

Referência: RF 32 

Resposta do Sistema: O sistema verifica as mensalidades 

referentes ao veículo e emite um alerta com a informação 

solicitada. 
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 5.32 Consulta de Fluxo 

  Ator: Usuário 

Propósito: Permitir que sejam feitas consultas por fluxos 

registrados a partir de um dado informado. 

Descrição: O usuário poderá consultar informações sobre os 

fluxos registrados informando placa do veículo, data/hora de 

entrada ou saída ou valor. 

Referência: RF 33 

Resposta do Sistema: O sistema verifica se há registro de fluxos 

com as informações fornecidas e retornar um resultado pertinente.  

 

 5.33 Relatório Geral de Fluxo 

  Ator: Sistema, Usuário 

Propósito: Emitir um relatório geral de fluxos. 

Descrição: O usuário poderá solicitar um relatório geral contendo 

todos os fluxos registrados. 

Referência: RF 34 

Resposta do sistema: Caso solicitado pelo usuário o sistema 

emite o relatório contendo as informações da placa do veículo, 

data e hora em que entrou e saiu do estacionamento e valor pago 

se for o caso. 

 

 5.34 Relatório de Fluxo por Veículo 

  Ator: Sistema, Usuário 

Propósito: Emitir um relatório com o fluxo de um determinado 

veículo. 

Descrição: O usuário poderá solicitar um relatório com o fluxo de 

um determinado veículo. 

Referência: RF 35 

Resposta do sistema: Caso solicitado pelo usuário o sistema 

emite o relatório contendo as informações da placa do veículo, 

data e hora em que entrou e saiu do estacionamento e valor pago 

se for o caso. 
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6 MODELAGEM 

 A Figura 7 representa o diagrama de classes do sistema gerenciador 

para estacionamentos que será implementado. 

 

Figura 7 – Diagrama de Classes 
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7 Descrição das Interfaces 

  

7.1 Login 

 

A figura 8 representa a tela inicial do sistema, onde é solicitado login e 

senha de acesso. O usuário deve estar previamente cadastrado para poder 

efetuar o acesso.  

 

 

Figura 8 – Login 

 

1. Nome definido para o projeto. 

2. Campo onde o usuário deve informar seu login de acesso. 

3. Campo onde o usuário deve informar sua senha de acesso. 

4. Botão utilizado para efetuar o login no sistema. 

 

7.2 Tela Principal 

 

A Figura 9 representa a tela principal do sistema onde o usuário registra 

a entrada e a saída dos veículos. Possui ainda uma “grid” onde constam os 

registro dos fluxos disponibilizando as informações de placa do veículo, 
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“data/entrada”, “data/hora” de saída e se for o caso de cliente horista, o valor 

cobrado. 

 

 

Figura 9 – Tela Principal 

 

1. Nome definido para o projeto 

2. Menu com os links para acesso a outras áreas do sistema. 

3. Botões para registro de entrada e saída de veículos. 

4. Grid com as informações referentes aos fluxos de veículos registrados. 

5. Campo com filtro de pesquisa por placa de veículo. 

6. Campo com filtro de pesquisa por data/hora de entrada. 

7. Campo com filtro de pesquisa por data/hora de saída. 

8. Campo com filtro de pesquisa por valor cobrado. 

 

7.3 Cadastro de Perfil de Usuário 

  

A Figura 10 representa a consulta aos perfis de usuário cadastrados, 

onde o administrador pode visualizar os tipos de perfil de usuário existentes e 

suas propriedades, ou seja, os formulários os quais aquele perfil tem acesso. 
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Figura 10 – Cadastro de Perfil de Usuário (Consulta) 

 

1. Botão que permite que seja cadastrado um novo perfil de usuário. 

2. “Grid” com informações referentes aos perfis de usuário cadastrados. 

3. Campo com filtro de pesquisa por código. 

4. Campo com filtro de pesquisa por descrição 

5. Botão que permite que seja excluído o registro. 

6. Botão que permite que sejam atualizados os dados do cadastro. 

7. Botão que permite a visualização dos formulários que o perfil tem 

acesso. 

 

A Figura 11 representa o cadastro de perfil de usuário, onde o 

administrador define uma descrição pertinente aos tipos de privilégios que 

serão concedidos também neste cadastro. 
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Figura 11 – Cadastro de Perfil de Usuário (Formulário) 

 

1. Campo para preencher a descrição do perfil de usuário. 

2. Menu de múltipla seleção que define as áreas do sistema que aquele 

perfil terá acesso. 

3. Botão responsável por salvar o perfil. 

4. Botão responsável por limpar os campos do cadastro. 

 

7.4 Cadastro de Usuário 

  

A Figura 12 representa a consulta aos usuários cadastrados, onde o 

administrador pode visualizar os usuários cadastrados no sistema e suas 

informações. 
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Figura 12 – Cadastro de Usuário (Consulta) 

 

1. Botão que permite que seja cadastrado um novo usuário. 

2. Grid com informações referentes aos usuários cadastrados. 

3. Campo com um filtro de pesquisa por código. 

4. Campo com um filtro de pesquisa por nome. 

5. Campo com um filtro de pesquisa por login. 

6. Campo com um filtro de pesquisa por perfil. 

7. Botão que permite que seja excluído o registro. 

8. Botão que permite que sejam atualizados os dados do cadastro. 

 

A Figura 13 representa o cadastro de usuário, onde o administrador 

define uma identificação para um usuário utilizar o sistema e seus privilégios de 

acesso através do perfil. 

 

 

Figura 13 – Cadastro de Usuário (Formulário) 
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1. Campo para preencher o nome do usuário. 

2. Campo para preencher o login de acesso ao sistema. 

3. Campo para preencher a senha de acesso ao sistema. 

4. Campo de seleção referente ao perfil de usuário. 

5. Botão responsável por salvar as informações do usuário. 

6. Botão responsável por limpar os campos do cadastro. 

 

7.5 Cadastro de Tabela de Preço 

 

A Figura 14 representa a consulta as tabelas de preços cadastradas, 

onde o administrador pode visualizar as tabelas de preços existentes e suas 

informações. 

 

 

Figura 14 – Cadastro de Tabelas de Preço (Consulta) 

 

1. Botão que permite que seja cadastrada uma nova tabela de preço. 

2. Grid com informações referentes as tabela de preços cadastradas. 

3. Campo com filtro de pesquisa por código. 

4. Campo com filtro de pesquisa por descrição. 

5. Campo com filtro de pesquisa por valor. 

6. Campo com filtro de pesquisa por tipo de veículo. 

7. Campo com filtro de pesquisa por tempo. 
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8. Botão que permite que seja excluído o registro. 

9. Botão que permite que sejam atualizados os dados do cadastro. 

 

A Figura 15 representa o cadastro de tabela de preços, onde o 

administrador poderá definir os tipos de cobranças e seus valores. 

 

 

Figura 15 – Cadastro de Tabela de Preço (Formulário) 

 

1. Campo para preencher a descrição da tabela de preço. 

2. Campo de seleção do tipo de veículo ao qual a tabela de preço irá se 

referir. 

3. Campo para preencher o tempo em que será baseada a tabela de preço. 

4. Campo para preencher o valor que será cobrado. 

5. Botão responsável por salvar as informações da tabela de preço. 

6. Botão responsável por limpar os campos do cadastro. 

 

7.6 Cadastro de Cliente 

  

A Figura 16 representa a consulta de clientes cadastrados, onde o 

usuário poderá visualizar os clientes existentes e suas informações. 
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Figura 16 – Cadastro de Cliente (Consulta) 

 

1. Botão que permite que seja cadastrado um novo cliente. 

2. Grid com informações referentes aos clientes cadastrados. 

3. Campo com filtro de pesquisa por “código”. 

4. Campo com filtro de pesquisa por “nome”. 

5. Campo com filtro de pesquisa por “CPF”. 

6. Botão que permite que seja excluído o registro. 

7. Botão que permite que sejam atualizados os dados do cadastro. 

8. Botão que permite a visualização completa das informações referente ao 

cadastro do cliente, (conforme figura 17) 

 

 

Figura 17 – Cadastro de Cliente (Consulta - Dados Completos) 
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As Figuras 18, 19 e 20 representam o cadastro de cliente, onde o 

usuário poderá adicionar um novo cliente mensalista. 

 

 

Figura 18 – Cadastro de Cliente (Formulário de Informações Pessoais) 

 

 

Figura 19 – Cadastro de Cliente (Formulário de Informações de Endereço) 
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Figura 20 – Cadastro de Cliente (Formulário de Informações de Contato) 

 

1. Aba referente as informações pessoais. 

2. Aba referente as informações de “endereço”. 

3. Aba referente as informações de “contato”. 

4. Campo para preencher o “nome do cliente”. 

5. Campo para preencher a “data de nascimento do cliente”. 

6. Campo para preencher o “CPF do cliente”. 

7. Campo para preencher a rua ou avenida onde o cliente reside. 

8. Campo para preencher o bairro onde o cliente reside. 

9. Campo de seleção referente ao estado onde o cliente reside. 

10. Campo de seleção referente a cidade onde o cliente reside. 

11. Campo para preencher o e-mail do cliente. 

12. Campo para preencher telefone residencial do cliente. 

13. Campo para preencher o celular do cliente. 

14. Botão responsável por salvar as informações do cliente. 

15. Botão responsável por limpar os campos do cadastro. 

 

7.7 Cadastro de Veículo 

 

A Figura 21 representa a consulta de veículos cadastrados, onde o 

usuário poderá visualizar os veículos existentes e suas informações. 
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Figura 21 – Cadastro de Veículo (Consulta) 

 

1. Botão que permite que seja cadastrado um novo veículo. 

2. Grid com informações referentes aos veículos cadastrados. 

3. Campo com filtro de pesquisa por código. 

4. Campo com filtro de pesquisa por placa. 

5. Campo com filtro de pesquisa por modelo. 

6. Botão que permite que seja excluído o registro. 

7. Botão que permite que sejam atualizados os dados do cadastro. 

8. Botão que permite a visualização completa das informações referente ao 

cadastro do veículo, (conforme figura 22). 

 

 

Figura 22 – Cadastro de Veículo (Consulta - Dados Completos) 
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As Figuras 23 e 24 representam o cadastro de veículo, onde o usuário 

poderá adicionar um novo veículo. Observando que o veículo cadastrado 

obrigatoriamente deve estar vinculado a um cliente. 

 

Figura 23 – Cadastro de Veículo (Formulário de Detalhes) 

 

Figura 24 – Cadastro de Veículo (Seleção de Cliente) 
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1. Aba referente aos detalhes específicos do veiculo. 

2. Aba referente a seleção do cliente proprietário do veículo. 

3. Campo para preencher a placa do veículo. 

4. Campo de seleção referente ao tipo de veículo. 

5. Campo de seleção referente ao fabricante do veículo. 

6. Campo de seleção referente ao modelo do veículo. 

7. Campo de seleção referente a tabela de preço na qual o veículo se 

enquadra. 

8. Campo de seleção referente a situação veículo quanto ao seu cadastro. 

9. Campo referente a data de vencimento da mensalidade. 

10. Grid com informações referentes aos clientes cadastrados. 

11. Campo de seleção do cliente. 

12. Campo com filtro de pesquisa por código. 

13. Campo com filtro de pesquisa por nome. 

14. Botão que permite a visualização completa das informações referente ao 

cadastro do cliente, (conforme Figura 17). 

15. Botão responsável por salvar as informações do veículo. 

16. Botão responsável por limpar os campos do cadastro. 

 

7.8 Registro de Pagamento de Mensalidade 

 

A Figura 25 representa a consulta de mensalidades, onde o usuário 

poderá visualizar as mensalidades pagas e suas informações.  

 

Figura 25 – Consulta de Mensalidade 
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1. Botão que permite que seja registrada uma nova mensalidade. 

2. Grid com informações referentes as mensalidades pagas. 

3. Campo com filtro de pesquisa por placa do veículo. 

4. Campo com filtro de pesquisa por data do pagamento. 

5. Campo com filtro de pesquisa por valor pago. 

6. Botão que permite a visualização de informações adicionais referente a 

mensalidade. 

 

A Figura 26 representa o registro de pagamento de mensalidades, onde 

o usuário informará os dados solicitados para efetuar o registro. 

 

 

Figura 26 – Registro de Mensalidade 

 

1. Campo referente a data em que está sendo efetuado o pagamento. 

2. Campo de seleção referente ao mês de referência. 

3. Campo de seleção referente ao ano de referência. 

4. Grid com informações referentes veículo para o qual a mensalidade será 

paga. 

5. Campo de seleção do veículo. 

6. Campo com filtro de pesquisa por placa do veículo. 

7. Campo com filtro de pesquisa pelo modelo do veículo. 
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8. Campo com filtro de pesquisa pelo nome do cliente. 

9. Botão que permite a visualização de informações adicionais sobre o 

veículo. 

10. Botão que permite registrar o pagamento da mensalidade. 

 

7.9 Relatório de Fluxo de Veículos 

 

A Figura 27 representa a área do sistema onde o usuário poderá gerar 

relatórios referente aos fluxos dos veículos. 

 

 

Figura 27 – Formulário para Gerar Relatórios 

 

1. Botão que permite gerar relatório geral de fluxos. 

2. Campo para preencher a placa do veículo. 

3. Botão que permite gerar relatório pela placa do veículo. 
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Figura 28 – Relatório de Fluxo de Veículo  
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8 Considerações Finais 

 

8.1 Conclusões Sobre o Projeto 

 

Concluímos que de acordo com as funcionalidades descritas ao longo 

deste documento, todos os requisitos foram implementados no sistema. Com 

isso foi desenvolvido um projeto funcional que atende as principais 

necessidades de um estacionamento de veículos. 

  

8.2 Contribuições do Projeto na Formação 

 

Pode-se afirmar com convicção que o desenvolvimento deste projeto foi 

a etapa mais desafiadora ao longo da formação acadêmica. Com tudo foi de 

extrema importância para que se pudesse aprimorar o conhecimento que foi 

passado durante o processo de graduação, e conhecer novas tecnologias e 

ferramentas que serão uteis ao longo das carreiras como profissionais da área 

de TI.  

 

8.3 Dificuldades Encontradas 

 

As principais dificuldades encontradas foram em relação as tecnologias 

utilizadas no projeto, pois foi dividido o desenvolvimento baseado em uma 

situação que proporcionaria a necessidade de cada um pesquisar, aprender ou 

aprimorar o conhecimento sobre determinadas tecnologias ou abordagens afim 

de concluir o projeto, tornando este um grande desafio. 
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8.4 Trabalhos Futuros 

 

Devido a complexidade para realizar a identificação da placa de um 

veículo, não foi possível em tempo hábil desenvolver uma lógica que fosse 

capaz de identificar a localização da placa no objeto, ou seja, descobrir 

realmente que em determinado lugar do carro encontra-se a placa fixada e a 

partir de então aplicar o processo de identificação dos caracteres. Portanto fica 

proposto como próxima etapa do projeto o desenvolvimento desta lógica e o 

aprimoramento do código já desenvolvido, afim de obter uma performance e 

confiabilidade maior. 
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