
CONCURSO UM PARKLET PARA LAJEADO
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES

 À medida em que o ser humano evolui, seu habitat necessita acompanhar 
esta evolução. Dessa forma, espaços públicos, vias e calçadas se tornaram 
apenas espaços de circulação e trabalho, deixando o lazer para trás. Assim, surge 
o Pausa Parklet, a fuga da selva de pedra de asfaltos e prédios, o caminho para o 
descanso, socialização e contato com a tecnologia em saúde, seja ela física ou 
mental.
 
 Memorial descritivo
 O conceito de parklet se trata de um ambiente compacto de convivência 
para todos, o Pausa Parklet, vem para ressaltar este conceito, priorizando a 
socialização, tecnologia e promoção de saúde. 
 Visando incrementar seu momento relax no Pausa Parklet, criamos uma 
playlist de podcasts que abordam assuntos como meio ambiente, cidades 
inteligentes, e saúde mental para ajudar a ter seu momento pause. O Pausa 
Parklet é o primeiro parklet sugerido para o município, porém a ideia é que surjam 
mais logo após. Por isso, propomos um aplicativo com um mapa da cidade, que 
seja interativo, e que as pessoas possam encontrar esses lugares de lazer 
espalhados pela cidade. A playlist e o aplicativo, são estratégias relacionadas à 
cidades inteligentes, e podem ser visualizadas a partir dos QR Codes criados.
 A materialidade utilizada na proposta deste parklet traz a madeira como 
seu principal elemento, além da utilização de metal pintado de azul, cordas e 
vegetação abundante.  Relacionando o conceito de psicologia das cores com a 
materialidade do projeto, foram  escolhidas cores e texturas que transmitem 
aconchego e tranquilidade como o verde, o azul, e o amadeirado. O verde, se faz 
presente através das plantas e chás, o tom acalma e traz a sensação de equilíbrio; 
o azul, presente em alguns elementos, transmite a sensação de leveza e 
tranquilidade; já o amadeirado, presente nos bancos e no chão, remete ao 
aconchego.

 

 Benefícios de cada área
 A arquitetura e urbanismo vem para melhorar e qualificar os espaços, 
construindo uma estrutura de amparo à vida.  A nutrição vem para reforçar a 
união, socialização e a promoção da saúde dos usuários deste ambiente. Já a  
publicidade e propaganda atua na divulgação e promoção destes espaços, 
tornando-os cada vez mais humanizados.

 Viabilidade 
 A implementação do Pausa Parklet, no local designado, influi em todo seu 
entorno. Sendo assim, propõem-se que os grupos responsáveis pelas 
coordenações do Serviço da Previdência Social e do Hospital Bruno Born, em 
parceria com o Poder Público, estejam presentes na organização e cuidados com 
o ambiente. 
 Através desta parceria, indica-se que as tarefas, para preservação e 
funcionamento do Parklet, sejam divididas de acordo com as capacidades de 
cada local. Ao exemplo, o poder público manter a ordem e limpeza, ao hospital 
manter as plantas medicinais, demais plantas e flores e a Previdência auxiliar nos 
demais cuidados com a estrutura.  
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Foto do local. Fonte: dos autores
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Localização

 Dentre as possibilidades, as duas vagas escolhidas (3321 
e 3322) se localizam em frente a Previdência Social e próximas 
ao hospital Bruno Born, de forma que atenda os visitantes e 
funcionários dos mesmos sem comprometer o fluxo de entrada. 
Este público passa por grandes responsabilidades e pressão, o 
parklet será seu apoio e descanso em seus momentos livres. 


