
MOVA.

10 metros31 metros

 O Mova é uma proposta de parklet inovador, com seu sistema modular 
composto por elementos funcionais, que criam áreas que combinam a sensação 
acolhedora com a liberdade, a arte urbana traz mais modernidade ao equipamen-
to, além de proporcionar uma vivacidade. 
 O local determinado para a implantação da proposta do parklet, é um 
ponto bem movimentado da cidade, na região central da cidade. Situdo na Aveni-
da Benjamin Constant, quadra 08, setor 01, o equipamento se encontra mais ao 
centro da quadra, distante 31 metros da esquina com a Rua Saldanha Marinho
  Substituindo duas vagas de estacionamento, totalizando 20 metros qua-
drados, o projeto atende uma região bem ativa durante o dia, com a presença do 
hospital, previdência social e áreas de comércio e serviços, atraindo um público  
variado e sendo ponto de passagem de centenas de pessoas diariamente.
 Essa “estação” urbana tem o intuito de promover mais movimento na 
cidade, promovendo uma pequena mudança sustentável e inteligente. A estrutu-
ra é composta por peças metálicas e madeiras multifuncionais, com espaços para 
descansar e de lazer, contando ainda com estacionamento de bicicletas e �oreiras 
para trazer mais vida à quadra.
 Você pode relaxar, aproveitar o clima, socializar!
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Banco com estrutura metálica de suspen-
são da rede, soldada a fundação

Bancos modulares de diversas 
alturas com apoio 

guarda-corpo de telhas 
trapezoidais com arte 

Floreira com lixeira 
acoplada, em estrutura 
metálica.

Banco modular
espreguiçadeira

Bicicletário modular em formato 
espiral.Materialidade: tubo de 
aço, com pintura a pó de 
poliéster.  

A plataforma do parklet proposto é erguida partir de uma estrutura metálica, revestida com piso tipo deck modu-
lar de madeira e sua ligação com a calça acontece por meio de chapa metálica. O lado oposto ao passeio recebe 
uma proteção �scal com telhas metálicas trapezoidais, recebendo uma arte, no seu lado voltado para a pista, de 
um artista da região. Por �m são distribuídos dispostos em núcleos bancos feitos com chapa metálica dobrada, 
recebendo pintura PU, com as cores conforme imagens a seguir.
A criação do painel artístico, disponibilizada pelo artista lajeadense Lucas Baldissera, quebra o ritmo do estacio-
namento público e funciona com uma tela de arte urbana.

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


