
_PARKLET CONNECT
Conexão com a natureza em um meio urbano

A vigente proposta tem como ponto de inserção duas vagas de estacionamento na 
via Benjamin Constant na cidade de Lajeado. A mesma ainda não possui este modelo 
de tipologia, desta forma, buscou-se criar um espaço atrativo e acolhedor para a 
população Lajeadense.
 As vagas selecionadas foram definidas partindo do princípio que a via da 
esquerda tem um fluxo mais lento, além disso, optou-se pelas vagas na frente da 
Unimed pelo fato de existir um espaço aberto na entrada da edificação, incentivando 
a qualificação da área e a circulação e permanência de pessoas.

_IMPLANTAÇÃO

_CONCEITO

Como partido para a composição do Parklet, defin-
iu-se um conceito base, criando diretrizes para a 
proposta. Considerando sua inserção em um meio 
urbano e em uma via de fluxo considerável, traz-se 
a conexão como ponto chave. Através de estares 
compartilhados, bancos e uma bancada alta, o 
espaço proporciona um ambiente para a integração 
de pessoas no centro da cidade. Além disso, para 
remeter a natureza e trazer o aconchego, são 
disponibilizadas pequenas mudinhas para os 
usuários do espaço.  
 Composto por bancos de forma orgânica, o 
Parklet proporciona estares atrativos e dinâmicos. 
Para tornar o ambiente mais atrativo e descontraí-
do, utilizou-se a composição de cores sóbrias e 
vibrantes.Além disso, a grama sintética foi disposta 
na base da estrutura, remetendo a um espaço 
aberto.

_BASE
Para execução da base do Parklet, será utilizado o sistema contrutivo de estrutura 
metálica com revestimento em chapa xadrez pintada de preta e, na parte superior, 
será aplicada a grama sintética.  

_FECHAMENTO DO ENTORNO
 Para fazer a proteção dos usuários do Parklet, definiu-se uma tela metálica perfura-
da branca. 

_BANCO
Para a execução do banco com formato orgânico, será realizada uma estrutura 
metálica. Assim, define-se os fechamentos frontais com telha ecológica, pela sua 
maleabilidade e possibilidade de pintura. Para a execução dos assentos, utilizou-se 
pinus tratado com pintura. 

_MESAS
As mesas serão realizadas com um tampo em pinus tratado e sua base será em 
concreto. A bancada alta será executada com um tampo no mesmo material das 
mesas, pinus, enquanto as estruturas de sustentação serão metalicas brancas. 

_PLANTAS
Na parte posterior do banco, serão dispostas plantinhas para os usuários do 
espaço levarem para suas casas. Como forma de divulgação e incentivo, será criado 
um instagram do Parklet, no qual poderão ser postados feedbacks e a evolução das 
espécies.

_PROPOSTA
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Banco em estrutura metálica revestidos de telha
ecológica. Além disso, o assento será feito de estrutura
metálica revestido em pinus tratado pintado na mesma
cor da telha - cor: camel

Espaço pet com potes de ração e água

Tonéis pintados de verde oliva com
vegetação plantada

Mesa de madeira pinus tratada pintada de cor camel |
Pés de estrutura metálica tubular quadrada cor branca

Banqueta Bertoia com almofada pintada
de verde claro

Proteção com 1,20m de altura | Proteção em estrutura metálica
galvanizada e pintura automotiva branca com tela expandida
branca

Toten com informações do parklet
e lixeira

Banco projetado em módulos para fácil locomoção |
Bancos em estrutura metálica revestidos de telha

ecológica. Além disso, o assento será feito de estrutura
metálica revestido em pinus tratado pintado na mesma

cor da telha - cor: camel

Espaço de horta comunitária onde a
população pode colher os temperos

Cadeira Bertoia com almofada
pintada de verde claro

Ralo linear paralelo a calçada
para água pluvial

Mesa de madeira fixada no chão

Ombrelone verde claro

Grama sintética verde

0,5

1

1,5

2

Conforme a implantação ao 
lado, definiu-se as vagas 3735 
e 3736 para a proposta. A sua 
conexão com a calçada, ela se 
favorece pela proximidade 
com duas árvores, que estão 
dispostas sem comprometer 
os acessos ao espaço, 
também, não existem elemen-
tos como poste de iluminação, 
lixeiras e bueiros nas mesmas, 
tornando a visual limpa e 
agradável.


