
O projeto do Parklet foi escolhido para ser feito nas vagas 3729 e 3730 na Avenida Benjamin Constant. As 
vagas foram escolhidas neste local porque é um trecho de bastante movimentação de pedestres, assim, 
quem precisa esperar muito tempo para pegar o ônibus pode esperar no próprio Parklet. Também é 
comum ver as pessoas passeando nesse trecho com sorvetes pelo fato de a Sorvebom estar localizada na 
outra esquina, então é natural ver os pedestres procurando lugares para se sentar enquanto caminham pela 
cidade. 
OO Parklet também não ocupa nenhuma vaga de estacionamento perto do Hospital Bruno Born, o que é 
bom pois sempre é importante garantir vagas de estacionamento próximas à entrada do hospital, e 
também não gera ruído para os pacientes estando naquela localização. Além disso, a localização do Parklet 
não interfere na drenagem das águas pluviais e também foi aproveitada a sombra gerada pela árvore que 
se localiza bem próxima a essas vagas.  
OO projeto possui uma forma triangular com ângulos, de certa forma um pouco ousado, já que a maioria dos 
Parklets possui uma simples forma quadrada. O projeto consiste em bancos de madeira que se unem com 
o deck de madeira, e com mesinhas que possuem guarda-sóis; também há um espaço verde para guardar 
as bicicletas, o que demonstra duas vantagens: a grama ajuda na drenagem das águas pluviais e também 
contrasta com o cinza dos prédios, bem como o espaço para guardar bicicletas incentiva a população a 
andar mais por este meio de locomoção, o que deve ser cada vez mais estimulado devido ao agravamento 
da situação ambiental do nosso planeta.  
ComoComo a via é densamente movimentada tanto em dias de semana como em final de semana, no entorno 
dos bancos que também já foram projetados com uma espessura maior, há muretas com canteiros de 
vegetação, para que, em caso de acidente, o pedestre esteja um pouco mais protegido.  
O projeto também oferece segurança à noite aos usuários, uma vez que os bancos de madeira foram 
projetados para terem fita de led embaixo deles. O Parklet proposto também dá vida à cidade com suas 
cores nos guarda-sóis e nos apoios de bicicleta, além disso, toda a combinação de cores do Parklet oferece 
um lugar muito aconchegante tanto de dia como de noite para toda a população de Lajeado e região.


