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Av. Benjamin Constant

Placa de ferro pintada
de preto "Espaço Público"
30x20cm

Bicicletário de chão em
ferro pintado de preto

Mesa com tampo em metalon pintado
de verde claro; pés em ferro e tela
pintados de preto 115x100x75cm

Floreira em madeira ripada
170x30x65cm

Floreira em madeira ripada
75x100x65cm

Banco com tela e ferro pintados de
preto 75x40x45cm

Floreira linear em madeira
ripada 1340x30x65cm

Guarda-corpo de tela e
ferro pintados de preto
188x55cm

Capim verde

Estrutura metálica revestida
com medeira ripada

Banco com tela e ferro pintados
de preto 140x40x65cm

Ripa de madeira
09x65x3cm

Lixeira em metalon pintada
de rosa claro 30x40x65cm

Lixeira em metalon pintada de
amarelo claro 30x40x65cm

Banco com tela e
ferro pintados de
preto 140x40x45cm

Banco com tela e
ferro pintados de
preto 60x40x45cm

Mesa com tampo em metalon
pintado de lilás claro; pés

em ferro e tela pintados de preto
60x60x75cm

Lixeira em metalon pintada de
amarelo claro 30x40x65cm

Floreira em madeira ripada
170x30x65cm

Guarda-corpo de tela e
ferro pintados de preto
188x55cm

Banco com tela e ferro pintados
de preto 140x40x45cm

Capim verde
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - ESC.1/500N

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

V�v� + P����e�V�v� + P����e�

 Buscando melhorar a vivência da população de Lajeado com a própria cidade, foi 
proposto a criação de um parklet para a mesma. O local escolhido para a implantação foi 
no centro de Lajeado, na Avenida Benjamin Constant, entre as ruas Pinheiro Machado e 
Saldanha Marinho.  
 O Viva + Parklet foi projetado para ocupar as vagas de estacionamento 3735 e 
3736, em frente a Unimed. Para de�nir o local, foi levado em consideração o fato de o 
passeio público ser mais largo e estar bem conservado nesta área. Há a presença de 
algumas árvores, que possibilitam sombra e remetem a natureza. Além disso, está 
próximo a edifícios comerciais, incentivando o comércio local. O Hospital Bruno Born se 
encontra a uma quadra do parklet, de modo que os acompanhantes possam usufruir do 
espaço, mas, ao mesmo tempo, sem causar ruídos para o hospital.  

 MEMORIAL DESCRITIVO
 Durante todo o processo de criação, objetivou-se proporcionar uma estadia leve, alegre e segura para toda a população. O Viva + Parklet foi projetado com 
materiais baratos e fáceis de encontrar, como a tela metálica, o ferro e a madeira de re�orestamento. O ferro remete ao urbano,  possui fácil manutenção e instalação 
e proporciona maior segurança nos guarda-corpos. Já a madeira, traz aconchego e sustentabilidade para a cidade. As cores, por sua vez, trazem vida, descontração 
e leveza. 
 Buscando um local acessível para todos os habitantes,  os mobiliários foram pensados bem espaçados um dos outros. Em todo o design predominam  linhas 
retas, o que facilita o processo  de execução, montagem e desmontagem.  O guarda-corpo em tela e barras de ferro pintados de preto, com diferentes sentidos e 
ângulos, trás a sensação de movimento ao parklet. Ele é feito em padrão, sendo 5 módulos de 188x55cm e 2 módulos de 170x55cm, que encaixam no peitoril de 
madeira, proporcionando maior segurança aos habitantes. 
 Pensando na limpeza e na manutenção dos mobiliários, os tampos das mesas e as  lixeiras foram feitos em metalon. As diferentes cores proporcionam 
alegria ao espaço, além de chamar atenção das pessoas para esta nova área de lazer. Além disso, os recipientes de lixo também podem servir como mesas de apoio 
para os bancos.  A proposta dos bancos e dos pés das mesas com tela e ferro pintados de preto, busca trazer o conceito urbano ao ambiente. Os materiais escolhidos  
proporcionam conforto, durabilidade e pouca necessidade de manutenção. São seis bancos de 140x40x45cm, um de 75x40x45cm e dois de 60x40x45cm e, duas 
mesas, uma de 115x60x75cm e outra de 60x60x75cm. 

 Para preencher as �oreiras internas e externas, foi escolhido o capim verde, visto que se trata de uma vegetação baixa, não densa e que se adapta bem à 
diferentes temperaturas. O Viva + Parklet contempla espaços de estar que podem ser ocupados individualmente ou em grupo. Além disso, é totalmente adaptado 
para pessoas com de�ciência. Ele conta com suportes para bicicletas, objetivando incentivar o ciclismo em Lajeado, visto que se localiza na rota que dá encontro à 
ciclovia da beira do Rio Taquari. 
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