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01 Definição 
A primeira manifestação de Parklet surgiu 
em 2005 numa intervenção do Park(ing) 
Day em São Francisco, EUA, para mostrar o 
impacto que uma vaga de 
estacionamento tem na vida das cidades. 
Na ocasião, usaram-se duas vagas de 
estacionamento para a criação de um 
mini parque temporário, daí o nome: um 
jogo entre as palavras park (parque) e 
parking (estacionamento). Em 2010 
ocorreu a regulamentação da 
implantação na cidade e em 2011 mais 
de 50 parklets já haviam sido instalados 

 

No Brasil,   São Paulo foi a  

cidade pioneira na adoção do  

conceito no Dia Mundial sem Carro de  

2012, porém, foi somente em 2014 que  

o parklet foi regulamentado,  

tornando-se uma política pública do  

município. De lá para cá, diversas  

capitais brasileiras regulamentaram  

e implantaram parklets em suas  

ruas, entre elas: Rio de Janeiro,  

Recife, Belo Horizonte, Goiânia,  

Fortaleza, Rio Branco, Sorocaba,  

Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre 

 

 

 

Os parklets são  

estruturas temporárias,  

implantadas onde antes se  

tinha vagas de  

estacionamento, criadas  

para a destinação de  

espaços públicos de  

lazer e convivência 

que tem como objetivo  

diminuir as carências  

urbanas e proporcionar o  

uso participativo e  

democrático da cidade 



01  Definição                         
Parklet é uma mini praça/parque, um espaço 

compacto de convivência, (parque de uso 

público) implantado em locais anteriormente 

utilizados como estacionamento, que ocupa o 

lugar de uma ou duas vagas de estacionamento 

em vias públicas. Uma extensão da calçada que 

funciona como um espaço público de lazer e 

convivência para qualquer um que passar por ali. 

Pode possuir bancos, mesas, palcos, floreiras, 

lixeiras, paraciclos, entre outros elementos de 

conforto e lazer como o acesso ao Wi-Fi.  

 

O Parklet é uma ampliação da calçada 

(necessário que sejam abertos para a calçada, 

permitindo a visão ampla), a partir de plataforma 

implantada sobre a área antes ocupada por 

veículos, a fim de promover uma ampliação do 

espaço de fruição pública que propicie lazer, 

convivência e recreação para a população. Onde 

antes alguns veículos utilizariam o espaço, com o 

parklet muitas pessoas (transeuntes, clientes, etc) se 

beneficiam do espaço. 

O desenvolvimento de espaços de convivência 
nas ruas reforça a função social do espaço da 
cidade como local de encontro. Apoiar a vida 
urbana na cidade, com foco nas necessidades 
das pessoas que utilizam os espaços, é uma 
forma de promover a interação social e 
conquistar espaços públicos mais seguros e 
vivos. 

A criação de espaços bonitos e agradáveis pode 
influenciar positivamente toda a população, 
incentivando as pessoas a andar a pé, o que 
reduz o uso de carros e, consequentemente, a 
poluição do ar. Com esse intuito a Administração 
Municipal visa estimular a adesão a esta nova 
politica de uso dos espaços públicos, promover o 
envolvimento de cidadãos na construção e na 
modificação de espaços urbanos, valorizar 
espaços de descanso e propor novos usos dos 
locais públicos e incentivar o uso de transportes 
não motorizados, sendo este o Manual para 
Implementação de Parklets, contendo em um só 
lugar todas as informações necessárias para a 
realização deste projeto. 

Desta forma esperamos esclarecer e sensibilizar 
o maior número de parceiros possíveis, tornando 
a nossa cidade mais colorida, mais alegre, mais 
humana. Uma cidade para as pessoas. 
 



02 Considerações  

Gerais 

ESTIMULAR 
PROCESSOS 
PARTICIPATIVOS E 
A HUMANIZAÇÃO 
E DEMOCRACIA 
NO USO DO 
ESPAÇO PÚBLICO 
 

Os parklets promovem 
a participação ativa 
da comunidade, 
fomentam a 
caminhabilidade: a 
capacidade do 
espaço público de 
permitir o ato de 
caminhar, provendo 
facilidades aos 
pedestres, como 
espaços para sentar, 
paisagismo, sombra e 
arte pública. Criam 
novos cenários como 
também podem 
fornecer locais para 
estacionar bicicletas, 
incentivando a escolha 
por este modelo 

 

 

Objetivos 
Os parklets promovem a participação 
ativa da comunidade, fomentam a 
caminhabilidade: a capacidade do 
espaço público de permitir o ato de 
caminhar, provendo facilidades aos 
pedestres, como espaços para 
sentar, paisagismo, sombra e arte 
pública. Criam novos cenários como 
também podem fornecer locais para 
estacionar bicicletas, incentivando a 
escolha por este modelo. 

APOIAR O COMÉRCIO LOCAL 

Essas pequenas praças beneficiam a 
todos, valorizam a interação da 
circulação de pedestres, ciclistas e 
veículos, os comerciantes da 
vizinhança. Essa relação aumenta a 
segurança, incentiva o comércio e 
facilita o acesso aos serviços. 
 

 



Quem é quem 

Patrocinador 

Quem subsidia o custo para execução do parklet. 

Amenos que seja também mantenedor, não será 
responsável pela    garantia da qualidade e 
usabilidade do espaço. 

Responsáveis técnicos: autores do projeto e 
responsáveis pela instalação 

Os autores do projeto do parklet são os profissionais 

responsáveis por sua elaboração arquitetônica 
(arquiteto, engenheiro, escritórios e/ou empresas). Os 
responsáveis pela instalação são os que executarão a 
obra, nada impedindo de serem os mesmos 
profissionais. 

 

 

Proponente 
É aquele que idealiza e estabelece as 
intermediações necessárias para 
preenchimento das funções de 
mantenedor, patrocinador, autor de 
projeto e responsável pela implantação. 

Os proponentes podem ser comerciantes, 
grupos de comerciantes locais, coletivos, 
empresas, moradores e outros atores 
interessados em promover o projeto. 

Mantenedor 

O mantenedor é responsável pelos custos 

financeiros referentes à instalação, à 
manutenção e à eventual remoção do 
parklet. Geralmente o mantenedor 
também é o patrocinador, porém os 
proponentes do parklet poderão 
encontrar parcerias diferenciadas para a 

execução (patrocinador) e a 
manutenção (mantenedor). 

 

 



Formas de 

viabilização 
OBRIGAÇÕES DO MANTENEDOR/ PROPONENTE 

Construir, manter e remover o parklet 

O proponente/mantenedor do parklet é o responsável 
pela realização das ações e serviços descritos no 
respectivo termo de cooperação, bem como por 
quaisquer danos eventualmente causados. 

O custo financeiro referente ao projeto, à instalação, à 
manutenção e à remoção do parklet será de  

responsabilidade exclusiva do mantenedor. 

Em caso de necessidade de remoção do parklet em 
razão de obras na via pública ou no passeio público, 
de segurança pública ou implantação de melhorias na 
infraestrutura, o encargo da remoção caberá ao 
mantenedor. 

O descumprimento do termo de cooperação, o 
abandono, negligência, descuido, mau uso, a 
desistência, não dispensa o mantenedor da obrigação 
de remoção e restauração do logradouro público ao 
seu estado original. 

O parklet e os elementos nele instalados serão 

totalmente acessíveis ao público, vedada, em 
qualquer hipótese, a utilização exclusiva por seu 
mantenedor, motivo pelo qual é importante reforçar 
que é proibida a venda de produtos e serviços neste 
espaço, mesmo que pelo seu mantenedor 

 

Visibilidade ao proponente, patrocinador 
e mantenedor 
Para garantir a viabilidade para a implantação 
do parklet é permitida a colocação de uma 
placa com tamanho de 40 x 40 cm com 
mensagem indicativa de cooperação em cada 
parklet instalado. 
 

Diálogo com a comunidade 
A fim de ser um diferencial de relevância, o 
proponente(s) e viabilizador(es) precisam estar 
envolvidos com a cultura local onde será 
realizada a intervenção. Os melhores parklets 
são aqueles que melhor traduzem as narrativas 
locais, respeitam a vocação do local 
(centro/bairro), criam diálogos entre a 
intervenção e a sociedade. Um diálogo com o 
comércio, moradores e associações locais pode 
ser fundamental para o propósito destes 
espaços. 
 

A comunidade como (co)participante 
A participação da comunidade é indispensável, 
pois contribui para que o objetivo do parklet seja 
alcançado. A mobilização dos vizinhos da rua e 
bairro em torno de um projeto de parklet é 
fundamental e desejada, bem como o apoio de 
empresas, para que todos em sinergia viabilizem 
o projeto e sua fruição. Certamente que um 
bom projeto e o envolvimento da comunidade 
é uma das melhores formas para conseguir o 
projeto de um parklet e seu bom uso 
 



Qualidade do entorno 

 

A qualidade da área escolhida em termos de ambientação e o conforto ambiental são 
diferenciais que contribuem tanto para a aprovação do projeto, quanto para a boa 
utilização do parklet. Observe: a posição da luz e sombra (existência de sombra, seja de 
prédios ou preferencialmente de árvores), contexto físico, área protegida contra ventos 
e escala (planta) humanizada. 

 

Em uma área comercial 

Parklets localizados em áreas comerciais contribuem para a atividade econômica do 
local. O parklet deve ser projetado e sinalizado de forma que fique claro aos pedestres 
que é um local público e não a extensão de um estabelecimento. 

 

Em uma área residencial: 

Normalmente a maior parte dos parklets são localizados em áreas comerciais, mas 
também podem obter sucesso em áreas residenciais, fornecendo um espaço de 
convivência para os moradores das imediações. O mobiliário utilizado deve ser fixo 
como em uma praça, nada impede que haja acessórios móveis que podem ser 
retirados conforme a situação (almofadas, guarda-sol), a fim de evitar inconveniências. 
Recomenda-se, por exemplo, que esses parklets não possuam cadeiras e mesas móveis. 

 

Existência de vagas ou faixa de estacionamento - acessibilidade 

A instalação só poderá ocorrer em local antes destinado ao estacionamento de 
veículos, sendo vedada em locais onde haja faixa exclusiva de ônibus, ciclovias ou 
ciclofaixas. Não será permitida a implantação do parklet em calçada 
danificada/deteriorada. A calçada deverá passar por reforma antes do pedido de 
aprovação do projeto, habilitando-a a receber um parklet. 

 

Velocidade máxima da via 

O parklet somente poderá ser instalado em via pública com limite de velocidade de até 
40km/h 
 

Localização 
É permitida de a 

implantação de parklets 

em: 

- Vias públicas com vagas 

de estacionamento de 

veículos  

regulamentadas; 

- Vias com ciclovias e 

ciclofaixas, desde que o 

parklet seja  

implantado no lado 

oposto à essas 

infraestruturas;  

- Vias com velocidade 

máxima de até 40km/h e 

com inclinação  

longitudinal de até 8,33% 

conforme a NBR 90/50. 

Não é permitida a 

implantação de parklets 

em vagas especiais de 

estacionamento. 

 

Critérios para implantação  



04  ASPECTOS TÉCNICOS 
 

TIPOLOGIA DA VAGA 
A instalação não poderá ocupar espaço superior a dois metros e vinte 
centímetros de largura, por dez metros de comprimento em vagas 
paralelas ao alinhamento da calçada. 

A instalação não poderá ter qualquer tipo de fixação maior que quinze 
centímetros, nem provocar qualquer tipo de dano ou alteração no 
pavimento que não possa ser reparada pelo responsável pela instalação 
do parklet. 
 

Limitações 
O parklet não poderá ser instalado em locais de obstrução das guias 
rebaixadas, equipamentos de combate a incêndios, rebaixamento para 
acesso de pessoas com deficiência, pontos de paradas de ônibus, táxi, 
faixa de travessia de pedestres, nem poderá acarretar na supressão de 
vagas especiais de estacionamento. 
 

Drenagem 
As condições de drenagem e de segurança do local de instalação 
deverão ser preservadas, devendo ser evitada a instalação em áreas com 
ocorrência de inundação. 

CONSULTA DE VIABILIDADE E MEMORIAL JUSTIFICATIVO 

A consulta de instalação do parklet deve ser realizada na 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus, que será o único 
interlocutor do proponente acerca da consulta. Esta 
poderá consultar outros órgãos ou entidades no âmbito 
de suas respectivas atribuições, quando for necessário. 

A consulta de implantação deverá seguir o modelo 
disponibilizado e instrumentalizado com a seguinte 
documentação. 

 Formulário de Consulta de Viabilidade de Localização 

1. Requerimento para instalação (anexo) 

2.  tratando-se de Pessoa Física: 

a) cópia do documento de identidade; 

b) cópia da inscrição no CPF; 

c) cópia de comprovante de residência; 

d) ART ou RRT de projeto e execução do parklet; 

II - tratando-se de P.Jurídica de Direito Público ou Privado: 

a) cópia da inscrição no CNPJ; 

b) cópia do registro comercial, certidão simplificada 
expedida pela Junta Comercial do Estado ou Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

c) ART ou RRT de projeto e execução do parklet.  

III - O pedido será instruído, ainda, com projeto de 
instalação que apresente os seguintes elementos: 

a) planta inicial do local e fotografias que mostrem a 
localização e o esboço da instalação, incluindo sua 
dimensão aproximada, imóveis confrontantes, a área de 
ocupação. 

b) descrição dos tipos de equipamentos mobiliários que 
serão alocados, informando os materiais utilizados e 
apresentação da arte das placas que serão instaladas no 
local; 

c) descrição do atendimento aos critérios técnicos de 
instalação, manutenção e retirada do parklet . 
. 

 



04 Aspectos 

técnicos A seguir são 

apresentadas  

as diretrizes 
básicas  

para a 
elaboração 

do  

projeto  cujo 

atendimento  

será verificado 

pela Secretaria 

de Obras e 
Trânsito 

durante a 

etapa de 

análise  

do projeto. 

     Diretrizes Gerais 
Quanto a princípios, o parklet deverá ser:  

- Reversível, com possibilidade de remoção 

em no máximo 72 horas; 

- Acessível, garantindo a livre  

circulação para pessoas com deficiência e 

pessoas com mobilidade reduzidas,  

conforme consta na legislação e norma 

vigente; 

- Público; 

- Resultado de uma análise formal e estética 

do entorno urbano. 

 

Quanto aos afastamentos mínimos:  

- 7m (sete metros) de distância em relação às 

esquinas: 

- 1m (um metro) de distância das rampas e 

rebaixos para acessibilidade universal e de  

rebaixos de meio fio para acesso de veículos; 

- 1m (um metro) de distância de 

equipamentos de combate a 

incêndios/hidrantes.  

Levantamento com representação da situação 

real de toda a área compreendida no raio de 

20m (em planta ou em representação 

tridimensional, com indicação dos seguintes 

elementos na escala mínima de 1/200: 

Identificação do(s) logradouro(s) público(s) com 

indicação das testadas, numeração e usos 

(residencial, comercial etc.) dos imóveis lindeiros; 

Demarcação das pistas de rolamento; 

Delimitação e identificação das vagas de 

estacionamento existentes (carga e descarga, 

acessível, idosos, táxi etc.) e indicação de sua 

largura; 

Indicação de faixa travessia de pedestres; 

Calçada: indicação de sua largura e declividade 

longitudinal e transversal; 

Equipamentos e mobiliários urbanos  (hidrante, 

bocas de lobo, abrigos de ônibus, lixeiras, postes, 

bancos, etc.); 

Árvores, flores e outros tipos de vegetação na 

calçada; 

Rebaixos de entrada e saída de veículos dos 

imóveis lindeiros e acessibilidade de pedestres; 

Indicação da localização para o parklet, 

indicando sua distância à esquina mais próxima. 

Indicação do local e da espécie de árvore a ser 

plantada na calçada, caso não haja nenhuma 

existente na extensão correspondente ao parklet 

a ser instalado. 



04 
Aspectos técnicos 

 
LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 
 
• Para auxiliar na elaboração do projeto 

e registro documental, é importante a 
realização de levantamento 
fotográfico para melhor identificar os 
elementos existentes no entorno da 
área escolhida. 

  

MEMORIAL JUSTIFICATIVO E 
PROGRAMA SUGERIDO 
• O memorial consiste na descrição 

acerca do conceito do parklet, seu 
uso, suas motivações, o público-alvo e 
a relevância das atividades 
desenvolvidas no mesmo, com a 
definição dos tipos de equipamentos 
que serão alocados. O memorial é 
parte da consulta de viabilidade de 
localização. 

 

 

PROJETO E AUTORIZAÇÃO PARA 
INSTALAÇÃO 

  
DIRETRIZES DE PROJETO 
O parklet pode ter uma concepção 
modular para ser removido de forma 
fácil. Por ser uma instalação com 
tempo estabelecido e passível de 
retirada, o ideal é que a concepção 
do parklet promova essa ação de 
forma simplificada. Módulos, estruturas 
móveis e soluções de encaixe são 
bem-vindas. 
 

SUSTENTABILIDADE 
Recomenda-se que na concepção 
sejam utilizados materiais recicláveis, 
madeira certificada e outros que 
também promovam a conscientização 
da sustentabilidade ambiental. 
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DRENAGEM 
As condições de drenagem e de segurança do local de instalação 
deverão ser preservadas. Deverá ser preservada livre sob o piso 
uma faixa de no mínimo 20cm ao longo de toda calçada para 
escoamento da água da chuva. O ideal é que esta faixa coincida 
com a sarjeta. 

 Recomenda-se ainda prever placas removíveis ao longo desta 
faixa para manutenção, limpeza e desobstrução de escoamento 
da água. O parklet não pode obstruir bocas de lobo e saídas de 
água pluvial. 
  

SUPERFÍCIE DE ACESSIBILIDADE 
O projeto de instalação deverá atender às normas técnicas de 
acessibilidade. 

O pavimento do parklet deve ser de fácil instalação, removível, 
resistenteao tráfego e acessível, ou seja: regular, firme, estável e 
antiderrapante em qualquer situação [seco ou molhado]. 

Pisos permeáveis, tais como decks, facilitam o escoamento de 
água. 

A instalação deve ser feita em plena continuidade com o passeio 
público, adaptando-se às condições específicas de cada rua. 

O parklet deve obrigatoriamente seguir a inclinação natural da 
calçada, garantindo a acessibilidade universal, conciliando o piso 
instalado com a guia da calçada. Não serão permitidos degraus 
ou desníveis que dificultem seu acesso. 
 

SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 
O parklet deverá estar devidamente sinalizado, inclusive com elementos 
refletivos. É obrigatória a aplicação de fita reflexiva para sinalização e 
alerta aos motoristas sobretudo durante o período noturno. 

Para garantir a segurança, recomenda-se a fixação de balizadores ou 
tachão no piso, evitando a colisão de veículos ao estacionar próximo da 
plataforma do parklet. 
 

ESTRUTURA 
 A estrutura do piso deve garantir o 
seu nivelamento e estabilidade. 
Funciona como uma plataforma que 
pode ser estruturada por: 

a)piso elevado; 

b)estrutura metálica 

c)assentado sobre base monolítica, 
como farofa de cimento isolada do 
piso da rua por lona, para não 
danificar o pavimento da via. 

Não é permitido concretar o parklet 
diretamente sobre a rua, ou qualquer 
outro tipo de intervenção de caráter 
permanente. 

  

A fixação destas estruturas no piso é 
recomendada de forma a assegurar 
estabilidade do parklet. No entanto, 
a instalação não poderá ter qualquer 
tipo de fixação no solo maior que 15 
cm, ou provocar qualquer tipo de 
dano e alteração no pavimento que 
não possa ser reparada pelo 
responsável da instalação do parklet. 

 

Aspectos 

técnicos 



04 
EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 
 

A disposição dos equipamentos no parklet deverá 

garantir o acesso a todos. 

Dentre os equipamentos básicos, sugere-se instalar: 

bancos, jardineiras, lixeiras e paraciclo. Para estimular 

diferentes usos do espaço, pode-se incluir: equipamentos 

de ginástica movidos à energia solar, barras de 

alongamento, mesas com tabuleiro de xadrez, entre 

outros. 

Lembre-se: ao fixar os equipamentos e mobiliário no piso, 

consegue-se garantir maior segurança aos usuários e uso 

do espaço durante todo o dia. 

 

PROTEÇÕES LATERAIS 

O parklet deverá ter proteção em 
todas as faces voltadas para o 
leito carroçável e somente poderá 
ser acessado a partir do passeio 
público. 

As proteções laterais funcionam 
como guarda-corpo e asseguram 
que os usuários, em especial 
crianças, não tenham acesso 
direto à rua. O mais recomendado 
é que tenham no mínimo 90 cm de 

altura, estejam fixadas na base e 
suportem o peso das pessoas ao se 
apoiar 

Aspectos 

técnicos 
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Com o local definido, a 
consulta de viabilidade 
aprovada e o projeto 
elaborado, o proponente 
deverá solicitar para a 
Prefeitura o pedido de 
autorização de instalação 
do parklet. O pedido 
deverá seguir com a 
seguinte documentação, 
em 2 (duas) vias impressas e 
1 (uma) digital, e deverá ser 
protocolado na Secretaria 
Municipal de Obras e 
Trânsito. 

 
1. Termo de 
responsabilidade técnica e 
cessão do direito de uso de 
imagem; 

2. Termo de 
Cooperação. 

3. Consulta de 
Viabilidade de Localização 
Aprovada e a resposta da 
Prefeitura ao Memorial 
Justificativo 

4. Projeto do parklet; 

 

PARACICLOS 

É incentivada a associação entre a instalação 
de parklets e equipamentos para o 
estacionamento de bicicletas do tipo paraciclo. 
Fique atento a ciclovias nas proximidades, o 
paraciclo pode ser um grande aliado na 
ocupação frequente do parklet. 

 

LIXO 

Ao solicitar a implantação de uma lixeira à 
prefeitura, o lixo será recolhido pela empresa 
responsável pela coleta de lixo no Município de 
Bom Jesus. Caso contrário, a remoção dos 
resíduos gerados pelos usuários ficará a cargo do 
proponente ou mantenedor. 

 

TEMPORALIDADE 

Por tratar-se de um ambiente aberto e acessível 
a qualquer momento do dia, é recomendável 
que os equipamentos instalados, como 
mobiliário, sejam fixos e não móveis. Assim, 
garante-se, tanto a segurança no uso, quanto a 
facilidade na manutenção e diminui-se o risco 
de depredação e furto. 

 

MOBILIÁRIO SOLTO 

Não será permitido o uso de mobiliário que não 
seja fixo. 

 

PLACAS A SEREM FIXADAS NO PARKLET 

Uma placa indicativa de espaço público e outra 
com o nome do proponente/mantenedor. 
Devem ser afixadas em local visível e junto do 
acesso ao parklet. 
 

Aspectos 

técnicos 
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• MANUTENÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Depois de finalizada a obra, o RT deverá 
informar à Prefeitura para que seja feita a 
vistoria final. Caso seja vista alguma 
modificação entre o proposto e o 
executado, o RT será comunicado e 
realizar as modificações exigidas para, 
assim, ocorrer uma nova vistoria.  

Feita a Vistoria Final, será emitida uma 
autorização para a inauguração e 
utilização do parklet.  

Como já dito anteriormente, a 
manutenção fica a cargo da pessoa física 
ou jurídica que implantou o parklet, 
devendo-se comprometer com as 
condições e higiene, limpeza e segurança 
do espaço. Essas ações serão monitoradas 
pela fiscalização eventual e denúncias de 
cidadãos.  

IMPLANTAÇÃO 

É de responsabilidade do RT a 
execução do projeto, assim como 
a segurança dos operários e a 
qualidade de sua execução; - 
Além disso, o RT deverá assegurar 
o trânsito de pedestres e veículos 
no entorno imediato, durante o 
período de obras; - Qualquer dano 
na pavimentação do passeio 
público ou rua deverá ser 
restaurado, sob risco de cobrança 
de multa pelo órgão 
administrativo; - Qualquer 
intervenção deve ser 
acompanhada por um 
responsável técnico, juntamente 
com a emissão de ART/RRT; - 
Propostas de alteração no projeto 
original deverão ser protocoladas 
no Município para uma nova 
análise, reiniciando o projeto de 
avaliação e aprovação; 

Aspectos 
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