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O QUE É UM PARKLET?
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Parklet em Pinheiros - SP

Foto: Andrea Mendonça

Mobiliário urbano composto por plataforma instalada em
áreas originalmente destinadas às vagas de estacionamento
de veículos nos logradouros públicos.

Pode ser equipado com bancos, floreiras, mesas e cadeiras,
guarda-sóis, paraciclos, aparelhos de exercício físico ou
outros elementos com função de convivência, de recreação
ou de manifestação artística.

Vagas que abrem espaço aos parkles, proporcionando à cidade 
novos e atraentes espaços de convívio. Na imagem são 

representadas vagas paralelas e perpediculares.



ESTIMULAM O POTENCIAL DAS RUAS E DA CIDADE

Abordagem de custo relativamente baixo e de fácil

implementação que potencializa a utilização do espaço

público.

COM MAIOR UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO,

FOMENTAM O USO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO

Como são espaços de reunião ao ar livre com incentivo
para instalação de paraciclos, podem incentivar o uso
de bicicletas e deslocamentos a pé.

PROMOVEM A INTERAÇÃO NA VIZINHANÇA

A comunidade local participa de todo o processo, o que

promove a interação e possibilita a criação de um

espaço que servirá à comunidade local.

APOIAM A EMPRESAS LOCAIS

O espaço público mais convidativo e pensado para o
pedestre, incentiva a utilização de comércio e serviços
locais.
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O IMPACTO DOS PARKLETS NA CIDADE

Foto: Andrea Mendonça
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DIRETRIZES GERAIS

O PARKLET É EXCLUSIVAMENTE PÚBLICO

Deve ficar disponível à sociedade 24 horas por dia, nos
7 dias da semana, assim como uma calçada.

O PARKLET NÃO PODE SER SUPORTE DE
PROPAGANDA OU PUBLICIDADE

Apesar de não ser permitido usar o parklet como
suporte de propaganda, pode ser afixada uma placa,
com dimensão máxima especificada, com informações
acerca do cooperante.

O PARKLET DEVE SER DE FÁCIL INSTALAÇÃO E
REMOÇÃO

A concepção do parklet deve buscar que tanto a
instalação quanto a remoção sejam rápidas.

SUSTENTABILIDADE

As propostas de parklets que se fundamente em
práticas de sustentabilidade têm preferência na
seleção da proposta.
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QUEM É QUEM?PROPONENTE

O proponente é responsável pela organização e pelos
custos financeiros da apresentação da proposta à
comunidade.

COOPERANTE

O cooperante é responsável pela instalação,
manutenção e remoção do parklet. Os custos
financeiros para a execução dos serviços
mencionados são de responsabilidade exclusiva do
cooperante.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Autores do projeto e responsáveis pela instalação.
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OBRIGAÇÕES DO COOPERANTE

GARANTIR O CARÁTER PÚBLICO DO PARKLET

O parklet, assim como os elementos neles
instalados, devem ser plenamente acessíveis, de uso
e de destinação públicos, vedada, em qualquer
hipótese, a utilização exclusiva pelo cooperante ou
patrocinador da construção.

CUSTOS E MANUTENÇÃO

Os custos financeiros referentes à instalação, à
manutenção e à remoção do parklet são de
responsabilidade exclusiva do mantenedor.

REMOÇÃO DO PARKLET

A retirada do parklet por motivo de finalização ou
descumprimento do termo de cooperação ou
abandono do parklet não dispensa a obrigação do
cooperante de remover o parklet e restaurar o
logradouro público e manter acessibilidade da
calçada.

Foto: Andrea Mendonça

Parklet em Pinheiros - SP
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O PARKLET COMO ESPAÇO PÚBLICO

Em locais antes ocupados por automóveis, os
parklets, transformam os espaços públicos em áreas
mais qualificadas e pensadas para pessoas.

Como consequência positiva, a instalação dos
parklets em frente aos estabelecimentos comerciais,
gera benefício para população local ao mesmo
tempo em que torna a área pública mais agradável e
aconchegante, o que pode incentivar a utilização
desses espaços e atrair mais pessoas para o local.

Com uma maior movimentação de pessoas, uma
ambiência segura e confortável, há, também,
maior potencial de incremento nas atividades do
comércio local.

Foto: Andrea Mendonça

Parklet em Pinheiros - SP
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ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

COMO A COMUNIDADE SERÁ ATRAÍDA PARA O NOVO 
EQUIPAMENTO PÚBLICO?

Os fatores de sucesso dos parklets são relacionados
aqueles que traduzem as narrativas locais, respeitam a
vocação do bairro e criam diálogos entre a intervenção e
a sociedade.

Etapas para envolvimento da comunidade:

- Apresentação pública da proposta;

- Espaço para receber sugestões ou críticas na

Administração Regional pertinente;

- Possibilidade de manifestação de interesse de

instalação de parklet na mesma área após a

apresentação pública.

O proponente é responsável pela organização e pelos
custos financeiros da apresentação da proposta à
comunidade.
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As Administrações Regionais são responsáveis pelo recebimento de solicitação,

a tramitação do processo e a decisão final referentes ao projeto do parklet.

PROCEDIMENTO
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ETAPAS DA SOLICITAÇÃO- Análise de documentação, conveniência e proposta de implantação;

- Publicação de edital para dar conhecimento público da solicitação;

- Resposta às manifestações recebidas após a apresentação pelo proponente;

- Envio da proposta à SEDUH para análise e aprovação da localização do parklet;

- Celebração de termo de cooperação;

- Autorização para montagem do parklet.

Foto: Andrea Mendonça
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Devem ser instalados ao longo da calçada.

Podem ser instalados em vagas paralelas, a 45

graus ou perpendiculares.

IMPLANTAÇÃO

TIPOLOGIAS DE VAGAS

Vagas perpendiculares Vagas 45 graus

5 METROS

4,40 METROS

5 METROS

4,40 METROS

ESTACIONAMENTO PARALELO

Os parklets localizados em vagas paralelas ao

alinhamento da calçada podem ter 2,20m de largura,

contados a partir do alinhamento das guias, por 10m

de comprimento.

ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR E 45 GRAUS

Os parklets localizados em vagas perpendiculares ou

45 graus em relação ao alinhamento da calçada pode

ocupar espaço de até 5,00m, para a dimensão

perpendicular ou a 45 graus em relação ao

alinhamento da calçada, por 4,40m na dimensão

paralela à calçada.

Espaço de duas vagas paralelas

10 METROS

2,20 METROS
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IMPLANTAÇÃO

ACESSIBILIDADE
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O projeto para implantação e a instalação de parklet
devem atender às normas técnicas de acessibilidade.

A implantação de parklets só é permitida onde existam
calçadas acessíveis.

É permitida a reparação ou construção de calçada
acessível para possibilitar a implantação do parklet.



INCLINAÇÃO

O parklet somente poderá ser instalado em via
pública com até 8,33% de inclinação longitudinal.

IMPLANTAÇÃO

Inclinação transversal

x %

x %               

2 % 
RECOMENDADO

8,33 % NO MÁXIMO

Inclinação longitudinal

CRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO
DRENAGEM

As condições de drenagem e de segurança do local de
instalação devem ser preservadas.
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Adaptação de figuras do Manual operacional para implantar um parklet em São Paulo. Disponível em: 
“https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/MANUAL_PARKLET_SP.pdf”

Detalhe da área de sarjeta para escoamento pluvial

É recomendado que a inclinação transversal não
ultrapasse 2%.



IMPLANTAÇÃO

CRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO

Exemplos de locais em que o parklet não pode ser instalado

O parklet não poderá obstruir:

• guias rebaixadas;

• equipamentos de combate a incêndios;

• rebaixamentos para acesso de pessoa com
deficiência, pontos de parada de ônibus;

• pontos de táxi, faixas de travessia de pedestres;

• em faixa exclusiva de ônibus;

• em ciclovias ou ciclofaixas;

• vagas para pessoas com deficiência, idosos ou
qualquer outra destinação segundo legislação
específica.

O parklet deve ser instalado a, no mínimo, 15 metros
de esquinas.

15 METROS NO MÍNIMO

13



IMPLANTAÇÃO

CRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO PARA VAGAS PARALELAS
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GUIA REBAIXADA

VAGA ESPECIAL DE
ESTACIONAMENTO

FAIXA DE PEDESTRES 
COM REBAIXAMENTO

LIMITE DE VELOCIDADE 
ATÉ 50 Km/h

2,20 METROS NO MÁXIMO

Na imagem é representado um esquema resumido
para implantação de parklets em vagas paralelas.



LEVANTAMENTO INICIAL DO LOCAL

Indicar os imóveis confrontantes, a largura da calçada e do passeio existente, a inclinação transversal do
passeio, os equipamentos e mobiliários existentes nos 20m de cada lado do local do parklet proposto ou
até a esquina.

IMPLANTAÇÃO

LEVANTAMENTO
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Exemplo de levantamento do local



IMPLANTAÇÃO

LEVANTAMENTO
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Exemplo de localização de implantação do parklet

LOCALIZAÇÃO E DIMENSÃO

Planta do levantamento com localização e esboço da instalação, incluindo sua dimensão aproximada.



IMPLANTAÇÃO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO- deve indicar imóveis confrontantes, largura do passeio público existente,
inclinação transversal do passeio e todos equipamentos e mobiliários instalados nos 20m de cada lado
do local proposto para o parklet.

MEMORIAL DESCRITIVO - descrição de equipamentos a serem alocados no parklet; descrição do
atendimento aos critérios técnicos de instalação e retirada do parklet; plano de manutenção que
contenha rotina de limpeza, manutenção da vegetação, recolhimento dos resíduos sólidos e controle de
pragas.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO - Fotografias atuais do local proposto.

QUADRO COM COORDENADAS UTM

DOCUMENTOS DO PROPONENTE - Atenção às especificações de pessoa física ou jurídica.

DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO AUTOR DO PROJETO
E DO RESPOSÁVEL PELA OBRA

RESUMO
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PROJETO E CONSTRUÇÃO

O cooperante do parklet deve instalar em local visível,
junto ao acesso do parklet, uma placa com dimensão de
50cm por 30cm para exposição da seguinte mensagem
indicativa:

“Este é um espaço público acessível a qualquer pessoa.
Proibida utilização exclusiva”.

A placa indicativa de espaço público deve estar contida
nos limites do parklet e instaladas em seus elementos
constituintes ou suportes individuais e não pode ser
luminosa.

Enquanto o parklet estiver instalado a placa deve ser
mantida e estar em boas condições.
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SINALIZAÇÃO 

PLACA INDICATIVA DE USO PÚBLICO



PROJETO E CONSTRUÇÃO

SINALIZAÇÃO 

PLACA INDICATIVA DE COOPERAÇÃO

O cooperante do parklet poderá instalar uma única
placa indicativa de cooperação com dimensão
máxima de 50cm por 30cm que deve seguir os
modelos definidos.
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Parklet Delirium Café – Ipanema - RJ

Foto: Baumann Arquitetura

Área permitida para inclusão do nome do 

cooperante e logomarca do estabelecimento



GESTÃO

É dever do cooperante garantir um bom
estado de conservação do parklet.

Deve-se manter a rotina de limpeza e de
cuidado com a vegetação.

Os resíduos dos usuários, devem ser retirados
periodicamente. É aconselhável ter um plano
de manutenção periódica e preventiva.

Além da manutenção habitual, podem
ocorrer reformas para reparar danos causados
por condições climáticas adversas,
depredações, ou pelos efeitos do desgaste
natural das peças.

Todas as ações devem constar do plano de
manutenção.
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MANUTENÇÃO



GESTÃO

PRAZO E PRORROGAÇÃO DO TERMO

O termo de cooperação tem prazo de quatro
anos.

Caso haja interesse na renovação deste
prazo, o cooperante pode solicitar mediante
justificativa.

A responsabilidade da remoção do parklet e
a restauração da via ao seu estado original é
do cooperante.

Após a remoção, o logradouro público deve
ser restaurado de modo a permitir plena
utilização pela comunidade.

A remoção do parklet e a restauração do
local não gera qualquer direito à reinstalação,
realocação ou indenização ao cooperante.

REMOÇÃO DO PARKLET
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São Paulo

Foto: Andrea Mendonça
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São Paulo

Foto: Andrea Mendonça
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Oslo

Foto: Andrea Mendonça
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Londres

Foto: Andrea Mendonça
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Oslo

Foto: Andrea Mendonça
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Manual operacional para implantar um parklet em São Paulo
Acesso em outubro - 2020.
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2014/04/MANUAL_PARKLET_SP.pdf

Manual para implantação de parklets – Porto Alegre
Acesso em outubro – 2020
https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/projetos/smpe/Parklets/manu
al-parklets-portoalegre.pdf

Manual de parkles de São Francisco
Acesso em dezembro - 2020.
http://groundplaysf.org/wp-content/uploads/San-Francisco-Parklet-Manual.pdf

Manual para implantação de parklets – Florianópolis
Acesso em novembro - 2020.
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A&P_parklets/PARKLETS%2001_FE
V2018.pdf

BH Parklets
Acesso em novembro - 2020.
https://www.bhparklets.com.br/parklets

Parklets no Brasil – Soul Urbanismo
Acesso em janeiro – 2021
https://soulurbanismo.com.br/descubra-por-onde-estao-os-parklets-no-brasil/

Prefeitura de São Paulo lança manual de como implantar um parklet
Acesso em janeiro – 2021
https://www.archdaily.com.br/br/802191/prefeitura-de-sao-paulo-lanca-manual-
de-como-implantar-um-parklet

Um manual de parklets para São Paulo
Acesso em janeiro – 2020
https://www.thecityfixbrasil.org/2014/06/06/um-manual-de-parklets-para-sao-
paulo/

Como os parklets influenciam o entorno e podem ajudar o comércio local
Acesso em dezembro – 2020
https://www.blogdaarquitetura.com/como-os-parklets-influenciam-o-entorno-e-
podem-ajudar-o-comercio-local/

REFERÊNCIAS E LINKS As 10 melhores ideias de parklets para 2021
Acesso em novembro – 2020
https://parkletbrasil.com/blog-parklet-brasil/

A prefeitura de Porto Alegre regulamentou mais 12 espaços de convívio nas calçadas
Acesso em janeiro – 2021
https://www.osul.com.br/a-prefeitura-de-porto-alegre-regulamentou-mais-12-espacos-do-
tipo-parklet-para-convivio-nas-calcadas/

Parklets urbanos e seu papel na vitalidade das cidades
Acesso em janeiro – 2020
https://via.ufsc.br/parklets-urbanos-e-sua-importancia/?lang=en

Dois anos dos parklets em santos: o que mudou e ainda está por vir
Acesso em janeiro – 2021
https://www.juicysantos.com.br/vida-013/novidades-da-cidade/parklets-em-santos-2/

Parklets 2.0 Car-free city
Acesso em janeiro – 2021
https://www.architonic.com/es/project/vestre-parklets-2-0-car-free-city/20097986

Acessibilidade nos parklets em Belo Horizonte
Acesso em janeiro - 2021
http://cadeiravoadora.com.br/acessibilidade-nos-parklets-em-belo-horizonte/

Parklets em Oslo – SOLA
Acesso em janeiro - 2021
https://so-la.no/prosjekter/Parklets-Oslo
https://so-la.no/prosjekter/Parklets

Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - Documento Técnico –
Versão Final – Novembro / 2007 – 8. Mobilidade e transporte – SEDUH
Acesso em outubro – 2020
http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/mobilidade.pdf

SCARPATI, Natalia – PARKLET: PROPOSTA DE MICROESPAÇOS PÚBLICOS EM VITÓRIA – ES –
TCC de arquitetura e urbanismo, Brasília, 86 páginas, 2016.
https://issuu.com/nataliascarpati/docs/parklet

https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/MANUAL_PARKLET_SP.pdf
https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/projetos/smpe/Parklets/manual-parklets-portoalegre.pdf
http://groundplaysf.org/wp-content/uploads/San-Francisco-Parklet-Manual.pdf
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/downloads/A&P_parklets/PARKLETS%2001_FEV2018.pdf
https://www.bhparklets.com.br/parklets
https://soulurbanismo.com.br/descubra-por-onde-estao-os-parklets-no-brasil/
https://www.archdaily.com.br/br/802191/prefeitura-de-sao-paulo-lanca-manual-de-como-implantar-um-parklet
https://www.thecityfixbrasil.org/2014/06/06/um-manual-de-parklets-para-sao-paulo/
https://www.blogdaarquitetura.com/como-os-parklets-influenciam-o-entorno-e-podem-ajudar-o-comercio-local/
https://parkletbrasil.com/blog-parklet-brasil/
https://www.osul.com.br/a-prefeitura-de-porto-alegre-regulamentou-mais-12-espacos-do-tipo-parklet-para-convivio-nas-calcadas/
https://via.ufsc.br/parklets-urbanos-e-sua-importancia/?lang=en
https://www.juicysantos.com.br/vida-013/novidades-da-cidade/parklets-em-santos-2/
https://www.architonic.com/es/project/vestre-parklets-2-0-car-free-city/20097986
http://cadeiravoadora.com.br/acessibilidade-nos-parklets-em-belo-horizonte/
https://so-la.no/prosjekter/Parklets-Oslo
https://so-la.no/prosjekter/Parklets
http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/mobilidade.pdf
https://issuu.com/nataliascarpati/docs/parklet


SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

E HABITAÇÃO


