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Este manual traz objetivos, procedimentos e diretrizes para

implantação dos parklets no Distrito Federal. Os interessados

devem utilizar o Manual de Implantação de Paklets na íntegra

quando houver intenção de propor um parklet.

O Distrito Federal valoriza e agradece sua disposição de

dedicar seu tempo, criatividade e recursos para criar um novo

espaço público em nossa cidade. Estamos ansiosos para

colaborar com você!
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O QUE É UM PARKLET?

04

O parklet é o mobiliário urbano composto por plataforma instalada em áreas
originalmente destinadas às vagas de estacionamento de veículos nos logradouros
públicos [art. 2º do decreto n° xxx]. Amplia a oferta de espaços públicos na nossa
cidade e incentiva o uso democrático do solo. Sendo assim, torna-se um espaço de
convívio e estimula as pessoas a para por alguns minutos do seu dia para descansar,
tomar um café, ler um livro ou encontrar um amigo, em um espaço totalmente
público. Assim melhora as relações sociais e torna a rua mais atrativa e humanizada.
Texto adaptado do Soul Urbanismo. Disponível em: “https://soulurbanismo.com.br/parklets-afinal-quais-as-
duvidas-frequentes-seu-respeito/”

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 [art. 2º do decreto n° xxx].

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

representadas vagas paralelas e perpediculares.

Parklet em Pinheiros - SP

Foto: Andrea Mendonça
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ESTIMULAM O POTENCIAL DAS RUAS E DA CIDADE

Ruas completas são aquelas pensadas para equilibrar as necessidades das

pessoas que as utilizam, sejam aquelas que passeiam por ela, andam de

bicicleta, usam o transporte público e transitam de carro, considera a

necessidade de utilização por qualquer pessoa independente de idade ou

condição física. Parklets são uma abordagem de custo relativamente baixo e

de fácil implementação para alcançar um maior equilíbrio para quem utiliza.

FOMENTAM O USO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO

Os parklets estimulam a utilização do espaço público, oferecendo mais
comodidades, como assentos públicos, paisagismo e arte
pública. Frequentemente, os parklets oferecem paraciclos, o que incentiva
as pessoas a escolherem a bicicleta como meio de transporte principal.

FAVORECEM A SEGURANÇA E ATIVIDADE PARA PEDESTRES

Os parklets fornecem áreas de proteção entre as faixas de tráfego e a

calçada. Eles também fornecem espaços de reunião ao ar livre, que são

particularmente importantes em áreas onde os parques da cidade estão

distantes.

PROMOVEM A INTERAÇÃO NA VIZINHANÇA

Os parklets convidam os pedestres a sentar e se reunir com amigos e

vizinhos. Em muitos casos, os vizinhos participaram do projeto,

financiamento, construção e administração dos parklets implantados nas

proximidades de sua moradia ou seu local de negócio.

APOIAM A EMPRESAS LOCAIS

Os parklets promovem a melhoria ambiental dos espaços públicos, o que
pode ajudar a tornar a rua mais segura e confortável para os pedestres que
fazem compras e acessam serviços em seus próprios bairros.

Texto adaptado do Manual de parklets de São Francisco.
Disponível em: “http://groundplaysf.org/wp-content/uploads/San-Francisco-Parklet-Manual.pdf”

O IMPACTO DOS PARKLETS NA CIDADE
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DIRETRIZES GERAIS

O PARKLET É EXCLUSIVAMENTE PÚBLICO

O proponente, aquele que tem intenção de implantar, de um parklet pode ser pessoa
física ou jurídica, porém, o seu uso é exclusivamente público. O mesmo deve ficar
disponível à sociedade 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, assim como uma
calçada. Esse direito ao uso deve ser informado em placa obrigatoriamente afixada ao
parklet. Esta placa deve ser produzida conforme modelo na página 38 deste manual.

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 informações acerca do proponente com no máximo 50cm por
30cm. Conforme modelo na página 39 deste manual.

O PARKLET PODE TER UMA CONCEPÇÃO MODULAR PARA INSTALADO E REMOVIDO
DE FORMA FÁCIL

Por ser uma instalação com prazo definido 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 do projeto sejam utilizados materiais locais,
recicláveis e ecológicos, madeira certificada e outros que também promovam a
conscientização da sustentabilidade e edicação ambiental.

ATENÇÃO À OBRA EM LUGAR PÚBLICO E COM FLUXO DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS

Por se tratar de uma obra em um local público, associada tanto à via quanto à
calçada, deve ser planejada para causar o menor transtorno possível, além de
assegurar a segurança dos trabalhadores da mesma.

O cronograma de instalação do parklet deve ser informado tanto à Administração
Regional quanto à comunidade.

Texto adaptado 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” 06



Em locais onde o parklet já foi implantado, surgiram dúvidas tais como:

Os estabelecimentos em frente aos parklets podem utilizá-los de forma exclusiva?

Não! Por ser um espaço público, os estabelecimentos (bares, restaurantes, sorveterias, etc.) não podem utilizá-los de
forma exclusiva, e isso inclui servir comidas, deixar objetos que contenham a marca do estabelecimento, ou mesmo
fazer propaganda expor a logomarca de forma demasiada. Sendo assim, não é necessário consumir no estabelecimento
em frente para poder utilizar o parklet. E caso queira comer no parklet, peça para viagem, assim você pode comer
tranquilamente neste espaço, é público e é seu! O que não vale é o garçom servir no parklet.

Quais os benefícios para o comércio em frente?

Por atraírem pessoas, diversos comércios têm muito interesse por eles, uma vez que se tornam um ótimo atrativo para
seus clientes, por muitas vezes aumenta as vendas do local. Além de darem um ótimo destaque à fachada do
estabelecimento e serem um investimento na qualidade da rua, os parklets também diminuem as aglomerações
causadas por filas de espera, já que os clientes podem aguardar sentados nesse espaço e os usuários do comércio
podem desfrutar de um espaço público super charmoso, seja para jogar conversa fora, tomar um sorvete ou aquele
encontro com os amigos depois do expediente!

Os custos financeiros para implantação dos parklets são do setor público ou do setor privado?

Privado! Não há dinheiro público sendo investido nos parklets. Os investimentos vêm dos próprios cooperantes, sejam
os proprietários de estabelecimentos que desejam ter um parklet na sua frente, de associações de bairros, pessoas
físicas ou mesmo de escritórios de arquitetura e urbanismo.

Os parklets precisam de aprovação na Admimnistração Regional para serem instalados?

Sim! Como qualquer outra obra que seja feita na cidade, os parklets também passam por um processo de aprovação
junto às respectivas Administrações Regionais, pois se tratar do uso de espaços públicos.

Os parklets vão ficar para sempre ali?

Não! O termo de cooperação é válido por quatro anos e pode ser renovada por mais quatro. Após o término do prazo
da cooperação, o parklet deve ser removido do local.

DÚVIDAS FREQUENTES

07
Texto adaptado do Soul Urbanismo. Disponível em: “https://soulurbanismo.com.br/parklets-afinal-quais-as-duvidas-frequentes-seu-
respeito/”
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BREVE HISTÓRICO

Os parklets foram inicialmente implantados em São
Francisco, nos Estados Unidos, em 2010, com o intuito de
promover a valorização do espaço urbano, incentivar a
vida e o convívio ao ar livre. São equipamentos instalados
em vagas de estacionamento, que passam a exercer a
função de espaços públicos, transformam o local em mini
praças temporárias, com bancos, floreiras, mesas,
cadeiras, guarda-sóis, aparelhos de exercício físico ou
outros elementos com função recreativa e de convívio
entre as pessoas.

Além incentivar a vida ao ar livre, os parklets promovem o
uso democrático e participativo da cidade ao revisar as
políticas de ocupação dos espaços públicos, por meio da
participação da comunidade desde o início da proposta,
possibilidade de atuação de diversos atores que ao
identificarem potencialidades locais diagnosticarem
carências de espaços qualificados de lazer e convívio
podem propô-los. São alternativas rápidas para qualificar
o espaço público.

Os parklets têm se mostrado como tendência para a
reformulação do espaço urbano - especialmente com a
pandemia de Covid-19 - por proporcionar convívio em
áreas abertas, também são capazes de humanizar e
alegrar os espaços urbanos. No Brasil, diversas cidades
em vários estados já adotam este mobiliário urbano
(como São Paulo, Campinas, Fortaleza e Porto Alegre),
agora é a vez do Distrito Federal .

09Foto: Andrea Mendonça
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JUSTIFICATIVA

De acordo com Pesquisa Distrital por
Amostra de Domicílios - PDAD 2018
(Codeplan, 2020), o modal “à pé” é o mais
comum entre 35,8% dos pesquisados no
Distrito Federal. Esse dado evidencia a
demanda por espaços de circulação de
pedestres nas Regiões Administrativas.

A criação de pontos de encontro em
mobiliários urbanos do tipo parklet objetiva
minimizar a carência de espaços de
convivência nas Regiões Administrativas.

Nesse sentido, visa contribuir para reforçar o
senso de pertencimento e fortalecimento
das relações de vizinhança, além de
possibilitar a da melhoria do microclima dos
espaços públicos, a depender do projeto
proposto. Deste modo, a iniciativa de
regulamentação de parklet busca promover
a qualificação do espaço público e
proporcionar a oportunidade de convívio ao
ar livre com a criação de condições para a
utilização da rua por qualquer pessoa.

10



QUEM É QUEM?

PROPONENTE

O proponente é responsável pela organização e pelos custos financeiros da
apresentação da proposta à comunidade. [art. 28º do decreto n° xxx]. Os
proponentes podem ser comerciantes, grupos de comerciantes locais, coletivos,
empresas, moradores e outros atores interessados na qualificação da Rede de
Espaços Públicos.

COOPERANTE

O cooperante é responsável pela instalação, manutenção e remoção do parklet.
Eventuais remanejamentos de equipamentos e de sinalizações existentes, reparação
ou construção de calçada acessível ou reparo a quaisquer danos também são de
responsabilidade exclusiva do cooperante. Os custos financeiros para a execução
dos serviços mencionados são de responsabilidade exclusiva do cooperante.
[art. 29º do decreto n° xxx]. O cooperante pode ser o proponente.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Autores do projeto e responsáveis pela instalação. Os autores do projeto são os
profissionais responsáveis pela elaboração do projeto arquitetônico (arquitetos ou
engenheiros), enquanto os responsáveis técnicos pela instalação são os executores
da obra, podendo ser os mesmos profissionais. [art. 5º do decreto n° xxx].

11
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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.

Assim, o empreendedor ou o comerciante, como cooperante do
parklet, também se beneficia do uso do espaço público que,
obrigatoriamente, continua acessível e passível de utilização por qualquer
pessoa, sejam clientes do estabelecimento ou não.

A solução, em escala local, pode ser implantada e mantida por diversos
atores sociais, desde que o espaço público qualificado seja de acesso livre,
premissa fundamental para a implantação desse mobiliário urbano. A
comunidade local deve ser ouvida desde o início, mesmo antes da
implantação, quando há apenas a intenção de instalar o parklet. Por essa
razão, o processo tem início na respectiva Administração Regional.

A implantação de parklets, em conjunto com outras políticas públicas,
busca a promoção da cidadania ativa, possibilita o uso mais democrático do
espaço público, promove a prática colaborativa na constituição do espaço e
permite que futuros frequentadores daquele espaço exponham suas ideias
para o projeto e para a execução. De modo indireto, pode fomentar a
caminhabilidade e promover a mobilidade ativa ao criar espaços para
descansos e para estacionamento de bicicletas.
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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. Uma conversa com
proprietários de estabelecimentos comerciais ou de prestação de
serviços, moradores e associações locais poderá ser de grande valia
para alcançar o propósito destes espaços.

As Administrações Regionais definirão canais próprios e cumprirão as
etapas necessárias para efetivação da participação popular como e seu
empoderamento social, dentre elas, pode-se destacar:
- Contatar lideranças comunitárias a partir da identificação dos diversos

segmentos culturais, sociais e esportivos locais;

- Fazer consulta pública para apresentação clara e simples da proposta;

- Abrir espaço para receber sugestões ou críticas na administração

regional pertinente;

- Elaboração de relatório identificando os pontos sinalizados pela

comunidade e possível solução. Quando não for possível, encaminhar

explicação no mesmo relatório;

- A proposta inicial deve ser apresentada de forma simples e completa à

comunidade e o projeto concluído e aprovado também, para que a

cidade conheça o equipamento que será implantado e sua

característica urbana e social.

- A participação popular deve estar presente em todas as etapas da

proposta e sua implantação.

O proponente é responsável pela organização e pelos custos financeiros
da apresentação da proposta à comunidade [art. 28º do decreto n° xxx].
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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 [art. 2º do decreto n° xxx].

Nesse sentido, é obrigatória a instalação de uma placa, conforme
especificação na página 38 deste manual, com mensagem indicativa “Este
é um espaço público, acessível a qualquer pessoa. Proibida utilização
exclusiva.” [art. 26º do decreto n° xxx].

O proponente e cooperante do parklet é o responsável pela realização dos
serviços descritos no respectivo termo de cooperação, bem como por
quaisquer danos eventualmente causados [art. 3º do decreto n° xxx].

CUSTOS E MANUTENÇÃO

Os custos financeiros referentes à instalação, à manutenção e à remoção
do parklet são de responsabilidade exclusiva do cooperante [art. 29º do
decreto n° xxx].

REMOÇÃO DO PARKLET

A aprovação da implantação do parklet dá ao proponente o direito do uso
do espaço por quatro anos, a contar da sua divulgação. Ao término deste
prazo, caso sua permanência não seja renovada, ele deve ser removido,
com ação custeada pelo proponente.

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. A remoção do parklet e a restauração do
local não gera qualquer direito à reinstalação, realocação ou indenização
ao cooperante [art. 31º do decreto n° xxx].



SELEÇÃO DO LOCAL

Buscar locais com grande volume de pedestres, diversidade de atividades ou com

carência de locais de encontro. O parklet não deve obstruir linhas de visão de

tráfego, rebaixamento de calçadas ou fluxo de pedestres e bicicletas.

CUSTOS E MANUTENÇÃO

O cooperante é responsável por todos os custos de projeto, construção e

manutenção do parklet ou reparo no logadouro público em consequência da

instalação ou retirada.

PARKLETS SÃO PÚBLICOS

Os parklets possuem uso e destinação pública. Não pode se configurar como

utilização exclusiva pelo cooperante ou patrocinador da construção.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SOBRE O PROCESSO

15



A implantação de parklet é regulamentada pelo Decreto
n° xxx de xx/xx/2021, que “dispõe sobre a instalação e o uso de
extensão temporária de passeio público, denominado parklet no
Distrito Federal.” As Administrações Regionais são responsáveis pelo
recebimento de solicitação, a tramitação do processo e a decisão
final referentes ao projeto do parklet.

O processo de Implantação do parklet é constituído pelas etapas de
consulta de viabilidade, análise e aprovação do projeto e instalação
do mobiliário.

ETAPAS DA SOLICITAÇÃOPROCEDIMENTO

16

- Analisar os documentos entregues e a conveniência e a proposta de
implantação de parklet segundo o disposto no Decreto n° xxx de xx/xx/2021;

- Publicar edital para dar conhecimento público da solicitação;

- Responder as manifestações recebidas após a apresentação pelo proponente;

- Encaminhar a proposta ao órgão gestor do desenvolvimento territorial e
urbano para aprovação da localização do parklet;

- Celebrar o termo de cooperação;

- Autorizar a implantação do parklet.
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Solicitação

O processo se inicia pela solicitação de análise referente ao local para
implantação do parklet a partir de requerimento encaminhado à
Administração Regional da respectiva localidade.

Os documentos necessários para as solicitações de pessoa física são 
estabelecidos no art. 5º do decreto n° xxx de xx/xx/2021.

- Cópia do documento de identidade;

- Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

- Cópia de comprovante de residência;

- Comprovante do recolhimento de taxa, nos termos da lei.

Para pessoa jurídica são necessários os documentos estabelecidos no 
art. 6º do decreto n° xxx de xx/xx/2021.

- Cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida pela Junta
Comercial do Distrito Federal ou Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, ato constitutivo e alterações subsequentes, lei instituidora ou
decreto de autorização para funcionamento, conforme o caso;

- Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

- Comprovante do recolhimento de taxa, nos termos da lei.

O requerimento deve ser acompanhado do projeto e documento de
responsabilidade técnica e documentos do art. 5º do decreto n° xxx de
xx/xx/2021.

Documentos que compoem o projeto

- Planta de implantação do parklet com indicação de sua dimensão e de 
imóveis confrontantes, largura do passeio público existente, inclinação 
transversal do passeio, equipamentos e mobiliários instalados no passeio 
nos 20 metros medidos no sentido longitudinal da via a partir das faces 
externas do parklet;

- Memorial descritivo que contenha, no mínimo:

- 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;

- Quadro com coordenadas UTM de locação do mobiliário;

- Fotografias recentes do local de instalação.

Análise de viabilidade

Consiste na análise dos documentos e conveniência da proposta de
implantação do parklet realizada pela Administração Regional. Caso
necessário, subsídios podem ser solicitados ao órgão gestor do
desenvolvimento territorial e urbano e aos demais órgãos da
Administração Pública para auxiliar a decisão da Administração Regional.

A decisão pela viabilidade da proposta ensejará a publicação de edital
para dar conhecimento público da proposta. Por outro lado, a decisão
pela inviabilidade dá a possibilidade de pedido de reconsideração por
parte do interessado. O que pode ocorrer apenas uma vez.

18
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Montagem do parklet

A assinatura do Termo de Cooperação autoriza que o interessado
promova a montagem do parklet.

Finalizada a montagem, o interessado comunica à Administração
Regional para solicitar a vistoria no mobiliário. A vistoria deve ser
realizada pela DF Legal para constatar a conformidade entre o projeto e a
instalação do mobiliário.

Em caso de desconformidade, o prazo para correção é de cinco dias Após
nova vistoria, se persistir a incorreção, o interessado deve ser notificado
para desmontar o parklet e restaurar a área.

Autorização de Utilização

Estando o parklet de acordo com o projeto, a Administração Regional
deve emitir a autorização para a utilização e, neste momento, o parklet é
liberado para o uso da comunidade.

Gestão

A gestão do parklet é de responsabilidade do interessado (cooperante)
pelos 4 anos de vigência do termo.

ETAPA 1

Conhecimento Público

No edital são divulgadas as informações sobre o número do processo,
nome do proponente, local da implantação e informação sobre canal para
esclarecimento de dúvidas e data da apresentação da proposta.

A publicação do edital ocorre no Diário Oficial do Distrito Federal e
divulgação no sítio eletrônico da Administração Regional. A cópia do
edital deve também ser afixada no local de implantação do parklet e na
entrada do edifício da Administração Regional.

Nesta etapa, são previstas as possibilidades de manifestações contrárias
ou de interesse na área. A decisão motivada sobre as manifestações
contrárias ou de interesse na área é realizada pela Administração Regional.

A análise pode identificar necessidades de correções para a aprovação
que serão corrigidas pelo interessado. Depois da aprovação do projeto, é
assinado o Termo de Cooperação entre a Administração Regional e o
interessado.

Na sequência do processo são previstas as ações de montagem do
parklet, vistoria e autorização da utilização do parklet.
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4

No caso de acatar nova manifestação de interesse na área, a
Administração Regional solicita a apresentação de proposta pelo
interessado que deve passar pelas etapas de análise de viabilidade e
apresentação à comunidade.

A etapa se conclui com a seleção da proposta que promover maiores
possibilidades de utilização e que se fundamentar em práticas de
sustentabilidade entre aquelas apresentadas.

Aprovação do Projeto

Nesta etapa a proposta selecionada é encaminhada para aprovação do
projeto do mobiliário urbano do tipo parklet pelo órgão gestor do
desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal, conforme o
Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017.

ETAPA 2

5

ETAPA 3
6

7

8
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- 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 uma extensão de

um estabelecimento.

- Em uma área residencial: Apesar da maior parte dos parklets serem localizados

em áreas comerciais, eles também podem obter sucesso em áreas residenciais,

fornecendo um espaço de convivência para os moradores das imediações. O

mobiliário também deve ser pensado para evitar inconveniências. Recomenda-se,

por exemplo, que esses parklets não possuam cadeiras e mesas móveis.

- Velocidade máxima da via: O parklet somente poderá ser instalado em via pública

com limite de velocidade de até 50km/h [art. 21º do decreto n° xxx].

CONTEXTO URBANO

QUALIDADE DO ENTORNO

São diferenciais que contribuem para a utilização do parklet:

- Sombreamento, sejam de prédios ou preferencialmente de árvores;

- Iluminação ininterrupta durante o período noturno;

- Implantação em espaços públicos pouco qualificados;

- Existência de comércio, serviços e equipamentos públicos como escola,

posto de saúde, etc.

EXISTÊNCIA DE VAGAS OU FAIXA DE ESTACIONAMENTO

A instalação só poderá ocorrer em local antes destinado ao

estacionamento de veículos, sendo vedada em locais citados na página

24 deste manual. [art. 2º do decreto n° xxx].

CRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO

Após escolher o local da implantação é importante observar

atentamente todos os itens detalhados nas próXimas páginas deste

manual: como o número de vagas que podem ser ocupadas, a distância

da esquina, as limitações, acessibilidade, drenagem, a inclinação da rua,

entre outros, para que o local ofereça conforto e segurança aos usuários

e para que a montagem seja aprovada.

A implantação do parklet não deve prejudicar a função de circulação da

pista de rolamento. [art. 2º do decreto n° xxx].

IMPLANTAÇÃO

DIRETRIZES DE LOCALIZAÇÃO
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Texto adaptado 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”
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Os parklets devem ser instalados ao longo da calçada em ruas onde

existem vagas de estacionamento que podem ser 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 tem o comprimento de duas vagas, a instalação não poderá

ocupar espaço superior a 2,20m de largura, contados a partir do

alinhamento das guias, por 10m de comprimento em vagas paralelas ao

alinhamento da calçada [art. 23º do decreto n° xxx]. Nas duas vagas das

extremidades é necessário o uso de balizadores ou limitadores de vagas.

ESTACIONAMENTO PERPENDICULAR E 45 GRAUS

Os parklets localizados em vagas perpendiculares ou 45 graus são

projetados para ter o tamanho de duas vagas combinadas para maximizar o

espaço útil dentro do parklet. A instalação não pode ocupar espaço

superior a 4,40m largura por 5m de comprimento em vagas

perpendiculares ou a 45º do alinhamento [art. 23º do decreto n° xxx].

Espaço de duas vagas paralelas

10 METROS

2,20 METROS

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”
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IMPLANTAÇÃO

ACESSIBILIDADE

O projeto para implantação e a instalação de parklet devem atender às
normas técnicas de acessibilidade, às diretrizes estabelecidas pelo órgão
responsável pela mobilidade e segurança de trânsito e pelo órgão gestor do
desenvolvimento territorial e urbano relativamente à preservação
patrimonial e aos requisitos dispostos neste manual. [art. 31º do decreto n° xxx].

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, desde que esteja de acordo com projeto aprovado de
urbanismo ou de paisagismo e com as normas de execução vigentes. [art. 22º
do decreto n° xxx].



RUAS INCLINADAS

O parklet somente poderá ser instalado em via pública com até 8,33%
de inclinação longitudinal [art. 21º do decreto n° xxx] de forma a garantir a
acessibilidade do parklet para todos. O piso deve seguir a inclinação do
passeio público ao qual está relacionado. É recomendado que a
inclinação transversal não ultrapasse 2%.

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 [art. 23º do decreto n° xxx], devendo ser evitada a instalação em
áreas com ocorrências de inundação.

Deve ser preservada uma área de sarjeta para escoamento pluvial como
mostra a figura baixo.
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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



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. [art. 21º do decreto n° xxx].

ONDE O PARKLET NÃO PODE SER INSTALADO?

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

Eventuais remanejamentos de equipamentos e sinalizações existentes são
permitidos desde que autorizados pelo respectivo órgão responsável.

A implantação de parklets deve ocorrer em calçadas acessíveis. Os limites
da calçada acessível se estendem aos 20 metros de cada lado do parklet
proposto (ou até a esquina para os casos em o parklet está na distância
mínima da esquina). [art. 22º do decreto n° xxx].

É permitida a reparação ou construção de calçada acessível para
possibilitar a implantação do parklet, desde que esteja de acordo com
projeto aprovado de urbanismo ou de paisagismo e com as normas de
execução vigentes. [art. 22º do decreto n° xxx].

15 METROS NO MÍNIMO

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”
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IMPLANTAÇÃO

CRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO PARA VAGAS PARALELAS

26

GUIA REBAIXADA

VAGA ESPECIAL DE
ESTACIONAMENTO

FAIXA DE PEDESTRES 
COM REBAIXAMENTO

LIMITE DE VELOCIDADE 
ATÉ 50 Km/h

2,20 METROS NO MÁXIMO

Adaptação de figura 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”

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



LEVANTAMENTO INICIAL DO LOCAL

A planta de levantamento inicial do local deve mostrar os imóveis
confrontantes, a largura da calçada público existente, a inclinação
transversal do passeio, bem como todos os equipamentos e mobiliários
instalados no passeio nos 20m de cada lado do local do parklet proposto
ou até a esquina [art. 6º do decreto n° xxx].

IMPLANTAÇÃO

LEVANTAMENTO

27

Exemplo de levantamento do local

Exemplo de localização de implantação do parklet

LOCALIZAÇÃO E DIMENSÃO

Planta do levantamento com localização e esboço da instalação,
incluindo sua dimensão aproximada [art. 5º do decreto n° xxx].

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”



IMPLANTAÇÃO

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

MEMORIAL DESCRITIVO [art. 6º do decreto n° xxx]. 

O memorial descritivo deve conter no mínimo:

- 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.

Sugestões para um memorial descritivo mais completo:

- Breve descrição do projeto para explicar a proposta do seu parklet, e como

sua proposta responde aos objetivos do programa dos parklets. Também

podem ser indicadas as ideias de como a comunidade pode participar da

criação ou da administração do parklet ou de ambas etapas. Deve também

indicar como a vizinhança imediata se beneficiará com o parklet.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

As fotos devem ser recentes e tiradas em torno do parklet. Devem ser
nomeadas utilizando o nome do parklet proposto juntamente com as
vistas como mostra a figura abaixo. Inclua fotos adicionais de todos os
serviços públicos e da calçada.

QUADRO COM COORDENADAS UTM DE LOCAÇÃO DO MOBILIÁRIO

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

Levantamento fotográfico do local proposto

LEVANTAMENTO INICIAL DO LOCAL - Planta inicial do local mostrando imóveis
confrontantes, largura do passeio público existente, inclinação transversal do
passeio e todos equipamentos e mobiliários instalados no passeio nos 20m de cada
lado do local proposto para o parklet.

LOCALIZAÇÃO E DIMENSÃO - Planta inicial do local com a localização e um esboço
da instalação, incluindo sua dimensão aproximada.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO - Fotografias atuais do local proposto.

QUADRO COM COORDENADAS UTM DE LOCAÇÃO DO MOBILIÁRIO

MEMORIAL DESCRITIVO - Descrição dos equipamentos, do atendimento aos
critérios técnicos de instalação, manutenção e retirada do parklet previsto.

DOCUMENTOS DO PROPONENTE - Atenção às especificações de pessoa física ou
jurídica. Página 18 deste manual. [art. 5º e 6º do decreto n° xxx].

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

RESUMÃO
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Adaptação de figura do Manual operacional para implantar um parklet em São Paulo. Disponível em: 
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Os materias ultilizados no parklet devem ser de alta qualidade, duráveis e

promover a conscientização da responsabilidade ambiental.

É recomendado o uso de materiais recicláveis ou reutilizados (que podem reduzir

o custo do parklet). Toda madeira utilizada no projeto deve ser certificada. A

utilização de materiais plásticos deve ser evitada, com exceção de plastico

ecológico, como por exemplo, a madeira plástica.

Deve-se dar preferência aos materiais de produção local para promoção da

economia do Distrito Federal e para a redução da emissão de carbono. A escolha

de tintas, colas e outros materiais que emitem zero ou baixo níveis de compostos

orgânicos voláteis ajuda melhorar a qualidade do ar, bem como a saúde das

pessoas que estão construindo o parklet.

Na hora da escolha dos materiais, é sempre bom lembrar que alguns materiais

podem custar mais no início, no entanto, em longo prazo, podem representar

economia em relação aos custos de manutenção.

Ao propor seu parklet considere:

- Materiais de origem local;

- Materiais reciclados e/ou recuperados ;

- Materiais de baixa emissão de carbono;

- Evitar plásticos e acrílicos;

- Materiais de fácil manutenção.

É importante ter uma estratégia para remover pichações e substituir ou reparar

componentes danificados, como plantas, corrimãos, bancos, e outros elementos.

A Administração Regional deve selecionar a proposta que promover maiores

possibilidades de utilização e que se fundamente em práticas de

sustentabilidade. [art. 11º do decreto n° xxx].

PROJETO E CONSTRUÇÃO

SUSTENTABILIDADE
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Adaptação de figura do Manual de parklets de São Francisco. 
Disponível em: “http://groundplaysf.org/wp-content/uploads/San-Francisco-Parklet-Manual.pdf”



Foto: Andrea Mendonça

Parklet em Pinheiros - SP



SUPERFÍCIE E ACESSIBILIDADE

O piso do parklet deve ser instalado ser instalado ao nível do passeio público [art.

23º do decreto n° xxx]. A instalação deve se adaptar às condições específicas de
cada rua, atentando-se especialmente à altura da guia, inclinação do leito
carroçável e da calçada. Deve, obrigatoriamente, seguir a inclinação da calçada, e
garantir a acessibilidade universal. Ao alinhar o piso instalado com a guia da
calçada, não são permitidos degraus ou desníveis que dificultem o acesso. A
superfície do piso deve ser feita com material antiderrapante e resistente.

DRENAGEM

Recomenda-se prever placas removíveis ao longo da faixa de escoamento de água
pluvial (página 23 deste manual) para manutenção, limpeza e desobstrução de
escoamento da água. Pisos permeáveis, tais como decks, facilitam o escoamento
de água. O parklet não pode obstruir bocas de lobo ou saídas de água pluvial.

ESTRUTURA

A estrutura do piso deve garantir o seu nivelamento e estabilidade. A plataforma

deve ser estruturada e isolada do piso da rua, 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 pode ter qualquer tipo de fixação no solo maior que 12 cm [art. 23º

do decreto n° xxx] ou provocar qualquer tipo de dano ou alteração no pavimento

que não possa ser reparada pelo responsável pela instalação do parklet.

Texto adaptado do Manual operacional para implantar um parklet em São Paulo. Diponível em

“https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/MANUAL_PARKLET_SP.pdf”

PROJETO E CONSTRUÇÃO

PISO
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PROJETO E CONSTRUÇÃO

As proteções laterais funcionam como guarda-corpo e asseguram que os usuários,
em especial crianças, não tenham acesso direto à rua.

Além de servirem como barreiras de proteção, podem ser utilizadas como áreas 

de plantio de vegetações diversas e, visualmente, ser um grande atrativo para a 

utilização do paklet, inclusive para as pessoas que o observar pelo outro lado da 

rua.

O parklet é uma extensão da calçada e deve ser totalmente acessível, portanto 

deve possuir entrada em toda sua extensão frontal da calçada. 

O parklet deve ter proteção em todas as faces voltadas para o leito carroçável e 

somente pode ser acessado a partir do passeio público. 
[art. 23º do decreto n° xxx].

A altura da proteção lateral deve ter 1,10m de altura (considerar todos os
elementos, como floreiras por exemplo), e devem estar fixas na base suportando
o peso das pessoas ao se apoiar.

Os elementos verticais constituintes do parklet não podem ultrapassar a altura de
2,50m e os que possuam altura superior a 1,10m devem preservar a
permeabilidade visual de 90% em cada face do parklet. [art. 23º do decreto n° xxx]. O
projeto deve permitir que quem utiliza o espaço possa ter livre visualização de
todos os lados do parklet.

PROTEÇÕES LATERAIS

AS PROTEÇÕES LATERAIS 
DEVEM TER 1,10m

Texto adaptado do Manual operacional para implantar 

um parklet em São Paulo. Diponível em 

“https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2014/04/MANUAL_PARKLET_SP.pdf”
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PROJETO E CONSTRUÇÃO

Os parklets devem ser constituídos por elementos fixos de forma a garantir a
utilização plena pela comunidade independente do funcionamento de
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.

Caso exista árvore no local, integre-a ao parklet, além de proporcionar
sombreamento, gera conforto e agradabilidade visual ao espaço. É recomendada
a utilização de espécies nativas do cerrado.

Evitar a utilização de espécies tóxicas.

A diversidade de formas, texturas, cores e materiais torna seu parklet único e
convidativo. Entre os equipamentos básicos, podem ser instalados:

- Bancos fixos

- Jardineiras

- Lixeira seletiva

- Paraciclo

- Iluminação

- Sinalização

Para estimular diferentes usos do espaço, pode-se incluir: equipamentos de
ginástica, barras de alongamento, mesas com tabuleiro de xadrez; entre outros.
É importante lembrar que ao fixar os equipamentos e mobiliário na superfície do 
parklet, consegue-se garantir maior segurança aos usuários e o uso do espaço de 
forma permanente.

O parklet deve possuir iluminação ininterrupta durante o período noturno.     
[art. 23º do decreto n° xxx].

Texto adaptado do Manual operacional para implantar um parklet em São Paulo. Diponível em
“https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/MANUAL_PARKLET_SP.pdf”

EQUIPAMENTOS
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PROJETO E CONSTRUÇÃO

CONTINUIDADE DA CALÇADA

PLATAFORMA ACESSÍVEL

SUPERFÍCIE SEGURA

FÁCIL INSTALAÇÃO

REMOVÍVEL E PERMEÁVEL

GUARDA CORPO

DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO

PERMEABILIDADE VISUAL

PLANTIO DE VEGETAÇÃO

BANCOS

JARDINEIRAS

LIXEIRA

PARACICLO

ILUMINAÇÃO

SINALIZAÇÃO

PISO | PROTEÇÕES LATERAIS | EQUIPAMENTOS

NO PARKLET INSTALADO É VEDADA [art. 24º do decreto n° xxx]:

- A instalação de elementos com função de cobertura. A utilização de guarda-sóis, sombreiros ou
similares é permitida, respeitado o limite de área de cobertura de 50% da área total do parklet

- Utilização de elementos promocionais em qualquer parte ou objeto contido no parklet, exceto na
placa indicativa de cooperação, conforme disposto no decreto;

- Exploração comercial, prestação de serviços e veiculação de publicidade no parklet.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Adaptação de figura do Manual de parklets de São Francisco. 
Disponível em: “http://groundplaysf.org/wp-content/uploads/San-
Francisco-Parklet-Manual.pdf”



PROJETO E CONSTRUÇÃO

PARACICLOS

“Deve ser incentivada a associação entre a instalação de parklets e
equipamentos para o estacionamento de bicicletas do tipo paraciclo.”
[art. 21º do decreto n° xxx]

ACESSIBILIDADE - A disposição dos equipamentos no parklet deve garantir o acesso a
qualquer pessoa. O projeto de instalação deve atender às normas técnicas de
acessibilidade.

LIXO – O gerenciamento de resídulos sólidos deve estar de acordo com a Lei n°
5610/2016.

TEMPORALIDADE - Por ser um espaço público aberto e acessível a qualquer momento do
dia, é recomendável que os equipamentos instalados, sejam fixos e imóveis. Assim,
garante-se, tanto a segurança durante o uso, quanto a facilidade na manutenção, além de
diminuir o risco de depredações e furto.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

36
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PROJETO E CONSTRUÇÃO

O proponente e 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”. [art. 26º do decreto n° xxx].

Esta placa deve ser produzida conforme modelo disponibilizado pela
SEDUH. [ver Anexo x]. Deve ser instalada a 1,10 metro de altura, medida a
partir do nível do passeio até o limite inferior da placa.

A placa indicativas de espaço público deve estar contida nos limites do
parklet e instaladas em seus elementos constituintes ou suportes
individuais e não pode ser luminosa. [art. 25º do decreto n° xxx].

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

37
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PROJETO E CONSTRUÇÃO

SINALIZAÇÃO – PLACA INDICATIVA DE COOPERAÇÃO

O proponente e cooperante do parklet poderá instalar uma única placa indicativa
de cooperação com dimensão máxima de 50cm por 30cm que deve seguir o
modelo definido no Anexo x. A face informativa da placa de cooperação não pode
estar voltada para a via ou para o estacionamento.

Deve ser instalada, no máximo, a 1,10 metro de altura, medida a partir do nível
do passeio até o limite inferior da placa [art. 27º do decreto n° xxx]. Pode possuir
orientação horizontal ou vertical.

A placa deve conter o número do termo de cooperação e a iidentificação da
Administração Regional com informação de endereço, endereço eletrônico e
telefone [art. 27º do decreto n° xxx].

São permitidos nome do cooperante, quando pessoa física, e, quando pessoa
jurídica, razão social ou nome fantasia do cooperante e endereço eletrônico [art.
27º do decreto n° xxx].

A placa indicativa de cooperação deve estar contida nos limites do parklet e
instalada em seus elementos constituintes ou suportes individuais e não pode ser
luminosa [art. 25º do decreto n° xxx].
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Área permitida para inclusão do nome do 

cooperante e logomarca do estabelecimento



- Reserve as vagas na rua com algumas horas de antecedência, sinalizando o local
com faixas e cones.

- Opte por montagem simples e rápida, com peças modulares, que facilitam a
logística e o transporte.

- Pesquise sobre o horário de menor tráfego no local. Assim, você consegue fazer a
instalação do seu parklet causando o menor transtorno possível. Por exemplo, em
áreas comerciais, opte por uma instalação à noite.

- Fotografe e documente as condições recentes do local antes da montagem da base:
piso, guias, calçada, defeitos existentes como rachaduras.

- Não obstrua calçadas e vias públicas com materiais da obra.

- Ao término da montagem recolha o lixo que foi gerado. Se necessário, contrate um
serviço de recolhimento de resíduos de construção civil (caçamba).

- Verifique com antecedência a disponibilidade de uma fonte de energia para ligação
de máquinas necessárias à instalação, tais como parafusadeira e serra elétrica. Em
alguns casos há necessidade de locação de um gerador.

- Remoções de interferências podem ser aceitas e indicadas, ficando a cargo do
responsável pela manutenção, instalação e retirada do parklet todos os custos
envolvidos em remanejamentos de equipamentos existentes e sinalizações
necessárias [art. xº do decreto n° xxx].

ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO
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PROJETO E CONSTRUÇÃO

SINALIZAÇÃO

BALIZADORES E FAIXAS REFLEXIVAS

O parklet deve estar devidamente sinalizado, inclusive com
elementos refletivos [art. 23º do decreto n° xxx].

A aplicação de fita reflexiva como alerta, auxilia os motoristas
sobretudo durante o período noturno. Para garantir a segurança
pode ser utilizada a fixação de balizadores, conforme recomendações
do DETRAN.

Adaptação de figura 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”
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GESTÃO  

ENVOLVA A COMUNIDADE

Além de ser fundamental entrar em acordo com a comunidade a
respeito da necessidade e viabilidade da implantação de um
parklet na região, procurar o apoio da vizinhança pode ser
importante para a sua manutenção, que pode ser facilitada por
meio de ações voluntárias de ajuda mútua.

MANUTENÇÃO

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. Em alguns casos, recomenda-se dedetizar
o espaço para evitar infestação de pragas abaixo da plataforma.
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.

ATIVAÇÃO

Para que o parklet ganhe vida, é interessante que haja uma
parceria entre a comunidade e comerciantes locais, escolas e
demais equipamentos públicos, com o objetivo de fomentar ou
promover atividades culturais. O parklet pode ser um cenário
ideal para aulas abertas, exposições, eventos musicais, recreação
com oficinas e jogos infantis que mantenham o espaço ativo.
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RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO

A autorização de uso do espaço para a implantação do parklet é
de quatro anos. Caso haja interesse na renovação deste prazo, o
cooperante deve fazer uma nova solicitação aos órgãos
envolvidos.

REMOÇÃO DO PARKLET

A responsabilidade da remoção do parklet e a restauração da via
ao seu estado original é do cooperante. Na hipótese de qualquer
solicitação de intervenção por parte do Distrito Federal, o
cooperante deve ser notificado para promover a remoção do
equipamento em até 5 dias úteis, O logradouro público deve ser
restaurado de modo a permitir plena utilização pela comunidade.

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.

A remoção do parklet e a restauração do local não gera qualquer
direito à reinstalação, realocação ou indenização ao cooperante.
[art. 31º do decreto n° xxx].

O cooperante deve cumprir as condições estabelecidas neste
manual e no termo de cooperação.

As imagens e fotos apresentadas não são propostas definitivas,
comparecem no manual para serem exemplos e para maior
esclarecimento da proposta.

GESTÃO  



Foto: Andrea Mendonça

Parklet em Pinheiros - SP



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/
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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
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