
PRAÇA SANTOS DUMONT
IDEIAS  PARA A REVITALIZAÇÃO
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Área para eventos

Parcão

Playground

Academia da terceira idade

Chafariz

Avenida principal

Estacionamento linear

Ponto de ônibus

Floricultura

Banheiros públicos

Travessias perigosas

Questões para melhorar em toda a praça:

- Iluminação: prever postes mais baixos para direcionar 
melhor a luz no passeio e aumentar a sensação de segu-
rança.

- Grade dos canteiros: a grade dos canteiros está bas-
tante degradada em algumas áreas da praça. Sugiro tirar 
a grade de alguns canteiros e substituir as partes degra-
dadas de outros canteiros. Poderíamos também substituir 
as grades por cercas vivas baixas, usando um maciço de 
vegetação baixa para proteger o gramado de alguns can-
teiros.

- Paisagismo: criar um paisagismo mais agradável para o 
transeunte.
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PROJETO

Área para eventos

Suporte área de eventos

Playground 

Espaço jovem

Praça central

Bicicletário

Estacionamento

Pista de corrida

Banheiro público

Paisagem de conversa

Avenida central

Academia da terceira idade

Floricultura

Equipamento de ginástica

Traffic calming
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Área para eventos
Retirar estação do Bike Rio que atrapalha esta área.
Melhorar a iluminação para esta área, com fonte de luz mais 
próxima ao solo.

Suporte área de eventos
Hoje, este espaço já é usado para suporte em dias de evento, como 
a Junta Local. As pessoas sentam-se na terra para consumirem o 
que compram na feira e conversar.
Podemos prever algumas mesinhas de picnic e também consolidar o 
espaço como um lugar de picnic no chão.

mesas

bancos ao redor da 
árvore

1. Área de eventos 2. Suporte para área de eventos
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Um único espaço destinado à crianças de várias idades sem nenhu-
ma separação causa insegurança para as crianças mais novas. Os 
adolescentes do colégio também usam o espaço, por falta de lugar 
para brincar. Sugiro separar as crianças mais novas dos bebês. A 
parte azul ficaria destinada aos bebês, que por causa da idade, não 
percorrem grades distâncias. Esse espaço contaria com brinquedos 
adequados para crianças de até +-2 anos. As crianças mais velhas, 
de 3 a 7 anos, ficariam no anel maior (marrom) de modo que eles 
possam correr o perímetro do playground.
As crianças, na realidade, não precisam de playground se a praça 
como um todo for um espaço seguro para brincadeiras e autoex-
pressão. Podemos melhorar o playground existente para o uso das 
crianças mais novas e construir uma praça onde as crianças de 
todas as idades possam brincar.

playground para 
crianças mais novas

playground para 
crianças mais velhas

playground para 
crianças mais velhas

banco existentegrade existente

3. Playground
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Espaço destinado aos pré-adolescentes e adolescentes, que conta 
com uma pequena quadra de terra, mesas de ping pong e bancos 
que favorecem a conversa. Está localizado próximo aos dois colé-
gios do entorno.

quadra de terra com 
rede em volta

mesinhas

mesas ping pong

cadeiras para formar roda de con-
versa com o banco existente (ver 

desenho abaixo)

fazer com que esses bancos se 
voltem para o espaço jovem, 
através da colocação de en-
costo em partes do banco

A praça tem duas áreas contempladas com longos bancos lineares 
que formam um círculo: a área do chafariz e a área infantil. Para 
melhorar o conforto desses bancos, podermos propor um encosto 
que pode ser colocado ao longo dos bancos existentes, como na 
figura abaixo:

banco atual: banco com encosto:

4. Espaço jovem
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Como está desligado, o chafariz não colabora em nada para a vida 
pública da praça. É uma área que transmite insegurança ao pedes-
tre, talvez porque existam apenas dois acessos ao espaço. Sugiro 
criar mais acessos ao centro da praça e criar uma atividade mais 
convidativa nesse espaço, garantindo assim maior uso e mais sen-
sação de segurança.
Existem três opções do que fazer no lugar do chafariz:
a) piso nivelado
b) piso rebaixado
c) piso elevado

piso elevado com coreto

nivelado

piso elevado

piso rebaixado

5. Praça central
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Criar um circuito de corrida e caminhada que percorre as extremi-
dades da praça. O comprimento total do circuito é de cerca de 
400m. Para se ter noção desse comprimento, a distância entre o 
Garota da Gávea e o Gávea Trade Center é de +-400 metros.

Ao lado do estacionamento, o circuito ocupa o espaço de uma faixa 
de carros estacionados que não será mais utilizada.

6. Bicicletário 7. Estacionamento 8. Pista de corrida

400m

A fim de aproveitar o espaço que surgirá nessa área após o fecha-
mento de uma das pistas do estacionamento, a ideia é ocupá-lo com 
um bicicletário onde as pessoas possam colocar suas bicicletas.
Este é um bom lugar para guardar bicicleta porque é um espaço 
movimentado, o que gera maior sensação segurança.

Atualmente, existem 3 pistas generosas para carros neste esta-
cionamento linear paralelo à praça. Ele causa poluição visual além 
de segregar muito a praça em relação à calçada. Uma alternativa é 
diminuir o número de faixas para 2 (uma para trafegar e outra para 
um estacionamento paralelo em relação à praça). Nessa terceira 
faixa, que não fará mais parte do estacionamento, pode-se colocar 
parte da pista de corrida.

faixa para 
estacionamento

parte da pista de 
caminhada

faixa para carros
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Acredito que seja melhor substituir a “ilha” de cadeiras por um es-
paço propício para conversas e que seja mais integrado com o pas-
seio. A ideia da ilha, formando bolsões, cul de sac, isola o espaço e 
pode torná-lo inseguro. Em contrapartida, o desenho tal como está 
na planta deixa o usuário mais visível aos olhos da rua e permite que 
as pessoas atravessem o lugar para cortar caminho, movimentando 
ainda mais o espaço.
Esse espaço vai contar com bancos que estimulem a interação entre 
pessoas, bancos que preservem o espaço privado de quem quer 
estar sozinho e mesinhas com cadeiras.
Para o canteiro que não conta com sombra de árvores, podemos 
propor uma treliça com trepadeiras, que além de deixar o espaço 
mais agradável, fazem sombra.

O banheiro público tal como está hoje não pode ser mantido porque 
o modelo não está funcionando. Se a associação optar por manter 
um banheiro público na praça, ele deveria ser substituído por um 
modelo mais aberto, com pias no exterior e um funcionário cuidando 
da manutenção e segurança do espaço.

9. Banheiro público 10. Paisagem para conversa
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Floricultura
Um espaço mais organizado para exposição das flores da floricultu-
ra.

Academia da Terceira Idade
Para que o espaço jovem se localizasse próximo aos colégios, foi 
necessário retirar a ATI do seu local original. Portanto, ela será real-
ocada para esta área que já conta com sombreamento das árvores. 
Com essa nova posição, esse equipamento pode trazer atividades 
para essa área menos movimentada da praça.

Avenida Central 
Reformar o piso da avenida e criar paisagismo que destaque essa 
passagem.

11. Avenida Central 12. Academia da terceira idade 13. Floricultura
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Implantar medidas de moderação do tráfego em 4 pontos:
1. na frente do Garota da Gávea: plataforma elevada; 
2. na frente do Braseiro: plataforma elevada;
3. na frente das escolas: plataforma elevada;
4. na frente do ponto de ônibus do jóquei: intervenção na faixa de 
pedestre para destacá-la.

Plataforma elevada:

15. Traffic Calming

1 

2 

3 

Implantar o equipamento de musculação e alongamento presente 
em diversos pontos do Rio.

14. Equipamento de Ginástica



CAROLINA CARNIELLO
carolinacarniello@gmail.com

21 98140 7169


