
 

RESULTADO DA PESQUISA POPULAR 

A Associação de Defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento de Antonina (ADEMADAN), realizou uma pesquisa 

através de um questionário para conhecer críticas e desejos das pessoas e movimentos que frequentemente 

ocupam a praça. 

Assim, descobrimos que a praça Romildo Gonçalves Pereira é conhecida popularmente pelo nome de Feira-Mar (a 

origem baseia-se na primeira feira instalada na praça em 1969). O logradouro é muito apreciado pela sua vista da 

baía de Antonina, montanhas, pequenas ilhas e muitas aves estuarinas podem ser avistadas da praça, com direito a 

muita sombra proporcionada pela arborização e uma brisa agradável. Durante o fim de semana, a circulação de 

turistas aumenta para conhecer a baía com os passeios de barco ou apenas um passeio pelo trapiche para conhecer 

a loja de produtos naturais e artesanais. Outra atividade que movimenta bastante o local é o evento de passeio de 

caiaque, stand up e canoa a remo realizado uma vez por mês. A seguir listamos as atividades positivas que os 

usuários relataram: 

 “Levar as crianças para passear” 

 “exercícios na academia ao ar livre” 

 “praticar esporte nas quadras (de areia e concreto)” 

 “praticar slack line” 

 “andar de skate” 

 “do turismo” 

 “do evento de passeios com caiaque” 

 “dos quiosques” 

 “andar de bicicleta” 

 

 

Como na maioria dos espaços públicos, a falta de preservação é visível. No tópico dos pontos negativos, destacaram-

se: 

 “falta de segurança” 

 “limpeza precária” 

 “falta de cuidado” 

 “pouca iluminação noturna” 

 “circulação de alcoólatras e moradores de rua” 

 

 

 



As pessoas demonstraram-se muito entusiasmadas em opinar sobre seus gostos e sugestões de melhorias no local. 

Entre as sugestões de melhorias, as mais frequentes foram: 

 “barracas fixas para artesanato” 

 “mais bancos, pois alguns foram retirados” 

 “manutenção frequente” 

 “mais eventos recreativos” 

 “pintura nos bancos” 

 “paisagismo (mais árvores e flores) 

 “parquinho para as crianças” 

 “pista de patins” 

 “pista de skate” 

 “melhorar a iluminação” 

 “recuperação do trapiche e rampa para caiaques” 

 “bebedouros” 

 “banheiro público” 

 “um coreto no lugar do monumento de concreto no centro da praça” 

 “mais lixeiras” 

 “melhoria nas quadras esportivas” 

 “identificação das espécies de árvores” 

 

 

Este resultado é uma síntese das respostas obtidas. Esperamos que os candidatos se baseiem no gosto popular, 

criando um projeto que mais atenda às reinvindicações do antoninense.  

 

 

 


