
ANEXO IV
Resultados gerais da pesquisa de opinião com a população
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Diversidade de atividades de uso 
permanente

Iluminação Brinquedos e atividades infantis Relação com o entorno

Praça dos Pássaros



Dos itens acima, tem algum comentário em especial sobre as atividades e a infraestrutura da 

praça atualmente?
21 respostas

• Segurança.... Muito próximo ao asfalto... Perigo das crianças irem a rua. Deveria ser cercada...

• Praça está abandonada.

• Precisa de uma atenção especial nos termos de paisagismo, e pouca sombra

• Poderia ser muito melhor organizada, ajeitada, explorada.

• Poderíamos ter mais bancos para descanso. Mas no mais amo está praça é linda, espaço com vegetação e 

muitos pássaros. Excelente espaço para diversão das crianças.

• Antigamente essa praça tinha muito mais vegetação. De uns tempos pra cá parece que tudo virou concreto, o 

que tira o aconchego do local.

• Nota zero

• Esta pesada, não atrativa

• Limpeza e manutenção poderiam ser melhores

• Melhorou, mas o planejamento principalmente da infraestrutura, é pouco.

• Poderia ter uma quentinha com água pra chamarão.

• Entorno precisa melhor, lado da ferrovia. Terreno baldio. Cercamento péssimo, acúmulo de entulho e animais 

presos.

• Precisa melhorar o entorno da praça pro lado da Ferrovia. Remover aquele entulho e os animais ali presos. 

ajardinar aquele local.



Dos itens acima, tem algum comentário em especial sobre as atividades e a infraestrutura da 

praça atualmente?
21 respostas

• Acredito que a calçada de acessibilidade poderia ter sido melhor elaborada, acabou estragando a estética da 

praça.

• Precisa de mais flores e manutenção semanal

• Ter um local para fazer caminhadas , no outro lado da praça, onde poderia ser aterrado e assim ser bem 

proveitoso para TDS os munícipes.

• Colocar pó de brita em cima da brita...fica mais firme ou colocar PVS.

• No que diz respeito à infraestrutura da praça atualmente, tenho que as "casinhas" merecem uma intervenção 

especial, devem passar por um processo de repaginação e adequação estética. Considero importante pensar-se 

em desmontar aquele "telheiro" instalado em frente às casinhas, especialmente em se considerando que há 

projeto de 40 casinhas serem ocupadas pela agricultura familiar, tornando desnecessária aquela estrutura que 

ocupa espaço demais da praça.
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Praça dos Pássaros



Se possível, faça um comentário geral sobre o que você gostaria que fosse qualificado na

Praça. Fique à vontade para comentar o que desejar e como você gostaria que a praça

estivesse em 4 anos

• Que a praça fosse cercada, opções de alimentação e mais brinquedos para bebês também. .

• Bonita

• Florida e limpa. Fazendo jus a Cidade Jardim.

• Eu gostaria que a praça tivesse mais opções de esportes, como skate, basquete, vôlei etc.

• Quadra de vôlei/basquete. Bicicletas para uso coletivo.

• Mais locais com sombra Shows e atrações nos finais de semana

• Mais acessível com estacionamento nos fundos

• Bem florida pra fazer jus ao título da cidade, e essas precisam ser cuidadas, não basta plantar

• Teria que se ter um cuidado um pouco maior na área dos brinquedos para as crianças, pois como tem areia

muitos animais fazem suas necessidades no local onde os pequenos brincam e muitas vezes não

percebemos.

• Quadra de areia mais preservada para prática de esportes; ajardinamento; mais brinquedos infantis; mais

exploração nas casinhas de artesãos.

• Gostaria que estivesse esteticamente mais harmoniosa. Acredito que a acessibilidade é muito importante,

mas existem formas de se fazer sem colocar concreto por todos os cantos. Que tivessem mais bancos e

talvez um chimarrodromo.

• Limpeza e manutenção mais frequente da infraestrutura da quadra! Construção de banheiros maiores com

fraldário e principalmente com acesso a deficientes. Poderia se construído arquibancada e banheiros

embaixo! Plantar grama no mato atrás do quiosque. Instalar uma pia próxima a pracinha!



Se possível, faça um comentário geral sobre o que você gostaria que fosse qualificado na

Praça. Fique à vontade para comentar o que desejar e como você gostaria que a praça

estivesse em 4 anos

• Mais bancos.

• Linda, delicada, leve e constante

• Mais flores, mais limpa e mais iluminada

• Banheiros melhores, mais bancos, quentinha, carregadores solares (tipo o que tem na Univates).

• Maior área verde, melhorar a visão do entorno. Questão do ajardinamento e paisagismo com a ferrovia.

Remover, limpar ajardinamento do terreno baldio.

• Falta um melhor ajardinamento. Uma melhor ornamentação com plantas. Arbustos que floresçam alternado

durante todo o ano e por toda a praça

• Mais brinquedos

• Mais árvores para sombra

• Praça modelo para o Vale Taquari e RS

• Penso que a praça dos pássaros, por ser a praça central da cidade, deve ser utilizada como um importante

reduto cultural do Município, oportunizando a integração da população com oferecimento de atividades

culturais variadas, para tanto a concha acústica já existente deve ser mais e melhor utilizada. Acredito que 4

anos sejam o suficiente para desenvolver um belo projeto de ajardinamento e arborização da praça, sendo

que para esse projeto deve ser levado em conta que trata-se de uma praça submergível nas enchentes do

Rio Taquari, e, o mais importante, a praça deve ser capaz de revelar a identidade do Município como "Cidade-

Jardim do Rio Grande do Sul".
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permanente

Iluminação Brinquedos e atividades infantis Relação com o entorno

Praça da Entrada



Dos itens acima, tem algum comentário em especial sobre as atividades e a infraestrutura da 

praça atualmente?
21 respostas

• Brinquedos ... Bancos para se sentar..
• Falta flores, brinquedos e banheiros.
• Usar mais os fundos estacionamento e ver a questão de odores de vem do loteamento popular parte de cima 

tem uma arvore retirar abelhas nela e colocar orquídeas ampliar espaço pra sentar e tirar o lixo na entrada do 
túnel fazer espaço de pracinha crianças e lá embaixo só jogos e cultura

• Urgente precisa de sanitários
• Falta prioritariamente banheiros e internet
• Poderíamos ter mais bancos para descanso, para usufruir da bela paisagem do nosso rio taquari .
• Atualmente faltam bancos
• Falta de bancos, sombra natural e banheiros.
• Sem infraestrutura, ampla, e ociosa
• Há pouco investimento na manutenção do gramado, itens discrepantes com o contexto (arcos) e nenhum 

chamariz turístico fora da alta temporada de páscoa e natal.
• Banheiros fazem muita falta.
• Margens do arroio Pagé deveria estar reflorestada com mata nativa que floresça em tempos alternados. 

Corticeiras. Canela.
• Plantar vegetação da flora silvestre que deem flores, lado do Arroio Pagé. Corticeira, canela, Paineiras. 

Reflorestar aquele local
• Mais verde



Dos itens acima, tem algum comentário em especial sobre as atividades e a infraestrutura da 

praça atualmente?
21 respostas

• Necessário mais bancos para sentar...brinquedos para crianças... deveria ter mais ocupação aquele espaço.
• Falta flores!!! Talvez um parquinho infantil
• Tela de segurança na divisa com o barranco do rio.
• Sendo a Praça da Entrada e tendo esta um excepcional potencial turístico, acredito que o mais importante seja 

a valorização da praça como um local de acolhimento daqueles que chegam, dando-lhes aconchego. Para 
tanto sugiro que se instale na Praça da Entrada (se não for instalada na "Praça da Divisa entre Estrela e 
Colinas") uma Central de Informações Turísticas, preferentemente com arquitetura que remonte à colonização 
germânica e que tenha espaço para comercialização de souvenirs e lanches/bebidas, sugerindo desde logo 
que este espaço pode ser operado por meio de parceria público/privada entre Município e Entidades, 
desobrigando o município de manter funcionário para atender a Central de Informações Turísticas Penso que 
não há necessidade de instalação de banheiro público no local, já que há banheiros públicos na Praça dos 
Pássaros. Sugiro instalar na Praça da Entrada um poste com placas indicativas de cidades ao redor do mundo 
e fazendo constar nestas a distância desde Colinas, com a seta indicando aproximadamente a direção da 
cidade. Importante que seja revitalizado o monumento da "Menina-Flor", menina esta que originou-se da Lenda 
da Menina-Flor e que trouxe consigo a vocação da cidade como Cidade-Jardim. De acordo com a lenda, a 
Menina-Flor nasce de uma flor, por isso, sugiro que a base dela seja uma flor e que sobre esta flor se coloque 
a Menina-Flor. Acredito desnecessário incluir o Jardineiro-Encantado, vez que foi uma criação posterior e 
podemos deixar no imaginário de cada um que visita a praça ser o Jardineiro-Encantado na Cidade-Jardim.
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Se possível, faça um comentário geral sobre o que você gostaria que fosse qualificado na

Praça. Fique à vontade para comentar o que desejar e como você gostaria que a praça

estivesse em 4 anos

• Bonita

• Falta flores e jardins.

• Playground

• Banheiros

• Sugiro algumas árvores ornamentais, que deem flores e sombra

• Seria bastante interessante se conseguissem colocar um banheiro no local, pois uma vez por semana vou 

com minha filha lá para apreciamos a paisagem e ela se divertir nas gramas e já me vi estreita por ela 

precisar de banheiro

• Mais opção para as famílias se acomodarem como bancos, mesas... A famosa descida de papelão poderia 

ser mais explorada... Parque de brinquedos para as crianças: balanço, escorrega, infláveis...

• Essa praça é o "cartão de visitas" da cidade, então acredito que para se tornar mais atrativo o paisagismo 

poderia ser melhorado. Existe a necessidade de ter banheiros e mais bancos.

• Falta bancos, falta sombra, é preciso urgentemente colocar banheiros e água, e a sinalização no local. 

Bebedouro para ciclistas. melhorar o paisagismo!

• Brinquedos para as crianças

• Ponto de lazer obrigatório, espaço pra praticas de terapias integrativas

• Gostaria que mais colinenses se sentissem convidados a frequentarem o local.



Se possível, faça um comentário geral sobre o que você gostaria que fosse qualificado na

Praça. Fique à vontade para comentar o que desejar e como você gostaria que a praça

estivesse em 4 anos

• Banheiros fazem muita falta, talvez mais bancos.

• Falta sombra e local para sentar. Bancos

• Reflorestamento da Margem do Arroio Pagé, mais sombra sem prejudicar o gramado

• Vasos gigantes caídos com flores, uma locomotiva, árvore elas tipo Pinheiro alemão

• Mais árvores de sombra e bancos.

• Praça modelo de entrada...

• Basicamente conforme resposta anterior sobre as atividades e a infraestrutura da praça

Praça da Entrada
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Praça ZooVegetal (Eldo Schoeller)



Dos itens acima, tem algum comentário em especial sobre as atividades e a infraestrutura da 

praça atualmente?
14 respostas

• Falta banheiros.

• Um banheiro

• Esculturas de plantas em formato de animais, estão descuidados, quase não existem mais. Se ñ forem 

resgatados não faz sentido o nome da praça de zoo vegetal

• Poderia ser mais explorado pelos nossos artesãos, vendendo seus produtos aos finais de semana.

• Essa praça sempre foi uma atração turista pela vegetação cortada em formato de animais. Hoje em dia essas 

formas praticamente não existem.

• Tem muita informação

• Manutenção do trenzinho, canteiros e a casinha que pode ser usada para brincadeiras.

• A praça perdeu seu vigor nos últimos anos. Falta investimento em mão de obra qualificada para continuar o 

cultivo e poda das espécies que dão nome a praça.

• Falta local para sentar e maior variedade de plantas que deem flores

• Parte fechada ao público pode precisa ser reflorestada. Além do Flamboyant podem ter arvores da flora 

silvestre. Sempre priorizando a florada.

• Revitalizar as estátuas verdes

• Urgência em colocar uma cerca de proteção entre o alto barranco do trilho de trem e o deem término da praça, 

muito perigoso caso uma criança corra e caia , pode levar graves consequências.

• Sendo uma praça com proposta de ZooVegetal, penso que deva ser dado especial atenção à projetos de 

topiaria de animais na praça, com especial atenção ao ajardinamento e melhoria no letreiro "COLINAS"
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Se possível, faça um comentário geral sobre o que você gostaria que fosse qualificado na

Praça. Fique à vontade para comentar o que desejar e como você gostaria que a praça

estivesse em 4 anos
12 Respostas

• Bonita

• Que fosse jardim de verdade.

• Banheiro Sombra

• Resgate das esculturas de animais

• Internet; banheiro; casinha para artesãos exporem seus produtos.

• Está muito abandonado

• Harmonizar o espaço

• Mais cuidado no cultivo das plantas que fazem parte do Zoo

• Remodelar o espaço que está fechado ao público. Mesmo que não tenha a segurança necessária para 

recebê-lo. Revitalizar com arbusto de cunho paisagístico

• Reflorestar a área restrita a visitação pública, retirar as meias luas de metal e plantar jerivás.

• Mais brinquedos , banheiro e mais bancos

• O mais importante é o desenvolvimento do projeto de topiaria da praça, para a mesma não perder a sua 

essência e atenção especial ao ajardinamento

Praça ZooVegetal (Eldo Schoeller)
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Sobre os eventos culturais, comente se você entende que estes devem acontecer 

especialmente em uma das praças ou o que você imagina que possa acontecer

em cada um dos espaços
57 respostas

• Praça dos pássaros

• Pode acontecer em todas

• ENTENDO QUE DEVERIA CONCENTRAR NA PRAÇA DOS PASSAROS

• Em cada um uma coisa diferente

• Focar sempre em um único local.

• Imagino que apenas na Praça dos Pássaros e na Praça da Entrada existe espaço para que ocorram eventos 

maiores. Na Praça Zoo Vegetal poderiam acontecer atrações menores.

• Em todas

• Eventos culturais na Praça dos Pássaros

• eu imagino q isso possa acontecer em ambas praças

• Praça dos Pássaros

• Eventos culturais em um único espaço. Evitando o fluxo de veículos e a falta de vaga/prejudicando ao 

transeunte seu fluxo normal.

• Em uma única. Pelo acesso

• Acredito que eventos deveriam ser na praça dos pássaros por existir local propicio para isso.

• Na praça dos pássaros

• Depende do evento a ser realizado devido ao espaço existente em cada praça.

• Acho que poderia acontecer em todas as praças.



Sobre os eventos culturais, comente se você entende que estes devem acontecer 

especialmente em uma das praças ou o que você imagina que possa acontecer

em cada um dos espaços
57 respostas

..

• Cada praça tem suas potencialidades e existem inúmeros eventos culturais.

• Na praça dos pássaros tem infraestrutura para eventos sociais, as demais a praça da entrada tem um grande 

potencial, mas falta o principal banheiros

• Poderia acontecer em ambos lugares, pois cada um tem seu charme e com eventos certos elas ficarão ainda 

mais atrativas

• Somente em uma praça

• Praça dos Pássaros é o local mais indicado

• Na praça dos pássaros.

• .

• Os eventos culturais poderiam aconteceu na praça dos Pássaros e na praça da Entrada.

• Imagino que possa acontecer em cada um dos espaços dependendo do evento!

• Dependendo do evento/atividade deverá se optar pelo melhor espaço para tal

• Praça dos pássaros

• Zero

• Todos

• Acredito que a praça da entrada é dos pássaros sejam mais direcionadas a isso

• Eventos na entrada e praça dos pássaros

• Principalmente na entrada do município é a praça dos pássaros



Sobre os eventos culturais, comente se você entende que estes devem acontecer 

especialmente em uma das praças ou o que você imagina que possa acontecer

em cada um dos espaços
57 respostas

• Todos os locais tem um espaço suficiente para a realização dos eventos.

• Pássaros

• Em uma das praças

• Praça dos Pássaros

• Praça dos pássaros - eventos Culturais Praça da entrada - local para chimarrão, piqueniques na grama, 

"Esquibunda", brinquedos para crianças maiores Praça zoovegetal - ludicidade, brinquedos e personagens 

infantis.

• Considero que o campo de futebol de areia não está adequado para a Praça dos Pássaros. O local deveria 

ser focado em atividades culturais e turísticas.

• Especialmente em uma das praças

• Os eventos culturais devem ser concentrados na Praça dos Pássaros, já que esta possui a Concha Acústica, 

ideal para recepcioná-los.

• Acredito que as atividades culturais devem se concentrar mais na Praça dos Pássaros, mas a praça de 

entrada também tem um espaço legal que pode ser usado as vezes.

• Podem acontecer nas três praças sempre dentro do limite da estrutura de cada uma

• Cada um dos espaços de acordo com a sua capacidade.

• Os eventos culturais pode acontecer em todas as praças, simultaneamente ou em uma apenas.



Sobre os eventos culturais, comente se você entende que estes devem acontecer 

especialmente em uma das praças ou o que você imagina que possa acontecer

em cada um dos espaços
57 respostas

• Entendo que eventos grandes devem acontecer na praça dos pássaros, por conta da infraestrutura. Mas 

também há como desfrutar das outras.

• Em cada um dos espaços

• Acredito que pudesse acontecer em cada um dos espaços

• Os eventos poderão ser realizados na Praça da entrada e na Praça dos Pássaros

• Praça dos pássaros tem mais espaço e infraestrutura

• Mais especificamente na praça dos pássaros, pelo espaço q dispõe

• Os eventos culturais podem acontecer em todas as praças.

• Na praça dos Pássaros 

• Em cada praça pode haver um evento . horários diferentes...

• Penso que a praça mais adequada para a realização dos eventos culturais de fato é a Praça dos Pássaros, 

não excluindo a possibilidade de realização de eventos culturais menores e mais pontuais na Praça da 

Entrada. A praça da Entrada penso que deva ser utilizada efetivamente como um local de bem receber o 

turista, proporcionando-lhe aconchego e bem-estar.

Relação entre as praças



Este é um espaço livre para um comentário final sobre as praças e a pesquisa. Estas 

informações serão organizadas e disponibilizadas para as equipes que vão fazer propostas para 

as praças! Deixe uma dica para as equipes :)

• ANSIOSA

• Poderia ter uma tampinha de skate para os jovens

• Não temos banheiro público e decente em duas dessas praças. Seria interessante...

• As 3 praças possuem pouco espaço para sentar quando há maior movimentação de pessoas, como nos 

eventos principais; poderiam ser distribuídos mais bancos. Poderia ter comércio de alimentos (lanches, 

refrigerante, sorvete) com maior frequência, o que atrairia mais pessoas, em finais de semana por exemplo. 

Atividades para a atração de jovens e adultos também seria interessante.

• Mais brinquedos

• Praça precisar ser limpa e com jardins floridos. Hoje está um caos. Precisam lembrar de arrumar a Praça na 

entrada da Rua Estação.

• Em duas praças precisa de banheiro, e na que já tem banheiros precisam estar em condições de uso para 

turistas e usuários. Algum ponto com água gelada, e até para chamarão seria interessante.

• Todas as praças precisam estar bonitas mas precisam de uma coisa a mais a dos pássaros e a da entrada e 

depois a perto do CTG e outras. E quando chove tem uma cascata atrás do trilho sempre tem agua ali.

• Todas as nossas praças tem um grande potencial, mas não basta apenas investir e não mantê-las bem 

cuidadas

• Banheiro, Internet e ajardinamento são as prioridades.

• Poderíamos ter mais flores.



Este é um espaço livre para um comentário final sobre as praças e a pesquisa. Estas 

informações serão organizadas e disponibilizadas para as equipes que vão fazer propostas para 

as praças! Deixe uma dica para as equipes :)

• Existe uma praça próximo ao CTG de Colinas, que não está incluída na pesquisa e acho que deveria estar, pois 

é um local que está abandonado pela administração, brinquedos para crianças em situação precária, quadra de 

areia mau cuidada, que já cresceu mato e nem areia não tem quase.

• A praça da entrada da cidade é o cartão postal e precisa de investimento em infraestrutura primeiramente, 

banheiros, água, bancos, limpeza.

• O turismo está crescendo muito bem Colinas, então é muito importante dar uma atenção para as praças, 

principalmente para a entrada e a dos pássaros

• Na praça do pássaro poderia ter mais bancos para as famílias

• Bom seria se uma completar a outra. Para potencial turístico

• Levando em consideração o título de "Cidade Jardim", nos últimos anos houve pouco investimento em termos 

de planejamento eficiente e mão de obra qualificada para que a cidade faça jus ao título. Houve investimento 

financeiro, mas os resultados não foram correspondentes. Esperamos que isto mude a partir da parceria 

estabelecida.

• Revitalizar, mudando o

• Dar ênfase a flora silvestre, mesmo que seja de grande porte não só colocar espécies exóticas na cidade.

• Gostaria q levassem em consideração a segurança das duas praças q citei no questionário, é de suma 

importância. Grata pela atenção!

• Deixá-las como cidade Jardim.

• Colinas é a Cidade-Jardim, as praças devem prioritariamente destacar isso. A colonização germânica não deve 

ser desconsiderada, podendo ser tomada em conta para as edificações nas praças.


