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RESUMO
A cidade é o espaço das relações composta de construções, paisagens naturais e
artificiais, indústrias, serviços, equipamentos, entre outros. Entretanto, é também um
espaço das contradições socioeconômicas, onde é possível observar de forma clara
a diferença de planejamento urbano em bairros vizinhos. No que tange aos
equipamentos urbanos, eles são responsáveis pela vida da cidade. Sendo assim,
torna-se fundamental entendê-los para um bom planejamento urbano. Dessa maneira,
esse artigo retrata o processo de pesquisa e análise das infraestruturas urbanas
existentes nos bairros Honório Fraga e Pôr do Sol na cidade de Colatina – ES. Tendo
como objetivo discutir sobre os equipamentos urbanos presentes e e/ou ausentes
desses bairros, reconhecendo sua importância, função para o desenvolvimento local
e se os mesmos atendem ou não às demandas dos bairros. Utilizou-se como recursos
metodológicos a revisão de literatura acerca do tema, coleta de dados e análise dos
mesmos.
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RESUME
The city is the space for relationships composed of buildings, natural and artificial
landscapes, industries, services, equipment, among others. However, it is also a space
of socioeconomic contradictions, where it is possible to clearly observe the difference
in urban planning in neighboring neighborhoods. With regard to urban equipment, they
are responsible for city life. Therefore, it is essential to understand them for good urban
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planning. In this way, this article portrays the process of research and analysis of
existing urban infrastructure in the neighborhoods Honório Fraga and Pôr do Sol in the
city of Colatina - ES. Aiming to discuss the urban facilities present and / or absent,
these neighborhoods, recognizing their importance, function for local development and
whether or not they meet the demands of the neighborhoods. Literature review on the
topic, data collection and analysis were used as methodological resources.

Keywords: Architecture, urbanism, urban planning.

INTRODUÇÃO

A cidade é o local do desenvolvimento, dos conflitos e manifestações. Nela
ocorrem as relações, práticas sociais e trocas. Muito mais que um simples aglomerado
de casas ou de indivíduos, a cidade é o lugar das trocas, do comércio, das interrelações de pessoas e de lugares (MANFIO, 2015). Ou seja, o que define uma cidade
não é a quantidade de pessoas que ali residem, mas o que elas fazem, bem como o
seu modo de fazer. Segundo Braga (2004), a cidade, ao mesmo tempo em que
favorece o processo civilizatório, com a tarefa de construir espaços amigáveis e
relações sociais solidárias, exige uma ação social cada vez mais eficiente, em que os
conflitos possam ser resolvidos progressivamente de forma mais democrática e justa.
No Brasil, o processo de urbanização das cidades ocorreu de forma
desordenada e com a ausência do planejamento urbano, gerando consequências
desde então. A maioria da população brasileira vivia no campo, explorando a canade-açúcar e o café, em pouco tempo passou para a exploração do minério, entre os
séculos XVI e XIX, nessa época existia um número significativo de cidades,
principalmente no sudeste do Brasil, em virtude do crescimento do ciclo do café
(SANTOS, 2014). No Estado do Espírito Santo, o mesmo aconteceu, à expansão da
lavoura cafeeira, penetrando no extremo sul do estado, proveniente do Rio de Janeiro,
garantiu o povoamento e o aumento da economia no Estado. (BUFFON, 1992).
Entretanto, no século XX, logo após o ciclo de exploração da cana-de-açúcar,
mineração e café, ocorre o desenvolvimento da industrialização, que trouxe como
consequência o êxodo rural – migração do campo para as cidades em busca de
melhores condições de vida – e o aumento populacional em grandes proporções nas

cidades brasileiras, que não possuía infraestrutura para abrigar essa nova quantidade
de pessoas. (SANTOS, 2014).
Segundo dados do IBGE, no ano de 1900, 90% da população brasileira morava
em áreas rurais e apenas 10% da população morava em áreas urbanas. Já em 2010,
84% da população morava em áreas urbanas e apenas 16% em áreas rurais. Essa
expansão rápida e desordenada das cidades gerou situações clandestinas e
irregulares nas propriedades, dando origem ao surgimento de favelas, cortiços,
ocupações e à degradação da paisagem urbana.
De acordo com Santos (2014), com a saída do homem do meio rural para o
urbano, o aumento da economia e da industrialização, houve o incentivo dos órgãos
públicos para a construção de rodovias interligando as regiões do Brasil. Por outro
lado, o crescimento da urbanização aliado diretamente a industrialização fez com que
as cidades crescessem de forma desordenada, com excesso de habitantes, falta de
infra-estrutura e investimento, principalmente para a população com poder aquisitivo
menor, gerando assim consequências vistas e vividas até os dias atuais: desigualdade
social, aumento da criminalidade, desemprego, valorização de imóveis em
determinadas localidades, poluição do meio ambiente em geral, falta de equipamentos
públicos e condições dignas de moradia. (MANFIO, 2015). Desse modo, fica claro a
importância de uma boa gestão e planejamento urbano nas cidades.
O planejamento de equipamentos urbanos geralmente é atribuído ao poder
público, com o objetivo de proporcionar o bem estar à população. No Brasil, de modo
geral, a realidade do planejamento dos equipamentos urbanos aponta uma falta de
critérios na implantação e locação desses equipamentos (NEVES, 2015). Para
Romanini (2010), o planejamento urbano deve ser entendido como algo indispensável.
Entretanto, muitas vezes, as decisões não focam na infra-estrutura urbana para
atender o número de residências que serão edificadas. Porém, infelizmente, durante
muitos anos, somente as partes das cidades brasileiras que atraíam a atenção dos
planejadores foram beneficiadas pelos serviços públicos.
É evidente que as áreas de uso comum proporcionam qualidade de vida a
população local e aos moradores dos bairros vizinhos, sobretudo à comunidade
carente, que têm suas necessidades básicas supridas através dos equipamentos
comunitários localizados próximos as suas residências. Onde, muitas vezes, essa
população tem como oportunidade de lazer apenas o disponibilizado nas áreas

públicas, como as praças, parques, áreas verdes, entre outros. Assim como, muitas
vezes, possui apenas a opção de utilizar os espaços públicos como: postos de saúde,
escolas públicas, hospitais e afins. (ROMANINI, 2010).
Desse modo, fica claro que os equipamentos urbanos desempenham importante
função para o equilíbrio social, político, cultural e psicológico de uma cidade. Ou seja,
o crescimento dos equipamentos urbanos deve ser proporcional ao crescimento da
população, para que estas permitam condições de vida digna e igualitária. Com
intenção de evitar essa desigualdade de equipamentos públicos nos diferentes bairros
de um município e tornar sua implantação mais eficiente em termos de cobertura da
população e valorização do espaço, é necessário planejamento na implantação
desses equipamentos.

1.

BAIRRO HONÓRIO FRAGA

O bairro Honório Fraga desenvolveu-se a partir do conjunto habitacional da
COHAB-ES. Sendo composto por três loteamentos adjacentes, implantados em
períodos distintos. Apresenta quadras longitudinais divididas igualitariamente em
quase todo o perímetro territorial, compreende uma ocupação diversificada, abrigando
desde residências, comércio, até pólos industriais, o que torna seu gabarito também
diversificado, constituído desde construções térreas a edifícios de até 07 pavimentos.

Figura 01 – Vista superior do Bairro Honório Fraga.
Fonte: Google Earth.
Acesso em: 09 Mai. 2020.

O traçado territorial do bairro é marcado por seu relevo irregular, formado por
cadeias montanhosas que induziu as ocupações iniciais acontecerem próximo as
margens do Rio Doce. Com o processo de ocupação e ações provocadas pelo
homem, o bairro sofreu alterações, ocupando então, uma extensa área com topografia
predominantemente plana, possuindo poucos trechos com relevo inclinado, se
contrastando dos bairros Novo Horizonte, São Marcos, Martinelli e Luiz Iglesias, que
se confrontam com o mesmo, e que apresenta em maior parte topografia montanhosa.

Figura 02 – Relevo do Bairro Honório Fraga.
Fonte: Mapas App.
Acesso em: 09 Mai. 2020.

O bairro apresenta uma organizada malha de quadras, divididas igualitariamente
em quase todo o perímetro. Seu adensamento acontece apenas em uma parte
especifica do bairro, e nessa região, encontra-se poucos espaços vazios, porém, com
deficiência em áreas verdes, o que contribui para altas temperaturas em dias mais
quentes. Já a área de menor adensamento, parcialmente ocupada apenas por uma
indústria, à o cuidado com áreas impermeáveis, favorecendo a drenagem e
amenizando as temperaturas ao seu redor.
Consta-se uma grande variedade e porcentagem de usos comercias em todo o
bairro, seja ele varejista ou atacadista, destacando as indústrias de roupas e o
Frigorifico Frisa. Além disso, destacamos também o Centro Universitário do Espírito
Santo (UNESC), que apesar de constar em sua caixa postal o bairro Martinelli,
localiza-se em divisa ao bairro Honório Fraga e é responsável por assegurar e
alimentar uma parte do comércio e da economia local.
Em relação aos acessos viários, o bairro possui dois acessos principais, um por
meio da BR-259, principal rodovia que liga Colatina a Baixo Guandu (Figura 03), e

pela Rua Fioravante Rossi, trecho que liga o bairro ao centro da cidade (Figura 04).
Classificada como coletora, a Rua Fioravante Rossi não goza atualmente de
características físicas correspondentes a essa classificação, mas por possuir a função
de conexão ao bairro, ela acaba cumprindo determinada definição, além, de
apresentar fluxo de pedestres e veículos, tanto coletivos quanto individuais bastante
intensos. Entretanto, a via não oferece condições satisfatórias à circulação de
pedestres e não há priorização ao transporte público na maior parte dos trechos.

Figura 03 – Trecho que liga a BR-239 ao Bairro Honório Fraga.
Fonte: Mapas App.
Acesso em: 09 Mai. 2020.

Figura 04 – Trecho que liga o Centro da cidade ao Bairro Honório Fraga, através
da Rua Fioravante Rossi.
Fonte: Google Maps.
Acesso em: 09 Mai. 2020.

O bairro usufrui de 86 vias internas, onde promove a articulação do tecido urbano
e comporta o tráfego de passagem, visando distribuir fluxos e proporcionar
acessibilidade em sua esfera. São vias de menor porte, voltadas à conectividade
interna das áreas predominantemente residenciais e abrange ao acesso interno
comercial e de serviços.
A rede de pedestres integrada ao sistema viário é voltada ao conforto e bem
estar do pedestre, devendo conter elementos incentivadores, facilitadores e de

atração, constituindo o conjunto de rotas acessíveis para o deslocamento seguro e
qualificado de pedestres. Porém, não é uma realidade aplicada ao bairro, suas ruas
não possuem calçadas acessíveis, dificultando o usuário chegar aos equipamentos
urbanos comunitários.

Figura 05 – Rua interna ao bairro Honório Fraga.
Fonte: Google Maps.
Acesso em: 09 Mai. 2020.

A rede de transporte público também é compatibilizada com a implantação dos
equipamentos urbanos comunitários. É disponibilizado pontos de ônibus que
obedecem a raios de 250 m, atendendo todo o percurso do bairro. A seguir, na Figura
06, é possível observar a locação atual desse equipamento no decorrer do bairro
citado.

Figura 06 – Pontos de ônibus no bairro Honório Fraga.
Fonte: Aplicativo CittaMobi.
Acesso em: 09 Mai. 2020.

1.1 OCORRÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS NO
BAIRRO HONÓRIO FRAGA:

Honório fraga é um bairro que se beneficia devido sua excelente localização,
recebe um grande número de visitantes devido a universidade localizada no bairro
confrontante, além, do vasto e crescente desenvolvimento comercial, o que favorece
a difusão da infraestrutura local. Sua população conta com a disponibilidade de vários
equipamentos urbanos comunitários, na qual, possui um grande potencial de
ordenamento urbano, e é através deles que é possível criar ambientes urbanos de
maior qualidade, funcionalidade e proporcionar o bem estar à população.
A fim de entender a eficiência em termos de cobertura do equipamento diante
da população, foi realizado um estudo para visar seus raios máximos de abrangência
e conseguir localizar o que é oferecido ao bairro e o que ainda é ausente. Entre os
equipamentos reunidos nos raios internos e externos ao bairro, estão os da área da
educação, saúde, segurança, lazer, templos religiosos e outros. A seguir, na tabela
01, encontramos informações da sua disponibilidade, além, da sua ordem, podendo
ser pública ou privada.
EQUIPAMENTOS
Equipamento de
Educação

Equipamento de
saúde
Equip. de Seg.
Adm. Pública
Praças e
Parques

EXISTENTE

PÚBLICO

Centro de Educação Infantil

X

X

Centro de Ensino Médio

X

X

Posto de Saúde

X

X

Centro de saúde

X

X

Hospital Regional

X

Posto policial

X

X

Batalhão de Incêndio

X

X

Parques, Praças Vizinhança

X

X
X

Parque da Cidade

X
X

X
X

Correios
Culto

PRIVADO

X

Parque de bairro

Ponto de Ônibus

Outros

AUSENTE

X

X

Centro de Esportes

X

Equipamentos Culturais

X

Grandes Equip. Culturais

X

Tabela 01 – Ocorrência dos equipamentos urbanos e comunitários, públicos e/ ou privados no
Bairro Honório Fraga.

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO:

► Centro de Educação Infantil –
creche, maternal e jardim da infância.

►Centro de Ensino Médio.

Raio de influência máximo: 300 m

- EEEFM. Professora Néa Monteiro
Costa.

- CEIM Nossa Senhora da Penha
(Creche/Pré-Escola).

Raio de influência máximo: 3.000 m

Figura 07 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Honório Fraga
Fonte: autoria própria.

Figura 08 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Honório Fraga
Fonte: autoria própria.

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE:
► Posto de Saúde.

►Centro de Saúde.

Raio de influência máximo: 1.000 m

Raio de influência máximo: 5.000 m

- Unidade de Saúde da Família
Cônego Gerhard Meyers;

- UNESC Saúde;

- US Honório Fraga.

► Hospital Regional.

Uma unidade para cada 200.000 hab /
(121.580 habitantes – IBGE 2018)

- UNIMED;
- São Bernardo.

Raio de influência máximo: regional

Figura 09 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Honório Fraga
Fonte: autoria própria.

Figura 10 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Honório Fraga
Fonte: autoria própria.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
► Posto Policial.
Raio de influência máximo: 2.000 m
- Terceira Cia do 8ºBPM
- Batalhão de Policia Militar 2ª
Companhia

► Batalhão de Incêndio.
Uma unidade para cada 120.000 hab
- 3ª Cia Independente (CBMES).

Figura 11 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Honório Fraga
Fonte: autoria própria.

PRAÇAS E PARQUES:
►Parques, Praças de Vizinhança.

►[Ausente] Parques de Bairro.

Raio de influência máximo: 600m

Raio de influência máximo: 2.400m

- Praça Helvécio Anholetti;

►[Ausente] Parque da Cidade.

- Praça Cônego Geraldo Meyers;

Localização privilegiada em relação à
cidade como um todo.

- Praça Carlos Becali;
- Praça 01 (Nome não identificado);
- Praça 02 (Nome não identificado);
- Praça 03 (Nome não identificado).

Dimensionamento deve seguir
diretrizes do Plano Diretor.
Sugere-se
contíguas
existentes.

às

implantá-lo em áreas
aos
cursos
d’água

Figura 12 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Honório Fraga
Fonte: autoria própria.

OUTROS:
► Ponto de Ônibus - 500 m
- 28 unidades.

- Igreja Evangélica Assembléia de
Deus;

►[Ausente] Correios - 700 m

- Igreja Batista Nova Jerusalém;

► Culto - 2000 m

- Salão do Reino das Testemunhas de
Jeová.

- Segunda Igreja Prebisteriana;

► Centro de Esportes - 2000 m

- Igreja Evangélica Luterana do Brasil;
- Igreja Maranata ;
- Igreja adventista;
- Igreja Batista;
- Igreja Nossa Senhora da Penha;
- Terceira Igreja Batista;
- Igreja Assembleia de Deus;

- Rampa de skate;
- Quadra poliesportiva Néa Monteiro
Costa.
►[Ausente] Equipamentos Culturais 2500 m
►[Ausente] Grandes Equipamentos
Culturais - 5000 m

Figura 13 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Honório Fraga
Fonte: autoria própria.

Figura 14 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Honório Fraga
Fonte: autoria própria.

Figura 15 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Honório Fraga
Fonte: autoria própria.

1.3 CONTEMPLAÇÃO DO BAIRRO PELOS RAIOS INTERNOS OU EXTERNOS
E SUA COBERTURA TERRITORIAL:
Denomina-se raio de abrangência as áreas que um equipamento urbano deve
atender a população, os equipamentos comunitários de recreação, lazer, esportes,
educação, cultura e saúde exercem um papel muito importante para a comunidade e
para o tecido urbano por oferecerem locais adequados, com relação a cada temática.
Porém, a ideia de acompanhar o crescimento econômico acaba deixando de lado a
importância desses espaços, fazendo com que os mesmos, muitas vezes, não
estejam distribuídos espacialmente de forma adequada, não cumprindo o seu raio de
abrangência.
Diante dessa conclusão, foi identificado através do levantamento os
equipamentos pertencentes aos raios internos em relação ao bairro Honório Fraga e
os raios externos a ele, foi possível concluir quais atendem corretamente o bairro e
quais se encontram ausentes, diminuindo assim a qualidade e bem estar da
população. A seguir, na Tabela 02, encontramos informações de seus raios de
abrangência, além da sua cobertura, diferenciando assim, os que atendem totalmente
o bairro e aqueles que não atendem.
EQUIPAMENTOS
Equipamento de
Educação

Centro de Educação
Infantil
Centro de Ensino
Médio

RAIO INT.

RAIO EXT.

ATENDE

NÃO ATENDE

X

X

X

X

Posto de Saúde

X

X

Equipamento de
saúde

Centro de saúde

X

X

Hospital Regional

X

X

Equipamentos de
Seg. Adm.
Pública

Posto policial

Praças e Parques

X

X

Batalhão de Incêndio
Parques, Praças de
Vizinhança
Parque de bairro

X

X
X

X

X

X

X

Parque da Cidade
Ponto de Ônibus
Correios

Outros

Culto

X

X

Centro de Esportes

X

X

Equipamentos
Culturais
Grandes Equipamentos
Culturais

Tabela 02 – Ocorrência dos equipamentos urbanos e comunitários em raios internos ou
externos, e sua cobertura territorial.

2.

BAIRRO PÔR DO SOL

O bairro Pôr do Sol está localizado próximo ao Centro do município de Colatina,
tem como confrontantes os bairros Santa Cecília, Bela Vista, Operário, Perpétuo
Socorro e o Centro. O município tem um relevo irregular, formado por cadeias de
montanhas que induziu as ocupações iniciais acontecerem próximos as margens do
Rio Doce, mas as áreas planas na margem do Rio Doce são poucas. O bairro se
encontra em uma área elevada próxima ao Centro, em uma parte com o terreno
irregular, com bastante inclinação (LOCAL, 2020).

Figura 16 – Vista superior do Bairro Pôr do Sol.

Fonte: Google Earth.
Acesso em: 05 Mai. 2020.

Em relação aos acessos viários, os principais acessos do Centro até o bairro são
pelas ruas Etelviro Teixeira, Rua Humberto de Campos, Rua Pedro Chagas e Rua Dr.
Gama (Figura 17). O trajeto de pedestres mais rápido do bairro ao centro, dura em
torno de 9 minutos pela Rua José de Souza e pela Rua Muniz Freire (LOCAL, 2020).

Figura 17 – Acessos ao Bairro Pôr do Sol.
Fonte: Google Earth.
Acesso em: 05 Mai. 2020.

O bairro Pôr do Sol possui 26 ruas e em sua maioria são estreitas e com más
condições de uso para os pedestres, visto que não há presença de calçadas
adequadas, como é possível observar na figura 18 (COLATINA ONLINE, 2020).
Algumas ruas apresentam a pavimentação bastante danificada, com blocos soltos e
rachaduras. Nas vias de pedestres falta conforto, acessibilidade, e planejamento
dificultando a passagem dos moradores e visitantes. As calçadas não possuem
dimensões adequadas, não acessíveis e com más condições de uso, além de não
estarem dispostas em todo o bairro. Entretanto, as vias para tráfego de veículos
comportam o tráfego de passagem local, que é baixo visto que o bairro é
predominantemente residencial e há pouca circulação de veículos além dos veículos
pertencentes aos moradores bairro. As vias são utilizadas para a conexão interna e
acessos a bairros vizinhos.

Figura 18 – Rua Dr. Gama, um dos acessos para o Centro.
Fonte: Google Earth.
Acesso em: 05 Mai. 2020.

Em relação aos aspectos fundiários, o bairro tem como principal uso o residencial
com a presença de algumas edificações de uso misto e poucas edificações respeitam
o afastamento frontal e lateral previsto no Plano Diretor Municipal – PDM (LOCAL,
2020). O gabarito predominante é térreo, tendo edificações com até três pavimentos
e poucas acima disso. O bairro possui 27 estabelecimentos comercias distribuídos
entre vários segmentos da cadeia do comércio e serviços. Algumas edificações não
possuem emboço/reboco e muitas não estão em conformidade com os índices
urbanísticos. O bairro Pôr do sol não apresenta organização regular das quadras, visto
que as mesmas foram adaptadas conforme as vias. A setorização do bairro é confusa
pela falta de pontos marcantes para referências e quadras regulares.
Os espaços vazios no bairro são usados como apropriação negativa com lixos e
entulhos, problemática que torna o ambiente desagradável para moradores e
visitantes, como é possível observar na figura 19. O bairro possui poucas árvores e
áreas permeáveis, possuindo apenas um espaço verde. Vale ressaltar a importância
da vegetação nos grandes centros urbanos, uma vez que as árvores reduzem
poluição sonora, mantendo umidade do ar e chuvas regulares.

Figura 19 – Apropriações negativas no bairro Pôr do Sol.
Fonte: Google Earth.
Acesso em: 05 Mai. 2020.

Em relação a rede de transporte público, os pontos de ônibus obedecem a raios
de 250 metros, atendendo todo o percurso do bairro. Na figura 20, é possível observar
a locação dos 10 pontos de ônibus disponíveis no bairro atualmente.

Figura 20 – Pontos de ônibus no bairro Pôr do Sol.
Fonte: Aplicativo CittaMobi.
Acesso em: 13 Mai. 2020

2.1 OCORRÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS NO
PÔR DO SOL:

Foi realizado um levantamento de equipamentos comunitários e urbanos no
bairro Pôr do Sol e foi observado que dentro do seu perímetro, o mesmo possui
apenas três equipamentos. Porém, ao redor do bairro há presença de equipamentos
que atendem ao bairro. Para entender a eficiência em termos de cobertura do

equipamento diante do bairro, foi realizado um estudo para visar seus raios máximos
de abrangência e conseguir localizar o que é oferecido ao bairro e o que ainda é
ausente. A seguir, na tabela 03, foram encontradas informações da sua
disponibilidade, além, da sua ordem, podendo ser pública ou privada.
EQUIPAMENTOS
Equipamento de
Educação
Equipamento de

EXISTENTE

AUSENTE

Centro de Educação Infantil

X

Centro de Ensino Médio

x

Posto de Saúde

X
X

Hospital Regional

X

Equipamentos de

Posto policial

X

Seg. Adm. Pública

Batalhão de Incêndio

X

Parques, Praças de
Praças e Parques

Vizinhança

X

Parque da Cidade

X
X

Culto

X
X

Correios

Outros

X

X

Parque de bairro

Ponto de Ônibus

X

X

Centro de Esportes

X

Equipamentos Culturais

X

Grandes Equipamentos
Culturais

PRIVADO

X

Centro de saúde

saúde

PÚBLICO

X

Tabela 03 – Ocorrência dos equipamentos urbanos e comunitários, públicos e/ ou privados no
bairro Pôr do Sol.

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO:
►Centro de Educação Infantil

- EEEFM Lion Club de Colatina;

Raio de influência máximo: 300 m

- EEEFM Conde de Linhares;

- Creche Doce Lar;

- EMEF Luiz D. Bernardina;

- Creche Luiza Marila;

- EEEF Aristides Freire;

- Creche Anjo da Guarda.
►Centro de Ensino Médio.
Raio de influência máximo: 3.000 m

- EMEF Humberto Campos;
- EMEF Cleres Martins Moreira;
- Colégio Marista.

Figura 21 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Pôr do Sol
Fonte: autoria própria.

Figura 21 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Pôr do Sol
Fonte: autoria própria.

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE:
► Posto de Saúde.

► Hospital Regional.

Raio de influência máximo: 1.000 m

Uma unidade para cada 200.000 hab. /
(121.580 habitantes – IBGE 2018)

- Unidade de saúde-us 3-CAIC;
- Posto de Saúde US2.

Raio de influência máximo: regional
- UNIMED;
- São Bernardo;
- Hospital Maternidade Silvio Avidos.

Figura 22 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Pôr do Sol
Fonte: autoria própria.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
►Posto Policial.
Raio de influência máximo: 2.000 m
- 8º Batalhão de Polícia Militar;
- 8º BPM;

- Delegacia.
► Batalhão de Incêndio.
Uma unidade para cada 120.000 hab.
- 3ª Cia Independente (CBMES).

Figura 23 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Pôr do Sol
Fonte: autoria própria.

Figura 24 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Pôr do Sol
Fonte: autoria própria.

PRAÇAS E PARQUES:
►Parques, Praças de Vizinhança.

►[Ausente] Parque da Cidade.

Raio de influência máximo: 600m

Localização privilegiada em relação à
cidade como um todo.

- Ponto de taxi: Praça Frei José;
- Praça Municipal;
- Praça Estátua do Cristo Redentor.
►[Ausente] Parques de Bairro.
Raio de influência máximo: 2.400m

Dimensionamento deve seguir
diretrizes do Plano Diretor.
Sugere-se
contíguas
existentes.

às

implantá-lo em áreas
aos
cursos
d’água

Figura 25 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Pôr do Sol
Fonte: autoria própria.

OUTROS:
► Ponto de Ônibus - 500 m

- Quadra de Esportes;

- 10 unidades.

- Campo de Futebol;

►Correios - 700 m

►[Ausente]

- Correios.

Equipamentos Culturais - 2500 m

►Culto - 2000 m

►[Ausente]

- Igreja do Evangelho Quadrangular;

Grandes Equipamentos Culturais 5000 m

- Igreja Pentecostal;
- Igreja Batista.
►Centro de Esportes - 2000 m

Figura 26 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Pôr do Sol
Fonte: autoria própria.

Figura 27 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Pôr do Sol
Fonte: autoria própria.

Figura 28 – Raio de Abrangência dos Equipamentos no Bairro Pôr do Sol
Fonte: autoria própria.

3.

CONTEMPLAÇÃO DO BAIRRO PELOS RAIOS INTERNOS OU EXTERNOS
E SUA COBERTURA TERRITORIAL:
Foi identificado através do levantamento os equipamentos pertencentes aos

raios internos e externos em relação ao bairro Pôr do Sol. Com esse levantamento foi
possível observar quais equipamentos atendem efetivamente o bairro e quais se
encontra ausentes.
EQUIPAMENTOS

RAIO INT.

RAIO EXT.

Centro de Educação
Equipamento de
Educação

X

Infantil
Centro de Ensino

X

Médio
Posto de Saúde

X

ATENDE
X

X
X

Equipamento de
saúde

Centro de saúde

X

X

Hospital Regional

X

X

Equipamentos de
Seg. Adm.
Pública

Posto policial

X

X

Batalhão de Incêndio

X

X

Parques, Praças de
Vizinhança
Praças e Parques

Outros

X

NÃO ATENDE

X

Parque de bairro

X

Parque da Cidade

X

Ponto de Ônibus

X

X

X

Correios
Culto

X

Centro de Esportes

X
X

X

X

Equipamentos
Culturais
Grandes Equipamentos
Culturais

X

X

Tabela 04 – Ocorrência dos equipamentos urbanos e comunitários, públicos e/ ou privados no
bairro Pôr do Sol.

4.

ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO PARA QUE OS BAIRROS SEJAM
INTEIRAMENTE CONTEMPLADOS
Os equipamentos urbanos comunitários possuem um grande potencial de ordem

urbana. Através deles é possível criar ambientes urbanos de melhor qualidade e uma
satisfatória distribuição de espaços. São levantadas características do entorno,
dimensionamento da capacidade, raio de influência, acessibilidade e circulação. Tudo
isso visando um melhor desenvolvimento do meio urbano e facilitando a gestão
pública. Portanto, há muitas maneiras de planejamento para elaboração e implantação
desses equipamentos que necessitam ser compreendidos, tanto em seus aspectos
qualitativos como técnicos.
Diante do estudo realizado, em relação ao bairro Honório Fraga, identificamos
que apenas um equipamento urbano atende totalmente o bairro, sendo ele o Centro
de Ensino Médio, surgindo a necessidade implantação dos devidos equipamentos,
capazes de atender a demanda atual e gerada pelo aumento populacional, assim
como vários outros que não existirem em seus confrontantes.
Em relação ao bairro Pôr do Sol, identificamos em seu raio interno a presença
de um posto de saúde, uma praça, templos religiosos e pontos de ônibus. Sendo
dependente dos bairros vizinhos em relação a educação, segurança, saúde e lazer.
Em virtude disso, é necessário a implantação de novos equipamentos de forma a
suprir as necessidades do bairro e agregar qualidade de vida a população local.
Para solucionar determinada situação e oferecer melhor condição de vida a
população, é preciso reivindicar e buscar o órgão público responsável por sua
aplicação. É um investimento que irá cumprir com a função social, utilizando espaços
vazios e sem uso encontrados pelo perímetro urbano, o que consequentemente gera
melhorias na infraestrutura, trazendo impactos positivos a vizinhança.

5.

COMPARATIVO ENTRE OS BAIRROS
EQUIPAMENTO
Equipamento de
Educação

Equipamento de saúde
Equipamentos de Seg.
Adm. Pública
Praças e Parques

Outros

Raio

Creche
Centro de Ensino médio
Posto de saúde
Centro de saúde
Hospital Regional
Posto policial
Batalhão de incêndio
Parques e Praças de vizinhança

300m
3.000m
1.000m
5.000m
regional
2.000m
10.000m²

Parques de bairro
Parque da cidade
Ponto de ônibus
Correios
Culto
Centro de Esportes
Equipamentos Culturais
Grandes equipamentos culturais

2.400m

Bairro Pôr
do Sol

Bairro Honório
Fraga

600m

500m
700m
2.000m
2.000m
2.500m
5.000m

Tabela 05 – Comparativo entre os bairros.
Fonte: autoria própria.

Observa-se conforme a tabela a cima e em alguns dados já trazidos no presente
artigo, que há deficiências e ausência em relação aos equipamentos urbanos
comunitários que por lei deveriam ser implantados em cada bairro, como direito de
todos, porém nem sempre é o que ocorre. Podemos destacar a inexistência e até
mesmo carência em esporte, cultura e lazer no bairro Pôr do Sol, o que não está
totalmente disposto no bairro Honório Fraga, que por outro lado há a presença de uma
pista de Skate. Outra precariedade inadmissível acontece na educação, também no
bairro Pôr do Sol, que por sua vez, não há a oferecer aos moradores, tendo os
mesmos que se deslocarem ao bairro vizinho. Já no bairro Honório Fraga existe o
Centro de Educação Infantil – creche, maternal e jardim da infância, CEIM Nossa
Senhora da Penha, que atende uma considerável área do bairro e também o Centro
de Ensino Médio, EEEFM. Professora Néa Monteiro Costa. Vê-se também presente
grande variedade de centros religiosos que se dispõe por ambos os bairros.
Nota-se ainda a privação aos moradores do bairro Pôr do Sol a segurança, sendo
que, não está implantado no bairro nenhum posto policial, o que ocorre sim, no bairro
Honório Fraga. Como já dito o lazer fica apenas nas praças pouco dispostas em
ambos os bairros, e não há a existência de parques de bairro ou da cidade. Verifica-

se que, em relação aos correios, os moradores do bairro Honório Fraga também ficam
na precariedade, já em transporte público ressalta-se que o bairro Pôr do Sol é
totalmente atendido pela disponibilização de pontos de ônibus, enquanto o bairro
Honório Fraga, é atendido na região mais habitada, deixando de exercer sua
funcionalidade em seu perímetro total.
Percebe-se um total cuidado nas áreas edificadas do bairro Honório Fraga, uma
vez que o bairro possui grande território que no momento não possui habitações,
devido a isso alguns equipamentos não atendem o bairro por completo, espera-se que
no futuro áreas sejam destinadas a implantação de equipamentos a fim de suprir a
necessidade de seus moradores. Ainda assim, destacamos o Pôr do Sol como melhor
disposto de equipamentos urbanos comunitários que atendem a população. Por fim,
nota-se que a desproporção de recursos destinados aos serviços públicos é um real
problema encontrado nos dois bairros e que precisa ser sanado.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo, de caráter exploratório, revelou a importância da inserção de
equipamentos urbanos comunitários no processo de planejamento, sendo
fundamental contextualizá-los na malha urbana, buscando a compatibilização dos
usos na cidade, além, de conceber uma viável localização e reservar áreas
estratégicas para uma melhor abrangência sócio espacial.
Considerando os aspectos observados, os bairros do município de Colatina
cresceram de maneira dispersa, ampliando a urbanização estendida e a segregação
espacial, sem fatores determinantes como o planejamento público municipal. Os
bairros em estudo, Honório Fraga e Pôr do Sol, apresentam coordenadas cartesianas
opostas, o que justifica o longo trecho de acesso entre eles, e contam com estruturas
habitacionais contrastantes, razão pela qual apresentam coeficientes distintos.
De imediato, com o levantamento prévio realizado, houve a perspectiva que o
Bairro Honório Fraga seria atendido por grande parte da parcela de equipamentos
urbanos necessários para qualidade de vida da população, já que o mesmo possui
em seu raio interno grande parte deles, enquanto, o bairro Pôr do Sol haveria
deficiência desses suportes, uma vez que não detém de equipamentos em sua esfera
territorial. No entanto, no desenvolvimento mais detalhado do material, cabe destacar

que a extensão territorial, juntamente com sua localização, determinou as reais
condições de carência e presença dos equipamentos. Em síntese, essa expansão
territorial foi parâmetro diferencial entre os bairros, sendo que Honório Fraga abrange
uma amplitude territorial superior ao Pôr do Sol. Esse alargamento compromete a
distribuição desses recursos, já que os mesmos estão locados apenas em áreas
edificadas do bairro. A zona ocupada pelo Frigorífico Rio Doce S.A (FRISA), não se
beneficia pela maior parte dessa infraestrutura, o que implica uma futura modificação
dessa área privativa em loteamento. Esses indicadores revelam a valorização parcial
dessa área mais adensada e a falta de planejamento municipal, sendo que o
crescimento é interceptado pela falta de distribuição correta desses equipamentos ao
longo de toda malha.
Evidenciando ainda, que o bairro dispõe de áreas de possível crescimento,
entretanto, é perceptível a preocupação do poder público apenas com o presente e
não com o futuro, sendo implantado o mínimo de recursos para atender apenas os
locais necessários, ou seja, a área hoje edificada.
Em contrapartida, o bairro Pôr do sol, se distingue por sua compactação do solo,
possuindo uma pequena expansão territorial e pela ausência de aplicação dos
equipamentos urbanos comunitários em seu raio interno. Essa carência pode ser
justificada pela sua localização, já que o mesmo é inserido em limite com o Centro da
cidade e por não dispor de áreas vazias de possível crescimento, limitando sua
expansão tanto residencial quanto comercial. Esse limite carece de ser visto como
oportunidade para os bairros vizinhos de se desenvolver e alcançar condições de
infraestruturas básicas, todavia, ocorre o oposto, esse marco consiste em
comprometer sua infraestrutura de forma a ser esquecida pelo poder público, já que a
maior intenção governamental é investir no desenvolvimento do Centro, visto que, é
ele que movimenta grande parte da economia da cidade e recebe o maior número de
visitantes devido seu comércio. Essa deficiência de recursos é suprida por
instrumentos disposto em bairros vizinhos, em que seu raio de abrangência é capaz
te atender o próprio bairro e atingir o Pôr do sol.
Dado o exposto comparativo, é possível observar a relação entre a aplicabilidade
dos equipamentos e o bairro, sendo plausível a identificação das áreas utilizadas, as
distâncias de deslocamento para seu acesso e sua devida utilização, além, dos
índices que permitem delimitar as necessidades relacionadas a cada bairro,

contribuindo para o planejamento adequado visando atender toda a população. O
direito à cidade é muito mais do que o direito à moradia, é o direito a uma vida digna
dentro de tudo aquilo que uma cidade pode proporcionar: escolas, postos de saúde,
hospitais, praças, áreas verdes, água, esgoto, coleta de lixo, enfim, todos os
equipamentos sociais e infra-estrutura que possam tornar a vida urbana saudável e
segura (BRAGA, 2004). Por fim, é imprescindível que o poder público municipal
promova políticas para construção de uma cidade para todos, possibilitando o acesso
da população a esses recursos e inibindo sua concentração em áreas privilegiadas,
sendo que todos os bairros possuem a mesma necessidade e devem agregar o bem
da coletividade.
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