
III.1 ESTRUTURA URBANA

1. O PERFIL DA CIDADE

1.1 - Introdução

Nos capítulos anteriores, dedicados a uma análise

mais abrangente, Teófilo Otoni foi descrita em ter-

mos de suas característias globais - sociais, eco-

nômicas, ambientais. Aqui, o foco será a área ur-

bana, e, numa primeira aproximação, analisaremos

os vários setores da cidade, conforme descritos e

qualificados pelo Censo Demográfico - IBGE - 2000.

A referência básica do Censo é o domicílio e seus

moradores, ou seja, ele pode ser tratado tanto como

um censo demográfico - o foco principal é a pessoa

- quanto como um censo domiciliar - o foco é a ha-
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Todos os dados do Censo sobre infraestrutura de

saneamento, tipologia do domicílio e posse do

domicílio referem-se aos Domicílios particulares per-

manentes. 

bitação. O estudo a seguir utilizará esta segunda for-

ma de leitura dos dados. Assim, estaremos traçando

nesta primeira parte do diagnóstico o perfil da cidade

em termos da SITUAÇÃO HABITACIONAL GERAL

que apresenta.

Uma segunda referência básica do Censo é a dos

Setores Censitários, pequenas regiões nas quais o

município é dividido e dentro das quais é feito o re-

censeamento dos domicílios ali situados e seus

moradores. Toda a espacialização feita em nosso

estudo estará referenciada nestes Setores, ou em

agregações deles, no caso, as Regionais do Orça-

mento Participativo (ver Mapas 1 e 2). 

No Censo o IBGE utilizou a seguinte categorização

de domicílios:

III. CONFIGURAÇÃO URBANA
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Figura 1 - Mapa de Identificação dos
Setores Censitários



075

Figura 2 - Mapa de Identificação das
Regionais do O.P.
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1.2 - Quadro Geral

Antes de entrar na análise dos itens específicos,

é interessante perceber como se distribuem no

município as grandes referências da situação

habitacional. 

Teófilo Otoni possuía, em 2000, um total de 33813

domicílios, dos quais 26488 (78%) estavam loca-

lizados na área urbana, e 7325 (22%) estavam lo-

calizados nos distritos rurais - a população rural,

portanto, tem uma presença muito forte no espaço

do município.

Em termos das grandes categorias, havia 477

domicílios coletivos, 300 dos quais na área urbana

(dos 177 coletivos rurais, 171 concentravam-se em

um Setor Censitário - alojamento garimpeiro? de

empresa?).  Os domicílios particulares improvisados

perfaziam apenas 142 unidades, 84 na área urbana,

58 na rural. Teófilo Otoni, claramente, não é o lugar

dos sem nenhum lugar.

A maioria absoluta dos domicílios enquadra-se na

categoria “Domicílios particulares permanentes”,

que abarca - em sua grande asa - boas e más

qualidades do morar. Tentemos clarear estas di-

ferenças.

Uma categorização importante para a análise da

situação habitacional é o tipo de posse do do-

micílio. Deste ponto de vista, 71% dos domicílios

permanentes do município eram próprios em

2000, 15% eram alugados, 14% eram cedidos ou

ocupados.

A categoria “cedidos/ocupados” é forte indicadora

de precariedade da posse, ou seja, precariedade

da habitação, a qual, pelos percentuais encontra-

dos, era muito alta neste particular. Ao diferenci-

armos os dados pelas áreas rural e urbana, ve-

mos que a maior contribuição em termos de pre-

cariedade da posse é rural (54% dos casos -

Tabela 1).

lidade da moradia é o saneamento, entendo-se, co-

mo tal, a disponibilidade de água de boa qualidade

e a disposição adequada dos resíduos humanos.

Entretanto, a comparação urbano / rural feita até

aqui não é mais possível no item saneamento, da-

da a diferença de densidade populacional entre

as duas áreas e as diferentes condições dos es-

paços geográficos em que eles ocorrem. Por e-

xemplo, é possível ter boas condições de sanea-

mento na área rural sem redes convencionais de

abastecimento de água ou de coleta de esgotos,

que, neste contexto, podem até representar pre-

juízo, seja em termos econômicos, seja em ter-

mos ambientais. Os dados do Censo não per-

mitem fazer a distinção.

Já a renda permeia toda a qualidade habitacional,

qualquer que seja o espaço geográfico em que

ocorra a moradia. Ou melhor, mais que a renda, o

que conta é sua distribuição. A análise apresenta-

da a seguir utiliza a renda média dos chefes de

domicílio por Setor Censitário.

Em 2000, a renda média mensal dos chefes de

domicílios urbanos era de R$ 623, 54 (4,13

Salários Mínimos). Na área rural, esta média era

de R$ 231,44 (1,53 SM).

Este relativo equilíbrio rural / urbano fica radical-

mente transformado quando analisamos a dis-

tribuição interna da renda em cada área: na área

rural há um grande equilíbrio - todas as rendas se

situam na faixa de 1 a 3 SM - são pobres, mas

iguais.  Já na área urbana, a distribuição da ren-

da segue o padrão brasileiro – é muito desigual

(ver Tabela 2). 

O Mapa 1, abaixo, mostra a distribuição espacial

da renda na área urbana. Para elaboração do ma-

pa as três faixas de renda foram subdivididas, re-

sultando em seis faixas, o que permite uma visu-

alização mais detalhada.Outro critério importante para dimensionar a qua-

� Ta be la 1

Área Urbana

� Tabela 2 – Distribuição da renda em Teófilo
Otoni
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Mapa 1 – Concentração Espacial da Renda
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A análise do Mapa 1 permite concluir que a con-

centração quantitativa da renda domiciliar na

cidade é acompanhada por sua concentração es-

pacial, toda ela situada nos centros dinâmicos de

comércio e serviços inseridos nas áreas centrais e

pericentrais: o Centro Tradicional, configurado

pelas Av. Getúlio Vargas, Av. Epaminondas Ottoni,

Av. Francisco Sá, Av. Visconde do Rio Branco e Av.

Luiz Boali, as duas principais praças da cidade, a

praça Tiradentes e a Praça Germânica e, final-

mente, em três eixos de expansão, a Av. Dr. Júlio

Rodrigues, no bairro Marajoara, a Av. Dr. Sidônio

Ottoni (MGT 418 – Estrada do Boi) na altura dos

bairros de Fátima e do Grão Pará e a Av. Luis Boali,

na altura do bairro Ipiranga. O des-

taque, ou excepcionalidade, fica por

conta dos bairros Frimusa e Santa

Clara, no extremo leste, onde existe

uma concentração de equipamentos e

atividades vinculados à função indus-

trial, e o bolsão de renda média imerso

no mar de pobreza do setor oeste.

Para identificação dos bairros, ver Ma-

pa Anexo 2.

Outro destaque é o aparecimento de

bolsões de pobreza dentro da man-

cha contínua de rendas mais altas -

na parte sul do bairro Altino Barbosa,

no limite oeste do bairro Fátima e nos bairros

Cidade Alta, São Diogo (parte sul) e Tabajaras.

1.3 Quadro Urbano

Neste ponto do estudo, passaremos a tratar da ca-

racterização específica da área urbana, ainda tendo

como base os dados do Censo IBGE - 2000.

1.3.1 - Concentração Populacional

Como pode ser inferido da análise da distribuição

de renda, a quantidade de domicílios (ou seja,

pessoas) possuidores de um determinado bem ou

carência é um critério chave para caracterizar a

qualidade habitacional de uma região. Por isso, a

análise da área urbana começa pelo conhecimen-

to de como se dá a distribuição da população no

espaço. O indicador mais importante para tanto é

a densidade demográfica, o acúmulo ou rarefação

de pessoas em uma determinada área. A medida

é feita pela relação matemática “quantidade de

pessoas/unidade de área”, o que permite com-

parar com uma mesma régua os diferentes luga-

res da cidade.

As diferentes concentrações serão espacializa-

das de duas formas: uma sintética, agrupando os

dados por Regionais do Orçamento Participativo;

outra, mais detalhada, mostrando os dados como

aparecem no Censo, agrupados por Setor Cen-

sitário.

O Gráfico 1 apresenta a distribuição da popu-

lação, em números absolutos de pessoas, por Re-

gional. Foi acrescentada a distribuição da renda

média para efeito comparativo.

O Mapa 2, mostra a distribuição das densidades

populacionais nos 96 Setores Censitários que co-

brem a área Urbana.

Como as referências do IBGE, para definição da

área de abrangência do Setor Censitário, são a

quantidade de domicílios – por volta de 200 a 400

– e a necessidade de abarcar toda a área geográ-

fica motivo da pesquisa, alguma deformação na

densidade é esperável. Entretanto, as maiores

densidades são certamente constatadas.

Nenhuma das densidades encontradas é preocu-

pante, com duas exceções notáveis: os minúscu-

los Setores 37 e 46, contíguos, ambos situados

na parte sul do bairro Manoel Pimenta, ambos

com renda média muito baixa, os quais apresen-

tam densidades acima de 500 habitantes/hectare!

Em termos gerais, como indica o Mapa 2, a maior

concentração populacional não ocorre nas áreas

mais ricas (comparar Mapa 1). Ela acontece nas

áreas de maior pobreza.
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Mapa 2 – Concentração Espacial da População
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1.3.2 - A Questão Ambiental

Uma informação importante do Censo, que reflete

a qualidade ambiental da habitação, diz respeito

ao atendimento dos domicílios pelas infraestru-

turas de água, esgoto e lixo. Nestes quesitos Teó-

filo Otoni urbano apresentava o seguinte quadro

em 2000: 98% dos domicílios permanentes eram

abastecidos por rede pública de água, 83% ti-

nham o esgoto coletado por rede pública e 3% por

fossa séptica e 89% ti-nham lixo coletado pela

Prefeitura. Havia, portanto, uma cobertura bas-

tante razoável de infraestruturas de saneamento

(para se ter uma idéia comparativa, na área ur-

bana de Manaus, a maior cidade da Amazônia, “a

rede de coleta de esgoto cobre 3% das residên-

cias, e aproximadamente 50% das casas têm fos-

sa séptica” - revista Ciência Hoje, abril de 2007).

Deve-se ressaltar que em termos macro-ambien-

tais o ponto crucial é a ausência de tratamento do

esgoto, e esta é total: 100% do esgoto - coletado

ou não - é jogado nos cursos d´água, sem qual-

quer tratamento.

Entretanto, para dar uma visão aproximada das

diferentes qualidades ambientais da habitação em

Teófilo Otoni, vamos considerar neste item a ausên-

cia de coleta adequada de esgotos como o principal

indicador de precariedade ambiental localizada.

Com certeza o é, além de ser uma questão de saúde

pública. Para dimensionamento da carência uti-

lizamos como critério a ausência de coleta por rede

geral, ou por fossa séptica.

Por este critério, 3688 domicílios eram carentes, em

2000, da infraestrutura em foco. O Gráfico 2 mostra

as condições ambientais, do ponto de vista deste in-

dicador, nas diversas Regionais. O Mapa 3 espacia-

liza esta carência por Setor Censitário. Em ambos

os casos, os percentuais têm como referência o total

de domicílios carentes.

� Gráfico 2
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Mapa 3 - Precariedade Ambiental
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1.3.3 - A Questão da Posse

Para viver no mundo, é necessário termos o domínio

de um pedaço de chão - um território. De uma forma

ou de outra, este domínio é procurado por qualquer

indivíduo, grupo ou sociedade. O domicílio é o mais

evidente dos vários territórios humanos.

No item 2, “Quadro Geral”, foi dada uma visão a-

brangente da carência de posse do domicílio no mu-

nicípio, onde se constatou a grande importância que

este tipo de carência habitacional apresenta na área

rural e que ele também tem um peso significativo no

conjunto total de domicílios (urbanos e rurais).

Naquele momento, não foram considerados em de-

talhe os domicílios alugados, já que eles represen-

tam a menos dramática das carências de posse por

implicarem na existência de renda para o pagamen-

to do aluguel. 

Mas, de outro ponto de vista eles importam, pois

significam a não concretização do sonho da casa

própria e o comprometimento de grande parte da

renda familiar. Os domicílios alugados estão

maciçamente concentrados na área urbana (95%

- ver item 2, Tabela 1). A maioria deles localiza-se

na Regional 1 - Centro (34%), e Regional 6 -

Veneta (23%). A terceira maior ocorrência está na

Regional 3 - Bela Vista, com 21% do total de do-

micílios alugados na área urbana. Dada a pre-

cariedade de renda das Regionais 3 e 6, os do-

micílios alugados destas regiões podem indicar

uma carência efetiva de posse.

Os mais deserdados, entretanto, são os domicílios

cedidos ou ocupados: seus moradores moram de fa-

vor ou sem favor, não lhes é dada a segurança do

espaço em que vivem. O Gráfico 3 e o Mapa 4

mostram sua distribuição na área urbana de Teófilo

Otoni. Em ambos os casos, os percentuais referem-

se ao total da categoria.

� Gráfico 3



083

Mapa 4 – Precariedade de Posse
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1.3.4 - A Modernidade Vertical

A verticalização das construções surge devido à

carência de espaço adequado frente a uma grande

demanda por uma localização específica na cidade.

É o caso dos Centros Comerciais e de áreas habita-

cionais consideradas nobres. Ela também surge por

uma questão de status - é moderno morar em apar-

tamentos.

De qualquer forma, prédios altos parecem indicar

prosperidade e, em termos urbanísticos, indicam

uma diferença na morfologia urbana. Aqui tratamos

da paisagem urbana.

No caso dos dados do Censo, um possível indica-

dor de verticalização construtiva é a categoria

“apartamento”.  Em Teófilo Otoni, a categoria repre-

senta menos de 5% dos domicílios permanentes,

mas apresenta uma notável concentração espacial.

Quase toda ela ocorre na região central da cidade, o

que reforça a idéia de grande demanda sobre uma

área de status privilegiado e de oferta escassa. Co-

incidentemente, são os Setores com maior renda

média (ver Mapa 1).

O Mapa 5 mostra a distribuição percentual dos a-

partamentos nos diversos Setores Censitários. Nes-

te caso, os percentuais foram calculados sobre o to-

tal de domicílios particulares permanentes, e não

apenas os da categoria “apartamento”.

Mapa 5 - Verticalização - Tipologia Apartamento
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2. ESTRUTURA URBANA

2.1 - Conformação Geral

O espaço urbano de Teófilo Otoni está organizado
a partir de um polígono incompleto formado pelos dois
eixos rodoviários que a cruzam - a BR116 (Rio-Bahia)
e a MGT 418 (Estrada do Boi) - e a avenida Luís Boali,
lindeira ao Rio Todos os Santos. Estas vias também
acabam por conformar e delinear, mesmo que de
maneira incompleta, a área pericentral da cidade. 

Internamente, dois eixos viários principais, compostos

pela avenida Getúlio Vargas e pela avenida Epaminon-

das Ottoni, estruturam a Área Central da cidade, que

se desenvolve entre o Mercado Central, passando pela

Praça Tiradentes e ter-

mina no conjunto da

Praça Germanica/CE-

MIG e seu entorno, o

qual se liga à Estrada do

Boi pela avenida Getúlio

Vargas. Outros dois im-

portantes eixos estrutu-

rantes da Área Central,

que a ligam à BR 116,

são as avenidas Fran-

cisco Sá e Visconde do

Rio Branco. Estas duas

avenidas, além de arti-

cularem o Centro com

as rodovias, configu-

ram-se como importan-

tes coredores de ativi-

dades comerciais e de

serviços. A conforma-

ção descrita acima deri-

va do próprio traçado

original da cidade (Fi-

gura 3, a seguir) e da

construção, nas déca-

das de 40 e 60 do séc.

XX, da BR 116 e da

MGT 418, respectiva-

mente.

Outro elemento históri-

co definidor da estrutu-

ra urbana de Teófilo O-

toni foi o eixo da Estra-

da de Ferro Bahia-Mi-

nas, construída no últi-

mo quartel do século

XIX e que desapareceu

depois de 1967, deixando assim de influenciar os

movimentos de expansão das áreas central e peri-

central da cidade no último período do século XX.

Hoje, este outrora importante eixo estruturador da

dinâmica urbana local - era a ligação da cidade com

o Brasil e o mundo, através do litoral (em um certo

sentido, nesta época, Teófilo Otoni estava de “costas

para o Brasil” - ver Figura 4) - apresenta-se como

um eixo secundário de ligação entre a área central e

a periferia, tanto no sentido centro-oeste quanto no

sentido centro-leste da mancha urbana. Constituem

este eixo as avenidas. Engenheiro Argolo e Floriano

Peixoto, no sentido centro-leste, e a rua Júlio da

Costa no sentido centro-oeste.

(Obs: o autor do mapa inverteu a orientação geográfica da cidade: o rio Todos os Santos está no alto
da imagem, ao norte, e não ao sul, como seria correto)

Figura2 - Planta da Cidade de Teófilo Otoni
no Início do Século XX
Figura2 - Planta da Cidade de Teófilo Otoni
no Início do Século XX
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Figura 4 - Ferrovia Bahia-Minas

2.2 - Dinâmica Urbana e Zonas de Expansão

A espinha dorsal da cidade sempre foi definida pelas

avenidas Getúlio Vargas (Rua Direita) e Epaminon-

das Ottoni, mas certamente o eixo da Ferrovia

Bahia-Minas estruturava toda a cidade no sentido

leste-oeste. Com a desativação da ferrovia (em

1966), este eixo passa a ocupar uma posição co-

adjuvante em relação aos grandes eixos rodoviários

que direcionam as expansões urbanas a partir da

década de 70.

Assim, grande parte do dinamismo de Teófilo Otoni

se dá ao longo do eixo norte-sul, principalmente

norte, induzido pela BR116. Sua expansão no senti-

do leste-oeste também se dá ao longo de outro

grande eixo rodoviário, a MGT 418 (Estrada do Boi).

Antes da abertura da BR 116 as principais ligações

da cidade se realizavam pela saída em direção à

Frei Gaspar que ligava a cidade até Itambacuri e de

lá em direção à Figueira do Rio Doce (hoje Gover-

nador Valadares) ou pela Ferrovia Bahia-Minas em

direção ao sul do estado da Bahia e norte do estado

do Espírito Santo.

Até a década de 50 a cidade apresentava uma ex-

pansão radial em torno do centro com um processo

de periferização um pouco mais intenso ao longo do

eixo definido pela Avenida João XXIII, até uma certa

altura, e a Avenida Altamiro Nunes Leite seguindo

em direção à Frei Gaspar na altura do bairro Vila

Barreiros. 

Hoje Teófilo Otoni já começa a mostrar uma mor-

fologia e algumas características próprias de

grandes centros urbanos. Dentre estas característi-

cas destacam-se o aparecimento de sub-centros

dinâmicos em áreas periféricas (avenida Rachid

Handere no bairro Bela Vista e praça Sílvio Burmann

no bairro São Jacinto); processos de periferização

intensos e desordenados (Boiadeiro, Eucalipto, Pin-

dorama etc.), parcelamento de áreas periurbanas

carentes de infraestrutura (São Benedito e Taquara);

aparecimento de funções administrativas de grau hi-

erárquico mais alto – por exemplo, representações

do governo estadual; capacidade de fixação de mi-

grantes, mesmo que precariamente instalados, e

excelente capacidade de atuar como elemento de

ligação entre seus núcleos rurais e sua região de in-



Mapa 6 - Localização das Cinco Macro-Áreas
Referencias

fluência direta e os maiores centros urbanos de Mi-

nas e de outros estados.

Em verdade esta é a melhor característica da

cidade, sua posição geográfica privilegiada: neste

sentido, Teófilo Otoni já não está mais de “costas

para o Brasil”.

A construção da RIO-BAHIA e a concretização da

Estrada do Boi como rodovia regional importante

viraram de ponta-cabeça a orientação macro-re-

gional da cidade: ela pode ser a ligação expressa

da Mesorregião do Mucuri com outras mesor-

regiões importantes, como a do vale do Rio Doce,

a Região Metropolitana do Vale do Aço, a Mesor-

região do Vale do Rio São Mateus, no norte do

Estado do Espírito Santo, toda a região sul do Es-

tado da Bahia, toda a Mesorregião do Vale do Je-

quitinhonha e toda a região do Norte Mineiro,

além de servir como grande encruzilhada entre o

Norte e o Sul do País.

2.3 - Grandes Áreas Rurais da Estrutura 
Urbana

Ao analisarmos o conjunto de Teófilo Otoni, con-

seguimos identificar cinco macro-áreas referenciais,

diferenciadas, que completam o quadro estrutural

resumido anteriormente. Estas áreas estão deta-

lhadas a seguir.
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a) Macro-Área 1 - Centro Tradicional

Núcleo primordial da vitalidade urbana, o Centro

engloba os equipamentos representativos dos

Poderes Públicos (Prefeitura, Câmara de Vere-

adores, Órgãos Estaduais etc) e do Poder Finan-

ceiro – todos os Bancos - bem como os mais im-

portantes equipamentos e espaços ligados ao re-

ferencial simbólico da cidade - por exemplo, a

Igreja Matriz da Imaculada Conceição e as praças

Tiradentes e Germânica (que se destacam como

referenciais positivos no imaginário local).

São também significativos, neste sentido simbóli-

co referencial: o Mercado, a Rodoviária (que veio

substituir a antiga estação ferroviária) e o próprio

rio Todos os Santos, apesar de todos eles se

destacarem, contemporaneamente, como referên-

cias negativas na paisagem urbana dada a pre-

cariedade ambiental que apresentam, cada um a

seu modo. Sua recuperação impõe-se, por isso

mesmo, como fundamental.

O Centro é a área de concentração comercial

mais diversificada de Teófilo Otoni, inclusive abri-

gando as atividades ligadas à inserção interna-

cional da cidade, aquilo que a faz denominar-se

“Capital Mundial das Pedras”.

Seus movimentos de expansão mais expressivos

se dão, de maneira geral, na direção definida pe-

los dois grandes eixos rodoviários já citados, a

Rio Bahia e a Estrada do Boi. Acompanham tam-

bém, no sentido centro-leste, o eixo da Avenida

Luiz Boali no bairro Ipiranga e a avenida Floriano

Peixoto em direção ao bairro Veneta.

A avenida Luiz Boali aparece como um espaço

moderno, sendo indicação disso a presença de

residências de alta renda no bairro Ipiranga e

determinados equipamentos e atividades mais

sofisticadas, além de servir como local para e-

xercícios físicos e caminhadas para sedentários

urbanos.

Entretanto, esta avenida ainda mostra uma ativi-

dade econômica pouco intensa em sua extensão

leste, talvez por ser lindeira à barreira natural re-

presentada pelo rio Todos os Santos: a ausência

de atravessamentos dificulta sobremaneira a mo-

bilidade entre as duas margens do rio.

A avenida Floriano Peixoto - acompanhando o

leito da antiga ferrovia - apresenta uma ocupação

mais antiga e de mais baixa renda, fazendo com

que a expansão do Centro neste eixo seja refrea-

da pela precariedade da estrutura urbana e sua

ocupação por um estrato social mais baixo.

No sentido centro-oeste o eixo de expansão tende

a seguir a avenida Júlio da Costa - também acom-

panhando o leito da antiga ferrovia - mas é conti-

do pela barreira da RIO-BAHIA. Este fato le-vou

ao surgimento de um pequeno centro comercial

isolado, ainda na sua extensão, na altura do Bair-

ro Palmeiras - uma das áreas de menor renda da

cidade.

No sentido centro-norte, além do eixo da própria

BR116, há uma pressão de expansão na avenida

Rachid Handeri, na altura do bairro Bela Vista. Lo-

calizada também numa área empobrecida, esta

zona tende a configurar outro centro periférico,

mas de muita vitalidade e dinamismo, ao contrário

do anterior. A avenida Rachid sofre um problema

ambiental grave – regularmente, é inundada pela

lama que desce das encostas que a cercam a

leste, em qualquer período de chuva forte.

No sentido centro-nordeste temos um movimento

importante de expansão ao longo da MGT 418

(Estrada do Boi), extremamente dinâmico, onde

tem se observado o aparecimento de equipamen-

tos comerciais de grande porte e abrangência.

O Mapa 7, a seguir, localiza os principais equipa-

mentos constitutivos do Centro Tradicional. Nele

fica evidente a notável complexidade da área. 

Para maior clareza de leitura do Mapa, foram

destacados apenas equipamentos de abrangên-

cia e significado maiores (tanto históricos, insti-

tucionais quanto comerciais). Os equipamentos

de dupla função são mostrados com símbolos

superpostos. As instituições financeiras, todas

situadas no entorno da praça Tiradentes, não

foram mostradas.

Já o comércio e serviços de menor porte, que

garantem a abrangência em escala de cidade

por seu conjunto, ficam distribuídos na área, de-

vendo ser notado que os eixos preferenciais de

localização estão constituídos pelas av. Getúlio

Vargas, Epaminondas Ottoni, Luiz Boali e rua Dr.

Manoel Esteves.
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Mapa 7 – Centro Tradicional
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b) Macro-Área 2 - Conjunto Rio-Bahia

Situa-se no entorno da grande referência de mu-

dança histórica da cidade, a rodovia federal que

liga o Sudeste ao Nordeste do Brasil, a nova artic-

ulação da cidade com o País. Segundo uma obser-

vação qualitativa do consultor Christiano Ottoni, ela

ainda não se recuperou do trauma desta mudança.

De repente, uma nova orientação geográfica, de

uma cidade voltada ao distante mar para uma

cidade “carrefour”, rota de passagem, caminho de

viajantes para o interior. Novos potenciais são colo-

cados para Teófilo Otoni.

A descrição feita acima permite prever o que

ocorre neste centro comercial e de serviços: há

uma nítida orientação para o usuário viajante e

seu veículo transportador.

São inúmeras lojas de serviços e equipamentos

automotivos, postos de abastecimento de veícu-

los, hotéis, restaurantes, terminais alternativos de

ônibus intermunicipais. Infelizmente, a estrada

trouxe também mazelas, a mais terrível, a prosti-

tuição infanto-juvenil, a mais estrutural, o inchaço

da ocupação urbana.

Para o mal ou para o bem, a RIO-BAHIA, repre-

senta o cartão-de-visita de Teófilo Otoni. O viajante

percebe uma mudança radical em sua viajem - a

rodovia se transforma em uma via urbana, de baixa

velocidade devido aos quebra-molas, mais segura

para pedestres mas incômoda para quem só quer

passar. Inevitavelmente, a cidade se apresenta a

quem pode resolver ir ou ficar. E a paisagem não é

das mais bonitas.

Neste sentido, um tratamento paisagístico ade-

quado resultaria em um cartão-de-visita bem

mais efetivo.

Por outro lado, o intenso tráfego de passagem (3 a

4000 veículos/dia, segundo o DNIT – um outro tanto

semelhante refere-se a veículos com destino local),

sugere o estudo de uma via de contorno da cidade.

Entretanto, o DNIT considera inviável uma solução

neste sentido, devido ao custo proibitivo e ao grande

impacto ambiental (a topografia da região é muito

acidentada).

O Mapa 8 mostra os principais equipamentos consti-

tutivos do Conjunto RIO-BAHIA. A concentração de

pequenos comércios e serviços automotivos apa-

rece como mancha, ao norte da área.

Mapa 8 – Conjunto Rio-Bahia
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c) Macro-Área 3 - Conjunto Estrada do Boi

A MGT 418 (Estrada do Boi) teve um importante pa-
pel econômico na década de 70 do século XX, ao
substituir a Estrada de Ferro Bahia-Minas, desativa-
da pelo governo militar em 1966, como articulação in-
terna da região do Mucuri e sua ligação com o litoral.

Hoje, como assinalado acima, no entorno da rodovia
está em formação acelerada um importante centro
secundário urbano, com equipamentos comerciais
de abrangência em escala de conjuntos de bairros e
mesmo urbana, complementares ao Centro tradi-
cional. Destacam-se hipermercados (p.e. Araújo) e
concessionárias de veículos (p.e. Fiat). O centro es-
tende-se do trevo com a BR 116 (RIO-BAHIA) até o
bairro Novo Horizonte.

A Estrada do Boi é o segundo eixo rodoviário mais im-
portante do município e realiza também uma articu-
lação fundamental - ainda que hoje quase potencial -
de toda a região urbana norte com as áreas urbanas
centrais, através dos eixos viários da região leste da
malha urbana, formando assim um possível anel alter-
nativo aos eixos tradicionais de ligação (avenidas
Getúlio Vargas e Epaminondas Ottoni) e potencia-

lizando uma expansão urbana para leste e sudeste.

É notável, ao percorrermos a pé este trecho da
rodovia - já oficialmente nomeada como avenida, Av.
Sidônio Ottoni - a diferença de tipologia do tráfego
em relação à BR 116. O tráfego parece muito mais
urbano, com muito menos veículos pesados e tam-
bém com muito menos segurança, pois não existe
qualquer tratamento da via neste sentido. Segundo
dados do DNIT, o fluxo de veículos representa 1/3
daquele observado na rodovia federal: são 2000
veículos / dia, dos quais 1200 com interesse local.

As grandes preocupações dos técnicos do DNIT são
os cruzamentos não tratados adequadamente (p.e.
bairro Bela Vista - “um grande problema”, merecen-
do até tratamento em desnível ou com semáforo), a
ausência de proteção para o pedestre (cujo fluxo,
pela própria característica muito mais urbana da via,
é mais intenso) e a constante invasão das faixas de
domínio. Assim, a Estrada do Boi configura tanto um
pólo quanto uma barreira.

O Mapa 9 mostra os principais equipamentos consti-
tutivos do Conjunto Estrada do Boi. A concentração
de pequenos comércios e serviços aparece como
mancha, no setor leste da área.

Mapa 9 – Conjunto Estrada do Boi

d) Macro-Área 4 - Conjunto Setor Leste

O setor leste tem ocupado uma posição relativa-

mente secundária na dinâmica de expansão da

cidade nos últimos 40 anos. A presença do Internato

Rural, configurando uma barreira entre a mancha ur-

bana e o parque de exposições da Pampulhinha, e a

desativação da EFBM contribuíram muito para que

ele permanecesse, de certa forma, preservado do

processo de expansão da cidade. Uma outra possí-

vel razão é a situação periférica do setor em relação

à BR 116 e à própria Área Central.

Mesmo com a existência de uma ligação franca

entre a Avenida Luis Boali, no bairro Castro Pires,

e a Estrada do Boi no bairro Jardim Serra Verde,

passando pelo Parque de Exposições, o setor

sempre se manteve vazio, o que o identifica quase

como área periurbana, para além das fronteiras

periféricas da mancha urbana, garantindo assim
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uma transição entre o urbano e o rural. 

Talvez por isso mesmo - terras periurbanas são mais

baratas que as urbanas - houve a possibilidade de

implantar-se ali grandes equipamentos, de escala

regional, que, não obstante, pouco dinamismo trou-

xeram à área - ver Mapa 10. 

Três questões se impõem como cruciais para in-

clusão definitiva deste setor na zona de expansão

urbana da cidade, o que parece ser desejável, da-

do as boas condições de articulação viária com os

eixos de importação-exportação da cidade (as

rodovias), SEM PASSAR PELO CENTRO, e a e-

xistência de grandes áreas vagas, várias delas

com topografia pouco acidentada.

A primeira é o destino do enorme vazio conformado

pelas áreas pertencentes ao Internato Rural e que,

até o presente momento, têm sido destinadas ao uso

essencialmente rural. Sua transformação em área

passível de parcelamento

transformaria o que hoje se

apresenta como uma bar-

reira numa continuidade da

mancha urbana conjugan-

do quatro bairros: Pampu-

lhinha, Castro Pires, Ipiran-

ga e São Jacinto.

A segunda questão trata

da própria indução da ex-

pansão urbana no sentido

do eixo do antigo leito da

ferrovia Bahia-Minas, em

direção à Turma 36 e ao

distrito de Pedro Versiani.

Isto se daria através da

extensão da Avenida Luís

Boali aproveitando as bai-

xas declividades dos ter-

renos nesta região. Tais

terrenos, como já referido,

encontram-se já numa á-

rea periurbana e seu uso é

essencialmente rural.

Outra questão a ser nota-

da é a pequena quanti-

dade de proprietários das

áreas do Setor Leste.

Se, por um lado, esta característica pode implicar em

retenção especulativa de terrenos no caso da di-

namização da área (a retenção de terrenos em torno

à possível ZPE é um exemplo claro), por outro impli-

ca na possibilidade de desenvolver projetos integra-

dos de urbanização, inclusive com o desenvolvimento

de parcerias entre o Poder Público e o Setor Privado.

Entretanto, é preciso extremo cuidado na utilização

destas áreas, pois existem situações desfavoráveis,

tanto em termos de topografias acidentadas quanto

de baixadas com problemas potenciais de esgota-

mento sanitário. Daí impor-se, por razões desta vez

ambientais e não puramente econômicas, o desenho

de projetos mais amplos, com uma visão integrada.

O Mapa 10 mostra os principais equipamentos

constitutivos do Conjunto Setor Leste e sua arti-

culação viária principal.

Mapa 10 – Conjunto Setor Leste
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e) Macro-Área 5 - Conjunto Setor Sul

O Setor Sul é referenciado pela via de entrada da

cidade – avenida Adib Cadah, e o prolongamento

do eixo da avenida Getúlio Vargas, através da

praça do Lyons e da avenida Dr. Júlio Rodrigues.

Assim, pode ser considerado um setor que sofre a

influência simultânea da RIO-BAHIA e da Área

Central. Entretanto, não apresenta dinamismo

próprio - não consolidou nenhum centro terciário

significativo - talvez pela força das áreas Central

e RIO-BAHIA. Em termos viários, a característica

principal é a articulação problemática com os prin-

cipais eixos urbanos.

O setor possui equipamentos urbanos impor-

tantes – a exemplo das escolas de nível superior,

situadas próximo à Área Central, mas todos eles

ocorrem de forma isolada. Um fato novo pode mu-

dar este quadro: a instalação do Campus da

UFVJM (Universidade Federal dos Vales do Je-

quitinhonha e Mucuri) em uma área rural da

fazenda dos Gazzinelli, localizada entre os Bair-

ros Jardim São Paulo e Funcionários. 

Como a área está inserida em um bolsão de po-

breza bastante expressivo - bairros Jardim São

Paulo, Pindorama, Vila Barreiros, Funcionários e

Soares da Costa  (ver Mapa - Renda, IBGE) - a

implantação do novo equipamento pode trazer im-

pactos importantes. É possível prever uma va-

lorização imobiliária dos terrenos, o que levaria à

expulsão de boa parte dos moradores atuais. Ou-

tro problema é a fraca articulação viária em re-

lação ao conjunto urbano.

Estas questões devem ser consideradas no proje-

to de implantação do Campus, tratando-o, a e-

xemplo do que foi sugerido para o Setor Leste,

como um projeto mais amplo, cujas repercussões,

tanto positivas como negativas têm de ser traba-

lhadas em conjunto.

Outro equipamento urbano constitutivo do Setor

Sul de importância regional é o Aeroporto - ainda

que hoje suas condições físicas comprometam

este papel. O aeroporto apresenta problemas de

localização que afetam a segurança dos vôos de

maior escala, gerando custos operacionais que o

tornam pouco atrativo para as companhias aéreas.

Entretanto, a viabilização do aeroporto é de ex-

trema importância para a dinamização econômica

da cidade e da região.

O Mapa 11 mostra os principais equipamentos con-

stitutivos do Conjunto Setor Sul, incluindo a loca-

lização do futuro Campus da UFVJM.

Mapa 11 - Conjunto Setor Sul

3. CONJUNTOS DE INTERESSE HISTÓRICO

Superpondo-se à estrutura urbana descrita, encon-

tramos em Teófilo Otoni grande riqueza de elemen-

tos históricos, referenciais da identidade e memó-

ria urbanas, localizados principalmente no Centro

Tradicional.

Entretanto, a cidade vem perdendo seu patrimônio

em todas as áreas, desde a arquitetônica até a do

imaginário da população, aparecendo uma imagem

muito precária da cidade em substituição à bela

história de sua formação. 
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Quadro A – Conjuntos históricos significativos

Ressaltamos que o quadro anterior e os mapas e

comentários que se seguem têm apenas um caráter

indicativo. Sua intenção é potencializar e subsidiar

futuros trabalhos de levantamento e proteção do

Patrimônio. Assim, apesar de existirem e serem im-

portantes, não foram indicados elementos isolados. 
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Mapa 12 – Localização dos Principais Conjuntos
Históricos

Na Área Central destacam-se dois importantes

conjuntos. O primeiro é polarizado pela Praça Tira-

dentes, que aparece como o verdadeiro coração só-

cio-econômico-financeiro de toda a cidade. O prédio

da Câmara municipal, a Igreja Matriz e o casario do

final do séc. XIX remanescente ao longo das

Avenidas Getúlio Vargas e Epaminondas Ottoni,

fazem deste conjunto um dos mais importantes para

construção da identidade urbana.

Igreja Matriz – forma original



096

Antigo Fórum – 1921 (hoje Câmara Municipal)

Rua Direita (atual av. Getúlio Vargas) – 1921
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Seguindo o eixo das Avenidas Getúlio Vargas e

Epaminondas Ottoni encontramos outro conjunto im-

portante, formado pela Praça Germânica e pelo Pré-

dio da CEMIG (antigo Ginásio Mineiro). Este conjun-

to sempre foi associado a atividades culturais de

caráter mais popular como serestas, festivais de

música regional e apresentações de corais. Nesta

Praça também se encontra a estátua representando

os imigrantes de origem germânica que vieram se

instalar na cidade e na região. A influência germâni-

ca pode ser notada na arquitetura de diversos bair-

ros, como Grão Pará e São Jacinto, e aparece como

fundamental na formação histórica e no desenvolvi-

mento local e regional. 

Praça Germânica e Colégio Mineiro (1921)

Igreja Luterana (1921)
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Outro elemento histórico muito importante, como

já ressaltado, foi a Estrada de Ferro Bahia-Minas,

que passava pela cidade e ligava a cidade de

Araçuaí, no médio Jequitinhonha, à cidade de

Caravelas, no sul do Estado da Bahia (ver Figura

2, Seção B). Esta ferrovia literalmente desapare-

ceu após uma reforma administrativa realizada

pelo Governo Castello Branco em 1967. Seu de-

saparecimento desestruturou a região e a cidade

de maneira radical.

Poucos elementos de sua memória ainda persis-

tem na cidade, como uma locomotiva Maria Fu-

maça (na Praça Tiradentes), o Pontilhão na altura

do Bairro São Diogo, lindeiro à BR116, as áreas

de assentamento das turmas 36 e 37 (turmas de

manutenção da ferrovia), onde permanecem al-

gumas casas construídas para os funcionários,

além de remanescentes de residências construí-

das ao longo do eixo da ferrovia.  A belíssima Es-

tação Ferroviária da cidade foi substituída pela

rodoviária, que hoje aparece como referencial

negativo para a população.

Teófilo Otoni em 1860 – Desenho aquarelado de A Shirner (A estrada em primeiro plano corresponde ao futuro traçado da Ferrovia. A massa de árvores
à direita, no plano central do desenho corresponde à mata ciliar do rio Todos os Santos)

Rio Todos os Santos (1921)
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Os Mapas que se seguem localizam os conjuntos

históricos citados e seus elementos principais. Ver

também Quadro A (pag. 094).

5.1 – Área Central

Mapeamento Preliminar dos Conjuntos Históricos

Mapa 13 - Conjunto Área Central
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Mapa 14 - Conjunto EFBM

Mapa 15 – Conjunto Entrada da Cidade Mapa 16 – Conjunto Corredor Gazzineli
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4.1 – Concentrações Comerciais e de Serviços

Tabela 1A - Visão dos Grupos de Direção

Mapa 17 – Conjuntos Jacinto e Pampulhinha

Nesta terceira Seção ficou demonstrada a riqueza

do patrimônio histórico de Teófilo Otoni e foi colo-

cada a preocupação com sua possível perda, a

perda de um elemento referencial imprescindível

para que a evolução da cidade ocorra sobre

bases consistentes.

Uma pesquisa abrangente sobre a visão que os

habitantes de Teófilo Otoni têm de sua cidade, rea-

lizada pela Prefeitura em 2006/2007, indicou que

ainda existe uma percepção aguda dos valores

históricos presentes na cidade. A síntese dos resul-

tados desta pesquisa, no que diz respeito a este e

outros pontos relevantes para o diagnóstico urbanís-

tico é apresentada na próxima seção.

4. A VISÃO URBANÍSTICA DA POPULAÇÃO

Visando acrescentar à percepção técnica do municí-
pio o conhecimento que só a experiência dele como
espaço de vida cotidiana pode trazer, foram ouvidos
vários grupos representativos da sociedade. A
pesquisa abrangeu tanto grupos de direção, forma-
dos por pessoas que ocupam cargos decisórios em
Órgãos representativos das áreas econômica, insti-
tucional e educacional – quanto grupos regionais,
formados por lideranças comunitárias de cada uma
das sete Regionais do Orçamento Participativo. Dos
vários pontos discutidos, selecionamos aqui os que
se referem mais diretamente a esta parte do diag-
nóstico, que são os seguintes:

- áreas de concentração comercial e de serviços;
- edifícios ou lugares que são pontos de referência; 
- mudanças urbanística recentes.

As tabelas mostram a visão dos grupos de direção e
a de cada grupo regional. No caso dos primeiros, foi
feita a agregação das 3 áreas.
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Tabela 1B - Visão dos Grupos Regionais

As Tabelas 1A e 1B ressaltam a importância do Cen-

tro e das Rodovias, bem como o papel referencial

de equipamentos isolados nas áreas urbanas

mais periféricas.

Os moradores da área rural (Regional 7) foram extrema-

mente concisos ao colocar as referências.

Fonte – Pesquisa de Opinião Pública Quantitativa

4.2 - Edifícios, Monumentos, Lugares e Fatos
Marcantes

Tabela 2A - Visão dos Grupos de Direção

Fonte – Pesquisa de Opinião Pública Quantitativa
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TABELA 2B - Visão dos Grupos Regionais

A Tabela 2A faz uma síntese dos elementos desta-

cado pelos Grupos Gerais, sendo mostrados ape-

nas aqueles que tiveram mais de uma citação.

É notável a importância dada aos elementos de

significado histórico, que representam a maioria

dos mais citados nas discussões. Eles também

aparecem de forma significativa no grupo dos que

foram citados apenas uma vez. A pesquisa resul-

tou em uma rica quantidade de informação, que

não é possível mostrar aqui, mas que demonstra

como a população tem grande consciência da

cidade que habita.

A Tabela 2B, apresentada a seguir, mostra a

visão dos Grupos Regionais. A memória da

Estrada de Ferro Bahia-Minas (E.F.B.M.) está

muito presente.
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3 – ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DAS
MUDANÇAS URBANÍSTICAS OCORRIDAS NAS
REGIONAIS NOS ÚLTIMOS ANOS

Nos Grupos de Direção, predomina a noção de que

a cidade está crescendo e se modernizando, mas

que as mudanças - na  maioria consideradas positi-

vas - trouxeram também alguns problemas. Curiosa-

mente estes grupos não fizeram menção à instalação

das escolas de nível superior, em franco contraste

com os Grupos Regionais (que também mostram uma

visão positiva, porém mais detalhada em termos das

mudanças localizadas – o que é natural).

Tabela 3A - Visão dos Grupos de Direção

Tabela 3B - Visão dos Grupos Regionais
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5. DIRETRIZES URBANÍSTICAS

5.1 - Áreas de Interesse Econômico

Implantar política de recuperação/revitalização

e potencialização das áreas referenciais para a

estrutura urbana, notadamente:

a) Centro Tradicional

Reforço do caráter de centro de identidade ur-

bana, através da proteção e valorização do pa-

trimônio histórico, tratamento paisagístico, trata-

mento ambiental preventivo - definição de pa-

râmetros para controle dos fluxos de água, or-

ganização do fluxo de veículos.

b) Rio-Bahia

Reforço do papel de cartão-postal da cidade,

com melhoria das condições de segurança para

pedestres, recuperação das áreas marginais à

rodovia, previsão de área para Parque Urbano,

melhoria das condições paisagísticas.

c) Estrada-do-Boi

Reforço como centro secundário, melhoria das

condições de tráfego para veículos e pedes-

tres, melhoria da articulação norte-sul, melho-
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ria das condições paisagísticas.

d) Área Pampulhinha/Internato Rural

Consolidação do potencial da área como eixo de

expansão, modernização e articulação externa

da cidade (NOVO CENTRO); incentivo a ativi-

dades econômicas de ponta; articulação com u-

ma nova qualidade ambiental para a área (PAR-

QUE CENTRAL).

Em todas estas áreas, os projetos devem ser de-

senvolvidos de forma integrada, tendo em vista

o conjunto de elementos existentes ou potenci-

ais identificáveis, privilegiando ações conjuntas

dos setores público e privado.

5.2 – Áreas de Interesse Histórico

Implantar política de proteção do patrimônio

histórico, incluindo o cadastramento e o plano

de proteção dos conjuntos de interesse históri-

co, urbanos e rurais, notadamente:

a) Conjunto Praça Tiradentes

Englobando os subconjuntos das av. Getúlio

Vargas e Epaminondas Ottoni.

b) Conjunto Praça Germânica

Englobando os subconjuntos da av. Visconde do

rio Branco, da rua Dr. Mário Campos e do Bairro

Grão Pará.

c) Conjunto Corredor Gazzineli

Incluindo o casario eclético do princípio do sécu-

lo XX e a sede da fazenda de Peroba Gazzineli.

d) Conjunto Antigo Eixo da Estrada de Ferro
Bahia-Minas

Incluindo os casarios remanescentes das Tur-

mas de Manutenção da ferrovia.

5.3 – Elementos Referenciais

Implantar política de recuperação e revitalização

de elementos referenciais da identidade e estru-

tura urbanas, notadamente:

a) Rio Todos os Santos

Considerá-lo como um projeto integrado de recupe-

ração urbanística e paisagística, configurando o eixo

de articulação leste-oeste, principalmente na altura

da Rio-Bahia. Viabilizar os atravessamentos norte-

sul. Recuperar o Mercado Central.

b) Aeroporto

É o elemento referencial do setor sul da cidade, ain-

da que desativado por questões técnicas. Entretan-

to, a viabilização do aeroporto é de extrema im-

portância para a dinamização econômica da cidade

e da região. Esta ação deve levar em conta a im-

plantação do novo campus da UFVJM, que trará im-

pacto significativo para todo o entorno urbano.


