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Apresentação
O empreendimento Sistema de Transmissão Xingu-Rio vem sendo licenciado no âmbito do
processo ambiental IBAMA nº 02001.005223/2015-73, estando atualmente em fase de
implantação. O Plano Básico Ambiental (PBA) e mais especificamente como condicionante
da Licença de Instalação nº 1216/2018 definiu-se a necessidade de contratação de
consultoria especializada para a execução dos serviços para implantação do Subprograma
de Apoio à Elaboração e/ou Revisão de Planos Diretores, que tem como objetivos
específicos:
▪

fornecer apoio técnico e financeiro às prefeituras dos municípios com menos de 20.000
habitantes, afetados diretamente pelo Sistema de Transmissão Xingu-Rio, para
elaboração de Planos Diretores (para municípios que não possuem esse instrumento de
ordenamento territorial);

▪

oferecer apoio à revisão de Planos Diretores em municípios com mais de 20.000
habitantes que possam sofrer alteração significativa no ordenamento territorial, e;

▪

apoiar as prefeituras interessadas na revisão dos Planos Diretores com mais de 10 anos
de vigência.

Neste sentindo, a revisão do Plano Diretor do município de Candeias insere-se no contexto
deste subprograma. Para tanto, a Arcadis foi contratada pela Xingu Rio Transmissora de
Energia S.A. para prestação serviços de consultoria especializados no apoio técnico a
revisão do Plano Diretor em questão.
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1. Introdução do Diagnóstico do Município
De acordo com o Guia para Elaboração de Plano Diretor Participativo do Ministério das
Cidades (2004), a primeira etapa de elaboração de um Plano Diretor é a de “leitura da
cidade”. Trata-se de identificar e compreender a atual situação socioeconômica e territorial do
município como um todo, tanto da área urbana como da área rural, buscando possibilitar a
identificação das suas principais fragilidades e potencialidades em um momento posterior.
Para tanto, pode-se dividir a “leitura da cidade” em dois momentos complementares entre si:
as leituras técnicas e as leituras comunitárias. Neste primeiro momento são levantados dados
secundários sobre os mais diversos temas considerados pertinentes para a avaliação do
município, os quais poderão auxiliar no direcionamento das ações e diretrizes das políticas
setoriais a serem propostas no plano.
Diferentemente do processo tradicional de construir diagnósticos, a “leitura da cidade” não
deve ser composta apenas de dados secundários. Desta forma, ainda segundo o guia do
Ministério das Cidades, entende-se que as leituras técnicas “devem ser enriquecidas com as
leituras comunitárias, feitas pela população, sob os pontos de vista dos diferentes segmentos
socioeconômicos” (2004).
Por este motivo, após a coleta de dados em escritório realizada no primeiro trimestre de
2019, a equipe técnica da Arcadis responsável pela revisão do Plano Diretor de Candeias, fez
o reconhecimento da área estudada entre os dias 09 a 11 de Abril de 2019. Nesta visita de
campo, além de terem sido checados os dados previamente coletados em gabinete, foram
realizadas entrevistas com diferentes técnicos das secretarias municipais e demais órgãos
públicos, e as denominadas “Leituras Comunitárias” com os distritos urbanos e comunidades
rurais mais representativas do município.
A seguir são listados todos os órgãos públicos e da administração municipal que foram
entrevistados, bem como as comunidades rurais ouvidas:
Administração Municipal e Órgãos Públicos
▪

Rodrigo Moraes Lamounier – Prefeito de Candeias;

▪

José Rubens Máximo – Vice-Prefeito de Candeias;

▪

Paulo Henrique Silva – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Urbanismo;

▪

Naiara de Castro Vaz Teixeira – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

▪

Izilda Maria de Almeida Martins – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer;

▪

Rosiane Aparecida Moraes – Secretaria Municipal de Fazenda;

▪

Daniela Alves Ferreira – Secretaria de Saúde;

▪

Rodrigo Campos Castro – Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
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Vereadores
▪

Gilmar das Chagas – Presidente da Câmara dos Vereadores de Candeias;

▪

Jesus Carlos da Costa – Vice-presidente da Câmara dos Vereadores de Candeias;

▪

Dalton Freire – 1º Secretário da Câmara dos Vereadores de Candeias;

▪

Alan Alves;

▪

Alex Sandro Silva;

▪

Delmo Fernandes;

▪

Jose Roberto Garcia;

▪

José Donizete;

▪

Lindomar Ferreira.

Núcleo Gestor
▪

Jesiane Langsdorff - Representante da Escola Estadual Padre Américo;

▪

Adgmar Cecília de Alvarenga Resende - Representante da Escola Estadual Padre
Américo;

▪

Daukleber Diniz Alves – Representante da Escola Estadual Presidente Kennedy;

▪

Claudia Maria de Sousa Freire - Representante da Escola Estadual Presidente Kennedy;

▪

Naiara de Castro Vaz Teixeira – Assistência Social;

▪

Simone Cristina de Alcântara Silva – Assistência Social;

▪

Izilda Maria de Almeida Martins – Secretaria da Educação;

▪

Deulza Rosário de Sena Borges - Secretaria da Educação;

▪

Rodrigo Campos Castro – Secretaria de Obras;

▪

Cezar Luiz Cassiano Paixão – Secretaria de Obras;

▪

Paulo Henrique Silva – Secretaria de Administração;

▪

Pedro Silva Sena - Secretaria de Administração;

▪

Daniela Alves Ferreira – Secretaria de Saúde;

▪

Polyane Alves – Secretaria de Saúde;

▪

Alan Alves Ferreira – Vereador;

▪

Alex Sandro Silva – Vereador;

▪

Benício Bernardino de Sena – Sindicato dos Produtores Rurais de Candeias;

▪

Filomena Maria de Castro Vilela - Sindicato dos Produtores Rurais de Candeias;

▪

Ricardo Almeida – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Candeias;

▪

Poliana Salviano Borges Teixeira - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Candeias;

▪

Mauro Antônio Angelo - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Candeias;

▪

Paula Castro – Conselheira do CODEMA, e engenheira ambiental da Prefeitura;

▪

Dalton Freire – vereador e representante do CODEMA.

Distritos Urbanos e Comunidades Rurais
▪

Sede Urbana do município de Candeias;
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▪

Comunidade Rural dos Pires;

▪

Comunidade Rural dos Pereiras;

▪

Comunidade do Distrito de Vieiras Bravos;

Destaca-se que as informações coletadas nos momentos participativos (entrevistas e leituras
comunitárias), bem como os dados secundários previamente coletados, compõem o
diagnóstico do município que será apresentado a seguir. No item Leituras Comunitárias, será
apresentada um resumo desta visita de campo, assim como as relatorias detalhadas destes
momentos participativos, e principais resultados obtidos a partir destas conversas.

Arcadis 17

Revisão do plano diretor do município de Candeias – Minas Gerais

2. Aspectos Jurídicos e Institucionais
A formulação de um diagnóstico a partir da legislação urbanística, ambiental e patrimonial
incidente sobre Candeias, no âmbito do processo participativo de revisão do Plano Diretor, é
uma etapa importante na construção de uma leitura sobre a dinâmica territorial municipal pois
nos permite verificar a atualidade, a correlação e a eventual coerência lógica entre os
dispositivos e políticas públicas incidentes sobre o território.
Como indicado por FREITAS, a elaboração de um novo Plano Diretor implica em dois
processos simultâneos: um destrutivo, no sentido de que os padrões de desenvolvimento até
então incidentes serão substituídos, e outro construtivo, já que uma nova realidade territorial
passará a ser idealizada e instituída. Neste sentido, é fundamental consolidar um
conhecimento sobre a legislação atualmente vigente sobre o território de Candeias, para que
seja possível avaliar quais pontos devem ser readequados para integrar o novo planejamento
idealizado.
Neste sentido, este diagnóstico será dividido em 2 momentos: no primeiro, será sistematizado
um levantamento das legislações recebidas; em seguida, será feita uma análise das
principais legislações urbanísticas, ambientais e patrimoniais municipais, ressaltando as
principais lacunas legislativas identificadas.

2.1.

Legislação Municipal

O Município, enquanto ente federativo autônomo do Estado Brasileiro, detém suas
competências materiais e legislativas instituídas pelo artigo 30 da Constituição Federal. Por
este rol de competências ser abrangente, uma considerável atividade legislativa tem sido
observada no âmbito dos municípios. Tendo isso em vista, foi feita uma seleção de normas
consideradas prioritárias para a compreensão do arcabouço legislativo de Candeias, cujo
envio foi solicitado à Prefeitura no primeiro trimestre de 2019. Abaixo, sistematizamos a
legislação solicitada e recebida:
Tabela 2-1 – Documentos Recebidos

Legislação / Estudo

Situação da
entrega (a)

Referência

Lei do Plano Diretor vigente

Recebido

Lei Municipal nº 41, de 29 de outubro de 2007

Lei Orgânica Municipal

Recebido

21 de março de 1990

Diagnóstico do Plano Diretor
Anterior

Não recebido

-

Estudos, Planos, Diagnóstico
socioeconômicos e territoriais

Recebido

Demonstrativo da Despesa Fixada (orçamento
2019)
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Agenda 2030 e os 17 objetivos do
Desenvolvimento Sustentável
Visita Técnica à ETE de Candeias - COPASA
Relatório descritivo - Condições técnicooperacionais ETE de Candeias
Lei de Perímetro Urbano

Recebido

Lei Municipal nº 1757, de 14 de setembro de
2015 – altera os limites do perímetro urbano
Procedimentos estão definidos na Lei Orgânica

Lei de Criação de Distritos

Recebido

Código de Posturas

Recebido

Lei Complementar nº 002, de 11 de maio de 1998

Código de Obras

Não recebido

Não há regulamentação específica

Lei Municipal nº 1894, de 04 de dezembro de
2018 – Dispõe sobre a criação do distrito
denominado Vieiras Bravos

Não há regulamentação específica
Lei de Parcelamento do Solo e
Não recebido
Loteamentos

Lei Complementar nº 105 de 28 de março de
2017 – Estabelece procedimentos para análise e
aprovação de loteamentos e condomínios
fechados

Lei de Zoneamento

Não recebido

Não há regulamentação específica

Lei de Uso e Ocupação do
Solo

Não recebido

Não há regulamentação específica

Código Tributário

Recebido

Lei Municipal nº 637, de 22 de dezembro de
1.989.

Recebido

Lei Municipal 1022, de 15 de dezembro de 1997
– Altera a tabela 1 e os critérios de isenção de
IPTU constantes na Lei Municipal nº 637, de 22
de dezembro de 1989 – Código Tributário
Municipal

Leis Orçamentárias

Lei Municipal nº 1474, de 05 de março de 2007 –
Estabelece normas de proteção do patrimônio
cultural do Município de Candeias
Patrimônio Histórico e Cultural

Recebido

Decreto Municipal nº 927 de 14 de março de
2006 – Dispõe sobre o tombamento de bens
localizados no Município
Inventário do Patrimônio Ferroviário de Minas
Gerais - IPHAN

Meio Ambiente

Resíduos Sólidos

Recebido

Não há regulamentação específica

Recebido

Plano intermunicipal de gestão integrada de
resíduos sólidos dos Municípios Consorciados ao
CONSANE (PIGIRS, 2017)
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Saneamento Básico

Recebido

Contrato de Rateio 02/2019 – Contrato de rateio
que entre si celebram o consórcio regional de
Saneamento Básico – CONSANE e o Município
de Candeias, objetivando a Transferência de
Recursos Financeiros para a realização das
despesas do consórcio
Contrato de Rateio 02/2019 – Contrato de rateio
que entre si celebram o consórcio regional de
Saneamento Básico – CONSANE e o Município
de Candeias, objetivando a Transferência de
Recursos Financeiros para a realização das
despesas do consórcio

Consórcios / Convênios
Intermunicipais

Não recebido

Contrato de Programa 02/2019 - Contrato de
Programa que entre si celebram o município de
Candeias e o Consórcio Regional de
Saneamento Básico - CONSANE - para a
prestação de serviços no que tange ao
fornecimento e operação de estação de
transbordo, serviço de transporte do transbordo
até o aterro sanitário e destinação final de
resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário
Contrato de Rateio 02/2019 – Contrato de rateio
que entre si celebram o consórcio regional de
Saneamento Básico – CONSANE e o Município
de Candeias, objetivando a Transferência de
Recursos Financeiros para a realização das
despesas do consórcio

Plano Municipal de Habitação
Social

Não recebido

Não há regulamentação específica

Plano de Mobilidade Urbana

Não recebido

Não há regulamentação específica

Planos de Contingência da
Defesa Civil

Não recebido

Não há regulamentação específica
Lei Municipal nº 1.577 de 8 de março de 2010 Cria o Conselho Municipal de Esportes

Conselhos Municipais

Recebido

Lei Municipal nº 1828, de 14 de setembro de
2017 - Altera a redação do art. 7º da lei 1.577 de
8 de março de 2010, que criou o conselho
municipal de esportes
Lei Municipal nº 1888, de 9 de outubro de 2018 cria o conselho municipal de trânsito e transporte
(COMUTRAN)

Fundos Municipais

Recebido

Lei Municipal nº 1889, de 9 de outubro de 2018 dispõe sobre a criação do fundo municipal de
trânsito e transporte de Candeias/MG
(FUMUTRAN)
Lei Municipal nº 1899, de 19 de fevereiro de 2019
- dispõe sobre a criação do fundo municipal de
esportes de Candeias/MG – FUMESP
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Legislação enviada a critério
da Prefeitura

Situação da
entrega

Referência

Código de Arborização

Recebido

Lei complementar nº 104 de 22 de março de
2017

Plano Decenal de Educação

Recebido

Lei Municipal nº 1751, de 08 de junho de 2015

Plano Municipal de
Desenvolvimento Social

Recebido

Metas 2018

Plano Plurianual de Saúde

Recebido

Metas 2018-2021

Fonte: Prefeitura Municipal de Candeias, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019.
Notas: (a) No geral, presumiu-se que não há regulamentação específica aprovada para os casos de leis/estudos que não foram
recebidos da Prefeitura, apesar de solicitadas.

2.2.

Análise Legislativa

Para efeitos de análise e diagnóstico, foram selecionadas as legislações cujo conteúdo
guarda relação intrínseca com o Plano Diretor Municipal a ser revisado, sendo analisadas a
seguir.
2.2.1.1.

Plano Diretor Municipal

O Plano Diretor do Município de Candeias atualmente vigente foi aprovado sob a forma da
Lei nº 41, de 29 de outubro de 2007. Vigente há mais de 11 (onze) anos, seu processo de
revisão encontra-se atrasado, tendo em vista que o prazo para sua revisão é, no máximo, 10
(dez) anos após a aprovação legislativa (art. 40, § 3o da Lei Federal nº 10.257/2001 –
Estatuto da Cidade). Oportuno, portanto, o processo participativo de revisão ora conduzido.
De maneira geral, pode-se dizer que o Plano Diretor tem um escopo abrangente, ao dispor
sobre: políticas de desenvolvimento econômico e social e da integração regional; diretrizes e
regramentos da gestão democrática do município e do sistema municipal de planejamento e
gestão; regramento para as políticas de meio ambiente e zoneamento ambiental;
infraestrutura e equipamentos públicos municipais; planejamento físico-territorial, que
abrange divisão territorial, perímetro urbano e macrozoneamento, este subdividido em 12
zonas de uso; instrumentos urbanísticos e os instrumentos de participação; leis a serem
elaboradas ou revisadas; e, finalmente, reforma administrativa municipal.
Contudo, da maneira como estes temas estão regrados, presume-se que a aplicabilidade e,
consequentemente, o impacto do Plano Diretor no território seja ainda restrita. Isso porque,
não raro, as disposições legais se restringem a estabelecer diretrizes gerais não articuladas
com a realidade territorial do município ou, quando o faz, é por meio de procedimentos
específicos que não se encontram vinculados à instrumentos urbanísticos ou estratégias
orçamentárias que lhes garantem efetividade.
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De plano, observa-se no Título I, que trata das Disposições Preliminares e Princípios e
Diretrizes Fundamentais, uma série de dispositivos mais amplos e generalistas, que não
refletem as especificidades do território municipal. Por exemplo, as diretrizes da política
urbana estabelecidas no art. 4º são uma reprodução das diretrizes elencadas pelo art. 2º do
Estatuto da Cidade - uma legislação cuja intenção era estabelecer uma normativa ampla o
suficiente para abarcar o máximo possível das tipologias de cidades brasileiras. Ao reproduzir
tais diretrizes, o Plano Diretor de Candeias perdeu a oportunidade de formular diretrizes que,
usando Estatuto da Cidade como base, estejam vinculadas às especificidades do território e
política urbana municipal.
No Título II, essa lógica de disposições mais amplas também é observada no Capítulo II, que
trata das políticas sociais de educação, saúde, cultura, esporte e lazer, assistência social e
habitação. Suas disposições também não parecem estar articuladas com políticas
territorializadas ou mesmo vinculados com instrumentos urbanísticos voltados à sua
efetivação, o que dificulta sua concretização. Caso, por exemplo, houvesse diretrizes de
parcelamento do solo que fixassem, já no PD, a porcentagem de área destinadas à
implantação de equipamentos públicos sociais e incentivos aos agentes privados para doar
tais áreas já dotadas de edificação, seria mais evidente uma articulação entre o planejamento
territorial e a realização de diretrizes da política social. Mesmo sobre as políticas
habitacionais, o fato de a ZEIS não ter sido apropriadamente regrada ou mesmo de não
haver disposições mais detidas sobre instrumentos de regularização fundiária faz com que as
diretrizes de consecução da política habitacional fiquem prejudicadas. As disposições sobre
as Políticas de Desenvolvimento Econômico, também presentes no Título II, apresentarem
uma articulação maior com a realidade territorial, porém também não estão vinculados à
instrumentos urbanísticos ou estratégias que lhe garantam efetividade.
Já sobre as Políticas de Integração Regional, chama atenção o fato do Plano Diretor dispor
sobre o tema, considerando a importância da articulação entre as dinâmicas econômicas
regionais e o desenvolvimento municipal.
O Plano Diretor segue dispondo sobre os instrumentos da Gestão Democrática do Município
(Título III). Ressalta-se a criação de um Sistema Municipal de Planejamento e Gestão
Democrática, que tem um papel importante no acompanhamento da implantação do Plano
Diretor. Tal Sistema é formado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente (CODEMA),
Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR), Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (art. 30) e tem como
instrumentos a Conferência Municipal de Políticas Urbanas, Conselho Municipal de Política
Urbana, Iniciativa popular de projetos de lei, planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano, debates, audiências, consultas públicas e Gestão Orçamentária
Participativa, dispostos nos artigos 33 e 39 a 45.
Sobre as Políticas para o Meio Ambiente, o PD lista as suas diretrizes e procedimentos
correlatos, dentre as quais destacamos a implantação de Parque Urbano, Parque Linear e
Horto Florestal (alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso V do art. 47), recomendação de adoção de Taxa de
Permeabilidade mínima igual a 20% (inciso XII do art. 47) e proteção do patrimônio natural da
Gruta da Trindade, incorporado a grande área privada de exploração mineral (inciso VIII do
art. 47). O programa de arborização pública (inciso III do art. 47) parece ter sido criado por
meio da aprovação da Lei complementar nº 104, de 22 de março de 2017, que será analisada
no adiante neste Diagnóstico. Sobre o zoneamento ambiental, apesar do art. 48 estabelecer
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um prazo de 2 anos para a sua aprovação, não há notícia de legislação correlata. Tal
zoneamento deveria contemplar, no mínimo: mapeamento dos recursos ambientais e
mananciais de interesse paisagístico e turístico a serem preservados; mapeamento das áreas
de risco, especialmente as áreas de alta declividade, sujeitas a inundações e a processos
erosivos; cadastro e mapeamento das fontes poluidoras; áreas de preservação ambiental; e,
por fim, a localização adequada das atividades de impacto ambiental.
O Título V trata da infraestrutura e dos equipamentos públicos municipais. Mais uma vez, o
Plano Diretor estabelece uma série de diretrizes e procedimentos para as Políticas de
Saneamento Ambiental Integrado, Esgotamento Sanitário, Manejo dos Resíduos Sólidos,
Abastecimento de Água, Sistema de Drenagem Urbana, Sistema de Mobilidade Municipal,
Equipamentos Públicos e Comunitários e Serviço de Energia, sem, contudo, proceder à
articulação com instrumentos urbanísticos e, especificamente, com a oferta financeira da
municipalidade.
A partir do artigo 65, inaugura-se o Título VI, sobre Planejamento físico-territorial. No artigo
67, o município é dividido em:
▪

Zona urbana: definida como a área interna ao perímetro urbano da Sede do Município e
do Distrito de Vieiras.

−

−
▪

Destaca-se que o perímetro urbano da Sede foi ampliado pelo Plano Diretor visando
(i) atender as demandas de ocupação já existentes no sentido da Rodovia BR 354,
eixo rodoviário de articulação com o Município de Formiga e (ii) incorporar à Zona
Urbana a área reservada para o parque criado pelo artigo 47, V do Plano Diretor
A comunidade rural de Vieiras passou a ser considerada Distrito por força do artigo
132 do Plano Diretor.

Zona Rural: definida como a área externa a tais perímetros.

Apesar da delimitação das zonas urbanas e rural nos Mapas 1 e 2, do anexo 2 integrantes do
PD (figuras 2.1 e 2.2 ilustradas a seguir), a delimitação técnica detalhada dos novos limites
dos perímetros urbanos foi delegada à Decreto Municipal a ser publicado. Vale dizer que a
Lei Municipal nº 1757, de 14 de setembro de 2015 alterou os limites do perímetro urbano
contido no Plano Diretor.
Incidentes sobre tais áreas, são 12 zonas de uso: Zona Comercial Central, Zona Comercial
Local, Zona Residencial, Zona de Uso Múltiplo, Zona Industrial, Zona Industrial Urbana, Zona
Especial de Recuperação, Zona Especial de Preservação, Zona Especial do Patrimônio,
Zona Especial de Interesse Social, Zona Preferencial de Urbanização, Zona Rural (art. 72),
que podem ser observadas nas imagens abaixo, reproduções dos Mapas 1 e 2 contidos nos
Anexos 1 e 2 do Plano Diretor de Candeias:
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Figura 2-1 – Perímetro Urbano-Macrozoneamento Zona Urbana do Município de
Candeias

Fonte: Prefeitura Municipal de Candeias, 2007. Elaboração: Arcadis, 2019
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Figura 2-2 - Macrozoneamento Rural do Município de Candeias

Fonte: Prefeitura Municipal de Candeias, 2019

Apesar dos artigos 73 a 94 disporem mais detidamente sobre as zonas de uso acima
elencadas, não foram estabelecidos parâmetros de uso e ocupação do solo correlatos e nem
foi aprovado um regramento posterior que abarcasse tal temática. Com isso, avalia-se que as
zonas listadas são inócuas em termos de orientação da transformação urbana.
Também faz parte da divisão territorial do Município as Unidades de Planejamento (arts. 101
e 102), são definidas como “porções do território cujas características físicas e sociais,
histórico de ocupação, ligações viárias e distribuição de equipamentos públicos apresentam
traços comuns, ensejando intervenções de planejamento semelhantes necessárias ao seu
desenvolvimento, à preservação de seu patrimônio ambiental e cultural e à melhoria da
qualidade de vida” (art. 101). Pela sua descrição, não há clareza sobre a sua função e
eventual sobreposição aos demais instrumentos de divisão do território, como o próprio
zoneamento.
O Plano Diretor segue dispondo sobre os instrumentos de política urbana. Em seu art. 103,
lista uma quantidade significativa de instrumentos, seja de planejamento, tributários, jurídicourbanísticos ou de democratização da gestão urbana. Restringe-se ao regulamentar o
Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios, o ITPU Progressivo no Tempo, a
Desapropriação com Pagamento de Títulos, o Consórcio Imobiliário, o Direito de Preempção,
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à Transferência do Direito de Construir, as Operações Urbanas e o Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV). Dentre suas disposições, destaca-se:
▪

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC): recai sobre os imóveis não
edificados, subutilizados ou não utilizados localizados na Zona Residencial, Zona
Comercial Principal e na Zona Especial de Interesse Social. Vale dizer que, dentre as
zonas de uso incidente sobre o território de Candeias estabelecidas pelo art. 72 do Plano
Diretor, não consta "Zona Comercial Principal", mas somente Zona Comercial Central e
Zona Comercial Local. Disso infere-se que a aplicação do instrumento pode estar
comprometida, uma vez que não há clareza da sua incidência territorial. Ademais, se
forem consideradas apenas as áreas demarcadas como Zona Residencial e Zona
Especial de Interesse Social, observa-se que a área de incidência do instrumento parece
bastante reduzida, o que prejudica a sua eficácia enquanto indutor da função social.
Quanto às demais disposições, ressalta-se que apenas o conceito de "subutilizado" foi
definido pelo Plano Diretor. A definição dos conceitos de "não edificado" e "não utilizado"
é importante na medida que dá segurança à aplicação do instrumento. Apesar disso, as
demais disposições relativas ao Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios
orientam minimamente a sua aplicação, de maneira que parece possível, à Prefeitura,
notificar um imóvel considerado "subutilizado" e localizado em uma Zona Residencial ou
Zona Especial de Interesse Social.

▪

IPTU Progressivo no Tempo: tido como uma etapa a ser aplicada em caso de
descumprimento do PEUC, o ITPU Progressivo no Tempo tem uma aplicação que
depende da definição, por lei específica, do valor da alíquota incidente em cada caso.

▪

Desapropriação com pagamentos de títulos: também é um instrumento aplicado em caso
de descumprimento do PEUC.

▪

Direito de Preempção: em cumprimento ao disposto pelo Estatuto da Cidade, o Plano
Diretor de Candeias define as áreas de incidência do referido instrumento. Assim como
feito com a PEUC, as áreas de incidência foram definidas pela zona de uso demarcada.
Entretanto, no caso do Direito de Preempção, há uma quantidade maior de zonas - Zona
Residencial, Zona Industrial, Zona Industrial Urbana, Zona Especial de Interesse Social,
Zona de Recuperação e Zona Especial de Preservação.

▪

Operações Urbanas: permitidas em toda a Zona Urbana do Município, dependem de
autorização legislativa para serem aplicadas e de definição de suas áreas específicas de
incidência por meio de lei.

▪

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV): da forma como regulamentado pelo Plano
Diretor, a aplicação de tal instrumento está condicionada à aprovação de um decreto que
defina a listagem específica de atividades ou empreendimentos que o demandam. Não
se tem notícias da publicação de tal decreto, do que se infere que tal instrumento não
esteja sendo aplicado.
Vale fazer um destaque para o instrumento da Transferência do Direito de Construir, cuja
inclusão no Plano Diretor carece tanto de articulação no sistema de instrumentos vinculados
ao potencial construtivo quanto da indefinição de coeficientes para sua implementação. A
desarticulação é dada pela falta de regulamentação da Outorga Onerosa do Direito de
Construir (OODC) no Plano Diretor. A OODC é o instrumento principal para disciplinar de
forma geral o aproveitamento do potencial construtivo (de natureza pública) pelos particulares
em benefício de todos, assim como reduzir as diferenças entre proprietários derivadas do
próprio planejamento urbano. Já a TDC é um mecanismo compensatório para situações de
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exceção em que um proprietário em condições muito específicas é privado da possibilidade
de aproveitar o potencial construtivo básico estabelecido para todos no município.
Depreende-se, neste sentido, que um sistema urbanístico deve estabelecer a OODC a fim de
disciplinar o melhor aproveitamento do potencial construtivo. Posteriormente, se necessário, o
município pode estabelecer as regras para que aqueles poucos proprietários que, por
limitações administrativas não tem possibilidade de exercer o direito básico de construir,
possam transferir o direito básico utilizando a TDC.
Observa-se no PD a ausência de regulamentação da OODC, da qual deriva: i) a falta de
parâmetros territoriais de incidência geral da OODC na área urbana; ii) a falta de índices
urbanísticos que estabeleçam os coeficiente de aproveitamento construtivo básico
homogêneo para a cidade e máximo para cada zona de incidência; iii) a formula de cálculo do
pagamento da outorga para aqueles interessados em exercer o direito de construir acima do
índice básico gratuito e a destinação dos recursos; e, por último, iv) as situações específicas
de exceção em que determinados proprietários que não podem exercer o aproveitamento
construtivo básico tem direito a transferi-lo por meio do instrumento de TDC.
É claro que a escolha e implementação dos instrumentos da política urbana depende das
condições e dinâmicas de uso e ocupação do solo de cada realidade municipal. Porém, a
falta de regulamentação específica e de parâmetros espaciais de incidência dos instrumentos
seja no Plano Diretor, seja em instrumento posterior, impedem a efetivação da política
municipal de desenvolvimento territorial. Para atingir os objetivos de política urbana
estabelecidos no Plano Diretor, é necessário implementar os instrumentos.
Em seguida, o Título VIII estabelece as legislações que precisam ser elaboradas ou
revisadas. De acordo com o artigo 126, devem ser elaboradas: Lei de Uso e Ocupação do
Solo Urbano e Normas para edificações; Lei Municipal de Parcelamento do Solo Urbano e Lei
Municipal Ambiental. Ainda no mesmo artigo, são elencadas as leis que devem ser revisadas,
sendo elas: a Lei Municipal nº 637/1989 (Código Tributário Municipal) e a Lei Municipal nº
002/1998 (Código de Posturas). Os artigos 127 a 131 estabelecem orientações especificas
para a formulação/revisão de tais leis. Por fim, o Título IX dispõe sobre a reforma
administrativa.
Tendo em vista a análise ora realizada, avalia-se que a magnitude do Plano Diretor contrasta
não apenas com o seu aparente baixo impacto no território, mas também com o restante do
arcabouço legislativo municipal. Apesar das orientações do PD, o arcabouço legal é
caracterizado pela ausência de um direcionamento das atividades no território em função de
objetivos comuns definidos no PD e de disciplina das decisões individuais por meio de regras
de zoneamento e de parâmetros mínimos uso e ocupação do solo.
De fato, apesar de serem explícitas as orientações para formulação e revisão de normas
fundamentais para a organização e planejamento territorial no município de Candeias, o que
se verifica é que as orientações não foram cumpridas, mantendo o Município em uma
situação de significativas lacunas legislativas.
Diante de todos os tópicos ora levantados e analisados, avaliamos que o Plano Diretor de
Candeias atende parcialmente o conteúdo mínimo estabelecido no artigo 42 do Estatuto da
Cidade, a saber:
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Tabela 2-2- Conteúdo mínimo do Plano Diretor
Conteúdo Mínimo do PD (Art. 42 do EC)
Delimitação das áreas urbanas onde
poderá ser aplicado o PEUC, considerando
a existência de infraestrutura e de
demanda para utilização

PD Candeias

atende

Especifica as zonas de uso sobre as
quais são incidentes as disposições do
parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios (art. 104)

Disposições sobre Direito de Preempção
O Plano Diretor de Candeias, apesar de
(art. 25 do EC), Outorga Onerosa do Direito
dispor sobre Direito de Preempção
de Construir (art. 28 do EC), Operações
não atende (arts.110-113), Operações Urbanas (arts.
Urbanas Consorciadas (art. 32 do EC) e
integralmente 117-121) e Transferência do Direito de
Transferência do Direito de Construir (art.
Construir (arts.114-116), não fala em
35 do EC).
Outorga Onerosa
Sistema de acompanhamento e controle.

atende

Arts. 27 a 45 (Gestão Democrática do
Município), especificamente o Conselho
Municipal de Política Urbana – COMPUR
(art. 35 a 38)

Nota: De acordo com informações disponibilizadas pelos representantes do poder público municipal, o
COMPUR não se encontrava mais em atividade durante a realização do presente Diagnóstico
Municipal.

2.2.1.2.

Leis de definição do Perímetro Urbano

O perímetro urbano de Candeias foi delimitado nos anexos do seu Plano Diretor, até ser
atualizado pela Lei Municipal nº 1.757, de 14 de setembro de 2015, que é a última alteração
dos limites do perímetro urbano da qual se tem notícia. Apesar desta legislação não possuir
um mapa anexo que represente o perímetro urbano resultante, foi possível desenhar o
perímetro atualmente incidente sobre o município de Candeias, com apoio e confirmação por
parte do Poder Executivo:
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Figura 2-3 – Perímetro Urbano do município de Candeias

Fonte: Prefeitura Municipal de Candeias. Elaboração: Arcadis, 2019

Como é possível aferir, mediante a comparação entre o Mapa do Macrozoneamento Urbano
do Plano Diretor (ilustrado pela Figura 2-1) e a Figura 2-3 acima, o perímetro urbano de
Candeias foi bastante alterado após o Plano Diretor.
Cumpre ainda ressaltar que o município de Candeias conta com um Distrito, denominado
Vieiras Bravos, criado pela Lei Municipal nº 1.894/2018. Apesar da localização e delimitação
territorial do referido distrito ser apreensível por meio da descrição perimétrica contida na lei e
do mapa oficial da Prefeitura reproduzido abaixo, a referida legislação não define qual o
perímetro urbano do distrito. Tal definição é importante na medida em que a definição das
áreas que compõem todo o perímetro urbano municipal - composto pelo perímetro da sede,
bem como pelo dos distritos - é de grande relevância para a viabilização do planejamento e
gestão territorial. Vale dizer que o perímetro urbano determina a área de incidência de certas
obrigações e regramentos, tanto por parte do Poder Público quanto dos munícipes, como
pagamento de IPTU, respeito às disposições de uso e ocupação do solo, zoneamento, entre
outras. Daí a sua importância para o Poder Executivo, seja para dimensionar a abrangência
territorial das suas obrigações quanto para delimitar as áreas de fiscalização e de cobrança
de tributos urbanos.
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Figura 2-4- Reprodução do mapa que delimita o Distrito de Vieiras Bravos

Fonte: Prefeitura Municipal de Candeias, 2019.

2.2.1.3.

Parcelamento do Solo

Pelas legislações encaminhadas pela Prefeitura de Candeias, podemos concluir que não há
um regramento municipal para o parcelamento do solo, seja urbano ou rural. Em virtude
disso, pressupomos que os parcelamentos aprovados sigam as diretivas da Lei Federal nº
6766/1979.
Destaca-se, entretanto, a Lei Complementar nº 105 de 28 de março de 2017, que estabelece
procedimentos para análise e aprovação de loteamentos e condomínios fechados. Tal
legislação nos parece predominantemente procedimental, ao se restringir a indicar os ritos e
exigências do processo administrativo para a aprovação do loteamento. Nela, não há
indicação das áreas onde poderão ser instalados os loteamentos - o que parece indicar que
pode ser em qualquer lugar, sem restrição - e não há indicação dos parâmetros, áreas a
serem doadas, obrigações dos loteadores e nem referências a nenhuma outra legislação de
parcelamento geral.
2.2.1.4.

Código de Posturas

O Código de Posturas de Candeias, aprovado por meio da Lei Municipal nº 02, de 11 de maio
de 1998, é uma legislação que se encontra desatualizada e não integrada à Política de
Desenvolvimento estabelecida pelo Plano Diretor Municipal. Ressalta-se que esta última
estabeleceu o prazo de 2 anos contados da sua aprovação para a revisão do Código de
Posturas, o que não foi feito (art. 131).
Quanto ao conteúdo, o Código de Posturas se detém à matéria que lhe é afeita, como higiene
pública, bem-estar público, localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais,
industriais e prestadores de serviços. Destacam-se os artigos 66 a 68, que tratam das
medidas de proteção ao patrimônio cultural e natural.
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2.2.1.5.

Lei Orgânica do Município

A Lei Orgânica do Município de Candeias foi aprovada em 21 de março de 1990 e em
observância ao conteúdo mínimo estabelecido pelo artigo 29 da Constituição Federal. Dentre
suas disposições, destaca-se:
▪

O regramento da criação de distritos (arts. 14 a18);

▪

A obrigatoriedade de aprovação do Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo por
meio de Lei Complementar (art. 53, parágrafo único);

▪

A permissão de incidência de IPTU progressivo (art. 112, §1º);

▪

O recolhimento de 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre
propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no Município (art. 127, II);

▪

As disposições sobre a política urbana e uso do solo (arts. 185 e seguintes), no âmbito da
ordem econômica e social do Município, com a previsão dos seguintes instrumentos
urbanísticos: Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios, IPTU Progressivo no
Tempo, Desapropriação e Usucapião.

▪

As disposições sobre política do meio ambiente (arts. 190 e seguintes), dentre as quais
se destacam a regulamentação das condutas e atividades das empresas mineradoras
(arts. 191 e 192)

▪

As disposições sobre a política rural (arts. 194 e seguintes).

2.2.1.6.

Leis de Proteção ao Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental

O tema da proteção ao patrimônio histórico, cultural e ambiental no município de Candeias
encontra-se regulamentado, como já ressaltado, tanto no Código de Posturas (arts. 66 a 68)
quanto no Plano Diretor Municipal (artigo 93 e seguintes). Destaca-se a Zona de Proteção do
Patrimônio, que corresponde aos imóveis ou conjuntos naturais de interesse histórico-cultural
para o Município.
O Decreto Municipal nº 927/2006, decreta o tombamento de 7 imóveis representativos de
Candeias, que ficam submetidos às normas da lei municipal 1248/2002. Tal lei foi revogada
pela Lei Municipal nº 1474, de 05 de março de 2007, que estabelece normas de proteção do
patrimônio cultural de candeias, dentre as quais destacamos:
▪

cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, orientativo da política municipal de
proteção ao patrimônio cultural e ações de proteção;

▪

regulamenta os instrumentos de proteção ao patrimônio, a saber: inventário, registro,
tombamento, vigilância e desapropriação.

▪

estabelece as infrações e multas;

▪

permite que lei específica conceda isenção de impostos a imóveis tombados. Vale
ressaltar que a Lei Municipal nº1.022/1997 estabelece os casos de isenção de IPTU,
dentre os quais não estão os imóveis tombados.
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2.2.1.7.

Leis Ambientais

Relacionada ao tema de meio ambiente, temos o Código de Arborização do Município,
aprovado por meio da Lei complementar nº 104 de 22 de março de 2017.Nela, é criado o
Sistema de Áreas Verdes e definidas as Áreas Verdes, sendo elas:
▪

Toda área de interesse ambiental e/ou paisagístico, de domínio público ou privado, sendo
sua preservação justificada pela SEMUPA (art. 9º, I);

▪

As propriedades públicas e privadas, definidas pelo Município, com o objetivo de
implantar ou preservar a arborização e ajardinamento, visando assegurar condições
ambientais, de interesse histórico, científico e paisagístico (art. 10). Caso sejam privadas,
são elas (art. 13):

−
−
−
−
−

clubes esportivos sociais
clubes de campo
áreas arborizadas
áreas de preservação permanente
áreas verdes de relevante interesse ambiental

▪

As áreas municipais que já tenham ou venham a ter, por decisão do Poder Executivo,
observadas as formalidades legais, a destinação referida no artigo 10 (art. 11, I)

▪

Os espaços livres constantes nos Projetos de loteamento previstos na Lei de
parcelamento do solo (art. 11, II)

▪ As áreas previstas em planos de arborização já aprovados por Lei ou que vierem a sê-lo
(art. 11, III).
▪ Todas as praças, jardins, parques, e demais espaços públicos do Município (art. 12, I)
Todos os espaços livres de arruamento, já existentes ou cujos projetos vierem a ser
aprovados, contendo ou não vegetação arbórea (art. 12, II)
O art. 6º da mesma lei estabelece para a SEMUPA a competência para o manejo e
cadastramento técnico da arborização de ruas, áreas verdes e áreas de preservação
permanente em logradouros públicos, respeitando as normas técnicas adequadas.
Ainda de acordo com tal lei, os novos projetos para execução dos sistemas de infraestrutura
urbana e sistema viário deverão ser compatíveis com a arborização já existente. Tais projetos
deverão ser analisados pela SEMUPA. Nos casos de edificações novas, o alvará de habitese somente será expedido após o plantio de mudas adequadas na parte frontal do imóvel, de
acordo com os critérios estabelecidos pela SEMUPA (art. 19). Vale ressaltar que na mesma
lei, regulamenta-se, também, a arborização de loteamentos, tanto estabelecendo que os
novos devem possuir projeto de arborização próprio (art. 15, parágrafo único) quanto que os
já implantados e legalizados deverão ter um projeto de arborização elaborado pela SEMUPA.
Por fim, a lei regulamenta a poda, supressão, imunidade ao corte e proibições, bem como os
procedimentos correlatos. Ademais, regra as compensações, infrações, penalidades e
procedimentos correlatos.
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Ausente, neste sentido, uma legislação que tenha um escopo mais amplo sobre a condução
da política ambiental municipal ou mesmo questões voltadas especificamente à preservação
de áreas ambientalmente frágeis, o que revela uma lacuna legislativa relevante.
2.2.1.8.

Considerações Finais

Da análise da legislação selecionada vigente no município de Candeias, depreende-se que o
Plano Diretor traz uma proposta de ordenamento complexa, com diversas zonas de uso e
instrumentos urbanísticos incidentes sobre o território. No entanto, o Plano Diretor não foi
acompanhado de outras legislações fundamentais para a concretização de suas propostas, o
que resultou em uma baixa capacidade de transformação e impacto do território.
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3. Inserção Regional
A compreensão da dinâmica regional e da rede urbana, que é formada por diversas cidades
por onde fluem os fluxos materiais e imateriais, é fundamental para o entendimento dos
processos socioeconômicos intrínsecos a uma determinada região. A partir desses conceitos,
algumas áreas com maior dinamismo destacam-se das demais, formando uma verdadeira
hierarquização funcional da rede urbana, onde cidades mais carentes de equipamentos e
serviços são polarizadas por outras mais dinâmicas.
Desta forma, a fim de melhor compreender a inserção regional do município de Candeias,
bem como a conexão que ele estabelece com os municípios próximos, é preciso diagnosticar
como e a quais municípios e núcleos urbanos da região ele se relaciona.
De acordo com o IBGE (2017), a partir da análise do processo socioespacial ocorrido nas
últimas décadas no Brasil, foi possível propor um novo recorte das Regiões Geográficas do
Brasil, que incorpora as mudanças ocorridas ao longo das últimas três décadas, a partir de
duas escalas: as Regiões Geográficas Intermediárias e as Regiões Geográficas Imediatas,
que anteriormente eram conhecidas como Mesorregiões e Microrregiões Geográficas,
respectivamente
As Regiões Geográficas Imediatas têm na rede urbana o seu principal elemento de
referência. Essas regiões são estruturadas a partir de centros urbanos próximos para a
satisfação das necessidades imediatas das populações, tais como: compras de bens de
consumo, busca de trabalho, procura por serviços de saúde e educação e prestação de
serviços públicos, como postos de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), do Ministério do Trabalho e de serviços judiciários, entre outros. São limitadas a uma
estrutura composta por, no mínimo, 5 municípios e, no máximo, 25 municípios, além de ter
uma população mínima aproximada de 50 mil habitantes.
Já as Regiões Geográficas Intermediárias articulam as Regiões Geográficas Imediatas
através de um polo urbano de hierarquia superior, cujas funções urbanas são de maior
complexidade, a exemplo de serviços médicos especializados ou universidades, e
apresentam fluxos de gestão privada significativos.
Segundo este estudo, Candeias pertence a Região Intermediária de Varginha e a Região
Imediata de Campo Belo.
Região Intermediária de Varginha
A Região Geográfica Intermediária de Varginha é uma das treze regiões intermediárias do
Estado de Minas Gerais. Sua composição é configurada por um total de 82 municípios,
distribuídos em dez regiões Geográficas Imediatas: Passos, Alfenas, Lavras, Varginha,
Guaxupé, Três Corações, Três Pontas – Boa Esperança, São Sebastião do Paraíso, Campo
Belo, Piumhi.
Sua população total estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1
de julho de 2018 é de 1 635 634 de habitantes, distribuídos em uma área total de 36 852,747
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km². Deste contingente, o município de Varginha se coloca como o mais populoso da região
intermediária, com 134 477 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Região Imediata de Campo Belo
Caracterizada como uma das dez regiões imediatas da região intermediária de Varginha,
possui, de acordo com a estimativa populacional do IBGE (2018), a população estimada de
90.664 habitantes, distribuídos em uma área total de 2.215,431 km². Sua área de influência
abrange os municípios de Campo Belo, Aguanil, Candeias, Cristais e Santana do Jacaré.
Ao se caracterizar como a cidade de maior importância, Campo Belo, quando analisada por
meio de seu papel de influência em relação à cidade de Candeias, revela a dependência de
determinadas questões do município à sede de sua região imediata, sobretudo relacionadas
à educação de ensino superior e profissionalizante, aspectos judiciais, entre outras questões.
São municípios limítrofes ao município de Campo Belo: Aguanil, Cana Verde, Candeias,
Nepomuceno e Santana do Jacaré. Campo Belo possui uma extensão territorial de 526.753
km² e população de 51.544 habitantes (IBGE, 2010).

Figura 3-1- Regiões Intermediárias e Imediatas do município de Candeias
Fonte: IBGE, 2017. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Tabela 3-1 – Caracterização do Território e Inserção nas diferentes Regionalizações do
Estado de Minas Gerais
Inserção nas diferentes Regionalizações do estado de Minas Gerais
Territórios de
Desenvolvimento
Oeste

Região ampliada de
Saúde (Macrorregião)
Oeste (Divinópolis)

Unidade Regional de
Conservação
Sul de Minas

Administração
Fazendária
Campo Belo

Polo Regional da
Secretaria de Educação
Sul

Superintendência
Regional de Ensino
Campo Belo

Região Integrada de
Segurança Pública
6ª RISP

Superintendência
Regional da Fazenda
Varginha

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Em relação à conectividade com a Capital do Estado de Minas Gerais, a cidade de Belo
Horizonte, observa-se que o município de Candeias, assim como os demais municípios de
sua região imediata (Aguanil, Cristais e Santana do Jacaré) precisam se deslocar até Campo
Belo (sede imediata destes municípios) para depois se dirigirem até a capital. Esse
deslocamento e relação de dependência com a sede imediata faz com que o município
possua tal classificação de conectividade, em síntese, para se comunicar com diferentes
regiões do Estado e País, os moradores de Candeias precisam acessar trechos de rodovias
locais e coletoras, para assim serem direcionados às rodovias arteriais que comunicam o
município aos principais centros do Estado e País. Essa ação será descrita a seguir.
Considerando as ligações rodoviárias, o município de Candeias é cortado pelo trecho Mineiro
da BR-354, também conhecida como Rodovia do Milho. Em direção ao Norte do Município, a
mesma rodovia comunica o município de Candeias com Formiga, já em direção ao Sul, a BR354 comunica o município com Campo Belo.
Além da conectividade regional, de acordo com a classificação nacional, a BR-354 se
caracteriza como uma rodovia federal diagonal, projetada para ligar a Rodovia Presidente
Dutra (BR-116) na altura do município de Resende, no Estado do Rio de Janeiro à cidade de
Cristalina, no Estado de Goiás (próximo à Brasília). Entretanto, até o ano de 2016 sua
conformação atinge o município de Guarda-Mor, na divisa com o Estado de Goiás.
No município de Candeias, a rodovia corta o município no sentido Norte-Sul, a comunicação
com o perímetro urbano é feita por uma conexão com a MG-164 (responsável pela
comunicação com o município de Camacho). O acesso a algumas das comunidades rurais é
também realizado por meio da BR-354, existindo de um modo em geral a necessidade de
melhoria na sinalização e segurança de tais acessos.
Outra Rodovia Federal que corta o município de Candeias é a BR-3691, uma rodovia
diagonal, também conhecida como Rodovia dos Cereais. Seu início ocorre no entroncamento

1

Dentre

as

cidades

abrangidas

pela

Rodovia,

destacam-se:

Alfenas, Poços

de

Caldas, São

João

da

Boa

Vista, Aguaí, Pirassununga, Brotas, Jaú, Itirapina, Pederneiras, Bauru, Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos, Cornélio Procópio,
Londrina, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Campo Mourão, Ubiratã e Cascavel. No Estado de São Paulo, a BR-369 adquire
outras nomenclaturas.
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da BR-4942 no município de Oliveira (Minas Gerais) atravessando o Estado de São Paulo e
parte do Estado de Paraná, tendo como ponto final a cidade de Cascavel. A rodovia corta o
município de Candeias em sua porção Leste, comunicando a cidade com os municípios de
São Francisco de Paula (ao Leste) e Campo Belo (mais ao Sul).
Além dessas rodovias federais, o município é cortado pela MG-164, uma rodovia longitudinal
(de ligação no sentido Norte-Sul) do Estado de Minas Gerais. A Rodovia é responsável pela
comunicação da cidade de Candeias à BR-354, cortando o perímetro urbano do município.
Sua extensão segue até o município limítrofe de Camacho. O extremo oposto desta rodovia é
identificado no município de Martinho de Campos, no entroncamento com a BR-352.
A MG-164 corta o perímetro urbano do município de Candeias, desta forma, após a alça de
comunicação com a BR-354, a MG-164, tem a nomenclatura de Rodovia José Roberto Pena,
ao atingir o perímetro urbano, o eixo é conformado da seguinte maneira: Avenida Ozanan
Levindo Coelho (onde ocorre a sobreposição com a linha férrea), ruas Bastos Neto, Américo
de Paiva, André Pulhes, e as avenidas Dezessete de Dezembro3 e Mariano Bernardino Sena.
Desta última avenida em diante, após o fim do perímetro urbano, o eixo viário volta a ser
identificado como Rodovia José Roberto Sena.
O município de Candeias é interceptado pelo trecho ferroviário sob jurisdição da Valor
Logística Integrada – VLI, sendo parte da Estrada de Ferro Oeste de Minas, comunicando
importantes Terminais Integrados de Minas Gerais aos portos do Rio de Janeiro, como por
exemplo, o Terminal Integrado de Araguari, um dos maiores terminais de transbordo de grãos
e fertilizantes da América Latina4. A estação da cidade foi inaugurada em 11 de fevereiro de
1898. Atualmente o prédio da estação é utilizado para abrigar a sede da Secretaria da
Educação, Cultura, Esporte e Lazer. O prédio é tombado pelo IPHAN. O perímetro municipal
também é servido pela Estação dos Bugios, inaugurada em 1907. Ambos os prédios não
atuam mais em subsistência à linha férrea. Os trens cortam o município apenas para o
transporte de mercadorias.
O município de Candeias não é servido por Hidrovias, nem aeroportos.
Em relação ao acesso local, o município é cortado por outras estradas municipais,
responsáveis por realizar a comunicação de seu núcleo urbano às Comunidades Rurais e
Distrito de Vieiras Bravos.

3.1.

Contextualização do Município

De acordo com a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (IBGE, 1958), não há detalhes
muito precisos acerca da história da fundação do município. Sabe-se que o nome teve origem

2 Rodovia federal que passa pelos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
3 Onde existe a necessidade de estudo de viabilização de um semáforo, por conta dos horários de pico de trânsito.
4 Disponível em: <http://www.vli-logistica.com.br/> acesso em Abril de 2019.
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nos inúmeros “cerrados” de “candeias” – árvores da região – que cobriam vários hectares de
terra, doados à Santíssima Virgem, constituindo o patrimônio da atual cidade. Possui como
marco inicial de fundação do povoado a construção, de uma igreja sob a proteção de Nossa
Senhora das Candeias, em meio às terras doadas. Conforme os relatos históricos,
inicialmente a paróquia pertencia a Itapecerica, passando apenas em fins do século XIX para
Campo Belo.
Em 1866, estando subordinado ao município de Campo Belo, ocorre a criação de um distrito
denominado Candeias (lei provincial nº 1274, de 02-01-1866, e lei estadual nº 2, de 14-091891). Em 1911, o distrito de Candeias ainda figurava no município de Campo Belo,
permanecendo nesta mesma conformação até o recenseamento geral de 1920. Pela lei
estadual nº 843, de 07-09-1923, o distrito de Candeias passou a chamar-se Nossa Senhora
das Candeias. Apenas em 1938 foi elevado à categoria de município, com a denominação de
Candeias, pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938, sendo desmembrado de Campo
Belo.
O município de Candeias-MG é um dos 853 municípios do estado de Minas Gerais, sendo
173,4069 km distante da capital Belo Horizonte. Com uma área de 720,5 km² (Atlas Brasil,
2013), o município possuía em 2010, 14.595 habitantes, dos quais, 10.206 habitantes
(69,9%) residiam em sua área urbana e 4.389 habitantes (30,1%) residiam em sua área rural.
A densidade Demográfica do Município é de 20,26 hab/km².
Candeias possui como Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) a taxa de 0,678
(conforme os dados de 2010), o que o situa na faixa de Desenvolvimento Humano Médio
(IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é
Longevidade, com índice de 0,830, seguida de Renda, com índice de 0,699, e de Educação,
com índice de 0,537. (Atlas Brasil, 2013)
Possui como municípios limítrofes os municípios de Formiga, Campo Belo, Cristais, Santana
do jacaré, São Francisco de Paula, Camacho. De um modo em geral, em meio ao território de
Candeias não são identificadas Unidades de Conservação, assentamentos do INCRA, e
demarcações de territórios Indígenas ou Comunidades Tradicionais. Em seu território
identifica-se apenas uma área de Prioridade de Conservação em função de sua
biodiversidade. Trata-se de uma pequena área ao Sudoeste do Município de reminiscência
de Cerrado e Pantanal categorizado como alta prioridade de conservação.
Vale destacar que no município limítrofe de Formiga, próximo ao território de Candeias existe
uma
Unidade
de
Conservação
de
Uso
Sustentável
a
RPPN-Paneleiros.
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Mapa 3-1- Inserção Regional do Município de Candeias

Fonte: IBGE, 2017. Elaboração: Arcadis, 2019.
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O município é parte da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Entorno
do Reservatório de Furnas, que compõe a bacia hidrográfica do Rio Grande. Cortam o
território municipal os córregos dos Monteiros; Boa Vista; da Goiaba; dos Rodrigues e
Grande; e os ribeirões: do Retiro; da Vargem; Santana; do Sapé; dos Lençóis; dos Motas;
Santo Antônio; São João; São Miguel; e do Garcia e Rio Jacaré. Com exceção do Ribeirão
dos Lençóis e do Ribeirão São Miguel, os demais corpos d’água deságuam na parcela da
represa de Furnas que está dentro dos limites municipais (ARAUJO, 2014; MOREIRA, 2014).
Candeias apresenta como pontos turísticos a Gruta Trindades, Cachoeira Usina Velha, o
Lago de Furnas, próximo à Comunidade Pereiras e a Cachoeira do Tombo.

Foto 3-1 - Gruta Trindades

Foto 3-2 – Cachoeira Usina Velha

Fonte: Câmara Municipal de Candeias, 2019.

Fonte: Câmara Municipal de Candeias,2019.

Foto 3-3 – Lago de Furnas

Foto 3-4 – Cachoeira do Tombo

Fonte: Câmara Municipal de Candeias, 2019

Fonte: Câmara Municipal de Candeias, 2019.

3.2.

Processo de Ocupação e Ordenamento Territorial

De acordo com informações históricas sobre Candeias, a ocupação do município surgiu
através de incursões por terras devolutas onde Domingos Rodrigues Lima Tendais monta
acampamento nas imediações do morro Três Irmãos, situado a leste da atual cidade de
Candeias, na divisa com o município de Camacho.
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O território do atual município surgiu da existência de mais um pouso na “Picada de Goiás”,
por onde passavam os aventureiros em busca de ouro e posse de terras. As atividades
agrícolas e pecuárias foram os fatores preponderantes no povoamento e ocupação do
território. Existiu ali uma lavra de ouro de aluvião, no Ribeirão São Miguel, mas em pequena
escala (IBGE).
A origem da nomenclatura do município se refere inicialmente a uma árvore do cerrado de
folhas brilhantes (Candeia - Gochnatia polymorpha). De acordo com informações do site do
IBGE, essas terras eram compostas de um campo de cerrado, onde predominava a
existência das árvores de candeias e situavam-se no alto de uma colina. O povoado foi
crescendo e desenvolveu-se o arraial, hoje Candeias.
Como já descrito, em 1787, teve início a construção de uma antiga capela, sobre a proteção
de Nossa Senhora das Candeias (Igreja Matriz de Nossa Senhora das Candeias,
reconstruída por três vezes). Para que o povoado pudesse crescer e organizar-se em torno
da Capela já existente, Domingos Rodrigues Lima Tendais e sua esposa, Dona Maria Ramos
Branca, no ano de 1787, doaram à Cúria Diocesana de Mariana, uma gleba de terras para a
formação do Patrimônio.
Na atualidade, o município se destaca pela altitude elevada de suas terras, se adaptando à
produção de cafés finos (principal atividade agrícola do município). Além do cultivo do café,
se destacam também o cultivo do feijão e milho. Outra atividade de destaque é a pecuária
(leite e corte).
Ao longo das décadas de 1980 e 1990 a mineração do granito exerceu papel de importância
no município, sendo considerado um dos motivos do súbito crescimento, que veio, com as
atividades agropecuárias formar o eixo de sustentação econômica do município. O fluxo
migratório de operários nordestinos e o aporte de capital para investimento no setor mudaram
o perfil da cidade.
Atualmente a extração de granitos como atividade econômica foi paralisada, em função do
desinteresse estético pelo Granito Verde Candeias, nomenclatura comercial da rocha
extraída na região. Vale ressaltar que das áreas de extração, algumas passaram por
processos de reflorestamento. Uma lei municipal prevê que após o encerramento das
atividades, os proprietários se responsabilizem pela recuperação das áreas, entretanto, boa
parte destas áreas não sofreram intervenções.
O perímetro urbano abrange 0,62% do perímetro municipal (5.69 km²), se subdividindo em 13
bairros5 e um Distrito Industrial6. Já em relação ao perímetro rural, seu dimensionamento

5

Bairro Rio Branco, Bairro Fernandes, Bairro da Gruta, Bairro Barro Preto, Centro, Bairro Esplanada, Bairro Bela Vista, Bairro

Triângulo, Bairro Jardim Planalto, Bairro Jardim Paraíso II, Bairro Alto do Cruzeiro, Bairro São Geraldo e Bairro Cachoeirinha.
6

Distrito Industrial Langsdorff
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representa 99,38% do perímetro municipal (717.09 km²), subdivididos em comunidades
rurais7, e um Distrito, o Distrito de Vieiras Bravos.

7

Camacho, Vianas, Gonçalves, Cava, Lopes, Sousa, Lambari, Ponte Alta, Garcias, Arrudas, Buraqueiros, Campo do Meio, Anil,

Luizes, Córrego dos Cavalos, Motas Velho, Motas Novo, Pereiras, Bugios, Chapadão, Pimentas, Tendais, Coelhos, Borges,
Córrego da Areia, Chapadão, Trindade, Melos, Boa Vista.
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4. Dinâmica Populacional
O conceito de população pode ser definido como o conjunto de pessoas que residem em
determinado território, que pode estar constituído em uma cidade, um Estado, um país ou
mesmo o planeta como um todo. Já a dinâmica populacional é a compreensão da variação
na quantidade dos indivíduos de determinada população (Elisabeth & Geografia. Dinâmica da
População, 2011)
Este item tem como objetivo, portanto, analisar as alterações da população ao longo dos
anos, levando em consideração o local de moradia (urbana e rural), gênero (sexo feminino e
masculino) e a faixa etária.

4.1.

Evolução da População e Taxa de Crescimento

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), o município de Candeias conta com
uma população total (urbana e rural) de 14.595 habitantes, sendo considerado um município
de pequeno porte. Deste total, 10.206 habitantes, ou seja, 69,93%, representam a parcela
urbana da população, e 4.389 habitantes, 30,07%, compreendem a população rural do
município. A densidade demográfica do município é de 20,26 habitantes por quilômetro
quadrado.
Tabela 4-1 – Distribuição Populacional de Candeias- 2010

Localização

Candeias

População
Total

População População
Urbana
Rural

Área
Territorial
(km²)

Densidade
Demográfica
(hab/km²)

População
Total
Estimada
(2018)
14.883

14.595

69,93 %

30,07 %

720,5

2,54

Minas
Gerais

19.597.330

85,29 %

14,71 %

586.520,40

33,41

Brasil

190.755.799

84,36%

15,64%

8.515.767,049

22,43

21.040.662
208.494.900

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Ao analisar a taxa de crescimento populacional verificou-se que entre 2000 e 2010, a
população de Candeias cresceu a uma taxa média anual de 0,1%, representando um
aumento de 134 habitantes no período. Ou seja, o município se manteve com população
estável e estagnada nos últimos anos. A taxa de crescimento anual do Brasil neste período
foi de 1,17% ao ano. No mesmo período, entre 2000 e 2010, a taxa de urbanização do
município passou de 63,2 % para 69,93%, permanecendo um município predominantemente
urbano.
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Gráfico 4-1 – Crescimento Populacional no município de Candeias

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2000 e 2010. Elaboração: ARCADIS, 2019.

4.2.

Distribuição da População por Sexo

Ao analisar a distribuição da população por sexo, constatou-se um relativo equilíbrio na
participação de homens e mulheres na composição do contingente populacional do
município. Esse equilíbrio é encontrado tanto na zona rural como na urbana, não validando a
antiga ideia que o universo rural é eminentemente masculino. Vale destacar que no contexto
rural, mesmo com o equilíbrio populacional, o contingente masculino apresenta superioridade
maior que a identificada no contexto urbano, conforme os dados descritos no gráfico a seguir.
Tabela 4-2 – Distribuição Populacional de Candeias por Sexo - 2010
População Rural

População Urbana

Localização
Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Candeias

2.406

1.983

5.051

5.155

%

16,49

13,59

34,61

35,32

Minas Gerais

1.532.894

1.349.220

8.108.983

8.606.233

Brasil

15.696.816

14.133.191

77.710.174

83.215.618

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2019.
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4.3.

Distribuição da População por Faixa Etária

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência8 da população de Candeias passou de 50,79%
para 42,53% e a taxa de envelhecimento evoluiu de 9,03% para 11,26%. Esse cenário ilustra
tanto a possibilidade de aumento da mão de obra economicamente ativa, quanto o
envelhecimento populacional atrelado à necessidade de alterações na estrutura do município,
para permitir a qualidade de vida à população em envelhecimento, principalmente ao
levarmos em conta a tendência de aumento da expectativa de vida.
O aumento da taxa de envelhecimento combinado com a redução da razão de dependência
está altamente relacionado com a diminuição da taxa de fecundidade do município, que caiu
de 2,07 filhos por mulher em 2000 para 1,67 filhos por mulher em 2010, assim como a
expectativa de vida ao nascer que subiu de 70,39 anos em 2000 para 74,81 em 2010.
Esse aumento da população entre a faixa etária dos 15 aos 64 anos, como ilustrado nos
gráficos a seguir, pode tanto contribuir para o crescimento econômico do município, quanto
interferir em sua expansão. Ao mesmo tempo em que essa faixa etária é a mais demandada
pelo mercado de trabalho, torna-se necessária a devida atenção à falta de oportunidades de
capacitação dos jovens, prejudicando assim a geração de renda local, e a baixa
especialização desta população.
Gráfico 4-2 - Pirâmide Populacional do
município de Candeias - 2000

Gráfico 4-3 - - Pirâmide Populacional do
município de Candeias - 2010

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2016. Adaptação: ARCADIS, 2019.

8

Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população dependente) em relação à

população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa).
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Tabela 4-3 – Estrutura Etária da População do Município de Candeias - 2010

Estrutura Etária

População
(1991)

Menos de 15
anos

3.950

15 a 64 anos

8.701

População de 65
anos ou mais

958

Razão de
dependência

56,41

Taxa de
envelhecimento

7,04

% do
Total
(1991)

População
(2000)

% do
Total
(2000)

População
(2010)

% do
Total
(2010)

29,02

3.565

24,65

2.711

18,57

63,94

9.590

66,32

10.240

70,16

7,04

1.306

9,03

1.644

11,26

-

50,79

-

42,53

-

-

9,03

-

11,26

-

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2016. Adaptação: ARCADIS, 2019.

A baixa disponibilidade de cursos técnicos, profissionalizantes, superiores e respectivas
oportunidades de trabalho levam grande parte dos candeenses entre 15 a 35 anos a se
mudarem para cidades que ofereçam melhores opções de formação e oportunidades de
emprego. Esse deslocamento ocorre tanto em meio a outras cidades de Minas Gerais, quanto
outros Estados do Brasil. Uma vez instalados nessas novas localidades os jovens acabam
não retornando a Candeias, uma vez que as oportunidades de emprego no município são
limitadas quando comparada a outros centros urbanos. Em função da tranquilidade do
município e da qualidade de vida identifica-se também a tendência de retorno da população
mais idosa para Candeias, um cenário que reforça o envelhecimento da população e cria a
necessidade de se repensar a oferta de serviços e equipamentos para essa faixa etária
populacional.

4.4.
4.4.1.1.

Organização Populacional no Território
Distritos e Comunidades existentes

De acordo com informações do IBGE, o município de Candeias é composto apenas por 1
distrito, o Distrito Urbano de Vieiras Bravos. A subdivisão do território atinge 30 setores
censitários, sendo 17 deles considerados urbanos e 13 considerados rurais. O município de
Candeias apresenta ampla extensão territorial no sentido leste – oeste. O perímetro urbano
localiza-se em sua porção central, sendo interligado aos municípios vizinhos por meio das
rodovias: BR-354 e MG-164. Também existem acessos possíveis por meio das estradas
vicinais, que de modo geral precisam de maior sinalização e melhoria nas suas condições,
uma vez que os eixos não são pavimentados e possuem maior expressividade na ligação
entre as comunidades rurais.
Em sua zona rural estão localizados em acréscimo ao Distrito de Vieiras Bravos, mais 23
comunidades rurais, distribuídas em seu território, sendo elas: as comunidades de Vianas,
Gonçalves, Cava, Lopes, Sousa, Lambari, Ponte Alta, Garcias, Arrudas, Buraqueiros, Campo
do Meio, Córrego dos Cavalos, Sousa, Anil, Luizes, Motas Velho, Motas Novo, Pereiras,
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Bugios, Pires, Chapadão, Pimentas, Tendais, Coelhos, Borges, Córrego da Areia, Chapadão,
Trindades, Melos e Boa Vista.
Mesmo apresentando a maior parte de seu território caracterizado por áreas rurais, a
população é predominantemente urbana, sendo sua distribuição mais concentrada em meio
ao eixo central do perímetro urbano.
A sobreposição do índice de concentração populacional à área em que essa população se
concentra, revela o índice de Densidade Demográfica. Em meio à sede urbana do município
de Candeias, observa-se por meio do mapa Densidade Demográfica por Setores Censitários,
que os maiores índices (caracterizados 42,51 – 60,26 hab/ha) abrangem parte dos bairros
Cruzeiro e Centro, na parte logo atrás da Igreja Matriz. Entre 27,01 – 42,50 hab/ha identificase boa parte da região central e os bairros Jardim Planalto e a outra parcela do Bairro Alto do
Cruzeiro. Na sequência, concentrado entre 12,51 e 27,00 hab/ha o Distrito Industrial e bairros
Triângulo, Esplanada, Barro Preto, Gruta, Rio Branco, Fernandes, São Geraldo, Cachoeirinha
e parte do Centro. Já o bairro Jardim Paraiso II possui o menor índice de densidade
demográfica
(entre
4,51
e
12,50
hab/ha).
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Mapa 4-1 - Densidade Demográfica por Setores Censitários (2010)

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019
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Mapa 4-2 - Densidade Demográfica na Sede Urbana – Candeias. (2010)

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Essa análise quando sobreposta ao Distrito de Vieiras Bravos, distante aproximadamente 20
km da sede urbana de Candeias, revela que a localidade concentra o índice de Densidade
Demográfica taxado entre 4,51 e 12,50 hab/ha, semelhante ao Bairro Jardim Paraíso II. Vale
destacar que estes índices levam em consideração a população equivalente ao setor
censitário em que a área do Distrito de Vieiras Bravos se insere.
Em relação à área rural do município de Candeias, a análise dos mapas anteriores revela
certa homogeneidade na Densidade Demográfica e baixa concentração da população,
concentrando cifras entre 0,02 – 4,5 hab/ha, como esperado da zona rural. Já em relação à
distribuição populacional rural, esta homogeneidade é menor. Essas diferenças podem ser
em parte explicadas pelo relevo e respectivas práticas agrícolas identificadas em meio às
comunidades rurais. Desta análise, nota-se que as áreas de menor Suscetibilidade a Erosão,
concentram maiores contingentes populacionais que as áreas de maior propensão a este
fenômeno físico. De um modo em geral, os menores índices se concentram em meio a
porção Oeste de Candeias, regiões que apresentam os maiores índices de Distribuição
Populacional.
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Mapa 4-3 - Suscetibilidade a Erosão

Fonte: IBGE, 2010, 2017. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Em relação à concentração populacional e a disponibilidade de serviços e equipamentos,
observa-se que de um modo em geral, os bairros mais adensados possuem boa distribuição
de equipamentos públicos, sobretudo relacionados à escolas (estaduais, municipais e
creches), postos de saúde (Unidades Básicas de Saúde), e áreas verdes9 (praças), em
especial quando relacionado aos bairros do Centro, São Geraldo e Alto do Cruzeiro. Em
relação a este assunto deve ser dada atenção ao fato da existência de eixos de expansão do
perímetro urbano, nestes casos, a disponibilidade de equipamentos públicos pode ser
comprometida, tanto em função do aumento do contingente populacional, quanto em relação
ao posicionamento dos equipamentos disponibilizados. Em função disso, novas estratégias
devem ser pensadas para não prejudicar o atendimento de determinadas áreas. Em relação
a isto, deve se destacar a construção de uma creche em meio ao bairro Rio Branco. Essas
relações serão descritas de forma mais aprofundada no tópico: Infraestrutura Urbana e
Equipamentos Coletivos.

Foto 4-1 – Fisionomia da Praça
Monsenhor Castro no Centro de
Candeias

Foto 4-2 – Fisionomia da UBS da
Comunidade Pires, perímetro rural de
Candeias Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Em relação à zona rural, equipamentos de serviços como educação e saúde são identificados
apenas em meio às Comunidades Rurais de Pereiras, Pires e Distrito de Vieiras Bravos,
ambos possuem uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e uma escola Municipal, atendendo
os alunos até o 5º ano, após essa faixa etária, os alunos precisam se deslocar até o
perímetro urbano de Candeias. De um modo em geral, essas localidades atendem as demais
Comunidades Rurais próximas.
4.4.1.2.

Assentamentos Rurais

Os assentamentos rurais estabelecidos pelo INCRA são caracterizados como um “conjunto
de unidades agrícolas independentes entre si, instaladas pelo INCRA onde originalmente

9

Vale destacar que em relação as áreas verdes, boa parte se caracteriza como pequenas praças e nem sempre são dotadas de

equipamentos. Outra questão que merece atenção se refere à qualidade dos serviços oferecidos, a análise em questão relaciona
apenas a existência ou não de equipamentos em meio aos contextos mais adensados.
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existia um imóvel rural que pertencia a um único proprietário”, cuja função é a
disponibilização de um lote rural a “uma família sem condições econômicas para adquirir e
manter um imóvel rural por outras vias”, em que essas famílias se “comprometem-se a morar
na parcela e a explorá-la para seu sustento, utilizando exclusivamente a mão de obra
familiar”.10 De acordo com a base de dados disponibilizada pelo INCRA e informações
recolhidas no município, em Candeias não são identificados Assentamentos Rurais.
4.4.1.3.

Comunidades Tradicionais

De acordo com a base de dados disponibilizada pela Fundação Palmares, INCRA e Funai,
em acréscimo às informações recolhidas no município, em Candeias não são identificados
remanescentes populacionais indígenas, quilombolas e ribeirinhas.

4.5.

Renda per capita

A renda per capita é um indicador que ajuda a reconhecer o grau de desenvolvimento
econômico de um país ou região, sendo calculado através da soma da renda dos residentes
em domicílios particulares permanentes e o número total destes residentes. Deste modo,
observa-se que a renda per capita de uma região tende a ser mais elevada em regiões mais
desenvolvidas, apesar deste indicador não demonstrar a concentração da renda (Índice de
Gini será apresentado adiante).
Observa-se que a renda per capita média de Candeias cresceu 192,92% nas últimas duas
décadas, passando de R$ 212,08, em 1991, para R$ 433,97, em 2000 para R$ 621,22 em
2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 6,15%. A taxa
média anual de crescimento foi de 9,36%, entre 1991 e 2000, e 4,07%, entre 2000 e 2010.
Esta evolução demonstra uma melhora não só na renda da população, mas,
consequentemente, na qualidade de vida dos habitantes, uma vez que o aumento da renda
possibilita o acesso a melhores serviços e melhor alimentação.
Tabela 4-4 - Evolução da Renda per capita (R$) no município de Candeias.
Localização

1991

2000

2010

Candeias

212,08

433,97

621,22

Minas Gerais

373,85

548,87

749,69

Brasil

450,88

605,61

800,84

Fonte: IBGE - Censo demográfico, 1991; 2000; 2010. Elaboração: ARCADIS, 2019.

10

Conforme informações disponíveis em: http://www.incra.gov.br/assentamento - Acesso 08/01/2019.
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Ainda com relação à renda, outros aspectos relevantes a serem analisados é a proporção de
pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de
agosto de 2010), assim como a evolução do Índice de Gini11 nas últimas décadas.
Tabela 4-5 - Renda, Pobreza e Desigualdade no município de Candeias.
1991

2000

2010

Renda per capita

212,08

433,97

621,22

% de extremamente pobres

14,48

4,19

1,45

% de pobres

52,21

18,48

7,86

Índice de Gini

0,46

0,55

0,48

Fonte: Atlas Brasil, 2013. Elaboração: ARCADIS, 2019.

A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00
(a preços de agosto de 2010), reduziu significativamente, passando de 52,21%, em 1991,
para 18,48%, em 2000, e para 7,86%, em 2010. Os índices demonstram também redução na
porcentagem de extrema pobreza, que entre o período citado passou de 14,48%, em 1991,
para 4,19%, em 2000, e para 1,45%, em 2010.
No entanto, o crescimento da renda per capita não foi acompanhada de uma melhor
redistribuição de recursos. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode
ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,46, em 1991, para 0,55, em 2000, e
para 0,48, em 2010 (Atlas Brasil, 2013), mantendo, apesar de melhoria da renda per capita ,
a mesma concentração de renda entre 1991 e 2010.
Tendo como base a renda média domiciliar per capita familiar em 2010, do total de domicílios
particulares permanentes identificados no município (4.999), os dados da tabela a seguir
demonstram que 39,56% dos domicílios possuem renda domiciliar per capita entre 2 a 5
salários mínimos (1.978 domicílios permanentes), e 1,58% dos domicílios possuem renda
domiciliar per capita até 1/2 salário mínimo (79 domicílios permanentes). A tabela também
ilustra que 45 domicílios permanentes, ou seja 0,90% da população não possuem nenhum
rendimento, se enquadrando na situação de extrema pobreza.

11

Instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres

e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a
mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar
(Atlas Brasil, 2013).
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Tabela 4-6 - Classe de rendimento mensal domiciliar por domicílio particular
permanente.
Classe de rendimento nominal
mensal domiciliar

Domicílios Particulares
Permanentes

%

Sem Rendimento

45

0,90

Até 1/2 salário mínimo

79

1,58

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo

853

17,06

Mais de 1 a 2 salários mínimos

1.344

26,88

Mais de 2 a 5 salários mínimos

1.978

39,56

Mais de 5 a 10 salários mínimos

477

9,54

Mais de 10 a 20 salários mínimos

131

2,62

Mais de 20 salários mínimos

91

1,82

4999

100

Total de Domicílios Permanentes

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2019

Gráfico 4-4 – Porcentagem dos Domicílios Particulares Permanentes Candeias - 2010

1,82

1,58
0,90

2,62

9,54
17,06

Sem Rendimento
Até 1/2 salário mínimo
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo
Mais de 1 a 2 salários mínimos
Mais de 2 a 5 salários mínimos

39,56

26,88

Mais de 5 a 10 salários mínimos
Mais de 10 a 20 salários mínimos
Mais de 20 salários mínimos

Fonte: Censo IBGE, 2010. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Em sobreposição a análise descrita até então, torna-se necessária a sobreposição de tais
informações à variação da concentração de renda per capta. O município de Candeias
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demonstra em meio ao seu perímetro rural uma maior concentração de renda per capta em
meio ao território lindeiro à BR-354 (em sua margem direita) e em meio ao eixo que comunica
o perímetro urbano ao Distrito de Vieiras Bravos12. Essas faixas que se sobrepõem ao
perímetro urbano concentram valores de renda per capta entre 450,01 - 600,00 reais. As
demais regiões concentram montantes variáveis entre as duas faixas de menor rendimento,
incluindo regiões de possível identificação de domicílios em meio a faixa de extrema pobreza.
A mesma análise, levando em conta as delimitações do perímetro urbano do município de
Candeias revelam que os maiores índices de concentração de renda per Capta (do município
como um todo) concentram-se na porção central, que concentra valores variáveis em duas
categorias: 600,01 - 770,00 reais nas áreas próximas aos bairros Fernandes e da Gruta (mais
ao norte) e São Geraldo e Alto do Cruzeiro (mais ao sul); e 770,01 - 1.111,23 reais. As
demais áreas concentram variações, devendo ser considerado que as áreas de maior
concentração populacional demonstram os menores índices de renda per capta. Informações
que podem ser observadas no mapa a seguir.

12

Vale destacar que o Distrito de Vieiras Bravos, demonstra valores de Renda per Capta inferiores em relação aos setores

censitários mais próximos, demonstrando de acordo com o levantamento do IBGE (2010) valores entre 290,49 - 350,00 reais.
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Mapa 4-4 - Renda Mensal per capita por Setor Censitário (2010).

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019
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Mapa 4-5 - Renda Mensal per capita por Setor Censitário (2010).

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019
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4.5.1.1.

Renda – Cadastro Único

O Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, é
responsável pela formulação e coordenação de políticas, programas e ações voltados à
renda de cidadania, assistência social, inclusão social e produtiva nos âmbitos rural e urbano,
promoção do desenvolvimento humano e cuidados e prevenção às drogas.
A partir da publicação do Decreto nº 9.674/2019, em 2 de janeiro de 2019, o então Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), criado em 2004, foi extinto e suas
atribuições incorporadas a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. O órgão tem
então sido responsável por gerenciar as atividades e secretarias até então administradas pelo
MDS, entre elas a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), a partir da qual
são trabalhados uma série de dados a respeitos das ações e programas desenvolvidos pela
secretaria.
Entre estes programas destaca-se o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal, instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o
governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas
informações como: características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade,
situação de trabalho e renda, entre outras.
A partir de 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para
a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado
obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa
Social de Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa Verde, entre
outros. Também pode ser utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados
pelos governos estaduais e municipais.
Segundo informações do SAGI, em novembro de 2018, Candeias possuía 1.732 familias
inscritas no Cadastro Único, totalizando 4.712 habitantes, o que corresponde a 32,29 % da
população total do município. Importante destacar que atualmente, segundo definições do
Ministério da Cidadania, as famílias que possuem renda mensal per capita de até R$ 89,00,
encontram-se em situação de extrema pobreza. Já a linha de pobreza é definida, segundo o
Ministério da Cidadania, como aqueles que possuem renda per capita familiar inferior a R$
170,00.
Tendo como base a renda das famílias residentes no município e inscritas no Cadastro Único,
observa-se que cerca de 18,5%, em um universo de 1.732 famílias, possuíam renda mensal
per capita familiar de até R$ 89,00, ou seja, estão na linha da extrema pobreza. Já 18,1%
entre R$ 89,01 e R$ 170,00 e 35,7 % entre R$ 170,01 e meio salário mínimo, e 27,7% com
renda per capita acima de meio salário mínimo. Ainda de acordo com informações do
Cadúnico, até o final do ano de 2018, 557 famílias residentes no município estavam inscritas
como beneficiárias do Programa Bolsa Família, programa do governo federal de transferência
direta de renda que beneficia famílias, em situação de pobreza e de extrema pobreza em
todo o país, que possuam filhos entre 6 e 17 anos matriculados e frequentando a escola. A
soma do benefício, calculado a partir da composição familiar (gestantes, nutrizes, crianças e
adolescentes de 0 a 15 anos) pode chegar até no máximo a R$ 372,00 mensais.
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Tabela 4-7 - Distribuição das famílias inscritas no Cadastro Único no município de
Candeias segundo faixa de renda per capita – 2018
Recebe PBF família
Faixa da renda familiar per capita

Total
Não

Sim

Extrema Pobreza

45

275

320

Pobreza

71

243

314

Baixa Renda

580

39

619

Acima de 1/2 S.M.

479

0

479

0

0

0

1.175

557

1.732

Sem Resposta
Total

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social, 2018. Elaboração: ARCADIS, 2019.

A distribuição da renda familiar total (em salários mínimos) das famílias residentes no
município e inscritas no Cadastro Único aponta que cerca de 1.708 famílias possuem renda
até 3 salários mínimos – atendendo a um dos requisitos de acesso a moradia de interesse
social.
▪

As informações mostram que o esforço municipal de superação da pobreza deve-se
concentrar em ações de geração de emprego e renda tanto para o meio urbano como
para o meio rural. A literatura especializada no tema (Castro et al. 2012; Carneiro, 2005;
Guerra, 2017; Pochmann, 2007) apontam a necessidade de estratégias diferentes de
inclusão social para a população socialmente vulnerável do campo e da cidade.

Ao avaliar a importância de diferentes estratégias para o meio urbano e rural, a equipe da
Arcadis sistematizou informações do Cadúnico considerando o público alvo prioritário para o
fomento a geração de emprego e renda. Nesse sentido, foram consideradas as pessoas
cadastradas no Cadúnico que se encontravam na condição de extremamente pobres e que
estavam na idade produtiva - delimitada nesse estudo pela faixa etária entre 16 e 64 anos.
No município analisado existiam 615 pessoas extremamente pobres em idade produtiva de
16 a 64 anos. Destes, 74% viviam no meio urbano (458 pessoas) e 25,5% (157 pessoas) no
meio rural.
Tabela 4-8 - Distribuição das pessoas extremamente pobres na faixa etária de 16 a 64
anos no município de Candeias segundo situação do domicílio – 2018
Situação do Domicílio

Nº de pessoas

%

Urbana

458

74,5

Rural

157

25,5

Total

615

100,0

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social, 2018. Elaboração: ARCADIS, 2019.
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▪

No meio urbano, o desafio da inclusão produtiva é inserir o contingente de
desempregados no mercado de trabalho formal ou fomentar o empreendedorismo
individual e coletivo nos princípios da economia solidária. No caso da geração de renda
dos trabalhadores urbanos são questões relevantes:

▪

O desenvolvimento econômico nas áreas urbanas;

▪

O aumento da escolaridade formal dessa e das próximas gerações;

▪

A capacitação profissional e o ensino técnico;

▪

A intermediação pública de mão de obra integrando vagas oferecidas pelas empresas e
desempregados;

▪

Fomento a formação de empreendimentos econômicos e solidários (economia solidária);

▪

Apoio ao Microempreendedor Individual (MEI);

▪

Acesso a microcrédito produtivo orientado;

▪

Necessidade de apoio aos catadores de materiais recicláveis via centrais de triagem e
cooperativas estruturadas.

▪

No meio rural os grupos sociais rurais prioritários são os agricultores familiares;
assentados da reforma agrária; extrativistas; povos indígenas; quilombolas; pescadores
artesanais; e a população ribeirinha – na seção a seguir esses grupos serão
quantificados no caso de serem cadastrados no Cadúnico do governo federal. Os grupos
sociais rurais possuem dificuldade de garantir emprego e renda, especialmente devido a
questões como:

▪

Dificuldade de acesso à terra via regularização fundiária ou reforma agrária;

▪

Insuficiência de assistência técnica e extensão rural (ATER) para acompanhamento
individualizado do processo produtivo;

▪

Dificuldade de acessar crédito produtivo para investir em infraestrutura;

▪

Baixo fomento ao cooperativismo e a economia solidária;

▪

Dificuldade de acessar os canais de comercialização para venda dos produtos da
agricultura familiar e da socio biodiversidade, mesmo os de compra direcionada como o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

▪

No âmbito do governo federal existe um leque de programas que podem ser acessados
pelos agricultores familiares. Entre os programas criados destacam-se:

▪

Programa Nacional de Reforma Agrária;

▪

Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária;

▪

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

▪

Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na
Reforma Agrária;

▪

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF);

▪

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);

▪

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);

▪

Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias Sociais
(Programa Cisternas);

▪

Plano Nacional de Promoção dos Produtos da Socio biodiversidade.
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O Cadúnico também permite identificar pessoas pertencentes a grupos sociais específicos,
tais como comunidades tradicionais e agricultores familiares que estavam cadastrados. Em
2018, existiam no município Candeias 97 agricultores familiares e 1 catador de material
reciclável cadastrado no Cadúnico.
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Tabela 4-9 - Distribuição das pessoas inscritas no Cadastro Único segundo grupos sociais específicos- município de Candeias –
2018

Município

Candeias
Fonte:

Família
Extrativista

Família de
Pescadores
Artesanais

Família
Ribeirinha

Família
Agricultores
Familiares

Família
Assentada da
Reforma
Agraria

Família
Catadores de
Material
Reciclável

Família
indígena

Família
quilombola

0

3

0

97

0

1

0

0

Ministério

do

Desenvolvimento

Social,

2018.

Elaboração:

ARCADIS,

2019.
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4.5.1.2.

PEA - População Economicamente Ativa

Segundo definição do IBGE, a PEA (População Economicamente Ativa) compreende o
potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população
ocupada e a população desocupada. A população ocupada é definida como aquelas pessoas
que efetivamente trabalham. Já a população desocupada são aquelas pessoas que não
trabalham, mas que estão dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomam alguma providência
efetiva (buscando emprego, iniciando um negócio etc.). A população economicamente inativa
são as pessoas não classificadas como ocupadas ou desocupadas, ou seja, pessoas
incapacitadas para o trabalho ou que desistiram de buscar trabalho ou não querem trabalhar.
Ao se analisar a população economicamente ativa do município de Candeias em 2010,
verificou-se que aproximadamente 66,83% da população, ou seja, 7.506 pessoas com idade
igual ou superior a 18 anos ocupadas via emprego formal ou informal. Ressalta-se que, em
2010, a taxa de desocupação da população com 18 anos ou mais de idade foi de 3,18%.
Gráfico 4-5 - Composição da População de 18 anos ou mais de idade em Candeias –
2010.

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2010. Adaptação: ARCADIS, 2019.

4.5.1.3.

Emprego

Em 2017, os dados do Ministério do Trabalho apontaram para 2.111 empregos com carteira
de trabalho assinada no município de Candeias. Destes, 41,59% eram dos serviços, 22,88%
eram da indústria, 19,28% pertenciam ao comércio, 15,21% faziam parte do setor
agropecuário e 1,04% eram da construção civil.
Entre os segmentos com maior concentração de empregos formais destacam-se em primeiro
lugar a prestação de serviços, empregando um total de 878 funcionários (sendo a
administração pública o setor de maior capacidade de geração de emprego); seguidos da
indústria, empregando um total de 483 funcionários (onde a atividade principal se caracteriza
pela indústria têxtil, índice próximo à de produção de minerais não metálicos); na sequência,
o setor do comércio, empregando 407 funcionários (dos quais possuem maior relevância o
comércio varejista); e a agropecuária ocupa a 4ª posição, representando 321 postos de
carteira assinada. Por fim, o setor construção civil, registrando 22 postos de trabalho formais.
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Tabela 4-10 - Distribuição dos trabalhadores formais segundo setor de atividade
econômica de Candeias - 2017
Grande
1 – Indústria

2 - Construção Civil

3 – Comércio

4 – Serviços

5 – Agropecuária

Total

Subsetor

Nº

%

Total

483

22,88

Extrativa Mineral

27

1,28

Prod. Mineral Não Metálico

187

8,86

Indústria Metalúrgica

11

0,52

Indústria Mecânica

0

0

Elétrico e Comunicação

0

0

Material de Transporte

0

0

Madeira e Mobiliário

12

0,57

Papel e Gráfica

0

0

Borracha, Fumo e Couros

0

0

Indústria Química

10

0,47

Indústria Têxtil

197

9,33

Indústria de Calçados

0

0

Alimentos e Bebidas

39

1,85

Serviço Utilidade Pública

0

0

Total

22

1,04

Construção Civil

22

1,04

Total

407

19,28

Comércio Varejista

381

18,05

Comércio Atacadista

26

1,23

Total

878

41,59

Instituição Financeira

13

0,62

Administração Técnica Profissional

32

1,52

Transporte e Comunicações

132

6,25

Alojamento

137

6,49

Médicos Odontológicos Veterinários

68

3,22

Ensino

34

1,61

Administração Pública

462

21,89

Total

321

15,21

Agricultura

321

15,21

2.111

100%

Total

Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS 2017. Elaboração: ARCADIS, 2019.
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5. Dinâmica Econômica
Compreender a dinâmica econômica de uma determinada região consiste em entender como
os componentes da economia local se alteram ao longo dos anos e quais são os principais
fatores que impulsionam tal mudança. Para tanto, analisou-se os seguintes fatores no
município de Candeias:
▪

PIB e Principais Atividades Econômicas;

▪

Estabelecimentos segundo atividades econômicas;

▪

Receitas e Despesas Municipais.

5.1.

PIB - Produto Interno Bruto e Principais Atividades Econômicas

Um dos principais indicadores para se analisar os aspectos econômicos de um determinado
território é o Produto Interno Bruto (PIB). A distribuição do PIB no espaço geográfico é uma
ferramenta importante na atividade de planejamento, na distribuição das receitas públicas, na
compreensão da dinâmica das economias regionais e no nível de concentração econômica
existente, podendo servir de parâmetro para a implementação de políticas destinadas ao
desenvolvimento regional.
Segundo informações do IBGE, o PIB do município de Candeias passou de R$ 151.211.000
para 306.401.000 entre 2010 e 2016 - o que indica uma taxa média de crescimento anual de
aproximadamente 6,15%. Em termos nominais, os anos de 2015 e 2016 foram os que
apresentaram os maiores montantes.
Tabela 5-1 - PIB do Município de Candeias a Preços Correntes (Mil Reais).
PIB a
Preços
Correntes
Candeias

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

151.211,00 177.337,00 180.781,00 189.994,00 207.219,00 229.588,00 306.401,00

Fonte: IBGE, PIB Municipal, 2016. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Ao analisar o PIB através do valor adicionado, ou seja, a contribuição ao produto interno
bruto pelas diversas atividades econômicas, o qual é obtido pela diferença entre o valor de
produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades, verifica-se que a
prestação de serviços é o principal setor econômico do município, representando 36% das
receitas totais geradas. Já a agropecuária é o segundo maior gerador de renda do município,
sendo responsável por 35,3% do valor agregado do PIB. A tabela abaixo apresenta de forma
mais detalhada a composição do PIB no ano de 2016.
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Tabela 5-2 - Valor Agregado do município de Candeias a Preços Correntes - 2016.
PIB 2016 - preços correntes

Valores (mil reais)

% PIB

R$ 102.194,80

35,3%

Valor adicionado bruto da indústria

R$ 25.173

8,7%

Valor adicionado bruto dos Serviços

R$ 104.082

36,0%

Valor adicionado bruto da Administração

R$ 57.712

20,0%

Valor adicionado bruto Total

R$ 289.161

100,0%

R$ 7.356

-

PIB

R$ 306.401,10

-

PIB per capita

R$ 20.253,91

-

Valor adicionado bruto da agropecuária

Impostos, líquidos de subsídios sobre produtos

Fonte: IBGE, PIB Municipal, 2016. Elaboração: ARCADIS, 2019.

5.2.

Estrutura Econômica

Além das riquezas geradas por meio do PIB municipal, também é possível mensurar o
comportamento econômico de cada localidade por meio da distribuição dos estabelecimentos
segundo setor de atividade econômica predominante.
Em 2017, os dados do Ministério do Trabalho apontaram para 409 estabelecimentos
econômicos formalizados atuando no município de Candeias. Destes, 30,56% eram da
agropecuária, 28,85% do comércio, 28,36% eram de serviços, 9,78% eram da indústria e
2,44% eram da construção civil.
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Tabela 5-3 - Distribuição estabelecimentos segundo setores e subsetores de atividade
econômica de Candeias - 2017
Grande
1 – Indústria

2 - Construção Civil

3 – Comércio

Subsetor

Nº

%

Total

40

9,78

Extrativa Mineral

4

0,98

Prod. Mineral Não Metálico

12

2,93

Indústria Metalúrgica

4

0,98

Indústria Mecânica

0

0

Elétrico e Comunicação

0

0

Material de Transporte

0

0

Madeira e Mobiliário

2

0,49

Papel e Gráfico

0

0

Borracha, Fumo e Couros

0

0

Indústria Química

1

0,24

Indústria Têxtil

10

2,44

Indústria de Calçados

0

0

Alimentos e Bebidas

7

1,71

Serviço Utilidade Pública

0

0

Total

10

2,44

Construção Civil

10

2,44

Total

118

28,85

Comércio Varejista

109

26,65

9

2,2

116

28,36

Instituição Financeira

3

0,73

Administração Técnica Profissional

16

3,91

Transporte e Comunicações

42

10,27

Alojamento e Comunicação

40

9,78

Médicos Odontológicos e Veterinários

9

2,2

Ensino

4

0,98

Administração Pública

2

0,49

Total

125

30,56

Agricultura

125

30,56

Total

409

100%

Comércio Atacadista
4 – Serviços

5 – Agropecuária

Total

Total

Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS 2017. Elaboração: ARCADIS, 2019.
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5.2.1.1.

Indústria e construção civil

Conforme apresentado acima, o setor industrial possuía 9,78% do total de estabelecimentos
que atuam no município em 2017, representando um total de 40 unidades cadastradas. Entre
os segmentos industriais que atuam no território destacam-se os segmentos da Indústria de
produção de minerais não metálicos13 (2,93% dos estabelecimentos totais instalados no
município), indústria têxtil (2,44% dos estabelecimentos totais instalados no município),
seguido pelo ramo de alimentos e bebidas (1,71%) e com o mesmo índice os setores de
extração mineral e metalurgia (0,98% dos estabelecimentos totais instalados no município
cada). Já o setor relativo ao beneficiamento de madeira e produção de móveis vem na
sequência (0,49% dos estabelecimentos totais instalados no município), finalizando as
unidades, a indústria química (0,24% dos estabelecimentos totais instalados no município).
Já a construção civil possui 10 estabelecimentos, equivalente a 2,44% do total.
Em relação ao setor industrial, o município sofreu perdas nas vagas relativas à indústria têxtil
nos últimos anos em função do fechamento de uma de suas principais fábricas, localizada na
entrada no município. Conforme o levantamento de dados em campo, foi relatado que muitos
dos funcionários que atuavam neste empreendimento optaram pela abertura de pequenas
unidades fabris distribuídas em diversas áreas do centro da cidade.
Outra importante empresa instalada no município, localizada no Distrito Industrial, é a Prefaz,
empresa de pré-moldados que atende o setor da construção civil com atuação na fabricação
de estruturas de concreto, estacas para fundações e postes para redes elétricas. A unidade
de Candeias-MG possui localização estratégica (às margens da BR-381), facilitando a
entrega para toda a região sudeste.
Vale ressaltar também as questões relativas à atividade de exploração do granito. Mais
atuante nos anos 1960 e 1970, a atividade encontra-se agora dormente no município.
Entretanto ainda se encontra na entrada do município uma empresa de grande porte no ramo
de extração e beneficiamento das rochas, trata-se do Grupo Andrade S.A. A empresa possui
representação em diversas áreas no país, contudo, em função da perda das características
comerciais do granito verde Candeias, as atividades da unidade de Candeias foram
reduzidas.

13

Dentre as atividades do setor, destacam-se aquelas associadas a produtos minerais não metálicos, como aparelhamento e

outros trabalhos em pedras, fabricação de artefatos de concreto e materiais semelhantes e fabricação de cal e gesso.
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Foto 5-1 – Prédio sede de uma das
principais unidades fabris de Candeias.

Foto 5-2 – Prédio sede da unidade
Andrada S.A em Candeias

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Nota: Vale destacar que conforme informações obtidas em campo, o

Nota: Unidade que trabalha com a extração e beneficiamento de

prédio pertence à Prefeitura Municipal de Candeias. Fotografia:

granito em Candeias

Arcadis 2019.

Foto 5-3 – PREFAZ, unidade Candeias
Fonte: PREFAZ, 2019.

Foto 5-4 - Localização das empresas citadas
Fonte: Arcadis 2019.
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Em relação ao desenvolvimento da atividade Industrial, Candeias possui a demarcação oficial
de um Distrito Industrial, sua localização é marcada pelos eixos da ferrovia e trecho urbano
da MG-164 no acesso ao perímetro urbano. Vale frisar que o Distrito está situado ao lado do
Bairro Triângulo.
A delimitação de Distrito Industrial é descriminada no capítulo III (Do Macrozoneamento
Municipal) do plano Diretor de Candeias de 2007. Em seu artigo 71, o documento determina
que o macrozoneamento municipal deva estabelecer referências espaciais de uso e
ocupação do solo, visando atender a definição de áreas e condições de ocupação de
atividades incômodas, de forma a evitar impactos de vizinhança e ambientais. Já no artigo 72,
estabelece entre as zonas funcionais do município a Zona Industrial (ZI)14 e a Zona Industrial
Urbana (ZIU)15.
O posicionamento do Distrito Industrial atual se faz de forma a margear a rodovia MG-164,
facilitando o acesso de caminhões para algumas das empresas, localizadas às margens da
rodovia em questão. Vale ressaltar que os empreendimentos localizados nesta situação se
encontram no momento, em baixa frequência de atividades. A indústria de maior relevância, a
empresa Prefaz, encontra-se mais internalizada ao Distrito, sendo identificados conflitos em
relação aos veículos de transporte de cargas (matérias-primas e produção) e ruas do bairro
Triângulo, localizado ao lado do Distrito Industrial. Em frente ao terreno da fábrica existem
terrenos vazios utilizados para a parada dos caminhões. Esta fábrica também margeia os
trilhos da companhia F.C.A, entretanto o eixo férreo não é utilizado como meio de transporte
pela empresa.
Outra questão de conflito na região se relaciona às necessidades de deslocamento dos
moradores para a área. Não existe no município de Candeias a estruturação de um sistema
de transporte público. Assim, os trabalhadores das indústrias instaladas no Distrito Industrial,
precisam utilizar veículos próprios para chegarem até o local. Margeando a MG-164, existe
uma ciclovia, disposta entre o eixo da rodovia e as empresas instaladas. Em função do fluxo
de veículos existe a necessidade de realização de melhorias no eixo cicloviário com intuito de
proteger os usuários. Além do trecho já implantado existem intensões de aumentar a
extensão da ciclovia. De um modo geral, muitos candeenses utilizam a área para prática de
exercícios. No trecho são identificados problemas com iluminação e arborização.

14

Art.81 – A ZI – Zona Industrial – localiza-se na área destinada ao novo Centro Industrial proposto por este Plano Diretor,

localizado às margens da Rodovia BR-354, no sentido do Município de Formiga. (PLANO DIRETOR, 2007)
15

Art.83 – A ZIU – Zona Industrial Urbana incorpora os terrenos do atual Centro Industrial, que será ampliado (...). (PLANO

DIRETOR, 2007)
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Em acréscimo à área já existente, de acordo com informações recolhidas na viagem de
campo realizada em abril de 2019 foi informado que existem intenções de criação de uma
nova área destinada à função Industrial, em um terreno adquirido pela prefeitura, mas que

conforme os documentos municipais ainda não foi convertida em Distrito. A área foi
expropriada para fins de implantação do PIDESC-Programa de Incentivos ao
Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Candeias por meio de Decreto 2262 de
06/06/2018 remitido pela Lei 1.628 de 2011. Na área, a prefeitura buscou criar por meio da
Lei um programa de incentivo, para consolidação de atividades para fins industriais, onde as
empresas instaladas também serão contempladas pelos requisitos da lei em questão.
Foto 5-5- Área destinada para a implantação PIDESC - Programa de Incentivos ao
Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Candeias.
Fonte: Arcadis 2019.

Foto 5-6 - Identificação do posicionamento atual das principais indústrias de Candeias
e demarcação da nova área de interesse de implementação do PIDESC.
Fonte: Arcadis 2019.

Tendo em vista as ambições de expansão dessa área ao longo dos próximos anos (como a
abertura do Fórum e área destinada ao Programa de Incentivos ao Desenvolvimento
Econômico e Sustentável de Candeias). Vale destacar que essa área se encontra inserida
em meio ao perímetro urbano vigente no município de Candeias.
Ainda tendo em vista a atividade industrial, vale frisar que em função da inexistência da
legislação específica de delimitação do zoneamento e uso do solo urbano do município de
Candeias, pequenas fábricas são identificadas em áreas não delimitadas como áreas
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industriais, tendo em alguns casos conflitos com área de predominância do uso residencial.
Tendo em consideração as determinações propostas pelo Plano Diretor de 2007 (Art.72), os
usos já existentes em cada zona, que se encontram em desconformidade com suas
características, deverão adequar suas condições de ocupação de forma a minimizar as
incomodidades.
5.2.1.2.

Serviços e comércio

Os serviços na composição do valor agregado do PIB correspondem à geração de valores
decorrentes de comércio, transporte, sistemas de informações, intermediações financeiras,
seguros, previdência, turismo, atividades imobiliárias, aluguéis, serviços prestados por
empresas na esfera municipal.
Em 2017, os dados do Ministério do Trabalho mostraram existir 116 estabelecimentos do
setor de serviços no município, equivalente a 28,36% do total. Entre as atividades de serviços
que atuam no território destacam-se os segmentos do setor de Transporte e Comunicação
(10,27% dos estabelecimentos totais instalados no município), seguidos pela atividade de
alojamento (9,78%), administração técnica profissional (3,91%) e de serviços médicos,
odontológicos e veterinários (2,2% dos estabelecimentos totais instalados no município).
Conforme observado anteriormente, a administração pública também se consolida como uma
importante atividade geradora de empregos no município de Candeias. Vale destacar que
mesmo reunindo apenas 2 estabelecimentos no município (0,49% dos estabelecimentos
totais instalados), a administração pública emprega 26,27% trabalhadores formais, sendo
desta forma uma importante fonte de empregos locais, uma característica comum em
municípios de pequeno porte, onde o estágio de atração de empresas de maior porte é
incipiente em boa parte dos casos.
O comércio representava 28,85% dos estabelecimentos econômicos do município, com
destaque para o comércio varejista, concentrando 109 empreendimentos. De um modo em
geral o posicionamento dos postos do setor varejista concentra-se nas vias principais de
acesso ao município de Candeias (extensões urbanas da MG-164) e região central (vide
maior detalhamento em Uso e Ocupação do Território). De um modo em geral os serviços
ofertados atendem os munícipes da sede urbana e zona rural de Candeias. Entre os relatos
coletados nas atividades de campo realizadas em abril de 2019, notou-se apenas a maior
dependência de defensivos agrícolas em localidades vizinhas, um fator associado à
disponibilização de pontos de descarte das embalagens de agrotóxicos.
O município possui agências bancárias do Banco do Brasil, Bradesco e agências Lotéricas,
todos os equipamentos concentrados na porção central da sede urbana de Candeias.
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Foto 5-7 - Empreendimentos comerciais
situados próximo ao acesso do perímetro
urbano de Candeias, na Av. Ozanan
Levindo Coelho.

Foto 5-8 - Empreendimentos comerciais
situados próximo ao acesso do perímetro
urbano de Candeias, na Av. Ozanan
Levindo Coelho

Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.

Fonte: imagens Street View Google. Captura
da imagem, outubro de 2011.

Foto 5-9- Empreendimentos comerciais
situados próximo à Praça da Bandeira, na
Av. Dezessete de Dezembro.

Foto 5-10- Empreendimentos comerciais
situados próximo à Praça da Bandeira, na
Av. Dezessete de Dezembro.

Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.

Fonte: imagens Street View Google. Captura
da imagem, outubro de 2011.

Foto 5-11 - Empreendimentos comerciais
situados próximo à Praça da Bandeira, na
Av. Dezessete de Dezembro.

Foto 5-12- Agência do Banco do Brasil em
Candeias. A agência fica próxima à sede
da prefeitura Municipal, igreja Bom Jesus,
na Av. Dezessete de Dezembro.

Fonte: imagens Street View Google. Captura
da imagem, outubro de 2011.
Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.
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Foto 5-13 - Empreendimentos comerciais
de Candeias, na Rua Coronel João
Afonso.
Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011

De um modo geral, as comunidades rurais e o Distrito de Vieiras Bravos não dispõem de
comércio para o atendimento de seus moradores, com exceção de pequenos bares. A
população destas localidades revela a necessidade de deslocamento até a sede urbana de
Candeias para a aquisição de alimentos, vestuários, medicamentos, realização de
pagamentos. Boa parte dos moradores possui veículo próprio, entretanto revelam problemas
com a manutenção das estradas, dependência das mulheres dos horários de disponibilidade
de seus maridos para a realização deste deslocamento. De um modo em geral eles anseiam
por uma linha de transporte público que auxilie nesses deslocamentos.
5.2.1.3.

Agropecuária

Segundo o Censo Agropecuário realizado pelo IBGE em 2017, o município Candeias possuía
1.303 estabelecimentos agropecuários (formais e informais), que ocupavam 52.356 hectares.
Segundo a definição utilizada pelo IBGE, um estabelecimento agropecuário é toda unidade
de produção/exploração dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias,
florestais e agrícolas, tendo como objetivo a produção, seja para venda (comercialização da
produção) ou para subsistência (sustento do produtor ou de sua família).
O setor agropecuário do município de Candeias empregou, em 2016, 307 trabalhadores, em
um total de 119 estabelecimentos agropecuários (DATAVIVA, 2017). Já em 2017, o setor
agropecuário empregou 321 trabalhadores, em um total de 125 estabelecimentos
agropecuários (Ministério do Trabalho, RAIS 2017), revelando desta maneira, um aumento da
expressividade do setor no município de Candeias.
No que se refere a utilização da terra (em hectares) pelos estabelecimentos agropecuários
nota-se a seguinte distribuição no município: 21,84% eram lavouras, 55,08% pastagens,
19,3% eram matas ou florestas (número inferior do que exige a legislação) e 0,84 % sistemas
agroflorestais.
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Gráfico 5-1 – Utilização da Terra no perímetro rural do município de Candeias – 2017.

Fonte: IBGE, 2017. Adaptação: ARCADIS, 2019.

Ao desagregar mais as informações sobre a distribuição da utilização da terra no município
Candeias percebe-se a seguinte distribuição percentual e em hectares:
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Tabela 5-4 - Distribuição da utilização da terra pelos estabelecimentos agropecuários
no município Candeias – 2017
Utilização das terras

Área utilizada (em hectares)

%

Lavouras

11.434

21,84

Permanentes

7.074

13,51

Temporárias

4.354

8,32

6

0,01

Pastagens

28.840

55,08

Naturais

4.892

9,34

Plantadas em boas condições

23.751

45,36

Plantadas em más condições

197

0,38

10.107

19,3

25

0,05

Naturais destinadas à preservação permanente
ou reserva legal

7.880

15,05

Florestas plantadas

2.202

4,21

Sistemas agroflorestais

442

0,84

Área cultivada com espécies florestais também
usada para lavouras e pastejo por animais

442

0,84

Demais usos

1.534

0,67

Lâmina d’água, tanques, lagos, açudes, área
de águas públicas para aquicultura, de
construções, benfeitorias ou caminhos, de
caminhas degradadas e de terras
inaproveitáveis

1.534

0,67

Área para cultivo de flores

Matas ou florestas
Naturais

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2017. Elaboração: ARCADIS, 2019.

A leitura da tabela acima, juntamente com os dados dispostos pelas tabelas a seguir (dados
IBGE, 2017), revelam que dentre as lavouras temporárias, que representam 8,32% da área
utilizada por lavouras em 2017, possuem maior destaque os cultivos do milho, feijão e canade-açúcar. De um modo em geral, esses produtos vêm sendo cultivados no município em
anos anteriores, sendo observadas consistências em sua produção. Em relatos dos
produtores colhidos em meio às oficinas realizadas nas comunidades rurais de Candeias em
abril de 2019, observou-se que vem sendo introduzido no município o cultivo da soja.
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Tabela 5-5 - Produção Agrícola – Lavoura Temporária – município de Candeias – 2010,
2014 e 2017
Produção

Especificações

Candeias

Minas Gerais

Brasil

Unidade

2010
Arroz com
casca

Cana-deaçúcar

Feijão

Mandioca

Milho

Quantidade produzida

69

115.378

11.235.986

t

Valor da produção

37,00

83.423,00

6.242.879,00

(x1000) R$

Área plantada

50

52.679

2.778.173

ha

Quantidade produzida

1.850

60.603.247

717.463.793

t

Valor da produção

92,00

2.387.347,00

28.309.289,00

(x1000) R$

Área plantada

37

746.527

9.164.756

ha

Quantidade produzida

2.430

623.720

3.158.905

t

Valor da produção

3.888,00

993.957,00

4.944.932,00

(x 1000) R$

Área plantada

2.150

422.866

3.655.538

ha

Quantidade produzida

120

794.792

24.967.052

t

Valor da produção

25,00

417.412,00

7.003.761,00

(x1000) R$

Área plantada

10

55.477

1.817.055

ha

Quantidade produzida

18.720

6.089.941

55.364.271

t

Valor da produção

7.113,00

2.146.322,00

15.181.295,00

(x1000) R$

Área plantada

3.900

1.191.454

12.963.080

ha

2014
Cana-deaçúcar

Feijão

Mandioca

Milho

Quantidade produzida

2.100

71.086.808

736.108.487

t

Valor da produção

137,00

3.996.975,00

42.128.487,00

(x1000) R$

Área plantada

42

949.801

10.454.280

ha

Quantidade produzida

3.258

573.203

3.294.586

t

Valor da produção

4.988,00

809.702,00

5.173.995,00

(x1000) R$

Área plantada

2.500

389.791

3.401.466

ha

Quantidade produzida

120

851.539

23.253.514

t

Valor da produção

78,00

427.510,00

9.555.735,00

(x1000) R$

Área plantada

10

60.334

1.592.907

ha

Quantidade produzida

18.525

6.966.931

79.881.614

t

Valor da produção

8.447,00

3.018.268,00

25.998.864,00

(x1000) R$

Área plantada

5.000

1.325.456

15.843.121

ha

2017
Cana-deaçúcar

Feijão

Quantidade produzida

2.250

69.703.693

758.548.292

t

Valor da produção

159,00

5.485.462,00

54.207.302,00

(x1000) R$

Área plantada

45

906.497

10.229.881

ha

Quantidade produzida

2.712

498.441

3.033.017

t

Valor da produção

5.910,00

1.130.282,00

6.937.287,00

(x1000) R$
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Milho

Área plantada

2.000

305.099

3.069.622

ha

Quantidade produzida

28.080

6.752.413

97.721.860

t

Valor da produção

12.355,00

3.186.535,00

32.873.710,00

(x1000) R$

Área plantada

5.200

1.085.791

17.706.108

ha

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2017. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Em meio à lavoura permanente, merece destaque o cultivo do café, líder absoluto das
culturas permanentes que juntas representam 13,51% da área utilizada por lavouras em
2017, o cultivo do grão arábica está presente em 987 estabelecimentos, tendo atingido no
ano de 2006 um valor de produção 14.844,00 (x1000 R$).
Tabela 5-6 - Produção Agrícola – Lavoura Permanente – município de Candeias – 2006,
2017.
Produção

Especificações

Candeias

Minas Gerais

Brasil

Unidade

2006

Café
Arábica

Número de
estabelecimentos
agropecuários com 50
pés e mais existentes

471

104.939

199.492

estabelecimento

Quantidade produzida
nos estabelecimentos
agropecuários com 50
pés e mais existentes

3.949

1.257.480

1.949.696

toneladas

2017

Café
Arábica

Número de
estabelecimentos
agropecuários com 50
pés e mais existentes

987

119.508

188.180

estabelecimento
s

Quantidade produzida
nos estabelecimentos
agropecuários com 50
pés e mais existentes

6.442,525

1.500.344,011

1.984.533,053

toneladas

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2017. Elaboração: ARCADIS, 2019. Obs: os valores relativos à 2017
referem-se aos resultados preliminares.

Merece destaque também, o fato de que além do café, são produzidos de forma permanente
no município banana, laranja, manga, borracha e abacate. Estes produtos estão presentes
em 17 estabelecimentos conforme descrito pela tabela a seguir.
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Tabela 5-7– Quantidade de estabelecimentos agropecuários – Lavoura Permanente –
culturas selecionadas - município de Candeias – 2017
Produção Agrícola

Quantidade de Estabelecimentos

Café

987

Banana

13

Laranja

1

Manga

1

Abacate

1

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2017. Elaboração: ARCADIS, 2019. Obs: os valores relativos à 2017
referem-se aos resultados preliminares e fazem referência à estabelecimentos agropecuários com 50
pés e mais existentes.

Em relação aos recursos ofertados aos produtores rurais pelo governo federal, observou-se
407 Declarações de Aptidão do Pronaf (DAP) ativas em 2017. Essa informação é importante
para mensurar a oferta de financiamento e de assistência técnica ofertada pelo Estado aos
agricultores familiares que desenvolvem atividades agropecuárias.
Em 2017, também se constatou a existência de 347 contratos de obtenção de crédito via
Pronaf, correspondendo a um montante de R$ 9.966.233,66. Destes, 235 contratos eram
voltados para custeio dos projetos agrícolas (R$ 4.743.676,17) e 112 para projetos de
investimento (R$ 5.222.557,49).
Tabela 5-8 - Número contratos de acesso ao crédito via Pronaf município de Candeias
– 2017
Tipo de contrato PronaF

Nº de contratos

Valor do crédito (R$)

Nº de contratos de custeio

235

4.743.676,17

Nº de contratos de investimento

112

5.222.557,49

Nº total de contratos

347

9.966.233,66

Fonte: SEAD – Secretaria Especial de Agricultura Familiar de Desenvolvimento Agrário (2017)

Em Candeias, assim como em outros municípios do país, os pequenos produtores também
contam com a possibilidade de comercialização de parte de sua produção com o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Em 2016, o total de compras do PNAE foi de R$
114.411,96. Destes 30,8% foram compras públicas de agricultores familiares –
correspondente a R$ 35.256,09.
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Tabela 5-9 – Valor comprado de agricultores familiares via PNAE no município de
Candeias – 2017
Informações PNAE

Valores

Valor total de compras

R$ 114.411,96

Valor comprado da agricultura familiar

R$ 35.256,09

Percentual de compras da agricultura familiar

30,80%

Fonte: SEAD – Secretaria Especial de Agricultura Familiar de Desenvolvimento Agrário (2016)

Além deste programa, os produtores rurais adquiriram recursos por meio de ICMS Solidário Lei Robin Hood. Em Candeias, de acordo com os dados do EMATER-MG (Relatório Anual de
Atividades, 2016) foram R$ 85.071,42 os recursos ofertados aos produtores rurais via ICMS
Solidário.
De modo geral, após as atividades desenvolvidas em Candeias em abril de 2019, identificouse que os pequenos produtores encontram dificuldades na realização de cadastros para a
otimização da logística de sua produção. Em conversas com o corpo técnico municipal e
produtores locais, identificou-se que além de pequenos produtores, o município e região
como um todo contam também com grandes produtores rurais16, um contexto que em alguns
casos, sobretudo em relação às dinâmicas municipais, geram dificuldades na tributação da
produção em função da grande quantidade de intermediadores.17
Em relação à comercialização, os produtores rurais solicitam medidas para otimização da
produção no próprio município, sobretudo em relação aos produtos oriundos dos pequenos
produtores. Considerando o fato de o município não possuir uma central própria de
distribuição, em alguns casos, a produção precisa ser encaminhada para o município vizinho
de Campo Belo. A existência de um local de distribuição e comercialização dentro do próprio
município poderia facilitar a logística da produção e evitar desperdícios ocasionados pelo
transporte, além de dinamizar o comércio local. Entre os relatos dos participantes merece
destaque a necessidade de se traçar o perfil econômico do município.
Outra questão muito debatida em meio as atividades realizadas no município de Candeias
referem-se à qualidade das estradas em meio à zona rural. A falta de manutenção foi

16

Em meio às atividades realizadas no Distrito de Vieiras Bravos, foi identificado entre os participantes um cafeicultor cuja

produção é certificada por um órgão norte-americano. Um contexto que revela os contrastes existentes em meio ao perímetro
rural do município.
17

Os participantes das oficinas realizadas no município em Abril de 2019, relataram que a região da comunidade Pires tem como

maior destaque a produção de soja, milho, café e leite. De acordo com seus relatos, para o armazenamento do leite possuem
um pequeno tanque de refrigeração, mas que este não consegue armazenar toda a produção. Em dias de fortes chuvas, podem
perder parte da produção.
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relatada por muitos participantes que atestam que em períodos de chuvas, muitos trechos
ficam intransitáveis, impedindo o deslocamento dos moradores e produção agrícola.
Em relação ao uso de Defensivos Agrícolas, constatou-se nas oficinas realizadas em
comunidades rurais do município de Candeias em Abril de 2019, inconsistências em relação
à conscientização dos produtores quanto à aplicação de defensivos agrícolas, e o devido
descarte de embalagens de agrotóxicos e também de medicamentos para rebanhos. Em
relação à utilização de agrotóxicos, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE (2017),
em Candeias 943 produtores utilizam agrotóxicos e 344 produtores não utilizam defensivos.
Em meio as atividades realizadas, quando questionados em relação à conscientização sobre
a correta utilização de agrotóxicos, os moradores relatam o uso descontrolado por boa parte
dos produtores, relatando que em decorrência disso já identificam casos de problemas
dermatológicos e mortandade de peixes, sobretudo na região de divisa com o Lago de
Furnas.
Os produtores rurais relatam que por determinados momentos são oferecidos cursos para a
conscientização dos produtores em relação ao uso correto de defensivos agrícolas
(segurança na aplicação, quantidades e formas de descarte das embalagens). Além disso,
comentam que nas lojas, são exibidos vídeos indicativos e que o SENAI realiza um curso de
conscientização de tempos em tempos. De um modo em geral, os produtores relatam que
após o uso realizam a lavagem das embalagens conforme as especificações, armazenandoas para descarte posterior ou queimam. Eles relatam que o recolhimento é concentrado nos
pontos de revenda nos municípios vizinhos de Campo Belo ou Oliveiras.
De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE (2017), no município de Candeias, 660
agricultores utilizam adubos químicos em suas propriedades. Em acréscimo a este montante,
439 produtores relataram a utilização de adubos químicos e orgânicos e apenas 12
produtores relatam apenas a utilização de adubos orgânicos. Do montante total de produtores
do município, 186 produtores não utilizam nenhum tipo de adubação.
Esplanadas as considerações iniciais sobre a agricultura, serão apresentadas agora as
considerações a respeito da prática da pecuária no município de Candeias. De um modo em
geral, a atividade no município engloba o corte e a produção de leite.
De acordo com os dados preliminares do censo agrícola do IBGE de 2017, o efetivo do
rebanho do município de Candeias concentrou em 2017 o total de 38.859 cabeças, sendo
deste total, 4.118 cabeças dedicadas a produção leiteira. Neste ano, o censo registrou a
atuação da atividade econômica em 785 propriedades, sendo a produção leiteira identificada
em 432 destes estabelecimentos, alcançado a produção de 10.682,02 (x1000) litros de leite.
Em comparação aos dados de 2006, os índices de 2017 revelam um aumento considerável
da atividade agrícola. O censo agrícola do IBGE de 2006 revela que o efetivo do rebanho do
município de Candeias concentrou neste ano, o total de 27.52118 cabeças (onde em relação

18

Apenas como forma de ilustrar, esse valor quando comparado ao quantitativo do Estado de Minas Gerais de 2006 (20.332.335

cabeças) o montante total de Candeias representa 0,13% do total de cabeças existentes no Estado de Minas Gerais. Em relação
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ao índice de 2017 ocorre um aumento de 70%) sendo deste total, 4.559 cabeças dedicadas a
produção leiteira. Em 2006, o censo registrou a atuação da atividade econômica em 716
propriedades, sendo a produção leiteira identificada em 418 destes estabelecimentos,
alcançado a produção de 7.873 (x1000) litros de leite (um aumento de 73,7% quando
comparado ao valor de 2017).
A criação de galináceos, patos, perus e suínos também demonstram índices significativos no
município, mas que de um modo em geral, se colocam como cifras baixas em comparação ao
índice de produção Estadual e Federal. A criação de galináceos demonstrava que em 2006, o
município de Candeias totalizava 17.000 cabeças, distribuídos em 313 estabelecimentos
agropecuários (dos quais 233 produziram ovos). Neste ano, a produção de ovos atingiu cifras
de 267 (x1000) dúzias. Já em 2017, o município de Candeias totalizava 18.719 cabeças de
galináceos, distribuídos em 544 estabelecimentos agropecuários19. Neste ano, a produção de
ovos atingiu cifras de 101.310 (x1000) dúzias. Em síntese, o comparativo entre os dois
censos revela o aumento do setor no município. Quando comparado ao Estado de Minas
Gerais, a produção do município de Candeias em 2017 representa 0,02% do total produzido
no Estado.
Atuam em suporte aos produtores rurais do município de Candeias representantes do IMA
(Instituto Mineiro de Agropecuária) com sede em Campo Belo; e a EMATER (Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural) com sede em Candeias, entretanto o técnico está
presente apenas às quinta-feiras. Em função do fato da representação das instituições terem
sua sede no município de Campo Belo, os produtores relatam de uma forma em geral a baixa
atuação destas instituições no município. Além destas representações, o município conta com
a atuação do Sindicato dos Produtores Rurais e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

ao comparativo de 2017, o montante total de Candeias representa 0,19% do total de cabeças existentes no Estado de Minas
Gerais.
19

O censo do IBGE 2017, traz um total de 572 estabelecimentos para o ano em questão.
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Foto 5-14 - Sede do Sindicato dos
Produtores Rurais de Candeias. Situado
na Avenida Ozanan Levindo Coelho.

Foto 5-15- Sede do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Candeias.
Situado à Rua André Pulhes, próximo ao
Terminal Rodoviário e Câmara Municipal
Fonte: imagens Street View Google. Captura da de Candeias.
imagem, outubro de 2011.
Fotografias: imagens Street View
Captura da imagem, outubro de 2011.

Google.

De acordo com informações colhidas ao longo das atividades desenvolvidas em Abril, existe
na região um Consórcio de Desenvolvimento Rural (Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável – CIDRUS)20. Consórcio este, liderado pelo prefeito de
Candeias, firmado entre os municípios de Aguanil, Bom Sucesso, Camacho, Campo Belo,
Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Córrego Fundo, Formiga, Oliveira, Pedra do
Indaiá, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo e São Francisco de Paula. O consórcio
será responsável pela criação de um Sistema de Inspeção de Alimentos que certificará
produtos da agricultura familiar dos municípios consorciados, possibilitando que os pequenos
produtores rurais tenham seu certificado de qualidade dos produtos, facilitando assim sua
comercialização.
As atividades realizadas no município em abril de 2019 também levantaram a preocupação
dos participantes da zona rural em relação a sazonalidade dos postos de trabalho para o
universo feminino. De um modo em geral, observa-se que vagas são oferecidas apenas no
período da colheita do café, nas demais épocas do ano ficam ociosas. De um modo em geral,
as participantes das oficinas nas comunidades rurais de Candeias relataram que boa parte
das mulheres das comunidades fizeram em algum momento algum tipo de curso de
capacitação: culinária, artesanato, por exemplo. Esse conhecimento poderia otimizar a
criação de cooperativas. De um modo em geral, as mulheres comentam que já tentaram se
organizar, mas que sentem falta de um espaço para a realização de suas atividades e
comercialização de seus produtos.
Vale destacar que além do potencial agropecuário, o município de Candeias pode otimizar na
zona rural, o desenvolvimento de atividades turísticas como forma de obtenção de recursos.

20

Até o momento o Consórcio ainda não conseguiu alcançar resultados expressivos, mas os representantes municipais

reforçam que o programa possui ampla possibilidade de atuação, sendo comparado em alguns casos às atribuições de
responsabilidade do IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária.

Arcadis 84

Revisão do plano diretor do município de Candeias – Minas Gerais

Ao considerar que em seu território existem cavidades, cachoeiras, áreas de paisagens
naturais dotadas de potencial de exploração turística, medidas podem ser desenvolvidas com
o intuito de explorar de forma sustentável estas áreas. Em acréscimo aos ambientes citados,
o município também é interceptado mais a noroeste do território pelo Lago da Hidrelétrica de
Furnas.

5.3.

Finanças Públicas

A análise das finanças públicas mostra-se de grande valia para a apreciação das realidades
socioeconômicas municipais, sobretudo por indicar o nível de gastos que os municípios têm
condições de praticar, definido a partir de sua receita orçamentária advindas de múltiplas
fontes. Desta forma, é possível inferir e avaliar aspectos de sua capacidade de arrecadação,
que é determinada pelo grau de organização e de eficiência de sua administração fiscal, e de
aspectos de sua base econômica.
5.3.1.1.

Receitas Municipais

Denomina-se receita pública o conjunto de recursos financeiros que entram para os cofres
estatais, provindo de quaisquer fontes, a fim de ocorrer às despesas orçamentárias e
adicionais do orçamento. No caso específico da receita municipal incluem-se recursos
financeiros oriundos dos tributos municipais pela utilização de bens ou serviços, e demais
ingressos que o município recebe em caráter permanente, como a sua participação nas
transferências constitucionais estaduais e federais (ICMS, FPM), ou eventuais, como os
advindos de financiamentos, empréstimos, subvenções, auxílios e doações de outras
entidades ou pessoas físicas.
A tabela a seguir retrata a evolução das receitas orçamentárias do município de Candeias
nos últimos anos. No período 2010-2017, a receita orçamentária nominal do município
passou de R$ 20.108.585,00 para R$ 37.734.809,67 revelando uma evolução constante da
arrecadação, exceto no ano 2015.
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Tabela 5-10 - Receitas Orçamentárias no município de Candeias em valores correntes (R$) – 2010-2017
Receitas Orçamentárias - Candeias (Reais)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20.108.585,00

21.975.159,00

27.011.351,00

28.660.032,10

32.221.718,59

31.552.071,30

36.347.584,37

37.734.809,67

Fonte:

FINBRA

-

Secretaria

do

Tesouro

Nacional,

2010

-2017.

Elaboração:

ARCADIS,

2019.
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A Constituição Federal de 1988 definiu os tributos e contribuições que são à base do nosso
sistema tributário, assim como também regulou as atribuições de cada ente da federação e a
divisão da receita que cabe a união, estado e municípios.
No que se refere aos recursos próprios, a prefeitura tem a competência de cobrar o Imposto
sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre Transmissão de Bens
Intervivos (ITBI) devido quando se vende um imóvel e o Imposto sobre Serviços (ISS), com
exceção de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Esses três são de
competência exclusiva do município cabendo a ele a arrecadação. Também existe a
contribuição do regime próprio de previdência, quando houver.
A Constituição Federal também definiu as formas de contribuição do valor arrecadado pela
união e pelos estados, bem como estabeleceu transferências obrigatórias para as prefeituras.
Entre os impostos de competência da união estão à cota do Imposto de Renda (IR) e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que são reservadas aos municípios. A União
tem que repassar 23,5% do total arrecadado com o IR e o IPI para compor o Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), que por assumir um formato redistributivo entre os entes
da federação tem o cálculo da cota baseado no número de habitantes de cada município.
Além disso, a Constituição determina que 25% do que é arrecadado pelos estados com o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e 50% dos recursos
provenientes do IPVA sejam repassados aos municípios. Os estados também são obrigados
a repassar ¼ dos 10% da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que
recebem da União.
Destacam-se também as transferências voluntárias, por convênios firmados pelo município
com o estado e a União, comuns nas áreas de saúde, saneamento e educação. Alguns
municípios possuem compensações financeiras, destinadas a indenizar a exploração de
recursos naturais, como petróleo, gás natural, água (barragens para geração de energia, por
exemplo) ou minérios. São os royalties e as chamadas participações especiais.
Em 2017, no município de Candeias, 78,7%, da receita orçamentária total eram provenientes
de transferências correntes, ou seja, recursos provenientes da União e, em menor medida,
pelo estado. A receita tributária proveniente de impostos e taxas municipais (IPTU, ITBI e
ISS) correspondia a 4,6% da receita orçamentária total. Isso significa que Candeias possui
uma margem de receita própria, mas também depende de transferências de outras esferas
de governo para compor sua arrecadação.

Arcadis 87

Revisão do plano diretor do município de Candeias – Minas Gerais

Gráfico 5-2 - Receitas Totais do Município de Candeias (%) – 2017

Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Ao observar os principais itens da receita orçamentária do município de Candeias, nota-se
que o principal item de arrecadação foi o recurso do Fundo de Participação dos Municípios FPM (36,6% da receita total), seguido da cota parte do ICMS transferida pelo governo
estadual (16%). As transferências multigovernamentais relativas ao Fundef/Fundeb (9,3% da
receita total), a transferência da união para o Sistema Único de Saúde – SUS (8,7%) e a
receita de contribuição decorrente principalmente da previdência própria (2,9%) significam
percentuais relevantes da receita orçamentária do município. O município também recebe
transferências de compensação financeira pela exploração de recursos naturais equivalentes
a 0,9% da receita total.
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Tabela 5-11 – Distribuição da receita orçamentária Candeias – 2017
Valores (em
R$)

%

Receita orçamentária total

37.734.809,67

100,0

1- Receitas correntes

33.875.839,18

89,8

Receita Tributária

1.717.229,38

4,6

IPTU

426.616,72

1,1

Imposto de renda RF

281.581,68

0,7

ITBI

483.484,87

1,3

ISS

257.738,23

0,7

Taxas

267.807,88

0,7

1.075.491,19

2,9

Receita Patrimonial

835.122,14

2,2

Receita de Serviços

185.312,69

0,5

Receita Transferências Correntes

29.705.388,45

78,7

União

18.247.900,33

48,4

Cota FPM

13.817.143,84

36,6

342.957,71

0,9

3.288.367,56

8,7

SUAS União

320.206,78

0,8

FNDE

446.176,56

1,2

ICMS (União)

33.047,88

0,1

Estadual

7.780.163,25

20,6

Cota ICMS

6.024.360,24

16,0

Cota IPVA

1.296.509,43

3,4

Cota IPI

79.335,99

0,2

Outras Transferências. Estaduais

379.957,59

1,0

3.505.455,91

9,3

Transferências de Convênios

171.868,96

0,5

Outras Receitas Correntes

357.295,33

0,9

3.858.970,49

10,2

Tipo de receita

Receita de Contribuição

Transferências de Compensação financeira pela exploração de
recursos naturais
SUS União

Transferências. Multigovernamentais (inclui Fundef e Fundeb)

2- Receita de Capital

Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2019.

5.3.1.2.

Despesas Municipais

As despesas municipais são formadas pelo conjunto de dispêndios realizados pelos entes
públicos a fim de saldar gastos fixados na lei do orçamento ou em lei especial, visando à
realização e ao funcionamento dos serviços públicos. A despesa faz parte do orçamento e
corresponde às autorizações para gastos com as várias atribuições governamentais
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A seguir é possível visualizar a evolução das despesas orçamentárias de Candeias nos
últimos anos. Entre 2010 e 2017, as despesas orçamentárias passaram de R$ 21.296.502,00
para R$ 33.924.348,49. Entre 2014 e 2016, houve queda gradual das despesas
orçamentárias, porém a mesma voltou a aumentar em 2017.
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Tabela 5-12 - Despesas Orçamentárias do Município de Candeias a Preços Correntes (R$) – 2010-2017
Despesas Orçamentárias - Candeias (Reais)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

21.296.502,00

21.640.832,00

27.011.351,00

25.661.570,60

30.758.327,49

29.057.417,94

28.088.153,47

33.924.348,49

Fonte:

FINBRA

-

Secretaria

do

Tesouro

Nacional,

2010

-

2017.

Elaboração:

ARCADIS,

2019
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Estas despesas são classificadas de acordo com a sua categoria econômica de gasto, que
são basicamente: i) as despesas de custeio/correntes (pessoal, material de consumo e
serviços de terceiros) e ii) as de investimento/capital. As despesas de custeio são
relacionadas à manutenção das atividades e serviços já prestados pelo ente público, já as de
investimento/capital estão relacionados a um incremento da capacidade do ente público em
prestar serviços à população. Em 2017, as despesas correntes representavam 96,1% do
total, enquanto as despesas de capital, que representam a capacidade de investimento
municipal, correspondiam a 3,9% das despesas.
Tabela 5-13 – Despesas Orçamentárias do Município de Candeias – 2017
Despesas Orçamentarias

Valor (R$)

%

Despesas Correntes

32.600.131,02

96,1

Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

19.811.987,45

58,4

Outras Despesas Correntes

12.725.075,53

37,5

Juros e Encargos da Dívida

63.068,04

0,2

1.324.217,47

3,9

Investimentos

692.128,29

2,0

Principal da Dívida Contratual Resgatado

219.360,82

0,6

Outros

412.728,36

1,2

33.924.348,49

100,0

Despesas de Capital

Despesa Total

Fonte: FINBRA - Secretaria do Tesouro Nacional, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2019.

A)

Despesas Correntes

Em 2017, 96,1% das despesas do município de Candeias estava relacionado às despesas
correntes (equivalente a R$ 32.600.131,02), ou seja, despesas de custeio de manutenção
das atividades dos órgãos da administração pública.
Dentre as despesas correntes se destacam as despesas com pessoal e encargos sociais,
correspondente a um montante de R$ 19.811.987,45, representando 58,4% do total das
despesas do município. Esse valor está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101, promulgada em 04 de maio de 2000), que determina que a despesa
total com pessoal, em cada período de apuração não poderá exceder 60% os percentuais da
receita corrente líquida.
A categoria outras despesas correntes corresponderam a 37,5% das despesas totais do
município, ou seja, R$ 12.725.075,53. Tal despesa é composta pelas transferências as
instituições privadas sem fins lucrativos e aplicações diretas. As aplicações diretas são
majoritárias e equivalem aos serviços prestados para administração pública por terceiros. Por
sua vez, os Juros e Encargos da Dívida correspondiam a 0,2%, isto representou o montante
de R$ 63.068,04.

Arcadis 92

Revisão do plano diretor do município de Candeias – Minas Gerais

B)

Despesas de Capital

As despesas de capital representaram 3,9%, correspondente a R$ 1.324.217,47 das
despesas totais do município de Candeias. As despesas de capital consistem em despesas
que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, sendo
composta por investimentos e inversões financeiras. Em 2017, aproximadamente R$
692.128,29 foram investidos em obras e instalações e equipamentos e materiais
permanentes em Candeias. As despesas com a amortização da dívida pública contratual
interna e externa equivaleu ao montante de R$ 219.360,82.
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6. Aspectos Físicos e Ambientais
6.1.

Meio Físico

Este item tem como objetivo apresentar os principais aspectos do meio físico do território de
Candeias, de forma a subsidiar o planejamento e ordenamento territorial deste município e
fazer a primeira aproximação acerca dos processos de meio físico que potencialmente
possam representar situações de risco e/ou degradação ambiental.
Para elaboração deste item foi realizada pesquisa bibliográfica, compreendendo artigos
científicos e teses, assim como documentos e publicações oficiais.
Complementarmente, foi realizado entre os dias 09 e 11 de Abril de 2019, um
reconhecimento de campo expedito, no qual se buscou percorrer a área territorial do
município, permitindo assim a leitura sintética de suas fragilidades, restrições e
potencialidades.
6.1.1.1.

Aspectos Climatológicos

Segundo o Mapa de Clima do Brasil (IBGE, 2002), o município é caracterizado pelo clima
tropical Brasil central, de perfil semi-úmido, que indica 4 a 5 meses de tempo seco. Candeias
está localizada em uma única faixa de temperatura denominada de subquente, a qual indica
uma média de temperatura entre 15 e 18ºC em pelo menos 1 mês do ano (Figura 6-1).
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Figura 6-1 - Mapa de caracterização climática e localização da estação meteorológica
de Divinópolis

Fonte: IBGE, 2002. Elaboração: Arcadis, 2019

A partir de consulta ao sítio eletrônico do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET,
constatou-se que o município de Candeias não possui uma estação meteorológica
automática. No entanto, o município de Divinópolis, localizado a 80 km ao norte e que está na
mesma faixa de clima de Candeias, possui uma estação (código OMN: 83635). Analisando os
dados da estação (série histórica 1981-2010) nota-se um perfil térmico ameno, com
temperaturas médias acima de 17°C durante todo o ano, sendo os meses de Outubro a
Março com as maiores temperaturas (média superior a de 23°C) e os meses de Junho e
Julho com as menores temperaturas (média menor de 19°C).
Com relação à pluviosidade, a precipitação média total anual é superior a 1.500mm. As
chuvas no município são concentradas principalmente nos meses de Novembro a Janeiro,
quando a precipitação média mensal gira em torno dos 300mm. Em contrapartida, nos meses
com menores temperaturas (Junho e Julho) as precipitações também atingem seus níveis
mais baixos, com média mensal de cerca de 10mm. A umidade relativa do ar também sofre
consideráveis alterações nas estações de verão e inverno, oscilando entre 70% e 50%,
respectivamente.
No Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991 a 2012 (UFSC, 2013) foram registradas 5
ocorrências de enxurradas, em 2001, 2002, 2003, 2005 e 2012. Tais ocorrências corroboram
os altos índices pluviométricos que caracterizam a região, podendo também estar associados
a trechos da área urbana onde a impermeabilização ocasionada por construções ou
pavimentações interferiu de maneira substancial na absorção de água pelo solo,
favorecendo, assim, o escoamento superficial das águas pluviais.
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6.1.1.2.

Recursos Hídricos e Acesso à Água

O município de Candeias está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Grande e, dentro
dessa bacia, a área do município compreende duas sub-bacias hidrográficas, a GD2
Vertentes do rio Grande e GD3 Entorno do Lago de Furnas. A maior parte do município,
incluindo a área urbana, está localizada na sub-bacia do Entorno do Reservatório de Furnas,
abrangendo cerca de 76,7% da área total do município. A outra parte, de cerca de 23,3%,
está localizada na sub-bacia das Vertentes do Rio Grande (Rio das Mortes e Rio Jacaré).
Figura 6-2 - Mapa de localização do município de Candeias em relação as Bacias
Hidrográficas

Fonte: IGAM,2019. Elaboração: Arcadis, 2019.
A Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de Furnas (GD3), criada pelo Decreto
42.596 de 23/05/2002, possui área de 16.643 km² e 50 municípios em seu território. A
população total da bacia, segundo o IBGE no censo de 2010, é de 713.279 habitantes, sendo
81,5% residente em área urbana e o restante (18,5%) residente de área rural. A densidade
populacional é de 40,25 hab/km².
Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Entorno do
Reservatório de Furnas, publicado pelo Governo do Estado de Minas Gerais em 2013, o
município de Candeias possui 4 outorgas de direito de uso de água, que utilizam cerca de 80
m³/ano de água bruta. Para a bacia hidrográfica total, o valor é de 135 outorgas de 7626
m³/ano. De outorga de água subterrânea, Candeias possui apenas uma outorga de 0,5
m³/hora, segundo dados do Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM). Das outorgas, o
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abastecimento público é o uso mais relevante de água da bacia, consumindo
aproximadamente 47% da vazão superficial total e 11,5% da vazão subterrânea total. Depois
do abastecimento público, a atividade que mais consome água da bacia em estudo é a
irrigação, com 36,4% da vazão superficial total.
O manual operativo do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Grande
produzido pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2013) apresenta um conjunto abrangente
de ações prioritárias para orientar a gestão da bacia com vista a melhoria da qualidade das
águas e preservação dos recursos hídricos. Deste conjunto destacam-se para a GD3
(Entorno do Lago de Furnas) as seguintes ações:
▪

A regularização dos usuários de recursos hídricos.

▪

Criação de programa de fortalecimento administrativo de outorgas.

▪

Elaborar estudo de modelagem hidrodinâmica e qualidade das águas.

▪

Elaborar estudo de enquadramento dos corpos d´água.

▪

Elaborar estudo de estruturas de barramento para controle de vazão e irrigação.

▪

Implementação de PSA (Pagamento por Serviços Ambientais)

▪

Revisar e atualizar a rede de monitoramento dos recursos hídricos.

▪

Criar grupo de trabalho para definir formato institucional para futura Agência de Bacia.

A Bacia Hidrográfica das Vertentes do Rio Grande (GD2), criada pelo decreto 44.690, de
26/12/2007, possui dois principais rios em sua composição: O rio das Mortes e o rio Jacaré. A
Bacia possui área de 10.540 km² e 42 municípios em seu território. A população total da
bacia, segundo o IBGE no censo de 2010, é de 562.476 habitantes, sendo 88,2% residente
em área urbana e o restante (11,8%) residente de área rural. A densidade populacional é de
54 hab/km². Para a sub-bacia GD2 (Vertentes do Rio Grande/Rio das Mortes e Jacaré)
destacam-se as seguintes ações segundo o mesmo manual operativo:
▪

Implementar dispositivos de desinfeção de águas das vilas e comunidades rurais.

▪

Monitoramento da balneabilidade.

▪

Implementação de dispositivos de drenagem para diminuir o assoreamento nos cursos de
água e combate a erosão em áreas antropizadas.

▪

Levantamento hidrológico e gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos.

▪

Combate a perdas no abastecimento (Avaliação e gerenciamento do estado das redes,
ligações, manutenção e geofonamento)

▪

Complementação das redes de esgotamento sanitário.

▪

Estudo para implementação de aterros sanitários e coleta seletiva.

▪

Preservação da biodiversidade aquática e elaboração de índice de integridade biótica.

▪

Recuperação de áreas degradadas.

▪

Criação de programa de controle da poluição industrial, minerária e de serviços.

▪

Controle do crescimento e da localização das plantações.

▪

Revitalização das nascentes e mata ciliares.

▪

Programa de capacitação e educação hidro ambiental para a população.

▪

Estímulo e desenvolvimento do turismo sustentável.
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▪

Implementação e complementação das redes de esgotamento sanitário para os
municípios da bacia do Rio das Mortes.

▪

Elaborar Planos Municipais de Saneamento.

Os principais corpos d´água presentes em Candeias são o rio Santana no limite norte com os
municípios de Formiga e Camacho e o rio Jacaré (Figura 6-3) que se configura como limite
entre Candeias e Santana do Jacaré, possui enquadramento do tipo Classe 2, isto é,
segundo resolução CONAMA 357/2005, as águas podem ser destinadas ao abastecimento
para consumo humano após tratamento convencional, à proteção das comunidades
aquáticas, à recreação, à irrigação e à aquicultura. A vazão mínima do rio Jacaré, medida no
período de 7 dias com período de recorrência de 10 anos (chamada de Q7,10), é de 10,5 m³/s.
Como a demanda de retirada outorgada é de 0,436 m³/s, o balanço quantitativo indica que
4,13% da água disponível no rio Jacaré já está outorgado. Destacam-se também os
Ribeirões do Garcia, Do Retiro e do Sapé, que nascem na latitude média do município e
correm sentido norte até afluírem no Rio Santana. Na proximidade sul da área urbana o
Córrego Grande flui sentido oeste até confluir-se com o Córrego dos Monteiros e seguir
sentido norte até o Rio Santana.
Figura 6-3 - Mapa de Rede Hidrográfica do Município de Candeias

Fonte: IGAM, 2019. Elaboração: (Arcadis, 2019).

Segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica das Vertentes do Rio
Grande, publicado pelo Governo do Estado de Minas Gerais em 2013, a Q7,10 da bacia
hidrográfica das Vertentes do Rio Grande é de 138 m³/s, com um total demandado outorgado
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de 3,58 m³/s. O balanço quantitativo indica que apenas 2,60% da água disponível
superficialmente na bacia está outorgado. O diagnóstico da qualidade das águas indicou a
presença, em todas as bacias, de parâmetros característicos de poluição orgânica (coliformes
termotolerantes), refletindo assim a falta de tratamento de esgoto na maioria dos municípios
da GD2, associado ao escoamento do chorume proveniente da destinação final inadequada
dos resíduos sólidos urbanos.
A água de abastecimento do município vem da concessionária Companhia de Saneamento
de Minas Gerais – COPASA, enquanto o tratamento de esgoto é realizado diretamente pela
prefeitura do município. De acordo com dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente
(FEAM), acima de 80% do esgoto de Candeias é tratado. Em relação aos resíduos sólidos, o
município de Candeias possui Usinas de Triagem e Compostagem, que separam o material
reciclável do orgânico, destinando-os corretamente. Dados obtidos a partir do Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), que teve o último Diagnóstico dos
Serviços de Águas e Esgotos publicado em 2016, indicam que o índice de atendimento
urbano por rede de água no município é de mais de 90%. Em relação à esgoto, o índice de
atendimento por rede coletora de esgoto está maior que 70%.
A partir de dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e sua base de dados do Sistema de
Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), foram encontrados 9 poços de extração de
água subterrânea cadastrados no município de Candeias. Seis poços estão localizados na
região central do município, próximos ou dentro da área urbana, enquanto o restante está
espalhado ao longo do território municipal. Importante salientar que podem existir poços que
não estão devidamente cadastrados no SIAGAS, portanto o número de poços que realmente
existem no município pode ser maior.

6.2.

Unidades Geoambientais (Geologia, Geomorfologia e Pedologia)

As unidades geoambientais são compreendidas como a parte do geosistema abiótico, ou
seja, associação das variáveis geológicas, geomorfológicas e pedológicas, agrupadas em
compartimentos relativamente homogêneos.
Para elaboração do Mapa de unidades geoambientais no município de Candeias (Figura 6-4),
foi utilizado como base os padrões de relevo, geologia e solos mapeados no Mapa de
Geodiversidade do Estado de Minas Gerais (CPRM, 2010). Para melhor detalhamento das
condições geológicas e pedológicas, foram acrescentadas outras consultas à literatura e
mapeamentos. Sendo assim, as principais unidades identificadas podem ser observadas na
figura a seguir:
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Figura 6-4 - Mapa de Unidades Geoambientais

Fonte: CPRM, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019

6.2.1.1.

Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos

Esta é a classe geoambiental com maior expressividade no território de Candeias.
Concentrada no setor oeste (Figura 6-5), esta área ocupa quase 42% da área total do
município.
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Figura 6-5 - Localização da unidade geoambiental de Domínio de Colinas Dissecadas e
Morros Baixos

Fonte: CPRM, 2010. (Arcadis, 2019).

O relevo presente nesta unidade geoambiental é ondulado a forte ondulado, com formas
relacionadas às colinas dissecadas e morros baixos que apresentam declividade de 8 a 36%
e amplitude de 30 a 80 metros (CPRM, 2010).
O substrato rochoso é diverso. No setor sul e oeste, estão presentes nesta unidade
geoambiental, predominantemente as rochas do Grupo Bambuí, Formação Sete Lagoas
(Calcário calcítico ou calcilutito). Os demais setores desta unidade geoambiental estão sobre
rochas metamórficas das unidades Gnaisse Fernão Dias, Gnaisse Candeias e Gnaisse
Itapecerica (CODEMIG/CPRM, 2014).
A cobertura pedológica presente nesta unidade geoambiental é composta
predominantemente por perfis de Latossolos caracterizados por horizonte diagnóstico B
latossólico, em seguida de qualquer tipo de horizonte A, com pouco ou nulo aumento de
argila na mudança de horizonte (EMBRAPA , 2006). Nas áreas de limite leste da unidade
geoambiental pode-se encontrar predominantemente os Latossolos de subordem VermelhoAmarelos, já nos demais setores (oeste, norte e sul) se encontra principalmente a subordem
Vermelhos (CPRM/ERJ, 2009). No caráter pedológico regional, a diferenciação das
subordens é de extrema importância uma vez que determina uma mudança significativa do
ponto de vista da erodibilidade deles. Latossolos Vermelhos possuem muito baixo grau de
erodibilidade, por outro lado, os Latossolos Vermelho-Amarelos possuem médio grau de
erodibilidade (Ross, 2011), evidenciando, assim, uma maior propensão a processos erosivos
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nos setores onde estão associados às altas declividades e formas côncavas em setores de
vertente.
Na porção centro-sul desta unidade geoambiental, bem como nos setores de maior
declividade, podem ser encontrados perfis de solos rasos e pouco profundos, representados
pelos Cambissolos (CPRM/ERJ, 2009), que são caracterizados pelo horizonte diagnóstico, B
incipiente, subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que não se enquadre
nos padrões de outras classes (EMBRAPA , 2006). Considerando que estes solos são
caracterizados por alta erodibilidade (Ross, 2011), estão propensos a sofrer com processos
erosivos lineares.
Considerando, então, as características físicas desta geounidade, sua fragilidade potencial é
considerada MÉDIA.
6.2.1.2.

Domínio de Morros e de Serras Baixas

A unidade geoambiental de Domínio de Morros e de Serras Baixas representa cerca de 56%
do território de Candeias, concentrando-se em toda a porção leste do município (Figura 6-6).
Figura 6-6 - Localização da unidade geoambiental de Domínio de Morros e Serras
Baixas

Fonte: CPRM, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.

O relevo forte ondulado a montanhoso presente nestas áreas apresenta declividade de 26 a
70% e amplitude de 80 a 200m. A geologia presente nesta unidade geoambiental é composta
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por embasamento cristalino, majoritariamente da unidade do Gnaisse Candeias, porém, com
presença de setores da unidade Gnaisse Fernão Dias. Existem pontos de relevo residual no
setor sul desta unidade geoambiental, que estão associados a rochas do tipo Quartzitos com
presença de Silimanita (CPRM, 2010).
A associação pedológica que recobre a maior parte desta unidade geoambiental é a
representada predominantemente por Latossolos Vermelho-Amarelos (CPRM/ERJ, 2009).
Estas áreas estão localizadas em todo o perfil central da unidade geoambiental e em diversos
outros setores. Na zona sul desta unidade é possível identificar como elemento principal os
Argissolos Vermelho-Amarelos. Estes solos com textura média a argilosa, possuem mudança
textural entre horizontes, com concentração subperficial de argila dificultando a drenagem de
água em curto período de tempo, sendo assim, estas características podem potencializar
movimentos de massa em eventos extremos de elevadas precipitações. Além disso, estes
são solos de Médio Grau de erodibilidade (Ross, 2011), e quando associado a relevos tal
como o presente nesta unidade, podem sofrer com processos erosivos lineares. Podem ainda
ser encontrados, principalmente no setor norte desta unidade geoambiental, em posições de
maior declividade, associações pedológicas com presença de perfis de solos rasos e pouco
evoluído representados pelos já descritos anteriormente, Cambissolos.
Devido às suas condições de relevo e solos, esta é a unidade geoambiental que mais
necessita de atenção no ordenamento territorial no município de Candeias.
Considerando, então, as características físicas desta geounidade, sua fragilidade potencial é
considerada ALTA.
6.2.1.3.

Planícies Fluviais ou flúvio-lacustres

Esta unidade geoambiental é que possui menor expressividade territorial, ocupando cerca de
2% do município de Candeias. Localiza-se na porção noroeste e está associado as áreas de
planícies rio Santana (Figura 6-7).
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Figura 6-7 - Localização da unidade geoambiental de Planícies Fluviais ou flúviolacustres

Fonte: CPRM, 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.

O relevo plano a suave ondulado, presente nas áreas desta unidade geoambiental, possui
declividade de 0 a 5% em amplitudes próximas de 0m (CPRM, 2010). São, portanto, locais
com potencial de inundações periódicas.
As áreas mais próximas ao curso de água do rio Santana estão sobre depósitos aluviais de
sedimentos clásticos inconsolidados do Quartenário (CODEMIG/CPRM, 2014). Ainda é
possível observar, sobre as áreas mais afastadas do curso de água, nas vertentes em
direção a unidade de Colinas Dissecadas e Morros Baixos, a presença das já descritas
rochas da unidade Gnaisse Itapecerica a leste e Grupo Bambuí a oeste.
A cobertura pedológica presente principalmente na parte leste (associados aos materiais do
embasamento cristalino) nesta unidade é composta principalmente pelos solos já tratados
anteriormente, Latossolos Vermelhos (CPRM/ERJ, 2009). Na porção oeste podem ser
encontrados predomínio dos Argissolos Vermelho-Amarelos que possuem maior grau de
erodibilidade em relação aos Latossolos (Ross, 2011). Apesar de os mapeamentos oficiais
utilizados neste diagnostico não apontarem a presença de solos hidromórficos, é possível sua
ocorrência em função das condições que caracterizam as áreas que compõem esta unidade.
Considerando, então, as características físicas desta geounidade, sua fragilidade potencial é
considerada ALTA devido processos de inundação ou enchentes.
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6.3.

Suscetibilidade à erosão e movimentos de massa e inundação

A suscetibilidade à erosão e movimentos de massa em Candeias foi determinada a partir da
metodologia preconizada por Ross (2012), a qual consiste na análise conjunta de atributos do
relevo.
Assim, com base na rugosidade topográfica do relevo, dada pelo cruzamento da declividade
do relevo com as formas de vertentes, obtém-se o mapa de suscetibilidade à erosão e
movimentos de massa.
Os intervalos de classes de declividade utilizados na metodologia são aqueles consagrados
por estudos de Capacidade de Uso/Aptidão Agrícola, associados com os conhecidos como
críticos dentro da geotecnia, que indicam riscos de processos erosivos e
escorregamentos/deslizamentos. As classes de declividade definidas são apresentadas na
tabela a seguir.
Tabela 6-1 – Classes de declividade e seus respectivos graus de fragilidade.
Classe

Grau de Fragilidade

< 15%

Baixo (1)

15 a 30%

Médio (2)

>30%

Alto (3)

Fonte: Adaptado de ROSS, 2012. Elaboração: Arcadis, 2019.

As formas das vertentes presentes no ambiente foram mapeadas a partir de sua curvatura
horizontal. Salienta-se que a curvatura de vertente é fator condicionante na erosividade
(capacidade potencial de desencadear processos erosivos) das águas pluviais, uma vez que
condicionam a convergência/divergência de fluxos de escoamento superficial, sendo
classificadas, então, em três tipos conforme sua influência no escoamento: convexa, retilínea
e côncava.
Dessa forma, as formas de vertente foram classificadas como:
Tabela 6-2 – Tipos de vertentes em função da curvatura horizontal.
Curvatura Horizontal

Grau de Fragilidade

Convexa

Baixo (1)

Retilínea

Médio (2)

Côncava

Alto (4)

Fonte: Ross, 2012. Elaboração: Arcadis, 2019.

Dessa forma, a matriz, apresentada a seguir foi organizada com o objetivo de ilustrar a
intersecção da declividade com as formas de vertente, que resultou na classificação do mapa
geomorfológico.
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Figura 6-8 – Matriz de Suscetibilidade à Erosão / Movimentos de Massa

Elaboração: Arcadis, 2019.

A partir do mapeamento de suscetibilidade para o município de Candeias e em especial em
relação ao perímetro urbano disposto a seguir, foram obtidos os seguintes resultados:
Figura 6-9 - Relação do perímetro urbano com a suscetibilidade à movimentos
gravitacionais de massa

Fonte: Prefeitura Municipal, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019.
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6.3.1.1.

Alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa

As áreas com alta suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa no
município de Candeias são expressivas e ocupam cerca de 13% do território municipal,
estando presente em todas as regiões, porém, de forma mais concentrada em toda a porção
leste.
Podem ser observados nestas áreas, vertentes com setores variando em forma retilínea com
altas declividades ou formas côncavas em média e alta declividade.
Na mancha urbana do município de Candeias possui muitos setores com Alta suscetibilidade
à erosão e/ou movimentos gravitacionais de massa (Figura 9), necessitando de atenção
especial para o direcionando urbanístico adequado nos terrenos ainda não ocupados na
região leste, próximo à rua Sebastião Guimarães e avaliação de possíveis setores de risco,
paralelos a rua Tamôios, em setores de na média vertente. Além disso, na área de expansão
urbana, pode-se observar diversos outros setores nesta classe de suscetibilidade, com maior
expressão nas vertentes a sul da área que compreende a Usina de Triagem e Compostagem.
6.3.1.2.

Média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa

As áreas de média suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa ocupam
cerca de 26% do território de Candeias e estão homogeneamente espalhadas em todas
regiões, com maior concentração na porção leste.
Estas são áreas configuradas a partir da associação de formas côncavas em setores de baixa
declividade, formas convexas em setores de alta declividade ou setores retilíneos sobre
terrenos de média declividade.
Na mancha urbana, a média suscetibilidade à erosão está ligada a setores de vertentes mais
inclinadas as presentes paralelamente à esquerda e a direita da avenida Dezessete de
Dezembro, bem como vertentes que seguem para várzeas e corpos d’água (Figuras 6-9). Na
área de expansão urbana esta classe de suscetibilidade está amplamente distribuída em
diversos setores, especialmente nas porções sudeste e norte.
6.3.1.3.

Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa

Mesmo diante dos cenários anteriormente descritos, a maior parte do município está sobre
terrenos de Baixa suscetibilidade à erosão e movimentos gravitacionais de massa (cerca de
60% do território), concentrando-se principalmente na região oeste do município.
Estas áreas estão em setores convexos de vertentes com baixas e médias declividades, ou
setores retilíneos em baixa declividade. Estas condições de forma e declividade não priorizam
espacialmente a concentração de fluxos superficiais e subsuperficiais, estando mais
associadas à dispersão dos fluxos de água pluviais, podendo assim, de maneira menos
intensa, favorecer processos de erosões laminares e perda de solo. Estas premissas são
importantes para evidenciar que apesar destas áreas não possuírem Alto Grau de
suscetibilidade, podem ocasionar inconvenientes de perda de solo devido manejo indevido
sobre relevo plano a convexo.
Mesmo com muitos setores com média e alta suscetibilidade à erosão (conforme tratado nos
parágrafos anteriores), a maior parte da mancha urbana de Candeias ainda está inserida
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sobre terrenos de baixa suscetibilidade (Figura 11), associado aos setores menos declivosos
ou de formas menos suscetíveis. Nos setores de possível expansão urbana está sobre as
mesmas condições, apresentando uma maior expressividade, porém, no eixo sul e extremo
sudoeste.

6.4.

Aptidão Agrícola

Para a caracterização da aptidão agrícola do município, utilizou-se como base o Mapeamento
de Solos e Aptidão Agrícola das Terras do Estado de Minas Gerais (EMBRAPA, 2004).
Neste trabalho, foi considerada a metodologia preconizada por RAMALHO FILHO & BEEK
(1995), a qual orienta a avaliação da aptidão agrícola das terras com base nos vários
atributos das terras. Não se trata de um guia para obtenção do máximo benefício das terras,
mas sim de uma orientação de como devem ser usados seus recursos.
A avaliação da aptidão agrícola nesta metodologia consiste, em síntese, no enquadramento
das terras dentro de seis grupos, buscando-se avaliar as condições agrícolas de cada
unidade de mapeamento de solo e os tipos de utilização recomendados. Os grupos 1, 2 e 3
referem-se à utilização das terras para lavoura, ao passo que o grupo 4 refere-se à pastagem
plantada, grupo 5 à silvicultura ou pastagem natural e grupo 6 à ausência de aptidão agrícola.
Esta metodologia leva em consideração também três tipos de manejos, a saber:
▪

Nível de manejo A (baixo nível tecnológico, primitivo), caracterizado por pouca
aplicação de capital para manejo, melhoramento e conservação das condições das
terras e das lavouras. As práticas agrícolas são fundamentadas em trabalho braçal,
tração animal e implementos agrícolas simples.

▪

Nível de manejo B (nível tecnológico médio, pouco desenvolvido), o qual se baseia
em modesta aplicação de capital e de resultados de pesquisas para manejo,
melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas
agrícolas neste nível de manejo incluem calagem e adubação com NPK, tratamentos
fitossanitários simples e mecanização com base na tração animal, ou na tração
motorizada, apenas para desbravamento e preparo inicial do solo.

▪

Nível de manejo C (alto nível tecnológico, desenvolvido), no qual é considerada a
intensa aplicação de capital e de resultados de pesquisa, com a moto-mecanização
presente nas diversas fases das operações agrícolas.

Por fim, considera a classe de aptidão, as quais se dividem em:
▪

Boa: poucas restrições que não reduzem significativamente a produtividade, nem
aumentam a relação custo/benefício e a utilização de insumos acima de um nível
aceitável;

▪

Regular: as limitações reduzem a produtividade ou os benefícios e eleva a
necessidade do uso das terras. As terras da classe de aptidão restrita apresentam
limitações que reduzem a produtividade ou os benefícios, elevando a necessidade de
insumos, de forma a aumentar as vantagens globais a serem obtidas do uso;

▪

Restrita: terras que apresentam limitações fortes para a produção sustentada de um
determinado tipo de utilização, observando as condições do manejo considerado.
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Essas limitações reduzem mais ainda a produtividade ou os benefícios, ou então
aumentam a necessidade de insumos;
▪

Inapta: terras que apresentam condições que parecem excluir a produção sustentada
de qualquer uso agrícola.

Sendo assim, são sistematizados na tabela a seguir os tipos de utilização das terras levandose em consideração a aptidão agrícola e o nível de manejo.
Tabela 6-3 – Tipos de Utilização da terra
TIPOS DE UTILIZAÇÃO
PASTAGEM
PLANTADA

SILVICULTURA

PASTAGEM
NATURAL

NÍVEL DE MANEJO B

NÍVEL DE MANEJO
B

NÍVEL DE MANEJO B

LAVOURAS
CLASSE DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA

NÍVEL DE
MANEJO
A

B

C

BOA

A

B

C

P

S

N

REGULAR

a

b

c

p

s

n

RESTRITA

(a)

(b)

(c)

(p)

(s)

(n)

INAPTA

-

-

-

-

-

-

Fonte: RAMALHO & BEEK (1995)

Com base nessa abordagem, as terras foram concatenadas em grupos, conforme a seguir:
▪

Grupo 1: aptidão agrícola BOA em pelo menos um dos níveis de manejo;

▪

Grupo 2: aptidão agrícola REGULAR em pelo menos um dos níveis de manejo;

▪

Grupo 3: apitidão agrícola RESTRITA para lavouras em pelo menos um dos níveis de
manejo;

▪

Grupo 4: apitidão BOA, REGULAR ou RESTRITA para pastagem plantada;

▪

Grupo 5: aptidão BOA, REGULAR ou RESTRITA para silvicultura e/ou pastagem natural;

▪

Grupo 6: SEM aptidão para uso agrícola

No município de Candeias estão presentes 4 Grupos distintos do ponto de vista da aptidão
agrícola (Figura 6-10, a seguir).
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Figura 6-10 - Mapa de aptidão agrícola do município de Candeias

Fonte: EMBRAPA, 2005. Elaboração: Arcadis, 2019
A maior representatividade compreende o Grupo 2, ocupando quase 43% do território
municipal, concentrando-se na porção oeste do município e uma pequena área no limite
leste. Estes terrenos estão majoritariamente com restrição para os três níveis de manejo e em
alguns setores com aptidão regular para o nível B de manejo. O segundo maior Grupo em
extensão territorial (cerca de 42%), é do tipo 3 e encontra-se na porção centro/leste do
município. Os na porção norte deste Grupo possuem restrição para os três níveis de manejo
e os da porção sul são inaptos para o nível C de manejo e restrito para A e B. O Grupo 4,
ocupa cerca de 10% do território municipal e localiza-se no limite norte de Candeias com os
municípios de Camacho e Formiga. Estes terrenos possuem aptidão restrita para pastagem
plantada. Por último, o Grupo 5, localizado no limite leste de Candeias, ocupa
aproximadamente 5% do município e possui aptidão regular para Silvicultura.

6.5.
6.5.1.1.

Áreas Legalmente Protegidas
Considerações Iniciais e Metodológicas

Este item tem como objetivo apresentar e caracterizar sucintamente as principais áreas
protegidas inseridas no território do município de Candeias, focando principalmente na
conservação dos recursos naturais e ambientais aliada a estratégias futuras de
desenvolvimento e ordenamento municipal.
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Neste sentido priorizou-se o entendimento geral da situação atual destes espaços de modo a
compreender as principais características da gestão e administração, bem como pressões e
impactos decorrentes da apropriação do espaço pelos atores sociais presentes visando o
planejamento ambiental e territorial do município.
Para elaboração deste item foi realizada pesquisa bibliográfica, compreendendo documentos
oficiais, artigos científicos e teses.
É importante ressaltar que a inserção de espaços protegidos em Candeias confere
particularidades ao município, uma vez que apresentam restrições, em maior ou menor grau,
na utilização dos recursos ambientais e uso/ocupação da terra, influenciando diretamente os
sistemas socioeconômicos existentes e o ordenamento territorial.
A seguir são caracterizadas as áreas legalmente protegidas identificadas.
6.5.1.2.

Caracterização de Unidades de Conservação

Uma forma de efetivar a proteção da biodiversidade é por meio do estabelecimento de
unidades de conservação (UCs), que podem ser de diferentes categorias e com diferentes
níveis de restrições de uso, considerando os diferentes objetivos de conservação de cada
área protegida.
Sendo assim, as unidades de conservação podem ser descritas como espaços territoriais,
com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade
de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e
ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio
biológico existente (ICMBIO, 2018). São divididas em dois grupos principais, quais sejam:
Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável.
Não foram identificadas, no município de Candeias, unidades de conservação de esfera
Federal, Estadual ou Municipal, bem como unidades de conservação particulares
cadastradas.
6.5.1.3.

Caracterização de Cavidades e Potencial Espeleológico

Este item tem como objetivo a caracterização do potencial de ocorrência de cavidades
naturais subterrâneas no município de Candeias.
Para tanto, foi realizado levantamento das informações sobre a Potencialidade e Ocorrência
Espeleológica, por meio de consulta às bases de dados georreferenciados do Centro
Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) ligado ao Instituto Chico
Mendes (ICMBio). Especificamente foram consultados o Cadastro Nacional de Informações
Espeleológicas (ocorrência de cavernas) e o Mapa de Potencialidade de Ocorrência de
Cavernas (2012).
As cavidades naturais subterrâneas são consideradas bens da União, conforme art. 20 da
Constituição Federal de 1988. A defesa desse bem é regida pelo Decreto da Presidência da
República 99.556 de 1º de outubro de 1990 (alterado pelo Decreto da Presidência da
República 6.640 de 07 de novembro de 2008), que define, em seu artigo 1º, que as cavidades
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naturais subterrâneas existentes no território nacional deverão ser protegidas, de modo a
permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho
espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo. O Mapa de Potencialidade de
Cavernas do Brasil (CECAV, 2012), tem como base metodológica a associação dos tipos de
rocha e suas características em relação à potencialidade de ocorrência de cavernas com a
frequência de ocorrências de cavidades já conhecidas, categorizando assim, cinco classes de
grau de potencialidade (Tabela 6-4).
Tabela 6-4– Grau de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil de acordo com
a litologia
Litotipo
Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação ferrífera
bandada, Itabirito e Jaspilito
Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga.

Grau de Potencialidade
Muito Alto
Alto

Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito, Grauvaca,
Metaconglomerado, Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, Milonito,
Quartzito, Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha calci-silicática, Siltito e
Xisto.

Médio

Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito,
Diabasio, Diamictito, Enderbito, Gabro, Gnaisse, Granito,
Granitóide, Granodiorito, Hornfels, Kinzigito, Komatito, Laterita,
Metachert, Migmatito, Monzogranito, Olivina gabro, Ortoanfibolito,
Sienito, Sienogranito, Tonalito, Trondhjemito, entre outros litotipos.

Baixo

Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e outros
sedimentos.

Ocorrência Improvável

Fonte: CECAV, 2012. Elaboração Arcadis, 2019

Segundo este mapeamento (Mapa 6-1), praticamente todo o território do município de
Candeias é caracterizado com baixo potencial a cavidades (CECAV, 2012). Ainda assim,
estão registradas 22 cavidades no município (CANIE, 2018). Estas incompatibilidades entre o
potencial e a ocorrência real de cavidades ocorre, provavelmente, em função da escala de
pouco detalhe na qual foi elaborado o mapa de potencial de cavernas no Brasil.
Tal situação é corroborada ao sobrepor as cavidades registradas ao mapeamento geológico
de maior detalhe (CODEMIG/CPRM, 2014). Observa-se, assim, a ocorrência de litofácies de
calcário da Formação Sete Lagoas pertencente ao Subgrupo Paraopeba do Grupo Bambuí,
amplamente conhecido na literatura por sua potencialidade a relevo de feições cársticas, as
quais apresentam condições propícias para o desenvolvimento de cavidades
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Mapa 6-1 – Potencial de Cavidades no Município de Candeias

Fonte: (CECAV, 2012). Elaboração: Arcadis, 2019.
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Tabela 6-5 – Área municipal em relação ao Grau de potencialidade de cavidades.
Grau de Potencialidade

Área emersa do município por Classe na Faixa de Domínio (%)

Ocorrência Improvável

2%

Baixo

98%

Médio

0%

Alto

0%

Muito Alto

0%

Elaboração: Arcadis, 2018.

6.6.

Caracterização de Áreas de Preservação Permanente (APP)

De acordo com a Lei nº 12.651/2012, as Áreas Legalmente Protegidas – APPs se configuram
em uma “...área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas”..
Sendo assim, tomando como base a referida Lei, foram delimitadas para o presente trabalho
as seguintes APPs:
▪

as faixas marginais de cursos d’água naturais;

▪

as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes;

▪

as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem
por cento) na linha de maior declive;

▪

os topos de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem)
metros e inclinação média maior que 25º;

▪

as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação;

As faixas marginais de cursos d’água naturais e entorno das nascentes e dos olhos d’água
perenes foram delimitadas a partir da base hidrográfica digitalizada disponível para o
município, com auxílio de software de Sistema de Informações Geográficas (ArcGis 10.5).
Para a delimitação das APPs relacionadas a declividades superiores a 45º, topo de morros,
montes, montanhas e serras e áreas em altitude superior a 1.800 metros, fez-se uso de
curvas de nível de equidistância de 12 metros, as quais foram extraídas de imagens do
satélite ALOS (sigla para Advanced Land Observing Satellite), a partir da utilização de
software de geoprocessamento (ArcGis 10.5).
No município de Candeias foram identificadas 7716,69 ha de Áreas de Preservação
Permanente (APP), correspondendo a cerca de 11% do território municipal (Mapa 6-2). Na
tabela a seguir, são mostradas as classes de APPs e o uso do solo associado em cada uma
delas.
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Tabela 6-6 - Relação de Uso do Solo por classe de Áreas de Preservação Permanente
USO DO SOLO EM APP (ha)
CANDEIAS

Curso
d'água
Classe
de APP

Nascentes
Total

Elaboração:

Cobertura
Vegetal

Massa
d'água

Cultivo

Pasto/Campo
Antrópico

Área
Urbana

Área
Alagada/Brejosa

Silvicultura

Total por
classe de
APP

% por classe
de APP

1217,87

151,40

176,47

4853,61

11,53

102,91

20,26

6534,05

96,18

58,89

0,01

10,12

187,8

0,38

0,00

1,84

259,04

3,81

1276,76

151,41

186,59

5041,41

11,91

102,91

22,10

6.793,09

100

Arcadis,

2019
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Mapa 6-2 – Áreas de Preservação Permanente no município de Candeias

Fonte: Arcadis, 2019
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6.6.1.1.

Faixas marginais de cursos d’água naturais

A principal classe de Área de Preservação Permanente (APP), correspondendo a cerca de
96% de todas essas áreas presente no município de Candeias, é representada por áreas de
cursos d´água e estão amplamente distribuídas em todo o território municipal. Nestas áreas,
o uso do solo predominante está associado a Pasto/Campo Antrópico (aproximadamente
74%), o que pode potencializar processos erosivos nas margens de cursos d´ água e
consequentemente assoreamento dos mesmos cursos. As Coberturas Vegetais, como uso do
solo predominante, correspondem a cerca de 19% das APPs de cursos d´água e são as
áreas de maior proteção do ponto de vista das classes de uso do solo nestas áreas. Os 11,53
ha destas áreas de APP de cursos de água que o mapeamento de uso do solo apresenta em
Área Urbana estão majoritariamente localizados no perfil noroeste – sudeste no limite da
mancha urbana, bem como, em setores da região sul da mesma mancha urbana consolidada
da sede municipal.
Existem ainda em menor quantidade, uma área de 176,47 ha (que corresponde a cerca de
3% das APPs nesta classe) sobre terrenos com Cultivo, sendo assim necessário, uma
atenção especial quanto ao manejo destas lavouras, que podem (dependendo das técnicas
utilizadas) potencializar processos erosivos e de perda de solos e o risco à contaminação dos
cursos d´água em decorrência da utilização de agrotóxicos. Existem ainda parte destas
APPs, em áreas de menor expressão como Massa d´água (cerca de 2% das áreas de APPs
de corpos d´água), Área Alagada/Brejosa (também cerca de 2%) e Silvicultura (área inferior a
1% desta classe de APP).

6.7.

Áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes

A segunda classe de APP presente no município de Candeias é referente a nascentes (3,8%
das áreas de APPs de Candeias) estando amplamente distribuída no território municipal.
Nestes setores, o uso do solo predominante (cerca de 72% desta classe de APP) também é
de Pasto e/ou Campo antrópico, o que compromete do ponto de vista da conservação estas
nascentes, devido a potencialidade à processos, por exemplo, de assoreamento e erosão.
Cerca de 23% das áreas presentes nesta classe de APP (58,89 ha) possuem como uso do
solo as Coberturas Vegetais, sendo assim, preservando estas nascentes e os terrenos de
vertentes íngremes que as circundam, garantindo maior estabilidade geotécnica relação ao
uso anteriormente descrito. Sobre áreas de APP de nascentes existem 10,12 ha com Cultivos
onde apresentam as mesmas fragilidades descritas na classe de APP anterior. A Silvicultura
ocupa 1,84 ha das áreas de APP de nascentes em Candeias, representando menos de 1%
no âmbito total das APPs desta classe, assim como as áreas quase que imperceptíveis de
Massa d´água e Área Alagada/Brejo. Pequenas áreas na região sul da área urbana sede do
município possuem cerca de 0,38 ha em terrenos de APP de nascente. Apesar destas serem
áreas pequenas quando comparadas a totalidade de APPs desta classe, possuem papel
significativo na fragilidade que se encontram devido a pressão da mancha urbana
ocasionando assoreamento e aterramento das nascentes. Além disso, nestas áreas, existem
um alto potencial de contaminação, tanto das nascentes ali presentes, como dos cursos
d´água que seguem a partir destas nascentes.
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6.7.1.1.

Contexto Arqueológico

O Patrimônio Cultural, no qual se insere o patrimônio arqueológico, está protegido pela
legislação brasileira, conforme determinam a Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988
(Art. 20º e Art. 216º) e a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961.
Segundo o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA (IPHAN, 2018), até o ano de
2018, não existia o registro de nenhum Sítio Arqueológico no município de Candeias. Esta
ausência de registros não anula a possibilidade de descobertas arqueológicas futuras, já que
o município está relativamente próximo dos municípios de Pains, Formiga e Córrego Fundo,
os quais fazem parte da Província Cárstica do Alto São Francisco, que é uma área de grande
importância que começou a ser delimitada em 1999 por guardar vestígios arqueológicos de
culturas pré-históricas (Júnior, 2006).

Arcadis 118

Revisão do plano diretor do município de Candeias – Minas Gerais

7. Uso e Ocupação do Território
7.1.

Considerações Iniciais

A análise das transformações do uso e ocupação do solo permite compreender a forma, o
ritmo e a intensidade de como as atividades humanas se desenvolvem em um determinado
território e como estão contribuindo para sua condição ambiental.
Segundo dados do IBGE, o município de Candeias totalizou, em 2010, uma população de
14.595 habitantes. Por meio da interpretação de imagens de satélite e pelo levantamento
realizado em campo foi possível compreender a distribuição dessa população no território,
assim como suas formas de uso (atividades) e ocupação deste território.

7.2.

Considerações Metodológicas

Para compor a caracterização do uso e da ocupação do solo, bem como sua distribuição
espacial, foi utilizada metodologia que comporta as seguintes etapas sequenciais:
▪

Análise preliminar por meio de imagens de satélite;

▪

Mapeamento digital preliminar do uso e ocupação do solo;

▪

Visita de campo; e,

▪

Elaboração de relatório descritivo.

A primeira etapa consistiu na observação dos aspectos da área estudada juntamente com o
levantamento de dados secundários que propiciaram uma melhor classificação das tipologias
de uso, das formas de apropriação territorial e, por fim, da predominância e diversidade de
determinados padrões contidos na área do município.
Foram utilizadas duas fontes de dados distintas para tal análise. Para a área territorial do
município como um todo, fez-se uso das imagens do satélite LANDSAT 8, com a seleção de
cenas recentes e com baixa cobertura de nuvens. Para o perímetro urbano, no entanto, foi
realizado um mapeamento específico e mais detalhado, utilizando-se imagens de satélite
disponibilizadas pelo software Google Earth. Em função desse detalhamento, para o
perímetro o urbano tem-se uma maior precisão na identificação das classes e em seus
respectivos quantitativos (informados em hectares (ha) ao longo do texto).
Destaca-se também que o mapeamento apresentado para o perímetro urbano compreende a
mancha urbana, áreas de baixa ocupação e áreas não ocupadas, ao passo que no uso e
ocupação municipal a tipologia Área Urbana considera apenas a mancha urbana.
Para o mapeamento de uso e ocupação do solo urbano foi utilizada a técnica da
fotointerpretação das imagens orbitais mencionadas. Essa técnica consiste na identificação
visual das homogeneidades espaciais das ocorrências e tipologias, e do resumo destas áreas
em categorias de uso.
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No mapeamento do uso do solo rural, por sua vez, foi utilizada a técnica de classificação
supervisionada, a qual consiste em obtenção de amostras das tipologias identificadas nas
imagens e replicadas através de algoritmos específicos para as demais áreas da imagem.
Ambas as técnicas foram aplicadas utilizando o software de cartografia digital ArcGis 10.5,
obtendo-se como produto uma base cartográfica digital vetorial adequada a escala de
1:25.000 para o mapeamento urbano e 1:50.000 para o mapeamento rural.
As informações obtidas no mapeamento preliminar foram checadas em campo no período de
09 a 11 de Abril de 2019, quando a equipe técnica percorreu algumas áreas de interesse com
apoio de profissionais da prefeitura, material cartográfico impresso e aparelho receptor de
sinal GPS e uso de câmera fotográfica digital. Após a checagem de campo foi possível validar
e retificar os resultados obtidos com o mapeamento preliminar, além de estabelecer os
ajustes nas classes de uso e ocupação do solo a serem adotadas no mapeamento.
A partir da finalização do Mapa de Uso e Ocupação do Solo, foi elaborado um banco de
dados com arquivos vetoriais e cálculos de áreas. De posse desse material o presente
relatório descritivo foi elaborado.

7.3.

Categorias do Uso e Ocupação do solo municipal

Aplicando a metodologia de caracterização do uso e da ocupação do solo, foram identificadas
no município cinco tipologias de uso e ocupação, de acordo com a descrição a seguir:
▪

Cobertura Vegetal: áreas com predomínio de remanescentes de vegetação, nativa ou
em diferentes estágios de regeneração, densidade e fitofisionomias.

▪

Massa d'água: corpos d’água como rios, igarapés, açudes, represas, lagos, entre outros
que possam ser interpretados na imagem de satélite;

▪

Cultivo: áreas destinadas ao cultivo de produtos agrícolas variados;

▪

Pasto/Campo Antrópico: áreas com predomínio de vegetação rasteira para atividades
pecuárias ou áreas modificadas pela atividade humana sem destinação aparente;

▪

Área Urbana: área com predomínio de edificações, arruamento bem definido e solo
impermeabilizado;

▪

Área Alagada/Brejosa: porções de terra que, devido às características do relevo,
apresentam solo encharcado.

▪

Silvicultura: áreas destinadas ao cultivo de eucalipto para uso comercial do material
lenhoso produzido;

De acordo com as informações já salientadas neste relatório, o município de Candeias possuí
14.595 habitantes, dos quais 10.206 residem na área urbana e 4.389 habitantes no perímetro
rural (IBGE, 2010).
Em relação à utilização do solo, o município de Candeias possui 71.994,07 hectares, dos
quais 50.538,41 hectares (maior parte de seu território, representando 70,19%) são cobertos
por pastos ou campos antrópicos; 12.505,15 hectares (17,36%) são cobertos por Cobertura
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Vegetal21; 6.935,90 hectares (9,63%) caracterizados por áreas destinadas ao cultivo (café,
milho, soja); na sequência, o município apresenta 557,75 hectares (0,77%) marcados por
áreas de massa d’água; apenas 311,04 hectares (0,43%) do território são compostos por
área urbana; 610,30 hectares (0,84%) representam áreas alagadas ou brejosas; 535,52
hectares (0,74%) são destinadas à Silvicultura. Tais dados são melhor ilustrados na tabela,
gráfico e mapa sequêntes.
Tabela 7-1 – Uso do Solo Municipal - município de Candeias – 2018
Classe

Área (ha)

%

12.505,15

17,36

557,75

0,77

Cultivo

6.935,90

9,63

Pasto/Campo Antrópico

50.538,41

70,19

Área Urbana

311,04

0,43

Área Alagada/Brejosa

610,30

0,84

Silvicultura

535,52

0,74

71.994,07

100

Cobertura Vegetal
Massa d'água

Total

Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019; e LANDSAT8. Elaboração: Arcadis, 2019.

Gráfico 7-1 - Uso do Solo Municipal - Candeias (%)
0,43%
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Área Urbana

Área Alagada/Brejosa

Silvicultura

Pasto/Campo Antrópico

Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019; e LANDSAT8. Elaboração: Arcadis, 2019.

21

Caracterizada por pequenos vestígios de área verde dispersos em todo o território. O município não possuí a demarcação de

unidades de conservação ou áreas prioritárias para conservação de biodiversidade.
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Em acréscimo aos dados disponibilizados, o mapa Uso do Solo Municipal ilustra a
espacialização destas áreas, revelando a predominância das áreas de pasto ou campos
antrópicos.
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Mapa 7-1 – Uso e Ocupação do Solo no município de Candeias

Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019; e LANDSAT8. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Em relação à cobertura Vegetal, o município de Candeias possuí 7716,69 ha de Áreas de
Preservação Permanente (APP), correspondendo a cerca de 11% do território municipal.
A principal classe de Área de Preservação Permanente (APP), é representada por áreas de
cursos d´água sendo amplamente distribuídas em todo o território municipal (cobrindo cerca
de 96% do território). Conforme descrito no tópico Aspectos Físicos e Ambientais, nestas
áreas, o uso do solo está associado a Pasto/Campo Antrópico, o que pode potencializar
processos erosivos nas margens de cursos d´água e consequentemente assoreamento dos
mesmos cursos. Na área urbana, tais áreas estão majoritariamente localizadas no perfil
noroeste – sudeste no limite da mancha urbana, bem como, em setores da região sul da
mesma mancha urbana consolidada da sede municipal.
A segunda classe de APP presente no município de Candeias é referente a nascentes (3,8%
das áreas de APPs do município) distribuídas no território, cujo uso do solo predominante
(cerca de 74% desta classe de APP) também é de Pasto e/ou Campo antrópico, o que
compromete do ponto de vista da conservação estas nascentes, devido à processos de
assoreamento e erosão. Cerca de 23% das áreas presentes nesta classe de APP (67,84 ha)
possuem como uso do solo as Coberturas Vegetais, preservando estas nascentes e os
terrenos de vertentes íngremes que as circundam. Deste total, cerca de 0,36 ha em terrenos
de APP de nascente, encontram-se no perímetro urbano, possuindo papel significativo,
devido a pressão da mancha urbana e o risco de assoreamentos e aterramentos das
nascentes, em acréscimo ao alto potencial de contaminação.
Em sua zona rural estão localizados em acréscimo ao Distrito de Vieiras Bravos, mais 23
comunidades rurais, distribuídas em seu território, já descritas anteriormente. Vale frisar que
dentre as diretrizes propostas pelo plano Diretor de 2007, intencionava-se a inclusão da zona
rural nos processos municipais e regionais de planejamento e gestão territorial. Ação
almejava resultados para além dos limites físico-territoriais do município, vistos a partir da
lógica das cadeias produtivas e dos circuitos regionais agroalimentares envolvendo as
funções socioambientais do território; a segurança alimentar nutricional; a produção,
distribuição e o acesso ao alimento; o desenvolvimento local; a geração de emprego e renda;
combate à pobreza. Ações que deveriam ser pautadas por um Sistema de Informações
prevendo o Desenvolvimento Rural, por meio do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável.
Além disso, o Plano Diretor de 2007, previa que fossem elaboradas medidas em estímulo ao
fortalecimento das cadeias produtivas do município e região, promovendo sobretudo,
incentivos a arranjos produtivos nas áreas de exploração do granito22 e cultivo do café (de um
modo em geral, os maiores avanços foram sentidos com o café).Outra ação de destaque
prevista pelo Plano Diretor em 2007, previa a articulação do setor privado, com o intuito de

22

Em relação à esta atividade, o Plano Diretor previa a criação de convênios e parcerias entre instituições público e privadas

para o incentivo aos empreendimentos mineradores em processos de atualização tecnológica da produção ou em equipamentos
para melhoria das condições de qualidade do meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Entretanto, a perda do valor
econômico do granito explorado na região, inviabiliza estas atividades.
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viabilizar a implantação de um Terminal Intermodal na Unidade de Planejamento III, tornando
o município de Candeias um entreposto de escoamento da produção regional.23
Como já salientado, o macrozoneamento rural deve também levar em conta as possibilidades
de viabilização econômica do turismo sustentável. Em relação a isto, tendo em conta o
potencial de exploração em meio à cidade de Candeias e demais cidades de seu entorno, o
Plano Diretor de 2007 previa a elaboração de um Plano Estratégico de Turismo com o intuito
de permitir a identificação dos atrativos históricos e naturais; promover a viabilização da
infraestrutura turística; a comercialização de produtos turísticos de forma sustentável; a
criação de parcerias regionais entre os demais municípios que compõem a ALAGO; a
implementação de uma política intersetorial envolvendo desenvolvimento econômico e
turístico; a formação e capacitação profissional nos vários níveis de atuação e áreas de
especialização operação e apoio ao turismo; a promoção de ações de mobilização educação
e cultura continuada para o turismo; a viabilização de meios e procedimentos que possibilitem
o tombamento de bens; e a elaboração do Plano de desenvolvimento Rural Sustentável.
Em acréscimo a estas questões, o plano também previa garantir a relevância das múltiplas
funções da zona rural, envolvendo seus potenciais em meio as atividades econômicas e
reprodução dos bens públicos coletivos.24
De um modo em geral, observa-se que as ações previstas pelo Plano Diretor elaborado em
2007 encontraram uma série de obstáculos ao longo de seu caminho, devendo ser
reavaliados e reinseridos em caso de pertinência no processo de revisão do Plano em
questão, sobretudo as ações em busca do incentivo ao cooperativismo e o associativismo na
produção, industrialização e comercialização rural.

7.4.

Uso e Ocupação do Solo do Perímetro Urbano

A seguir é apresentada a descrição das tipologias utilizadas no mapeamento em questão:
▪

Áreas vazias ou com baixa ocupação: espaços em áreas com características urbanas
com poucas ou sem edificações estabelecidas.

▪

Chácaras: áreas caracterizadas pela presença de chacreamentos

▪

Cobertura Vegetal: áreas com predomínio de remanescentes de vegetação, nativa ou
em diferentes estágios de regeneração, densidade e fitofisionomias.

▪

Cultivo: áreas destinadas ao cultivo de produtos agrícolas variados;

23

É válido notar que esta ação seria de extrema importância para o desenvolvimento econômico do município, sobretudo em

relação à possibilidade de articulação com o modal ferroviário, uma vez que o município de Candeias é cortado pelos trilhos
administrados pela Valor Logística Integrada – VLI, comunicando importantes Terminais Integrados de Minas Gerais aos portos
do Rio de Janeiro, como por exemplo, o Terminal Integrado de Araguari, um dos maiores terminais de transbordo de grãos e
fertilizantes da América Latina.
24

Identificados pela paisagem rural, a conservação do solo, herança cultural, segurança alimentar, biodiversidade em geral –

cursos d’água e os mananciais hídricos.
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▪

Equipamento de Lazer: áreas onde há a presença de equipamentos públicos (lazer,
educação, saúde, etc)

▪

Ferrovia: área correspondente ao leito de ferrovia e faixa de servidão;

▪

Pasto: áreas com predomínio de vegetação rasteira para atividades pecuárias ou áreas
modificadas pela atividade humana sem destinação aparente;

▪

Uso Predominante – Residencial: aglomerações em áreas com características urbanas
cuja finalidade de uso das construções se dá majoritariamente para a moradia uni ou
multifamiliar;

▪

Uso Predominante – Comércio e Serviços: aglomerações em áreas com
características urbanas cuja finalidade de uso das construções se dá majoritariamente
para o exercício de atividades comerciais, como a venda de bens e produtos ou a
prestação de serviços;

▪

Uso Predominante – Industrial: aglomerações em áreas com características urbanas
cuja finalidade de uso das construções se dá majoritariamente para o exercício de
atividades industriais, como de produção ou beneficiamento de bens e produtos;

▪

Uso Predominante – Institucional: aglomerações em áreas com características
urbanas cuja finalidade de uso das construções se dá majoritariamente para a alocação
de instituições públicas e oferta de serviços à população, como hospitais, escolas e
postos policiais;

▪

Viário: áreas ocupadas pelo sistema viário (avenidas, ruas, vielas, etc)

Tabela 7-2 – Uso do Solo Perímetro Urbano - município de Candeias – 2018
Classe

Área (ha)

%

Áreas vazias ou com baixa ocupação

71,95

8,80

Chácaras

22,48

2,75

Cobertura Vegetal

151,02

18,47

Cultivo

63,42

7,75

Equipamento de Lazer

8,6

1,05

Ferrovia

7,67

0,93

Pasto

252,6

30,90

Uso Predominante - Comércio e Serviços

21,91

2,68

Uso Predominante - Industrial

16,29

1,99

Uso Predominante - Institucional

8,42

1,03

Uso Predominante - Residencial

132,35

16,19

Viário

60,63

7,41

Total

817,34

100

Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019; e LANDSAT8. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Gráfico 7-2 – Porcentagens do Uso do Solo Perímetro Urbano - município de Candeias
– 2018
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Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019; e LANDSAT8. Elaboração: Arcadis, 2019.

A análise dos dados acima induz a compreensão de que dos 817,34 (hectares) contidos em
meio a área de delimitação do perímetro urbano de Candeias, somente cerca de 31% do
perímetro urbano possui de fato uma ocupação. O uso predominante residencial representa
16,19% (ou 132,35 hectares), o sistema viário existente 7,4% e os demais usos urbanos,
como predominantemente institucional, industrial, comércios e serviços e lazer, representa
apenas 6,75% somados. Destaca-se que os equipamentos de lazer ocupam apenas 1,05%
do território em meio ao perímetro urbano (8,6 hectares), essas cifras reforçam a carência de
equipamentos de lazer em meio ao município de Candeias25, uma reclamação constante em
meio às atividades desenvolvidas com a população em abril de 2019.
Em meio às áreas já adensadas, o município de Candeias possui 8,8% de seu território (ou
71,95 hectares) de áreas vazias ou com baixo índice de urbanização, dentre as quais devem
ser consideradas áreas servidas de infraestrutura como asfalto, rede de água e esgoto,
iluminação e equipamentos públicos nas proximidades.
Cabe destaque a grande quantidade de áreas dedicadas ao pasto, 30,90% (ou 252,6
hectares), e ao cultivo (7,75% - 63,42 hectares), representando cerca de 40% da área do
perímetro urbano. Isso pode dizer que esta área ainda pode ser convertida para uso urbano e
necessitará de intensos investimentos públicos para implantar a infraestrutura necessária
para a futura população que ali pode habitar.

25

Além da baixa oferta de áreas de lazer, os moradores também reclamam da falta de qualidade e ações de incentivo à

utilização dos espaços.
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Tem-se ainda que 18,47% (ou 151,02 hectares) de áreas de Cobertura Vegetal. Conforme
descrito no item anterior, em meio à Cobertura Vegetal, identificam-se áreas de Preservação
Permanente (APPs). Inseridas em meio ao perímetro urbano de Candeias, identificam-se
APPs de cursos d’água (22,6 ha em terrenos de APP de cursos d’água – 0,30% do total) e de
nascentes (0,36 ha em terrenos de APP de nascente – 0,12% do total).
Além destes usos a serem convertidos, identificou-se 2,75% de chácaras (22,48 hectares) em
meio ao perímetro urbano, que, de um modo geral, alocam-se entre as áreas de preservação
permanente – áreas de cobertura vegetal e, pastagens e no limite das áreas já loteadas.
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Mapa 7-2 – Uso do Solo predominante na sede municipal de Candeias

Fonte: BASEMAP ESRI, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019.

Arcadis 129

Revisão do plano diretor do município de Candeias – Minas Gerais

A análise do uso atual do solo do perímetro urbano de Candeias, realizada por meio da
junção de bairros dotados de características semelhantes, revela a existência de áreas vazias
ou de baixa ocupação26 que quando relacionadas aos bairros Rio Branco, Fernandes e
Bairro da Gruta demonstram áreas sem pavimentação, onde coexistem terrenos vagos e
ocupados pelo uso residencial27. De um modo em geral, estes bairros são servidos por
equipamentos públicos, sendo espalhados em meio ao seu perímetro de abrangência.28
A mancha urbana ocupa as áreas colocadas entre áreas de preservação permanente
demarcando os principais córregos situados próximos ao perímetro urbano. Em relação a
este fato, o município de Candeias deve se atentar para a preservação destas áreas, no
intuito de garantir sua integridade ambiental e evitar problemas decorrentes a processos
erosivos nas margens dos veios hídricos em função da proximidade da urbanização. Ao
levarmos em conta que boa parte destas áreas ainda se colocam entre áreas ociosas
(pastagens, chácaras e dedicadas ao cultivo), ou seja áreas de possível reconversão para
loteamentos, deve-se ter em mente a necessidade de criação de uma rede de infraestrutura
capaz de intercomunicar os bairros já adensados a estes novos vetores de expansão.
Em relação a isso, deve ser salientado que próximo ao bairro da Gruta, na margem oposta ao
córrego Maçaranduba29, existe um projeto de criação de um loteamento. O empreendedor
deseja criar na área um loteamento composto por 560 lotes em meio a uma área de alta
declividade e proximidade com áreas de preservação. Em acréscimo a este cenário, a região
localizada abaixo ao loteamento, marcada pela região da avenida Mariano Bernardino Sena,
já apresenta problemas com a drenagem urbana, ocasionando inclusive problemas com a
pavimentação do eixo citado. Em síntese, há a necessidade de implementação de políticas
de proteção às áreas verdes e grande atenção à taxa de permeabilidade imposta aos
possíveis loteamentos a serem criados na região.
Relacionando possíveis vetores de expansão nos bairros Rio Branco, Fernandes e Gruta, tal
ação pode ocasionar a necessidade de criação de novos equipamentos urbanos em
acréscimo a expansão áreas de prestação de serviços30, e um sistema de mobilidade urbana,
em reflexo ao possível aumento da demanda local e deslocamentos para as outras regiões

26

De um modo em geral se concentram em áreas próximas à predominância de cobertura vegetal, ou regiões periféricas do

município. De um modo em geral, são poucas as áreas ociosas em meio à porção central do município.
27

Torna-se necessária a compreensão do porquê tais áreas ainda não foram pavimentadas, em acréscimo à promoção de

incentivos a construções nestas regiões, evitando a abertura desnecessária de novos loteamentos.
28

São identificadas praças, quadras poliesportivas, uma UBS. Encontra-se em fase de construção uma creche no bairro Rio

Branco, a escolha do local visa tanto suprir as demandas da região, quanto gerar um estoque para eventuais expansões do
processo de ocupação do perímetro urbano
29

A região é marcada também pelo fato de provisionar um dos pontos de captação de água do município de Candeias.

30

Atualmente existe em meio à essa região, uma creche em construção, uma UBS, uma quadra descoberta e uma quadra

poliesportiva coberta, um campo de futebol.
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do município, uma vez que atualmente, a maioria dos equipamentos públicos são
concentrados em meio à região central.
Considerando as questões econômicas e sociais, os bairros Rio Branco, Fernandes e Gruta
representam áreas de baixa renda per capita no comparativo municipal (valores entre 290,49
– 450,00) e de considerável distribuição populacional (12,51 – 42,50 hab./km²), sendo
inserida em uma das áreas de maior densidade demográfica do município. Em relação ao uso
de solo, observa-se a predominância do uso residencial, composto por casas mais modestas
e ruas com problemas estruturais.
As áreas comerciais são poucas, de um modo em geral esses serviços são concentrados em
meio à região central de Candeias, as demais áreas se caracterizam por bares ou pequenas
mercearias. Vale salientar que os bairros são separados pela continuidade urbana da MG164, o que pode estimular um possível vetor de expansão urbana.

Foto 7-1- Tipologia comercial da área em
questão. Avenida Mariano Bernardino
Sena.

Foto 7-2- Tipologia comercial da área em
questão. Avenida Mariano Bernardino
Sena.

Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.

Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.

Em relação ao centro de Candeias, observa-se em meio à esta porção territorial a maior
concentração de equipamentos e áreas de lazer do município31. A função predominante é a
residencial, entretanto observa-se a presença de áreas comerciais e prestação de serviços,
cuja concentração é feita de forma a demarcar a extensão urbana da MG-164. Seu
posicionamento em meio ao núcleo urbano não permite a criação de novos vetores de
expansão do perímetro urbano, pois seus limites são demarcados pelo eixo férreo, bairros
lindeiros e área de preservação ao norte. Entretanto existem terrenos ociosos em seus
domínios, onde deve ser incentivado o potencial construtivo, uma ação potencializada
também em função da quantidade de equipamentos públicos da região.
Economicamente falando, a região central concentra as maiores cifras de renda per capita do
município de Candeias, em relação às tipologias construtivas, notam-se o maior zelo em

31

O bairro conta com as sedes da Prefeitura, Câmara e Fórum municipais, as bases da polícia civil e militar, praças, terminal

rodoviário, escolas municipais e estaduais, APAE, creche, UBS e Hospital Municipal.
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relação à escolha dos materiais, tipologias construtivas e dimensionamento dos lotes, na
região são identificadas também as áreas de maior verticalização do município.
Em relação aos bairros São Geraldo, Alto do Cruzeiro e Cachoeirinha, observa-se que de
os equipamentos urbanos possuem maior concentração em meio ao bairro Alto do Cruzeiro.
Observa-se que, as bordas periféricas do município (que incluem os bairros em questão) se
caracterizam como áreas de concentração populacional de menor poder aquisitivo. Em
relação a isto, o bairro Alto Cruzeiro concentra a unidade municipal do CRAS. Vale salientar
que em meio a estes bairros ainda existem áreas de baixo adensamento populacional, onde
devem ser incentivadas as construções. Há uma área destinada à instauração de Habitação
de Interesse Social no Bairro Alto do Cruzeiro, vale salientar que a área possui redes de
esgotamento sanitário, redes de drenagem superficiais e pavimentação, entretanto, ainda não
possui redes de água potável e iluminação pública.
Entre os bairros Gruta, Barro Preto e Esplanada a predominância do uso do solo é
residencial. Mesmo apresentando alta densidade demográfica os bairros apresentam
considerável estoque de terrenos ociosos, localizados principalmente próximo à área de
preservação do Ribeirão Congo Chôco. Os processos de ocupação de tais áreas ociosas e
de expansão de futuros loteamentos em meio aos limites do perímetro urbano devem levar
em conta a presença das áreas de preservação (que concentram pontos de captação de
água do município) e do menor índice de concentração de equipamentos públicos.
Em relação ao Bairro Jardim Planalto deve ser levado em consideração a área da estação
ferroviária de Candeias, caracterizada como área não edificável e que também possui em
suas proximidades lotes vagos. O incentivo à ocupação da região deve levar em
consideração que a estação ferroviária é tombada pelo IPHAN, devendo ser por este motivo
preservadas a ambiência do local.
Ao lado do bairro Jardim Planalto, encontra-se o Jardim Paraíso II, caracterizado pela
grande quantidade de lotes vagos e acesso marcado por um ponto de conflito entre a linha
férrea e o traçado urbano.
No Bairro Triângulo, existe a previsão de instauração do novo Fórum de Candeias, para isso
será necessário o deslocamento de uma série de tipologias de serviços para a região,
caracterizada atualmente pelo acesso ao perímetro urbano de Candeias. Além disso, o Bairro
Triângulo merece atenção pelo fato da baixa articulação de seu traçado com equipamentos
públicos e proximidade com o Distrito Industrial, principalmente na área próxima à Prefaz32.
Na região, assim como em boa parte do município, o uso predominante é o residencial,
entretanto notam-se pontos de uso de comércio e serviços (principalmente restaurantes e
oficinas mecânicas) em função da proximidade com o Distrito Industrial.
Em relação ao Distrito Industrial, observa-se que todos os lotes disponíveis estão
construídos, entretanto, a área apresenta galpões disponíveis para locação. O município de
Candeias já iniciou o processo de licitação e desmembramento de uma nova área destinada
à atividade industrial, situada mais à frente do Distrito Industrial existente. Deve-se observar

32

Lembrando que a Prefaz é a fábrica de estruturas pré-moldadas instalada no Distrito Industrial
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que esta nova área poderá criar um novo vetor de expansão na região, que mesmo ainda em
meio aos limites do perímetro urbano, exigirão que equipamentos públicos sejam instalados
conforme a utilização empregada33. Vale salientar que a mobilidade da região como um todo
também precisará ser revista. Esta região é atualmente utilizada pela população para a
prática de caminhadas, entretanto não existe a sinalização e segurança adequada, sobretudo
quando considerada que a área é lindeira à MG-164.
Em síntese, o município de Candeias ainda concentra em seu perímetro urbano quantidade
significativa de lotes vagos em áreas já urbanizadas que devem sofrer ações de estímulo à
utilização, com o intuito de serem evitadas expansões desnecessárias, que oneram os cofres
públicos e a gestão da infraestrutura da cidade. Deve ser incentivada também a maior
distribuição do uso comercial e de serviços em meio às regiões periféricas do município,
evitando a necessidade de deslocamento da população à região central e fortalecendo as
economias locais, possibilitando ainda a melhor distribuição da renda no município. Essa
espacialização dos serviços se faz necessária também ao se considerar que Candeias não
possui um serviço de transporte público.

Foto 7-3 - Identificação dos bairros de Candeias
Fonte: imagens Street View Google. Captura da imagem, outubro de 2011.

33

Em relação aos equipamentos de infraestrutura, os representantes do poder público municipal destacam que o ponto de

importância para o processo de expansão dessa área seria a construção de equipamentos que facilitem a mobilidade urbana
para o acesso dos munícipes (trabalhadores) a estes locais. Além disso, essa região fica impossibilitada de consolidação de
ligações de redes de esgoto até a ETE, uma vez que para isso, seria necessária a passagem da rede por baixo da linha férrea,
uma ação onerosa e trabalhosa. Para evitar este problema, o ideal seria que o poder público, ao autorizar a concessão de uso
da área para fins industriais, o faça de forma condicionada à obrigação da empresa em coletar, tratar e destinar de forma correta
seus resíduos.
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Foto 7-4 – Identificação dos bairros Rio
Branco, Fernandes e Gruta

Foto 7-5 – Identificação do Centro de
Candeias

Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011

Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.

Foto 7-6 – Identificação dos bairros São
Geraldo, Alto do Cruzeiro e Cachoeirinha

Foto 7-7 – Identificação dos bairros Gruta,
Barro Preto e Esplanada

Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.

Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.
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Foto 7-8 – Identificação do Bairro Jardim
Planalto

Foto 7-9– Identificação do bairro Jardim
Esplanada II

Fonte: imagens Street View Google. Captura Fonte: imagens Street View Google. Captura da
da imagem, outubro de 2011.
imagem, outubro de 2011.

Foto 7-10 – Identificação do Bairro
Triângulo

Foto 7-11 – Identificação do Distrito
Industrial

Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.

Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.
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Mapa 7-3 – Equipamentos Públicos.

Fonte: IBGE; 2017. Prefeitura Municipal de Candeias; OSM, 2019; IGAM, 2018. Elaboração: Arcadis, 2019
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Distrito de Vieras Bravos
Além das comunidades rurais, a cidade de Candeias possui em meio a sua macrozona rural,
o Distrito de Vieiras Bravos (criado em 2018, por meio da Lei nº 1.894). Na localidade, nem
todas as ruas são pavimentadas (falta a pavimentação das ruas na entrada do Distrito) e a
distribuição da água aos moradores é feita por meio de rodízio, ou seja, ao longo de
determinado período parte do Distrito recebe o fornecimento de água, que é paralisado para
que a outra parte receba o serviço, e assim sucessivamente.
Em relação ao esgotamento sanitário, o distrito possui uma Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE), mas conforme relatado pelos moradores nas oficinas realizadas em campo,
ainda existem casas no distrito que utilizam o método de fossas negras. A coleta do lixo é
feita 1 vez por semana. A análise da localidade em sobreposição às determinações previstas
no Plano Diretor do município de Candeias (2007), que determina no art. 66 a elevação da
antiga Comunidade Rural de Vieiras, a condição de Distrito, possibilitando o parcelamento
dos terrenos em áreas menores e permitindo a regularização da posse de imóveis prediais e
territoriais existentes. Ação reforçada no art.68 que descreve a área criada como perímetro
urbano (ação consolidada por meio da lei nº. 1894 de 2018).
Tais ações induzem a classificação do local como área urbana, visto que ela possuiu
infraestruturas caracteristicamente urbana como UBS, escola municipal e com morfologia
representativa de áreas urbanas com lotes menores e sequenciais. Entretanto os moradores
ainda não realizam o pagamento do IPTU e as taxas de lixo e iluminação, cobradas somente
na sede urbana34.
De um modo em geral, a análise do Uso do Solo Urbano do Distrito de Vieiras Bravos revela
a predominância do uso residencial, sendo listadas duas áreas dedicadas ao uso
institucional, onde se concentram os equipamentos públicos do Distrito. Na área próxima à
praça, igreja, escola municipal e UBS, identificam-se a presença de áreas vazias ou com
baixa ocupação. Em relação à renda per capta, o distrito se enquadra nas áreas de menor
renda do município de Candeias (concentrando valores entre 290,49 e 350,00 reais).

34

Vale frisar que o Plano Diretor de 2007 já previa que estas ações fossem cobradas a partir da elevação da Antiga Comunidade

à Distrito.
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Mapa 7-4 - Uso do Solo Urbano do Distrito de Vieiras Bravos

Fonte: BASEMAP ESRI, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Em relação ao posicionamento da linha de Transmissão da Xingu-Rio Transmissão de
Energia, o empreendimento corta o perímetro rural do município de Candeias em uma
extensão de 22 quilômetros, tendo ao norte comunicação com o território do município de
Formiga e a Sul a comunicação com o município de Campo Belo. A linha de transmissão
cruza de forma perpendicular à rodovia MG-164, responsável pela comunicação entre os
municípios de Candeias e Camacho. Em Candeias, seu posicionamento se situa de forma
mediana entre os perímetros urbanos municipal e do Distrito de Vieiras Bravos. No município
o eixo da linha de transmissão não intercepta áreas de proteção ambiental, reservas
ecológicas, ou comunidades indígenas, quilombolas e de outros grupos étnicos. Apenas
propriedades rurais foram interceptadas pelo empreendimento.

Foto 7-12- Linha de Xingu-Rio de Transmissão de Energia.
Fonte: Arcadis, 2019.

7.5.

Mobilidade e Acessibilidade na Área Urbana

Ao levarmos em conta a conectividade do perímetro rural com as comunidades vizinhas e
perímetro urbano de Candeias (e a relação de dependência com a localidade em relação às
questões que envolvem comércio e serviços), as atividades realizadas no município em Abril
de 2019 revelaram inúmeras reclamações em relação à qualidade e estado de manutenção
das estradas, sobretudo em meio aos períodos de chuva. É de extrema importância que a
viabilização da conectividade regional em meio ao perímetro rural seja revisada, com o intuito
de viabilizar os potenciais de desenvolvimento da macrozona rural como um todo. As vias em
geral não possuem estruturas de escoamento da água das chuvas.
Como forma de ilustrar esta questão, os resultados da roda de conversa desenvolvida com
moradores na comunidade Pires em abril de 2019, revelaram que existe uma linha de ônibus
atendendo a região e o perímetro urbano de Candeias, entretanto os participantes revelam a
má qualidade do serviço prestado, uma vez que a linha em princípio passaria todas às
quartas-feiras, mas por várias vezes os moradores esperam o transporte em vão. Eles
relatam a cobrança da taxa de 11 reais por trajeto. A linha sai da Comunidade às 8 horas e
retorna às 14 horas. Relatam também que a grande maioria da população local possui carro
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Mapa 7-5 – Mobilidade e Circulação.

Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019
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No Distrito de Vieiras Bravos, os participantes informam que quando precisam se deslocar até
Candeias, enfrentam algumas dificuldades. Nem todos possuem carros, os que não possuem
dependem de caronas, ou pagam o “aluguel” de veículos para o deslocamento (eles
informaram que isso gera um custo de aproximadamente R$100,00)35. Eles informam que um
mercado de Candeias oferece um ônibus para realizarem suas compras. Os moradores
relatam que quando o transporte é disponibilizado aproveitam para resolver todas as
questões na cidade. Esse déficit de deslocamento é ainda mais sentido em casos de
urgência por motivos de doenças. Foi relatado que quando existe a necessidade de
realização de algum exame fora do município de Candeias, a prefeitura oferece o transporte,
entretanto, os moradores precisam se deslocar até Candeias.
Em relação à dinâmica do trânsito, em meio ao perímetro urbano de Candeias, a estruturação
do município carece de melhorias. Os principais problemas em relação ao trânsito são
identificados na região central, sobretudo nos horários de pico (marcados pela manhã entre
às 7 e 8 horas) e a tarde (entre às 17 e 18 horas). De acordo com as análises realizadas no
campo em Abril de 2019, as áreas de atenção não chegam a concentrar índices enormes de
congestionamento, mas prejudicam o fluxo de algumas regiões. A reorganização do sentido
de vias ou a instalação de semáforos podem solucionar estas questões.
Entre as áreas críticas foram identificados os pontos próximos à Praça da Bandeira, que
recebe o fluxo do eixo proveniente da MG-164 e demais eixos municipais que comunicam o
perímetro urbano com a Avenida Dezessete de Dezembro.
Outros pontos que geram a preocupação dos moradores do perímetro urbano fazem relação
aos pontos de sobreposição entre o eixo viário e o eixo ferroviário. Até o momento
identificam-se no município dois pontos de sobreposição que merecem atenção, sobretudo
em relação à sinalização do local. O ponto mais crítico é identificado na Rua Américo de
Paiva, onde a sobreposição do eixo viário com o eixo ferroviário é feita por uma rua estreita
em declive e logo após uma curva. O poder público relata que sinaliza e tenta impedir a
locomoção de pedestres e veículos do local, mas em função da baixa conectividade entre os
bairros, a população segue utilizando o trecho.
Os moradores solicitam a retirada dos trilhos do contexto urbano. De um modo em geral
observou-se que as composições ferroviárias passam poucas vezes pelo município, e que as
antigas estruturas ferroviárias, estações e armazéns não são mais utilizados pela Valor
Logística Integrada – VLI, entretanto, o deslocamento do eixo deve seguir procedimentos que
envolvem diferentes esferas administrativas.

35

Em relação a isso reclamam que em alguns casos, os carros não esperam que realizem todas as suas

atividades, desta forma, para retornarem precisam arrumar outro carro.
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Foto 7-13 – Ponto de conflito entre o eixo férreo e viário em meio ao perímetro urbano
de Candeias
Fonte: imagens Street View Google. Captura da imagem, outubro de 2011.

Em relação ao eixo férreo, já na zona rural, na estrada em direção às comunidades Pires e
Pereiras existe também um ponto de sobreposição marcado pela estação dos Bugios. Nesta
região existe a necessidade de maior sinalização com placas refletivas do eixo ferroviário.
Pode-se dizer que a conectividade entre os bairros também revelam alguns pontos de
conflito, em alguns casos, o trânsito sempre é direcionado para a Avenida Dezessete de
Dezembro, como por exemplo, a ligação do Bairro Jardim Paraíso II, a comunicação feita por
ruas regulares ocorre próximo à região da quadra poli esportiva, inviabilizando a mobilidade
local.
Entre as principais diretrizes do Plano Diretor, elaborado em 2007, vale destacar que o plano
anterior previa que fossem elaboradas medidas para a ordenação e controle de uso do solo
evitando a utilização inadequada, a proximidade de usos incompatíveis e inconvenientes, o
parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à
infraestrutura urbana, a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar
como polos geradores de tráfego, sem a previsão de infraestrutura correspondente, a
retenção especulativa do imóvel urbano que resulte em sua subutilização ou não utilização, a
deterioração de áreas urbanizadas, a poluição e a degradação ambiental.
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Mais especificamente em consideração ao tema mobilidade urbana, o plano de 2007 previa
que fossem implementadas medidas para a segurança no trânsito, reduzindo o conflito entre
veículos e pedestres, garantir a fluidez no trânsito, evitar a permanência e obstrução de
calçadas; melhorias na condição das estradas de acesso às comunidades rurais; a criação de
novos eixos viários de ligação inter-regional; a implementação de medidas capazes de
garantir a mobilidade urbana sustentável, entendida como princípios, projetos e
procedimentos que assegurem eficiência e segurança do sistema; medidas que devem ser
reconsideradas ao longo do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, conforme as
demandas identificadas nas oficinas realizadas em abril de 2019.
Também devem ser considerados no processo de revisão do plano diretor do município, os
procedimentos relativos à reforma e adequação dos trevos de acesso à sede municipal e às
comunidades de Pereiras e Pires; a revisão e complementação do sistema de sinalização das
vias públicas; a implementação de acessos alternativos à cidade de Candeias; a
compatibilização da arborização urbana com o sistema de trânsito; a complementação da
pavimentação das ruas que ainda não foram pavimentadas; a elaboração de um programa de
educação de trânsito e a análise da viabilidade da criação de linhas de transporte municipais.
Até o momento o município não dispõe de um serviço de transporte público nem interno à
área urbana nem mesmo da zona rural à sede urbana. A demanda urbana é considerada
baixa para a criação do serviço, entretanto, a possível expansão de áreas urbanizadas deve
levar em consideração a necessidade de equipamentos em função do posicionamento dos
equipamentos públicos e áreas de comércio e serviços. No entanto, deve-se atentar para a
necessidade de a população da zona rural acessar a área urbana. Tanto para buscar de
serviços públicos e comércios, assim como a venda de suas produções, dinamizando
também o comércio na área urbana.
A acessibilidade é também um fator que deve levantar atenção em meio às próximas ações
relativas ao processo de adensamento urbano do município. De um modo em geral, o
município mostra baixa preocupação com a fiscalização e preservação das calçadas.
Situação agravada pela declividade presente no município.
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Foto 7-14 - Irregularidade das calçadas,
Travessa dos Tamoios.

Foto 7-15 - Irregularidade das calçadas,
problemas com a qualidade e manutenção
do pavimento, região central.

Fonte: ARCADIS, 2019.
Fonte: ARCADIS, 2019.

Foto 7-16 - Irregularidade das calçadas,
Rua Jaca

Foto 7-17 - Irregularidade das calçadas, e
falta de manutenção em relação à limpeza
dos passeios

Fonte: ARCADIS, 2019.
Fonte: ARCADIS, 2019.
Nota: Existência de rampas PNE, entretanto na sequência a
rampa de acesso para veículos e o posicionamento de

Nota: Outro problema recorrente também se relaciona ao

equipamentos (postes e lixeiras) em meio ao passeio estreito

armazenamento de materiais de construção nas calçadas

dificultam a locomoção.
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8. Infraestrutura Urbana e Equipamentos Coletivos
Para melhor compreender a situação dos equipamentos e serviços públicos oferecidos no
município, assim como de sua infraestrutura, serão apresentados na sequência a análise da
educação, saúde, saneamento básico, cultura e patrimônio histórico, esporte e lazer, energia
elétrica, iluminação pública e segurança pública.

8.1.

Educação

O tema educação teve como objetivo caracterizar o nível de escolaridade da população, bem
como identificar os recursos físicos e humanos disponíveis no município de Candeias. Para
tanto foram levantadas informações em banco de dados oficiais, órgãos públicos, diagnóstico
do Plano Plurianual do município, em acréscimo aos dados primários coletados junto à
Secretaria Municipal de Educação, a partir de entrevista realizada na atividade de campo em
abril de 2019.
Considerando-se como ponto de partida a análise do IDHM municipal, observa-se que das
três dimensões consideradas que compõem o índice (longevidade, educação e renda), a
educação apresentou menores índices em Candeias nos anos 2000 (0,352) e 2010 (0,537).
Portanto, entende-se que a educação pode ser considerada como um dos maiores entraves
para a elevação do nível de desenvolvimento humano do município. Entretanto deve ser
ressaltado que os índices obtiveram melhoras consideráveis nos períodos analisados (em
comparação ao aumento dos demais índices que regem o IDHM – renda, longevidade, a
educação demonstrou o maior percentual de melhoria).
Para analisar as condições de escolaridade da população foram analisadas as taxas de
analfabetismo totais do município, e comparadas com os resultados obtidos para o Estado do
Minas Gerais. No município de Candeias, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é
de 91,12%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando
os anos finais do ensino fundamental é de 82,88%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos
com ensino fundamental completo é de 66,48%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos
com ensino médio completo é de 36,47%. Entre 1991 e 2010, essas proporções
aumentaram, respectivamente, em 61,90 pontos percentuais, 56,20 pontos percentuais,
60,73 pontos percentuais e 31,78 pontos percentuais (ATLAS BRASIL, 2013).
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Gráfico 8-1 - Fluxo Escolar por Faixa Etária – Candeias-MG – 1991/200/2010.

Fonte: ATLAS BRASIL, 2013.

Em relação à taxa de analfabetismo, a tabela a seguir revela que, com exceção dos índices
relativos ao analfabetismo entre adultos (25 a 29 anos), os resultados de Candeias se
mostram melhores que os dados consolidados pela média do Estado de Minas Gerais. De um
modo em geral o retrospecto dos anos 2000 e 2010 revelam a melhora dos índices de
alfabetização no município, sobretudo em relação aos mais jovens, o que revela o maior
acesso à educação no município. Os maiores índices se concentram em meio à população
adulta, sendo necessária a análise do retrospecto histórico do município para a compreensão
dos reais fatos causadores destes índices.
Tabela 8-1 - Taxa de Analfabetismo no município de Candeias e no Estado do Minas
Gerais – 2000, 2010.
Candeias

Minas Gerais

Grupos de idade
2000

2010

2000

2010

11 a 14 anos

1,87 %

1,01 %

2,55 %

1,52 %

15 a 17 anos

1,68 %

0,92 %

2,39 %

1,23 %

18 a 24 anos

3,47 %

1,3 %

3,61 %

1,42 %

25 a 29 anos

5,76 %

3,24 %

5,15 %

2,18 %

Fonte: Atlas Brasil, 2013. Elaboração: ARCADIS, 2019.
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Em relação a disponibilidade de recursos físicos e humanos relacionados a educação, é
importar verificar se há adequabilidade da estrutura física do espaço educacional ao número
de alunos e professores, já que ela reflete diretamente sobre a qualidade do ensino (RIANI,
2004). A rede de ensino do município é constituída por 7 estabelecimentos públicos, os quais
atendem aos níveis de ensino infantil, fundamental e médio. O ensino infantil e fundamental é
de responsabilidade da administração municipal e contabilizam 4 estabelecimentos (sendo 1
na sede urbana, 1 na comunidade de Pereiras, 1 na comunidade Pires e 1 no Distrito de
Vieiras Bravos), enquanto o ensino médio é oferecido pelo governo estadual, totalizando os
outros 2 estabelecimentos existentes no município (centralizados no perímetro urbano).
De acordo com informações da plataforma Atlas Brasil (2013), dos jovens adultos do
município de Candeias entre os 18 aos 24 anos, 9,16% estavam cursando o ensino superior
em 2010. Em 2000 eram 3,37% e, em 1991, 0,76%.
A mesma plataforma relaciona o tema da educação ao indicador da Expectativa de Anos de
Estudo, que também sintetiza a frequência escolar da população em idade escolar, indicando
o número de anos de estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência
deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 7,41 anos
para 8,85 anos, no município, enquanto na UF passou de 9,16 anos para 9,38 anos. Em
1991, a expectativa de anos de estudo era de 8,69 anos, no município, e de 8,36 anos, na
UF.
Gráfico 8-2 – Escolaridade da População de 25 anos ou mais – Candeias-MG –
1991/200/2010

Fonte: PNUD, Ipea, FJP. Organização: Atlas Brasil, 2010.

De acordo com os dados do censo 2010 e apontamentos realizados no campo em Abril de
2019, a estrutura educacional do Município de Candeias se encontra da seguinte forma:
▪

Zona Urbana: Escola Estadual Presidente Kennedy; Escola Estadual Padre Américo;
Escola Municipal Erasto de Barros; CEIM – Centro Educacional Infantil Menino Jesus de
Praga; APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Filantrópica; CEC –
Centro Educacional Cambalhota – Particular.

▪

Zona Rural: Escola Municipal João Luiz Ferreira; Escola Municipal Marco Antônio
Lamounier; Escola Municipal Padre José Erlei de Almeida.
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Em relação ao ensino Superior, no ano de 2006, o município, em parceria com a UNIS –
Centro Universitário do Sul de Minas ofereceu o curso de Pedagogia, ministrado na
modalidade presencial, licenciando em 2009 vários profissionais. Em 2015, nova parceria foi
feita; desta vez com a UNIARARAS – Fundação Hermínio Ometto, e novamente foi oferecido
o curso de Pedagogia, com duração de quatro anos, ministrado na modalidade presencial,
devendo no ano de 2018, serem licenciados vários concluintes do curso, os quais poderão
ser inseridos no mercado de trabalho. Encontra-se em fase de organização a disponibilização
do curso de Administração em parceria com a instituição acima referida, aguardando-se, no
momento, o preenchimento da demanda.
No perímetro urbano do município de Candeias a população considera a qualidade e
quantidade de vagas oferecidas suficientes para a demanda da população. A única
reclamação se concentra na questão das vagas oferecidas nas creches municipais.
Conforme os relatos da população coletados ao longo do campo realizado em Abril de 2019,
os participantes das proximidades da Comunidade Pires, relatam que a escola existente na
comunidade rural atende as crianças até 5 anos de idade. Quando estas ingressam para o
ensino fundamental precisam se deslocar até o município de Candeias. A prefeitura oferece
transporte para as escolas, incluindo também o transporte para portadores de necessidades
especiais que estudam na APAE de Candeias. Essa relação também se repete na
Comunidade Rural Pereiras e Distrito de Vieiras Bravos.36 Os pais reclamam da qualidade do
ensino nas comunidades rurais, relatando ser mais fraco que o oferecido no perímetro
urbano. Outra reclamação frequente se relaciona ao serviço de transporte escolar, os pais
relatam que por muitas vezes os filhos se atrasam ou perdem as aulas em função da
ausência do transporte, reflexo de problemas com a má qualidade das estradas vicinais.

36

Os participantes informam que na escola da Comunidade Rural Pires, aproximadamente 30 alunos estudam na
escola local, que atende até 5º ano. Na comunidade Pereiras a escola local atende as crianças até o 5º ano,
sendo aproximadamente 50 alunos matriculados. Os moradores solicitam que as escolas das comunidades
passassem também a atender os alunos até o 9º ano, uma vez que consideram as crianças pequenas para
diariamente se deslocarem até Candeias, reforçando que o trajeto leva em média 40 minutos, e que nos dias de
chuva, em alguns pontos o transporte coletivo não chega até todas as crianças.
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Tabela 8-2 - Número total de Estabelecimentos, de Docentes e de Matriculados por
Nível de Ensino em Candeias - 2018.
Candeias
Média aluno/docente

Nível Escolar
Docentes

Pré-escolar

Matrículas
Aluno/docente

Recomendado
pelo CONAE

Privada

7

2

76

11

20

Municipal

17

3

221

13

20

Estadual

0

0

0

0

20

Federal

0

0

0

0

20

Total

24

5

297

12

Privada

19

2

185

9,74

25-30

Municipal

52

4

162

3,12

25-30

39

2

311

7,97

25-30

0

0

0

0

25-30

110

8

1.411

12,83

Privada

0

5

0

0

35

Municipal

0

0

0

0

35

Estadual

22

7

433

19,68

35

Federal

0

0

0

0

35

Total

22

12

433

19,68

Fundamental Estadual
Federal
Total

Médio

Escolas

Fonte: IBGE/MEC, 2017. Elaboração: ARCADIS, 2019.

8.2.

Saúde

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a rede pública de atendimento existente no
município é composta por 36 estabelecimentos de saúde. O município atende, portanto, a
recomendação do Ministério da Saúde, de uma UBS com saúde da família para até 12.000
habitantes em centros urbanos. Vale frisar que o município possui 14.595 habitantes,
atendidos por 7 UBS (das quais 3 unidades se localizam em comunidades rurais), 1 Hospital,
1 Policlínica e 1 posto de atendimento do SAMU.
De acordo com o relatório do Diagnóstico do Plano Plurianual do Município de Candeias, na
área de saúde, as 7 Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizam-se quatro no perímetro
urbano, duas na área rural e uma no Distrito de Vieiras Bravos. O hospital conta com vinte e
cinco leitos, pronto socorro e o atendimento ambulatorial, onde são realizadas cirurgias de
pequena complexidade, entretanto, partos são realizados na cidade de Campo Belo.
As informações recolhidas no campo realizado em abril de 2019 no município de Candeias
relatam que de um modo em geral, os moradores do perímetro urbano consideram o
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atendimento oferecido pelo SUS de boa qualidade. Em relação ao atendimento às
comunidades rurais, observou-se os serviços abrangem boa parte do território municipal por
meio do trabalho das agentes comunitárias de saúde, responsáveis pelo acompanhamento
das famílias em meio ao perímetro rural. Entretanto foram identificadas reclamações em
relação à frequência dos atendimentos, sobretudo nos 3 últimos meses contados a partir da
visita em campo. Os participantes relatam que o atendimento médico é realizado atualmente
de 15 em 15 dias, e que antes era realizado semanalmente.
De um modo em geral, os moradores das comunidades rurais de Pereiras, Pires e Vieiras
Bravos relatam que com a saída do médico recentemente o atendimento das UBS’s vem
demonstrando atrasos. Os moradores também identificam problemas em relação ao
atendimento odontológico nas UBS’s das comunidades rurais e distrito de Vieiras Bravos.
Eles relatam que o atendimento tem enfrentado problemas por conta da manutenção de
equipamentos e disponibilidade de materiais37.
De um modo em geral, a Secretaria de Saúde do município de Candeias relata que estes
problemas vêm ocorrendo no município em função da saída do antigo médico residente
responsável pelo atendimento às comunidades rurais. Até o momento, o município não
possui efetivo para a complementação. Já iniciaram o processo de licitação para a nova
vaga, mas não encontraram interessados. As recentes alterações do programa Mais Médicos
ocasionaram o deslocamento dos profissionais para outras regiões.
Em relação à oferta de medicamentos, a população relata que o postinho não possui
medicamentos para oferecer à população. Para solicitar medicamentos gratuitos a população
tem que se deslocar até a sede urbana de Candeias. Relatam demora no recebimento de
medicamentos de Alto Custo (em relação a isso, os representantes da prefeitura relatam que
se trata também de questões burocráticas em meio a solicitação dos medicamentos).
Os moradores solicitam que sejam disponibilizadas mais vagas para a realização de exames.
Um dos participantes relata a demora de seis meses para conseguir a liberação de um exame
dermatológico e que em alguns casos nunca recebem a resposta. Relatam que de um modo
em geral, os exames de emergência levam em média 1 mês para a liberação.

37

Os participantes relataram que o atendimento ocorre na comunidade Pires às quintas-feiras, e que o dentista atende também

nesse dia os moradores da comunidade Chapadão. A comunidade Pereiras é atendida às sextas-feiras.
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Foto 8-1 - Sinalização da UBS Serra Vieiras (Distrito de Vieiras Bravos)

Foto 8-2 - Sinalização da UBS Pereiras
(Comunidade dos Pereiras)

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Foto 8-3 - UBS da Comunidade Pires.

Foto 8-4 - Posto do SAMU, no Bairro Alto
do Cruzeiro

Fonte: Arcadis, 2019.
Fonte: Arcadis, 2019.

Os moradores do perímetro rural também colocaram a falta de uma central de suporte em
casos de identificação de animais silvestres nas propriedades rurais. Eles relataram que
quando identificam cobras venenosas, ou até mesmo em casos de acidentes com esses
animais, não sabem para onde levar os animais ou solicitar atendimento para os feridos.
Comentam que antes os animais eram encaminhados para Belo Horizonte. Em relação ao
soro antiofídico, relatam que as ampolas são provenientes do município de Campo Belo ou
Divinópolis.
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Tabela 8-3 - Estabelecimentos prestadores de serviço de Saúde em Candeias - 2018.
Tipo de Estabelecimento

Quantidade

Academia da Saúde

0

Central de Regulação

1

Central de Regulação Médica das Urgências

0

Centro de Apoio a Saúde da Família – CASF

0

Centro de Atenção Hemoterápica e/ou Hematológica

0

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

1

Centro de Parto Normal

0

Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde

6

Central de Notificação. Captação e Distr. Órgãos Estaduais

0

Clínica Especializada / Ambulatório Especializado

3

Consultório

12

Cooperativa

0

Farmácia

7

Hospital Especializado

0

Hospital Geral

1

Hospital Dia

0

Laboratório de Saúde Pública

0

Policlínica

3

Posto de Saúde

0

Pronto Atendimento

0

Pronto Socorro Especializado

0

Pronto Socorro Geral

0

Secretaria de Saúde

1

Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care)

0

Unidade de Atenção à Saúde Indígena

0

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia

0

Unidade de Vigilância em Saúde

0

Unidade Mista

0

Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar-Urgência/Emergência

1

Unidade Móvel Terrestre

0

Telesaúde

0

Total

36

Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES,
2018. Elaboração: ARCADIS, 2019.
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Com relação ao nível de atenção dos estabelecimentos existentes no município, nota-se que
dos 36 estabelecimentos existentes, 11 são de nível de atenção básica, 28 de média
complexidade e nenhum de alta complexidade.
Tabela 8-4 - Estabelecimentos por Nível de Atenção no município de Candeias – 2018.
Nível de Atenção

Quantidade

Ambulatorial - Básica estadual

0

Ambulatorial - Básica municipal

11

Ambulatório - Média complexidade estadual

5

Ambulatório - Média complexidade municipal

22

Ambulatório - Alta complexidade estadual

0

Ambulatório - Alta complexidade municipal

0

Hospital - Média complexidade estadual

1

Hospital - Média complexidade municipal

0

Hospital - Alta complexidade estadual

0

Hospital - Alta complexidade municipal

0

Fonte: Ministério da Saúde – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES,
2018. Elaboração: ARCADIS, 2019.

8.3.

Saneamento Básico

Entende-se como saneamento básico o conjunto de medidas que visa preservar as
condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde,
melhorando a qualidade de vida da população e garantindo condições adequadas para o seu
desenvolvimento econômico e social (Trata Brasil, 2017).
No Brasil, o saneamento básico é direito assegurado pela Constituição Federal e definido
pela Lei nº 11.445/2007 (Lei Federal do Saneamento Básico) como o conjunto dos “serviços,
infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais”. No
entanto, o termo saneamento é comumente empregado para tratar dos serviços de acesso à
água potável e à coleta e tratamento de efluentes domésticos.
A lei define ainda a obrigação de que todo município elabore seu Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB), o qual deverá contemplar os quatro serviços básicos:
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Importante destacar que através da
publicação do Decreto nº 9.254/2017, foi definido como prazo final para a elaboração dos
PMSB o mês de dezembro/2019.
Sabe-se que este tema é de extrema importância para o planejamento a longo prazo de uma
cidade, haja visto a tendência de urbanização da população (migração do campo para as
cidades) na maior parte dos municípios brasileiros. O acúmulo da população nos centros
urbanos demanda expansão dos serviços de abastecimento humano, com ampliação da
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quantidade de água coletada, das infraestruturas de tratamento de água e da rede de
distribuição. Por outro lado, o volume de efluentes domésticos também cresce, devendo
crescer a rede de coleta e a infraestrutura de tratamento desse efluente, antes de seu
descarte nos corpos d’água.
Neste sentido, o PMSB é uma ferramenta fundamental para auxiliar os municípios no
diagnóstico dos serviços prestados, verificando as deficiências e necessidades, bem como no
planejamento de objetivos e metas para o estabelecimento e propagação do acesso aos
serviços pela população. Ressalta-se ainda que o plano é obrigatório para todos os
municípios brasileiros, com exceção para as regiões metropolitanas, que devem compartilhar
a titularidade, devendo comtemplar toda área municipal: localidades urbanas, rurais,
adensadas e dispersas).
Deste modo, conhecer a situação da cobertura de serviços de água e esgoto no município,
com foco na identificação de deficiências e ausências, é fundamental para compreender o
impacto direto sobre a população da ausência destes serviços, por exemplo, possibilitando
assim a definição futura de estratégias capazes de minimizá-los.
O município de Candeias não possui uma Política de Saneamento Básico conforme
estabelecido pela lei federal 11.445/2007, que possui informações referentes à
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos, e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. De acordo com informações dos
representantes do poder público municipal, existe a previsão de realização do Plano
Municipal de Saneamento Básico para os próximos anos.
8.3.1.1.

Esgotamento Sanitário

O déficit de atendimento dos serviços de esgotamento sanitário nas cidades brasileiras tem
resultado em parcela significativa de esgoto sem tratamento e sem destinação adequada, os
quais na maior parte das vezes são dispostos diretamente nos corpos d’água,
comprometendo a qualidade das águas para diversos usos, com implicações danosas à
saúde pública e ao equilíbrio da biota aquática e do meio ambiente de forma geral.
A fonte geradora do efluente é a responsável por caracterizar o tipo de efluente e o
tratamento mais adequado que deverá ser aplicado para que esse volume seja lançado em
corpo receptor de acordo com os parâmetros indicados na legislação ambiental pertinente
que não interfira na qualidade da água a jusante de seu lançamento.
Para a abordagem deste tema serão considerados os dados do Atlas Esgotos – Despoluição
das Bacias Hidrográficas, elaborado e publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e
pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. O documento, publicado em 2017, com
dados referentes ao ano de 2014, traz dados a respeito do diagnóstico do esgotamento
sanitário para a população urbana dos municípios brasileiros, com destaque para suas
implicações na qualidade dos corpos d’água receptores, os investimentos necessários para a
coleta e tratamento dos efluentes domésticos e a proposta de ações e estratégias integradas
a serem realizadas, considerando como cenário futuro o ano de 2035.
Embora o SNIS (Sistema Nacional de Informações Sanitárias) também apresente dados
sobre esgotamento sanitário, o nível de detalhamento apresentado por ele é inferior ao do
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Altas Esgotos da ANA (2017), razão pela qual optou-se pela utilização desta fonte para a
análise desta temática.
No município de Candeias a solução predominante adotada é a de tratamento anaeróbio. Na
unidade de tratamento em nível primário existe um reator UASB com câmaras de digestão e
decantação superpostas; 1 filtro anaeróbio e dois leitos de secagem. No tratamento de nível
secundário (construído em concreto armado), a tecnologia utilizada consta com um sistema
de tratamento preliminar com gradeamento de ferro com vão de 15mm entre barras; duas
caixas de areia de limpeza manual funcionando em sistema de revezamento; um reator
UASB de formato retangular coberto com laje; um filtro anaeróbio de formato quadrado
coberto com laje; elevatória final com 2 conjuntos motobombas submersíveis de 15cv
atuando em revezamento.
O serviço é prestado pela Prefeitura Municipal de Candeias, que alega existir o desejo de
conceder o serviço, pois não possuem corpo técnico para garantir a operação. Conforme
pode ser visto na tabela abaixo, do esgoto gerado na sede municipal, 5% não é coletado e
nem tratado, enquanto 50% é coletado e recebe um tratamento adequado (Copasa, 2017).
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Tabela 8-5 - Esgotamento Sanitário - Índice de atendimento na sede municipal de Candeias.

Município

População
Urbana
(2013)

Prestador de
Serviço de
Esgotamento
Sanitário

Índice sem
atendimento
(sem Coleta e
sem
Tratamento)

Índice de
Atendimento
por Solução
Individual

Índice de
Atendimento
(com Coleta e
sem
Tratamento)

Índice de
Atendimento
(com Coleta e
com
Tratamento)

Carga
Gerada
Total em
2013 (Kg
DBO/dia)

Carga
Lançada
Total em
2013 (Kg
DBO/dia)

Candeias

10.535

Prefeitura
Municipal de
Candeias

4,6%

0,4%

95%

0%

568,9

567,7

Atlas

Esgoto

Fonte:

(ANA),

2017.

Elaboração:

ARCADIS,

2019.
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De acordo com os relatórios elaborados em 2017 e 2018, a ETE não recebe efluentes
industriais, seu funcionamento recebe apenas os efluentes dos bairros Fernandes I e II e Rio
Branco, que juntos totalizam 60% do esgoto gerado na cidade. Deste total, apenas 50% é
tratado, o restante segue por meio de bay pass, seguindo diretamente para o Ribeirão Congo
Choco, em um ponto à jusante da área de captação da COPASA, em uma distância de
aproximadamente 2km.
Estima-se ainda que, do total de carga orgânica gerada na sede municipal, 1,2 Kg DBO/dia
sejam removidas com a infraestrutura de coleta e tratamento de esgotos, e ao mesmo tempo
são lançadas diretamente nos corpos hídricos da região, visto que não passam por qualquer
tratamento.
Para a elaboração da estimativa da carga orgânica remanescente utiliza-se o balanço de
cargas, que compreende a divisão do esgoto gerado considerando suas diferentes formas de
encaminhamento: coletado (com ou sem tratamento), solução individual (fossa séptica) e
lançamento a céu aberto, em corpo d’água ou solução precária (sem coleta e disposição em
fossa negra).No caso do esgoto coletado e tratado, o cálculo da carga remanescente é feito
considerando a eficiência das ETE identificadas, considerando a população urbana atendida
por este serviço. Já para a população servida por solução individual (fossas sépticas) é
considerada uma remoção de 60% da carga orgânica.
Ainda segundo os dados disponíveis no Atlas Esgotos – Despoluição das Bacias
Hidrográficas, estima-se que em 2035 a população urbana seja de 12.373,00 habitantes,
menor do que a atual, o que geraria uma carga aproximada de 668,1 Kg DBO/dia. Assim,
para que os efluentes gerados sejam coletados e tratados de maneira adequada, reduzindo
gastos com saúde pública e garantindo qualidade de vida à população, estimam-se que
sejam
necessários
investimentos
na
ordem
de
R$
R$4.643.708,82.
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Tabela 8-6 – Previsão de Investimento em Esgotamento Sanitário para 2035

Município

Candeias

Fonte:

População
Urbana (2035)

Carga Gerada
Total em 2035 (Kg
DBO/dia)

População
Atendida
Estimada em
2035

Investimentos
em Coleta (R$)

Investimentos em
Tratamento (R$)

Investimentos em
Coleta e Tratamento
(R$)

12.373,00

668,1

11.136

R$2.131.501,40

R$2.512.207,42

R$4.643.708,82

Atlas

Esgoto

(ANA),

2017.

Elaboração:

Arcadis,

2019.
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De acordo com relatórios fornecidos pelo município de Candeias, descrevendo as ações em
meio aos anos de 2017 e 2018, a COPASA opera apenas o Sistema de Abastecimento de
Água (cujo início da concessão ocorreu em 03/03/1983 e tem como fim a data prevista de
11/11/2041). Atualmente o percentual de coleta de esgoto no município é estimado em 60%,
não sendo possível identificar qual a real população contribuinte ao município, o que dificulta
o trabalho de mensuração do volume tratado comparado à capacidade nominal da planta.
Existe a intenção de concessão do serviço para outra prestadora, hoje ele é realizado pela
prefeitura, o município vem desenvolvendo as estratégias cabíveis para tal.

Foto 8-5 - Localização e espacialização
da ETE

Foto 8-6 - Tomada geral da ETE (TP +
reator UASB e filtro anaeróbico) na
sequência

Fonte: Relatório COPASA - 2017.
Fonte: Relatório COPASA - 2017.

De um modo em geral, os relatórios municipais demonstram a existência de falhas constantes
no sistema. A estação se localiza na “Estrada sentido Barro Preto”. O início de sua operação
ocorreu em novembro de 2016. De acordo com informações dos relatórios disponibilizados
pelo poder público municipal, a fonte de seus recursos foi proveniente da FUNASA e de
fundos perdidos, para alcance de 20 anos na 1ª etapa. Atualmente a prefeitura municipal não
cobra pela execução do serviço.
A desidratação do lodo descartado pelo reator UASB e filtro anaeróbio é feita por meio de um
leito de secagem. Os relatórios informam que o descarte desse material é realizado sempre
que os leitos de secagem estão disponíveis, no entanto, não são realizadas análises do
material para controle do sistema. A retirada é feita por uma empresa contratada pela
prefeitura e o material é descartado no aterro. Não existe sistema de queima dos gases
produzidos.
De acordo com avaliações feitas no local, não há condições de realizar coleta de amostragem
do esgoto tratado (para análises dos parâmetros exigidos). Isso ocorre em função dos
desvios de refugo de esgoto, pelo fato da estação não ter capacidade de tratar todo o esgoto
recebido no local, em torno de 50% sofre by pass direto para o corpo receptor, sem
tratamento. Logo, ao final do tratamento, o esgoto tratado se mistura ao efluente bruto sem
tratamento.
Os relatórios apontam a necessidade de verificação da vazão que está sendo tratada, pois a
ETE (segundo consta nos projetos), tem capacidade de tratamento de até 25,54 l/s, o que
Arcadis 159

Revisão do plano diretor do município de Candeias – Minas Gerais

estima atendimento ao município de Candeias (vazão estimada de esgoto para a população
assistida é de 13,7 l/s).
A área onde a ETE está instalada conta com um cômodo destinado ao laboratório, porém ele
se encontra inativo, sem nenhum equipamento para realização de análises e outras
operações a serem realizadas para verificar eficiência da ETE: mediação diária de vazão, pH,
densidade do efluente, entre outras. Ideal seria ter um laboratório com os equipamentos
mínimos para realizar as análises rotineiras para acompanhar a evolução do tratamento.
De um modo em geral, em meio ao perímetro urbano, o município possuí a rede de esgoto
instalada em quase todas as ruas do perímetro urbano, sendo observado em alguns pontos a
inadequação de ligações da rede coletora de esgoto com a rede de drenagem pluvial. De
acordo com as informações obtidas nos relatórios disponibilizados, o índice de tratamento
ainda é baixo. Em acréscimo a esta condição, ainda são identificados alguns pontos do
município onde ocorre o lançamento de esgoto nos corpos hídricos.

Foto 8-7 - Bomba Elevatória de Esgoto
localizada no Bairro Jardim Paraíso II
Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.

Foto 8-8 - Bairro Alto do Cruzeiro – área
de futura instalação de Habitações de
Interesse Social
Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.
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Foto 8-9 - Área de despejo de Esgoto no Bairro Laje.
Fonte: imagens Street View Google. Captura da imagem, outubro de 2011.
Nota: A área conta com um grave problema de erosão.

Em relação ao Distrito de Vieiras Bravos, os representantes do poder público municipal
informaram que a localidade possui uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), entretanto
até a data de fechamento deste diagnóstico não foram oferecidas informações em relação ao
funcionamento da mesma.
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Mapa 8-1 - Cobertura da Rede de Coleta e Tratamento de Efluentes na sede municipal de Candeias

Fonte: BASEMAPS ESRI, 2019; Prefeitura de Candeias, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019.

Arcadis 162

Revisão do plano diretor do município de Candeias – Minas Gerais

Mapa 8-2 – Localização da Estação de Tratamento de Esgoto – Distrito de Vieiras Bravos – Candeias

Fonte: BASEMAPS ESRI, 2019; Prefeitura de Candeias, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019.
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8.3.1.2.

Sistema de Abastecimento de Água

O abastecimento humano é entendido como um uso consuntivo, utilizado pelo ser humano
para a sua sobrevivência, bem-estar e higiene, sendo considerado pela Política Nacional de
Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) como um dos usos prioritários dos corpos d´água.
A fim de compreender a situação do abastecimento de água no município de Candeias, serão
apresentados a seguir análises elaboradas a partir de dados de 2016 disponibilizadas no
Sistema Nacional de Informações Sanitárias (SNIS), e do Atlas Brasil – Abastecimento
Urbano de Água, elaborado e publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA) em 2010,
que apresenta dados referentes ao sistema de abastecimento adotado na área urbana e ao
tipo de manancial utilizado.
Com relação às informações apresentadas no SNIS, destaca-se que elas são fornecidas
pelas companhias estaduais, empresas e autarquias municipais, empresas privadas e, em
alguns casos, pelas próprias prefeituras, através de formulários online de coleta de dados.
Deste modo, a disponibilidade, atualização e veracidade dos dados é de responsabilidade de
cada prestador de serviço, sendo condição para acessar recursos de investimentos da
Secretaria Nacional de Saneamento (SNSA) do Ministério das Cidades (BRASIL, 2017)
De acordo com informações do SNIS (2017), o abastecimento de água é realizado pela
COPASA. Conforme pode ser visto na tabela a seguir, da população total municipal em 2016,
67,60%% é atendida com abastecimento de água. Já no que diz respeito a população urbana
residente em Candeias, 97% é atendida por este serviço.
Tabela 8-7 - População Total, Urbana e Localidades atendidas no município de
Candeias.
População
População População total atendida
Município
Total
Urbana
com
(2016)
(2016)
abastecimento
de água
Candeias

14.595

10.206

10.243

%

População
urbana atendida
com
abastecimento
de água

%

Localidades
Atendidas

67,60%

10.243

97%

0

Fonte: SNIS, 2017. Elaboração: Arcadis, 2019.

Com relação à forma de abastecimento adotada nos municípios, de acordo com informações
do Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2010), a sede urbana de Candeias é
abastecida através de sistema isolado, e com uso de manancial superficial ou misto (Ribeirão
Congo Chôco).
No Distrito de Vieiras Bravos, os participantes das atividades realizadas em Abril de 2019,
relatam que de um modo em geral a qualidade da água é boa, mas a pressão é pouca, e em
função disso algumas casas ficam sem água. Os participantes acreditam que todas as casas
do Distrito possuem reservatórios de água, entretanto reforçam que em função da baixa
pressão da água em alguns momentos, a força não é suficiente para encher os reservatórios.
No Distrito o abastecimento é feito por um poço artesiano, a distribuição da água aos
moradores é feita por rodízio. Os moradores relatam que na época de chuvas, a quantidade
de água é maior, entretanto nos períodos de seca, a vazão é ainda menor. Os participantes
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relataram também a identificação de pontos de desperdício de água. Como forma de
amenizar essa questão, solicitam que seja aumentada a capacidade de armazenamento no
Distrito. A distribuição é realizada por meio de rodízio.
No perímetro rural, os participantes comentam que muitas minas começaram a secar. Eles
relatam que poucas são as áreas dotadas de cercamento e proteção vegetal, de acordo com
informações dos representantes do poder público, existiu uma iniciativa em parceria com a
ALAGO para revitalização de 10 nascentes, no momento o município busca dar continuidade
à tal iniciativa. De um modo em geral os produtores rurais relatam que falta acompanhamento
à preservação dos mananciais. No perímetro rural, de um modo em geral o abastecimento de
água é feito por cisternas ou poços artesianos.
8.3.1.3.

Coleta e disposição dos resíduos sólidos

O enfrentamento dos problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo e
disposição inadequados dos resíduos sólidos no Brasil se estabelece definitivamente com a
Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Entre outros
aspectos, prevê a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos e a logística
reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo (MMA, 2016).
Apesar deste avanço no que se refere ao marco legal, a prevenção e a redução de geração
de resíduos, assim como sua adequada destinação e disposição, ainda se encontram em um
patamar muito incipiente no Brasil.
O descarte dos resíduos sem nenhum tratamento, prática ainda comum, afeta o solo, a água
e o ar. A contaminação dos solos e as alterações de suas características físico-químicas
associam-se à poluição das águas, seja devido à percolação do líquido gerado pela
decomposição da matéria orgânica presente no lixo (chorume) descartado em lixões e,
igualmente, nos denominados “aterros controlados”, seja diretamente, pelo descarte de
resíduos em cursos d´água ou a estes carreados pelas enxurradas, comprometendo suas
características e causando assoreamento dos corpos hídricos. Como reflexo, tem-se águas
subterrâneas e superficiais poluídas, redução de disponibilidade de água, disseminação de
doenças de veiculação hídrica, enchentes, além da perda do valor cênico das paisagens
desta forma afetadas (MOTA et al., 2009).
No Brasil, de acordo com MMA (2012), prevalece o resíduo orgânico, mostrando um potencial
expressivo para a compostagem orgânica e geração de energia. Seguem-se os resíduos de
papel e de plástico, cujas reciclagens ainda são pouco exploradas.
As questões relativas aos resíduos sólidos urbanos (RSU), quais sejam, geração,
aproveitamento e destinação final, ganham relevância crescente, notadamente nos centros
urbanos dos países como o Brasil, nos quais há uma tendência crescente de urbanização e
de consumo.
Segundo o SNIS, com dados de 2016, a própria prefeitura de Candeias que possui como
prestador de coleta e disposição de resíduos sólidos. Um total de 10.579 habitantes é
atendido pela coleta e disposição, o equivalente a 72,5%, de acordo com informações
recolhidas no campo em Abril de 2019, recebem o serviço de coleta de resíduos os
moradores do perímetro urbano e distrito de Vieiras Bravos. Desde 2017, os resíduos sólidos
domiciliares e públicos coletados não permanecem no município, por meio do CONSANE
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(Consórcio Regional de Saneamento Básico), os resíduos sólidos, após uma triagem no
município, atualmente os resíduos são enviados para o transbordo no município de Lavras e
posteriormente seguem para Nepomuceno. Em Candeias, a unidade de recebimento dos
resíduos é um Aterro Sanitário (onde também funciona o centro de triagem), em operação
desde 2007. O representante relata que o gerenciamento dos licenciamentos é de
responsabilidade da SUPRAM (Superintendência Regional de Meio Ambiente). Próximo a
área do aterro a prefeitura estuda a implantação de uma área de descarte de resíduos da
Construção Civil.
Considerando os municípios que integram o CONSANE (Cana Verde, Candeias, Ijaci, Ingaí,
Lavras, Luminárias, Nepomuceno e Ribeirão Vermelho), vale salientar que ambos devem
respeitar as diretrizes determinadas pelo Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos dos municípios consorciados ao CONSANE (PIGIRS-2017).
Entre as ações voltadas para a conscientização da população em relação à coleta seletiva,
os representantes do poder público municipal informaram que o município realizou uma
capacitação sobre as práticas de coleta seletiva com os agentes comunitários.
O município de Candeias realizou em 2017, um programa de conscientização em parceria
com o Ministério Meio Ambiente, cujos recursos foram provenientes dos fundos municipais.
Os representantes salientaram que em seu primeiro momento, o programa alcançou
resultados positivos, entretanto, com o tempo as ações perderam força. Atualmente as
escolas realizam um programa de conscientização com os alunos das escolas municipais,
incentivando a criação de vídeos educativos.
Tendo Em vista os resultados obtidos com o PIRGIS (2017), o resíduo mais gerado pelo
município foi a matéria orgânica (41,12%), conforme a média nacional. O segundo resíduo
que apresentou significativa geração foi o
plástico (14,64%), seguido pelos rejeitos
(11,67%). Em 2017, a análise realizada pelo programa demonstrou que a média diária de
geração de resíduos sólidos urbanos foi de 6,07 toneladas, sendo a média mensal de
geração igual a 182 toneladas38.

38

De acordo com o PIRGIS (2017) a geração per capita foi calculada com base na quantidade de resíduos coletados no

município e a população estimada para no ano de 2017 de acordo com o IBGE. Conforme a projeção municipal realizada pelo
IBGE, a população estimada para Candeias no ano de 2017 é de 15.147 habitantes, resultando em uma geração per capita igual
a 0,40 kg/hab/dia.
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Foto 8-10 - Área de recebimento do lixo
em Candeias.

Foto 8-11 - Área de recebimento do lixo em
Candeias.

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Foto 8-12 - Baias da Usina de Triagem de
resíduos

Foto 8-13 - Baias da Usina de Triagem de
resíduos

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Foto 8-14 - Prensa da Usina de Triagem
de resíduos

Foto 8-15 - Área de previsão para
instalação do centro de Triagem de
Resíduos da Construção Civil.

Fonte: Arcadis, 2019.
Fonte: Arcadis, 2019.
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Em síntese, no perímetro urbano, a prefeitura disponibiliza o serviço de coleta de lixo. Já em
meio ao perímetro rural, o serviço não é realizado. Para o descarte dos resíduos, os
moradores do perímetro rural, relatam que muitas vezes queimam o lixo, enterram ou quando
podem levam para Candeias. Relatam que muitos jogam os resíduos nas estradas rurais e
entrada do trevo de Candeias, mas que de um modo em geral esse descarte irregular é feito
por moradores da cidade que vem para os ranchos aos fins de semana. No Distrito de Vieiras
Bravos, a coleta do lixo é realizada uma vez por semana. De um modo em geral, notam-se
em várias áreas o descarte irregular de resíduos em meio ao perímetro urbano.

Foto 8-16 - Pontos de descarte irregular
de lixo, próximo às áreas de APP

Foto 8-17 - Pontos de descarte irregular
de lixo, próximo às áreas de APP

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

De acordo com o PIRGIS (2017), a destinação dos resíduos de serviços de saúde (RSS) é
realizada através de serviço terceirizado. Com relação aos resíduos sólidos de construção
civil (RCC), são coletados por empresas transportadoras as mesmas são responsáveis pela
destinação dos seus resíduos, em acréscimo, o diagnóstico destaca que muitas vezes o
município reutiliza os resíduos para manutenção de estradas e aterros de áreas. Por fim, o
documento destaca que em Candeias, não existe atividade agrossilvipastoril que gere
resíduos e que esteja cadastrada na prefeitura.
8.3.1.4.

Sistema de drenagem urbana

O sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais é formado por um conjunto de
atividades e infraestruturas que fazem o transporte, detenção, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas, além da retenção para o amortecimento de vazões de cheias.
Convencionalmente, o sistema de drenagem urbana engloba dois subsistemas principais: a
microdrenagem e a macrodrenagem. Entende-se como microdrenagem o sistema capaz de
receber e conduzir as águas das chuvas vindas das construções, lotes, ruas, praças e etc.,
sendo definido essencialmente pelo traçado das vias.
De acordo com informações disponibilizadas pelos representantes do poder público
municipal, Candeias não apresenta um plano diretor de drenagem e manejo de águas
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pluviais urbanas. Do total de vias públicas com pavimentação existentes no município,
observa-se que pouco menos da metade de sua extensão territorial em meio ao perímetro
urbano apresenta redes ou canais de águas pluviais subterrâneos. Vale ainda destacar que
existem áreas onde ocorre a sobreposição das redes de drenagem pluvial e esgoto, devendo
ser estas áreas adequadas pelo poder público para evitar que o esgoto emerja à superfície
em dias chuvosos.
De um modo em geral o município de Candeias não demonstra problemas relacionados aos
riscos de enchentes e inundações. As patologias de risco identificadas no município se
relacionam à processos erosivos e deslizamentos de encostas, identificados sobretudo em
determinados pontos periféricos. Tais patologias são decorrentes da ausência de um sistema
de drenagem consolidado no perímetro urbano, o que incluí a falta de bocas de lobo, ou a
existência de pontos de entupimento em determinados pontos do perímetro urbano, ação
agravada pela falta de barreiras naturais para amenizar a velocidade da água na chegada
das encostas e fundos de vale, em função da declividade de alguns pontos do município.

Foto 8-18 - Identificação dos principais pontos de erosão, assoreamento e drenagem
no perímetro urbano de Candeias
Fonte: imagens Street View Google. Captura da imagem, outubro de 2011.
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Foto 8-19 - Identificação de bocas de
lobo cheias de lixo

Foto 8-20 - Vala construída próximo à
área de encosta de uma APP na Rua Jaca

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Nota: Tal característica prejudica o escoamento de água,

Nota: Tal ação foi realizada com o intuito de amenizar a

além de provocar o entupimento das galerias.

velocidade da água na chegada da encosta que direciona a
água para o córrego logo abaixo. A rua citada já demonstra
problemas com erosão, de um modo em geral, as casas são
muito próximas ao córrego e área de APP.

Foto 8-21 - Problemas com pavimentação
e drenagem no bairro Fernandes

Foto 8-22 - Problemas de drenagem e
assoreamento do córrego próximo à
Avenida Brasília

Fonte: Arcadis, 2019.
Fonte: Arcadis, 2019.
Nota: A prefeitura realizou uma barreira de contenção de
pneus para amenizar a patologia.
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8.4.

Cultura e Patrimônio Histórico

No município de Candeias identificam-se os seguintes bens tombados pelas respectivas
instâncias:
Patrimônio Material:
▪

Estação Ferroviária, Praça Getúlio Vargas. Tombada pelo IPHAN – Patrimônio
Ferroviário Minas Gerais e IEPHA – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
de Minas Gerais. Atualmente abriga a Secretaria de Educação;

▪

Igreja Matriz Nossa Senhora das Candeias, Praça Monsenhor Joaquim de Castro.
Tombada pelo IEPHA e Município de Candeias. (A igreja já foi reconstruída pro três
vezes, a última construção data dos anos 1960);

▪

Igreja Santuário Senhor Bom Jesus de Matozinhos, Av. Dezessete de Dezembro.
Tombada pelo IEPHA e Município de Candeias. Foi construída entre 1797 e 1799, tendo
seu restauro iniciado em 2017;

▪

Igreja do Alto do Mingote, Praça Rua Turmalina. Tombada pelo IEPHA e Município de
Candeias;

▪

Igreja de São Sebastião, comunidade Rural de Vieiras. Tombada pelo município;

▪

Praça Senhor Joaquim de Castro, Praça Monsenhor Joaquim de Castro. Tombada pelo
IEPHA e Município de Candeias;

▪

Imagem de Nossa Senhora das Candeias. Tombada pelo IEPHA e Município de
Candeias;

▪

Cine Círculo Operário São José. Tombada pelo IEPHA. Entre 2012 e 2015 recebeu
recursos do ICMS cultural para auxiliar em seu funcionamento, após esse ano o
município não conseguiu novas renovações. Os documentos relatam a existência de
projetores movidos à carvão, destacando ser este o motivo da solicitação de novos
investimentos para a manutenção do local e equipamentos;

Patrimônio Imaterial:
▪

Festa do Congado;

▪

Festa do Rosário – Alto Cruzeiro;

▪

Encontro de Bandas;

▪

Festa do Rosário – Bairro da Ponte;

▪

Roda de Capoeira e ou Ofício de Mestre de Capoeira.

Quando questionados em relação às festas, os participantes das atividades realizadas em
abril de 2019, relatam que ocorrem várias festividades no Distrito de Vieiras Bravos e
Comunidades Rurais de Candeias (festa de São Sebastião, grupos de folias de reis, entre
outras). Eles relatam que de um modo em geral ainda se identificam com as tradições
culturais e festas realizadas na região. Também comentam a existência de tradições de
atividades manuais que poderiam ser exploradas pelas mulheres de comunidades rurais
como forma de aumento da renda familiar.
As atividades em campo realizadas em abril de 2019, revelam o desejo de consolidação de
uma Casa da Cultura no município. Os munícipes também relatam a falta de manutenção aos
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monumentos da Praça Monsenhor de Castro, no centro da cidade. Nesta região existem
algumas casas com potencial de tombamento pelo município em reflexo de seus estilos
arquitetônicos que podem denotar os diferentes períodos históricos e ciclos econômicos
ocorridos em Candeias.
O município possui várias datas que envolvem atividades festivas tradicionais. Entre os
festejos de maior importância: a Festa do Rosário do Alto do Cruzeiro, realizada em Julho; a
Festa da Padroeira da cidade, realizada em Agosto; a Festa do Produtor Rural, realizada em
Setembro; a Festa do Rosário da Ponte, também realizada em Setembro; e o Aniversário da
cidade, comemorada no dia 17 de Dezembro. Também existe a festa de São Sebastião no
Distrito de Vieiras Bravos.
De um modo em geral, todos os festejos municipais ainda mantêm suas tradições, o que
permite que os moradores ainda se identifiquem com os festejos. Em relação aos festejos do
Rosário, ainda existe a manifestação dos “ternos de congados” que desfilam todos os dias
pela festa, também existe o ascendimento e o despendimento da cruz no início e no final dos
festejos, missas, e as barraquinhas (de comidas, bebidas, vestuários, utensílios em geral),
que ocupam uma área até considerável desses dois bairros.
A manutenção dos conhecimentos populares em relação aos “medicamentos naturais”
também foi discutida em meio às atividades de campo realizadas em abril de 2019. Um dos
participantes era farmacêutico e questionou se as comunidades rurais ainda usavam o
conhecimento popular. O farmacêutico destacou a importância do acompanhamento, mas
ressaltou que a medicação natural também pode auxiliar na prevenção de doenças. Os
participantes relataram que ainda identificam vestígios desta prática e de um modo em geral
se interessaram pelo assunto, sendo sugerida a criação e um “viveiro de ervas”.

Foto 8-23 - Igreja Santuário Senhor Bom
Jesus de Matozinhos

Foto 8-24 - Parte interna da Igreja
Santuário Senhor Bom Jesus de
Matozinhos com trabalhos de restauro

Fonte: Arcadis, 2019.
Fonte: Arcadis, 2019.
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Foto 8-25 - Igreja Matriz Nossa Senhora
das Candeias

Foto 8-26 - Altar da Igreja Matriz Nossa
Senhora das Candeias. Na esquerda
imagem de Nossa Senhora das Candeias

Fonte: Arcadis, 2019.
Fonte: Arcadis, 2019.
Nota: também é tombada.

Foto 8-27 - Monumento em homenagem
aos ex-combatentes da Campanha da
Itália 1939-1945. Praça Dezessete de
Dezembro

Foto 8-28 - Igreja São Sebastião – Distrito
de Vieiras Bravos
Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.
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Foto 8-29 - Casa em frente à Praça
Dezessete de Dezembro, com potencial
de tombamento

Foto 8-30 - Casa em frente à Praça
Dezessete de Dezembro, com potencial
de tombamento

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

A legislação municipal prevê a isenção de IPTU para bens tombados, entretanto não foram
identificadas aplicações desta lei. Além desta, a Lei Municipal n° 1248/2002 de 08 de Abril de
2002, estabelece as normas de proteção do patrimônio Cultural de Candeias39. Já a Lei 1474
de 2007 cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Candeias - CMPC, composto
por 14 representantes. Também regulamenta os instrumentos de inventário, registro,
tombamento (onde considera a alienação onerosa sujeita a direito de preferência) e
estabelece as infrações e multas.

39

Considera como elementos do patrimônio cultural do município bens de natureza material e imaterial de caráter público ou

particular, tombados individualmente ou em conjunto, que contenham referências à identidade, ação e memória dos diferentes
grupos formadores da comunidade municipal
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Mapa 8-3 – Patrimônio Cultural – Sede Urbana.

Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019; Prefeitura de Candeias, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019.
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Mapa 8-4 – Patrimônio Cultural – Vieiras Bravos.

Fonte: IBGE, 2017; OSM, 2019; Prefeitura de Candeias, 2019. Elaboração: Arcadis, 2019.
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8.5.

Esporte e Lazer

Sabe-se que os espaços de lazer ajudam a qualificar o espaço urbano e auxiliam na garantia
de qualidade de vida da população, sendo, portanto, fundamentais para garantir o
desenvolvimento sustentável e adequado de uma cidade.
Candeias possui 7 locais de uso público destinados as atividades de esporte e lazer. Além
disso, conta com 1 equipamento esportivo (quadra coberta) instalado em uma escola pública.
Em 2016, recebeu a nota 40 no programa de ICMS esportivo, ocupando a 206º posição no
Estado. Dentre os programas contemplados, na modalidade recreação: a promoção de Jogos
Escolares Municipais (Torneio Esportivo da Semana das Crianças e Olimpíadas nas Escolas
Rurais). Já na modalidade futebol de campo: Campeonato Municipal de Futebol. E na
modalidade PCD recreação: IV Paralimpíadas.
Tabela 8-8 - Estrutura esportiva do município de Candeias
Atributos

Existência

Ano

Sistema Municipal de Esporte

Não

-

Instrumento legal voltado ao Esporte

Sim

-

Conselho Municipal de Esporte

Sim

2010

Fundo Municipal de Esporte

Sim

2010

Fonte: IBGE – Informações Básicas Municipais (MUNIC), 2016. Elaboração: ARCADIS, 2019.

No município de Candeias, em meio aos relatos obtidos no campo realizado em abril,
observou-se que a oferta de lazer foi de um modo em geral considerada insuficiente pelos
moradores. De um modo em geral eles demandam a construção de quadras nas escolas das
Comunidades rurais e Distrito de Vieiras Bravos e que sejam elaborados projetos de incentivo
ao uso de tais espaços, em acréscimo à sua manutenção. De um modo em geral, as
comunidades não possuem espaços para atividades de lazer em família, para algumas
atividades a igreja oferece parte de seu espaço.
No perímetro urbano, as crianças brincam nas praças, de um modo em geral, os participantes
das oficinas informaram que elas não possuem muitas opções de lazer no município. Além
disso, os moradores destacam tanto a falta de atividades extracurriculares (crianças e
jovens), quanto dos profissionais para realização de atividades de forma voluntária.
A população das comunidades rurais, sobretudo as mulheres realizam caminhadas nas
estradas de terra e gostariam que fossem instaladas academias ao ar livre próximo às UBS e
escolas das principais comunidades rurais (Pires, Pereiras e Distrito de Vieiras Bravos).
Os moradores do Distrito de Vieiras relatam que realizam 1 vez por semana atividades físicas
na sede da UBS. Solicitam que seja construído um parque infantil e uma academia ao ar livre.
Eles relatam a falta de equipamentos de lazer, solicitam que a prefeitura articule mais
programas de incentivo ao lazer e prática de esportes. No Distrito de Vieiras identificam
problemas com a manutenção dos bancos das praças. Uma das participantes solicita que
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sejam construídos um coreto e um banheiro público. Os participantes relatam a existência de
grupos de violeiros no Distrito e que eles se reúnem para tocar. A solicitação por um banheiro
público ocorre em função das festas do local, a falta de um banheiro público gera transtornos
aos moradores.
Além dos espaços e equipamentos públicos de lazer existe no município equipamentos
privados como o Clube Cinquentenário.
Em relação à Praça Monsenhor Castro (Centro), os moradores relataram a necessidade de
manutenção dos equipamentos existentes no passeio. Em relação à Praça Antônio Furtado
(Centro), recentemente a prefeitura instalou equipamentos de ginástica para a população, a
Praça possuí uma boa arborização, entretanto as espécies escolhidas não se adequam ao
calçamento do passeio, em toda a sua extensão as raízes da Ficus já estouraram o passeio.
De um modo em geral a arborização das praças da cidade não utiliza árvores de forma
correta, as espécies escolhidas possuem raízes superficiais e o fato de as árvores terem
grande porte prejudicam o calçamento (espécies mais comuns: Ficus, Flamboyant, Paineira,
Pau
Formiga).
De um modo em geral, as praças são bem distribuídas no perímetro urbano de Candeias,
entretanto nem todas possuem equipamentos instalados. Existe também a necessidade de
atenção à tipologia de árvores utilizadas nos equipamentos públicos.

Foto 8-31 - Calçamento da Praça Antônio
Furtado, no centro da cidade

Foto 8-32 - Calçamento da Praça Antônio
Furtado, no centro da cidade

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Nota: O equipamento é localizado em uma área residencial e

Nota: Irregularidades no piso em função da falta de manutenção

recentemente recebeu a instalação de equipamentos para

e problemas com as raízes das árvores.

ginástica.
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Foto 8-33 - Calçamento da Praça Antônio
Furtado, no centro da cidade

Foto 8-34 - Localização da Praça Antônio
Furtado, no Centro da cidade

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.

Nota: Irregularidades no piso em função da falta de
manutenção e problemas com as raízes das árvores.

Nota: o equipamento é localizado em uma área residencial e
recentemente recebeu a instalação de equipamentos para
ginástica.

Foto 8-35 - Praça Monsenhor Castro, no
centro da cidade

Foto 8-36 - Praça Monsenhor Castro, no
centro da cidade

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Nota: Espaço possuí boa arborização, áreas com bancos e

Nota: Espelho d’água encontra-se inutilizado

alguns monumentos. Existem pontos com necessidade de
atenção à manutenção, a noite maior atenção à iluminação.
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Foto 8-37 - Coreto da Praça Monsenhor
Castro, no centro da cidade

Foto 8-38 - Calçamento da Praça
Monsenhor Castro, no centro da cidade

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.
Nota: Irregularidades no piso em função da falta de manutenção
e problemas com as raízes das árvores

Foto 8-39 - Praça no Distrito de Vieiras
Bravos

Foto 8-40 - Praça no Distrito de Vieiras
Bravos

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Nota: O espaço se caracteriza como uma grande área

Nota: O espaço se caracteriza como uma grande área gramada,

gramada, dotada de algumas árvores de grande porte. O

dotada de algumas árvores de grande porte. O espaço possuí

espaço possuí alguns postes de iluminação.

alguns postes de iluminação.

8.6.

Energia Elétrica

Para a estruturação desse tema foram levantados dados acerca do atendimento por energia
elétrica no site do IBGE (Censo Demográfico, 2010), e complementados pelos dados obtidos
durante visitas de campo.
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Segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, 99,98 % dos domicílios no município são
atendidos pela rede pública de energia elétrica. Na zona rural a cobertura é de 100% e
urbana de 99,97%. No Estado do Minas Gerais, esse índice é de 99,71%, sendo a cobertura
nas zonas urbanas de 99,76% e nas rurais de 99,41%.
Deste modo, fica evidente que o percentual de domicílios com energia elétrica na zona rural
do município é maior do que a taxa estadual, semelhante da situação na área urbana.
Tabela 8-9 - Domicílios com energia elétrica no município e no Estado

Unidade
Territorial

Situação do
Domicílio

Com energia elétrica de

Com energia elétrica

companhia distribuidora

de outras fontes

Nº de
domicílios

Candeias

Minas Gerais

%

Nº de
domicílios

%

Total de
domicílios
com
energia
elétrica

Urbana

3.528

99,97

1

0,03

3.529

Rural

1.462

100

-

-

1.462

Total

4.990

99,98

1

0,02

4.991

Urbana

5.162.350

99,76

12.313

0,24

5.174.663

Rural

805.930

99,41

4.799

0,59

810.729

Total

5.968.280

99,71

17.112

0,29

5.985.392

Fonte: IBGE – Informações Básicas Municipais (MUNIC), 2016. Elaboração: ARCADIS, 2019.

8.7.

Iluminação Pública

A iluminação pública tem como objetivo prover claridade ao espaço público, de forma
contínua, periódica ou eventual. Trata-se de um serviço essencial à qualidade de vida da
população, pois possibilita o uso de determinados espaços e vias públicas, além de auxiliar
na inibição de crimes e na redução de acidentes de trânsito com pedestres e veículos.
Em meados de 2010, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu, por meio da
Resolução Normativa 414/2010, que o sistema de iluminação pública e suas instalações
deixariam de ser responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica, e passariam para a
administração dos municípios. Deste modo, a partir deste ano (2015), a elaboração de
projeto, implantação, expansão, operação e manutenção da rede de iluminação pública
passou a ser responsabilidade do município. No município de Candeias é cobrada a taxa de
iluminação pública somente dos moradores do perímetro urbano, em relação às comunidades
rurais e Distrito de Vieiras Bravos ainda não existe a cobrança do serviço.
Segundo dados do Perfil dos Municípios Brasileiros 2015 (IBGE), no município de Candeias
3.530 domicílios de possuem iluminação pública em seu entorno, de um total de 5.090
domicílios no município.
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A análise do dado acima revela que de um modo em geral a cobertura da iluminação pública
no município de Candeias é bem distribuída. De acordo com as informações recolhidas no
campo realizado em Abril de 2019, os moradores de Candeias reclamam a falta de
iluminação em alguns pontos do município.
Deve ser dada maior atenção ao trevo de acesso do município de Candeias, referente ao
trecho da MG-164, seguindo por este eixo em direção ao centro da cidade, observam-se a
presença de postes de iluminação, entretanto os mesmos são altos e bem espaçados,
gerando a sensação de baixa iluminação pública. Atenção especial deve ser dada também às
áreas de sobreposição do eixo viário e ferroviário e à área de ciclovia às margens da MG164, onde também existe a necessidade de melhorias na sinalização.
Em relação à iluminação dos equipamentos de lazer, sobretudo relacionados às quadras e
praças municipais, notam-se a necessidade de melhorias no serviço. Com exceção das
quadras cobertas, os demais equipamentos não apresentam um sistema de iluminação
eficiente, uma característica que torna tais equipamentos inseguros ao entardecer, além de
restringir seu uso neste período. Em relação às praças municipais, também foi observada a
necessidade de melhorias da iluminação destes espaços. Vale destacar que boa parte das
praças possuem espécies arbóreas de grande porte, interferindo na iluminação dos
ambientes.
No Distrito de Vieiras Bravos, observou-se que de um modo em geral os moradores não
identificam a questão da iluminação pública como um dos principais problemas a serem
resolvidos, entretanto destaca-se a necessidade de atenção à iluminação dos espaços
públicos, com o intuito de aumentar a sensação de segurança do local.

8.8.

Segurança Pública

Conforme estabelecido na Constituição de 1988, a segurança pública é de competência da
União, sendo delegada aos governos estaduais a administração das Polícias Militar, Civil e
do Corpo de Bombeiros. Para os municípios cabe a responsabilidade de criar e administrar a
Guarda Civil, que atua apenas em casos específicos.
No período de 2013 a 2015, a taxa média de crimes violentos contra o patrimônio40 de
Candeias foi de 129,05 crimes para cada 100.000 habitantes, abaixo da média estadual, de
4.078,92 crimes para cada 100.000 habitantes.

40

De acordo com as análises do IMRS (Instituto Mineiro de Responsabilidade Social), a taxa de crimes violentos contra o
patrimônio auxilia no entendimento dos padrões de vitimização por crimes patrimoniais graves, isto é, aqueles que envolvem
algum tipo de violência (como agressões físicas) ou grave ameaça (como uso de arma de fogo) para a subtração de
determinado bem. Diferem, portanto, dos furtos que também configuram delitos patrimoniais, mas que não envolvem qualquer
tipo de violência em sua execução.
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Tabela 8-10 - Equipamentos Públicos de Segurança no município de Candeias
Equipamentos públicos de segurança

Existência

Delegacia de polícia civil

Sim

Delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher

Não

Delegacia de proteção ao idoso

Não

Delegacia de proteção à criança e ao adolescente (DPCA)*

Não

Delegacia da criança e do adolescente (DCA)**

Não

Delegacia da criança e do adolescente (especialidades não separadas)

Não

Delegacia de proteção ao meio ambiente

Não

Presídio

Não

Instituto Médico Legal

Não

Sede de comarca

Sim

Unidade do Corpo de Bombeiros

Não

Defesa Civil

Coordenadoria municipal

Guarda municipal

Não

Fonte: IBGE –Perfil Municipal 2012. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Existe a necessidade de mobilização para o aperfeiçoamento aos atendimentos especiais no
município, em especial aos incidentes relacionados ao atendimento especializado no
atendimento à mulher, proteção de idosos, crianças e adolescentes e meio ambiente. Para
incidentes com estes grupos é necessário o deslocamento de representantes do município
vizinho de Campo Belo.
No município existe uma cadeia pública localizada no Bairro Planalto, na Rua Sobradinho,
próximo à uma área residencial, tendo aos fundos uma grande propriedade vaga, já inserida
ao perímetro urbano e com intensões de expansão.

Foto 8-41 - Cadeia Pública de Candeias.
Situado na Avenida Ozanan Levindo
Coelho
Fonte: Arcadis, 2019.

Foto 8-42 - Localização da Cadeia Pública
de Candeias
Fonte: imagens Street View Google. Captura da
imagem, outubro de 2011.
Nota: O equipamento é localizado em uma área residencial do
perímetro urbano no Bairro Jardim Planalto
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Em relação a sensação de insegurança no perímetro urbano de Candeias, os moradores
relatam que problemas existem. Eles correlacionam a sensação de insegurança com as
áreas de menor iluminação. De um modo em geral eles atrelam essa sensação ao aumento
do uso de drogas no município. Em relação ao policiamento, os moradores relatam que em
alguns pontos existe a necessidade de aumento da frequência do patrulhamento.
De um modo em geral, em meio às comunidades rurais, os moradores relatam o aumento do
incidente de roubos e assaltos, sendo revelados casos de violência contra os moradores.
Eles reclamam pela falta de policiamento e da demora no atendimento das ocorrências.
No Distrito de Vieiras Bravos, os participantes relatam em relação à segurança que nem
todas as ruas do distrito são iluminadas, mas que de um modo em geral não identificam
muitos roubos. Entretanto relatam que o policiamento não é frequente e que quando existe a
necessidade de deslocamento, o efetivo demora muito para chegar. Sugerem que seja criado
um posto da polícia na localidade.
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9. Habitação
Ao considerarmos que a Declaração dos Direitos Humanos reconhece o direito à moradia
adequada como algo essencial para a manutenção de um padrão de vida digno, a temática
habitacional, quando vista em meio às práticas de planejamento urbano se insere como fator
de extrema importância, sendo também reconhecida no Brasil pela Constituição Federal, que
inclui o acesso à moradia como um dos direitos sociais mínimos, promovendo para isso
diversos programas de habitação pelas três esferas do governo.
O presente tema é abordado de modo a apresentar um panorama geral da situação
habitacional de Candeias, com foco nas questões relacionadas ao déficit habitacional,
condição e padrão das moradias, e projetos de habitação social existentes. Além dos dados
secundários coletados em fontes oficiais, também foram incorporadas informações obtidas na
visita de campo no município e informações contidas na prefeitura, a fim de conhecer melhor
a realidade habitacional da região.

9.1.

Déficit Habitacional em Candeias

Déficit Habitacional é o indicador que contribui para a formulação e avaliação da política
habitacional. Seu objetivo é orientar os responsáveis pela política habitacional na construção
de programas capazes de suprir a demanda nos municípios, estados e União. De acordo com
a Nota Técnica “Estimativas do déficit habitacional brasileiro (2007-2011) por municípios
(2010)41”, elaborada pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2013, o déficit
habitacional engloba quatro componentes:
▪

domicílios precários, quais sejam rústicos ou improvisados;

▪

situação de coabitação, compreendendo famílias conviventes com intenção de se mudar
ou residentes em cômodos;

▪

excedente de aluguel, ou seja, domicílios cujo valor do aluguel é superior a 30% da renda
domiciliar total;

▪

adensamento aluguel, caracterizados por domicílios em situação de aluguel com mais de
três habitantes usando o mesmo cômodo de dormitório, o que caracteriza adensamento
excessivo.

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2016), o Censo Demográfico de 2010 aponta um
déficit habitacional de 6,490 milhões de unidades, o que corresponde a 12,1% dos domicílios
do país. Ressalta-se que entre todos os estados brasileiros, o Estado de Minas Gerais
demonstra que em relação ao total de domicílios do estado, o déficit habitacional foi de 7,6%

41

Nota Técnica do Ipea - Estimativas do déficit habitacional brasileiro (2007-2011) por municípios (2010), de Bernardo Alves

Furtado,

Vicente

Correia

Lima

Neto

e

Cleandro

Krause,

2013.

Disponível

em

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/notatecnica/130517notatecnicadirur01.pdf>.
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em 2014 e de 8,1% em 2015. Em termos absolutos, o déficit passou de 529 mil para 575 mil
domicílios respectivamente.
Conforme pode ser visto na tabela abaixo, o déficit habitacional no município de Candeias é
de 203 domicílios. Considerando o número total de domicílios igual a 5.090 (Fundação João
Pinheiro, 2010), entende-se que o percentual de déficit equivale a 3,99 %, inferior ao déficit
do Minas Gerais no mesmo ano 7,75 %.
Tabela 9-1 - Distribuição Populacional de Candeias – 2010
Componentes e subcomponentes

Candeias

Minas Gerais

5.090

7.191.482

203

557.371

a) Precárias

0

41.075

Rústicos

0

-

Improvisados

0

-

b) Coabitação

93

271.652

-

-

Conviventes

93

-

c) Excedente Aluguel

95

215.986

d) Adensamento Aluguel

24

28.658

Número de Domicílios
Déficit Habitacional

Cômodos

Proporção domicílios com déficit
Déficit Habitacional

3,99

7,75

0

0,57

b) Coabitação

1,82

4,5

c) Excedente Aluguel

1,86

3

d) Adensamento Aluguel

0,47

0,40

a) Precárias

Fonte: Nota Técnica do Ipea, 2013. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Tomando por base a metodologia proposta pela Fundação João Pinheiro (2011), foram
identificadas duas principais características do déficit, a reposição do estoque e o incremento
do estoque. Segundo a nota técnica do IPEA, a reposição de estoque contempla a
necessidade de reposição das habitações existentes em função de sua precariedade e
desgaste de uso, enquanto o incremento refere-se a demanda por novas moradias
decorrentes da coabitação forçada, de famílias residindo em imóveis locados, com valores
que comprometem mais de 30% da renda familiar, e do adensamento excessivo dos imóveis
alugados.
Considerando a metodologia citada, observa-se que o município apresenta uma necessidade
essencialmente de reposição de estoque, uma vez que, conforme mencionado anteriormente,
do total de habitações 0,66% são caracterizadas como precárias, indicando o predomínio de
habitação rústicas, e que não garantem condições adequadas a seus moradores.
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De acordo com o ranking do déficit habitacional, Candeias ocupa a 3.405ª posição, o que
representa uma posição mais precária em relação a maioria dos municípios brasileiros. Ou
seja, considerando os 5565 municípios do Brasil, conclui-se que 3.404 (61,16%) estão em
situação melhor e 2.160 (38,84%) em situação pior se comparado a Candeias.

9.2.

Características dos domicílios particulares

A partir dos dados quantitativos habitacionais disponibilizados pelo IBGE, relativos ao Censo
de 2010, foi possível distinguir o grau de ocupação dos domicílios em Candeias,
comparando-os ao Estado do Minas Gerais.
A fim de compreender melhor as características habitacionais da região, é necessário
diferenciar os domicílios particulares permanentes ocupados dos não ocupados. Em primeiro
lugar, entende-se por domicílio particular “o domicílio que foi construído a fim de servir
exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de
moradia a uma ou mais pessoas.” (IBGE, 2011). Nesse contexto, domicílio particular
permanente ocupado é o que “na data de referência, estava ocupado por moradores e no
qual foi realizada a entrevista.” (Idem, 2011). Já os domicílios permanentes não ocupados,
subdividem-se em fechado, uso ocasional e vago, cuja definição será aprofundada adiante.
De acordo com os dados contidos na tabela a seguir, Candeias apresenta predominância de
domicílios particulares ocupados, onde 78,07%, ou 4.999 unidades das casas existentes
destinam-se à moradia permanente, média inferior se comparada a do estado Minas Gerais
que representa 83,96%. Os domicílios não ocupados correspondem a 21,93%, ou seja, 1.404
moradias, média superior à do estado que atinge 15,86.
Tabela 9-2 - Domicílios particulares ocupados e não ocupados em Candeias – 2010
Candeias
Município e Unidade da
Federação

Candeias
Minas Gerais

Ocupados

Não ocupados
Total

n.

%

n.

%

4.999

78,07

1.404

21,93

6.403

6.037.879

83,96

1.140.448

15,86

7.191.482

Fonte: IBGE - Resultados do Censo 2010. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Para descrever os domicílios não ocupados, considerando sua subdivisão em domicílios
fechados de uso ocasional e vagos, considerou-se os conceitos definidos pelo IBGE, 2011:
▪

Domicílios fechados: “são aqueles que sabidamente possuíam moradores na data de
referência, mas que não tiveram entrevista realizada para o preenchimento das
informações do questionário, independentemente do motivo da não realização da
entrevista”;

▪

Domicílios de uso ocasional: “domicílio particular permanente que servia
ocasionalmente de moradia na data de referência, ou seja, era o domicílio usado para
descanso de fins de ocasionais estivessem presentes”
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▪

Domicílios vagos: “domicílio particular permanente que não tinha morador na data de
referência, mesmo que, posteriormente, durante o período da coleta, tivesse sido
ocupado”

A seguir são apresentados os dados sobre domicílios não ocupados Candeias,
comparativamente com o estado do Minas Gerais. De acordo com os dados apresentados,
verifica-se a predominância de imóveis vagos no município. Tal configuração indica que,
embora o município demande reposição e incremento de estoque, ele dispõe de um número,
ainda que pequeno, de imóveis vazios que, muito possivelmente, não são acessíveis à
população que gera a demanda pela construção de novas moradias, e/ou o que as leva a
permanecer em suas casas atuais mesmo que estejam em condições precárias.
Tabela 9-3 - Domicílios não ocupados em Candeias – 2010
Domicílios Particulares não ocupados
Município e
Unidade da
Federação

Candeias
Minas Gerais

Uso Ocasional

Vagos
Total

n.

%

n.

%

568

40,46

836

59,54

1.404

449.358

39,40

691.090

60,60

1.140.448

Fonte: IBGE - Resultados do Censo 2010. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Conjunto de informações a seguir demonstra o percentual da Infraestrutura domiciliar por
situação censitária do município de Candeias. Em azul, o percentual de domicílios
particulares permanentes urbanos com energia elétrica, que juntos totalizam 18,7% dos
domicílios; em vermelho, o percentual de domicílios particulares permanentes rurais com
energia elétrica 18,7%; em vermelho, o percentual de domicílios particulares permanentes
urbanos com acesso a rede de abastecimento de água, demonstrando as cifras de 18,7%;
em Laranja, o percentual de domicílios particulares permanentes rurais com acesso a rede de
abastecimento de água, representando 1,4%. Em relação ao percentual de domicílios
particulares permanentes urbanos com acesso a rede esgoto sanitário identificam-se as cifras
de 17,8%. A mesma relação comparada aos domicílios particulares permanentes rurais
revela o suporte à 4,4%. Já em relação ao percentual de domicílios particulares permanentes
urbanos com acesso a coleta de lixo de 18,6%, e no contexto rural de apenas 1,8%.
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Tabela 9-4 - Percentual da Infraestrutura domiciliar por situação censitária do
município de Candeias, 2010
Descrição

%

Domicílios particulares permanentes urbanos com energia elétrica (1)

18,7%

Domicílios particulares permanentes rurais com energia elétrica (2)

18,7%

Domicílios particulares permanentes urbanos com acesso a rede de abastecimento de água
(3)

18,7%

Domicílios particulares permanentes rurais com acesso a rede de abastecimento de água
(4)

1,4%

Improvisados (5)

17,8%

Domicílios particulares permanentes urbanos com acesso a rede esgoto sanitário (6)

4,4%

Domicílios particulares permanentes rurais (7)

18,6%

Domicílios particulares permanentes urbanos com acesso a coleta de lixo (8)

1,8%.

Fonte: Censo MG 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.

Gráfico 9-1 – Percentual da Infraestrutura domiciliar por situação censitária do
município de Candeias, 2010
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Fonte: Censo MG 2010. Elaboração: Arcadis, 2019.
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9.3.

Padrão de moradias e ocupação do solo urbano

Com base em dados secundários coletados, bem como da observação de campo, observouse que a população de Candeias reside ao longo de todo território, com maior concentração
na área urbana do município (69,92 %) de acordo com o Censo 2010.
Deste contingente, a maior concentração populacional e de renda per capta ocorrem na
região central de Candeias. Bairros como o Centro e Bela Vista e Triângulo concentram a
densidade habitacional entre 27,01 - 42,50 habitantes por km² e renda per capta entre 770,01
- 1.111,23 (Reais), e 600,01 - 770,00 (Reais).
Em relação aos padrões construtivos, de um modo em geral, as residências são térreas e
providas de terrenos grandes. Nas áreas onde a atuação comercial é maior, observa-se a
maior tendência de sobrados. Poucas áreas possuem edificações com mais de dois
pavimentos.
Merece destaque a existência de casas mais antigas na região central, sobretudo na região
da Praça Monsenhor Castro, Avenida Dezessete de Dezembro.

Foto 9-1 - Prédio sede da Prefeitura
Municipal de Candeias

Foto 9-2 - Edifício de 3 pavimentos na Av.
Dezessete de Dezembro, próximo ao
Fórum

Fonte: Arcadis, 2019.
Fonte: Arcadis, 2019.
Nota: Localiza-se na Av. Dezessete de Dezembro, próximo à
Igreja Santuário Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Ao lado,

Nota: o térreo é utilizado para fins comerciais

se encontra a sede do Banco do Brasil.
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Foto 9-3 - Prédio do Fórum.

Foto 9-4 - Tipologia residencial térrea na
Av. Dezessete de Dezembro

Fonte: Arcadis, 2019.
Fonte: Arcadis, 2019.
Nota: Localiza-se na Av. Dezessete de Dezembro, próximo à
Igreja Santuário Senhor Bom Jesus de Matozinhos e
Prefeitura Municipal.

Foto 9-5 - Tipologia residencial térrea na
Av. Dezessete de Dezembro
Fonte: Arcadis, 2019.

Foto 9-6 - Fisionomia de parte da Av.
Dezessete de Dezembro, próximo à Igreja
Santuário Senhor Bom Jesus de
Matozinhos
Fonte: Arcadis, 2019.

Foto 9-7 - Fisionomia de parte da Av.
Dezessete de Dezembro, próximo à Igreja
Santuário Senhor Bom Jesus de
Matozinhos

Foto 9-8 - Fisionomia de parte da Av.
Dezessete de Dezembro, hotel e pousada
Ducks
Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.
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Foto 9-9 - Tipologia residencial térrea na
Av. Dezessete de Dezembro
Fonte: Arcadis, 2019.

Foto 9-10 - Tipologias construtivas no
cruzamento das ruas André Pulhes com
Campo Belo, abaixo da Avenida
Dezessete de Dezembro
Fonte: Arcadis, 2019.
Nota: Há sobrados com comércio na parte inferior.

Foto 9-11 - Tipologias residenciais
Foto 9-12 - Tipologias residenciais
próximas à Praça Antônio Furtado, centro próximas à Praça Antônio Furtado, centro
Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Nota: Ao fundo, o Bairro Fernandes.

Ainda considerando o perímetro urbano, os menores índices de renda per capta são
identificados em meio aos Bairros Rio Branco e Gruta (renda per capta entre 250,49 – 350,00
reais) e densidades demográficas de 42, 51 - 60,26 habitantes por km² no Bairro Gruta e
12,51-27,00 habitantes por km² no Bairro Rio Branco.
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Foto 9-13 - Tipologias residenciais do
Bairro Fernandes

Foto 9-14 - Tipologias construtivas na
Rua Jaca, no Bairro Rio Branco

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Foto 9-15 - Problemas com
pavimentação

Foto 9-16 - Tipologias residenciais Rua
Coronel Marques, Centro

Fonte: Arcadis, 2019

Fonte: Arcadis, 2019

Vale frisar, que com exceção do centro de Candeias, os bairros com maior densidade
demográfica representam as localidades de menores índices de concentração de renda,
como o Bairro Fernandes, Alto do Cruzeiro e Esplanada.
Em relação à demanda habitacional, o município de Candeias possuí na porção sul do Bairro
Alto do Planalto, próximo ao cemitério, uma área já delimitada como interesse social. De
acordo com os relatos de representantes do poder público, a área já conta com redes de
esgoto, pavimentação e drenagem de água superficial, não existem redes de água potável e
iluminação pública. Os representantes relatam que aguardam a liberação de financiamentos
para a construção de moradias no local. Próximo à esta área existe a unidade da UBS Alto do
Cruzeiro, posto do SAMU e rádio Comunitária de Candeias.
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Foto 9-17 - Localização da área de Interesse Social, no Bairro Alto do Cruzeiro
Fonte: imagens Street View Google. Captura da imagem, outubro de 2011.

Em relação ao Distrito de Vieiras Bravos, a localidade mesmo inserida em meio ao perímetro
rural de Candeias, já possuí fisionomias de área urbana. A região possuí índices de
Densidade Demográfica entre 4,51 a 12,0 habitantes por km², índice baixo quando
comparado às demais áreas do município. Em relação à renda per capta, a região concentra
cifras entre 290,49 – 350,00 (Reais).
No Distrito, nem todas as ruas são pavimentadas, e como descrito no subitem Saneamento
Básico, existe uma ETE e a instalação de rede de esgoto, entretanto, conforme relatos dos
moradores, ainda existem pontos onde a coleta dos dejetos ainda é feita por meio de fossas.
De um modo em geral, os moradores reclamam da falta de lixeiras, baixa acessibilidade e
falta de equipamentos de lazer.

Foto 9-18 - Tipologias Residenciais do
Distrito de Vieiras Bravos

Foto 9-19 - Tipologias Residenciais do
Distrito de Vieiras Bravos

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Nota: No acesso ao Distrito as ruas não possuem

Nota:

pavimentação.

pavimentação.

No

acesso

ao

Distrito

as

ruas

não

possuem
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Foto 9-20 - Tipologias Residenciais do
Distrito de Vieiras Bravos. Área próxima
à praça

Foto 9-21 - Tipologias Residenciais do
Distrito de Vieiras Bravos. Área próxima à
praça

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Foto 9-22 - Tipologias Residenciais do
Distrito de Vieiras Bravos. Área próxima
à praça

Foto 9-23 - Tipologias Residenciais do
Distrito de Vieiras Bravos. Área próxima à
praça

Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

Foto 9-24 - Fisionomia do Distrito de Vieiras Bravos. Com destaque para a identificação
da Escola e UBS
Fonte: imagens Street View Google. Captura da imagem, outubro de 2011.
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Em meio ao perímetro rural, o município de Candeias concentra 4.389 habitantes, ou seja
30,08% de sua população. Em relação à esta porção do território, as áreas de maior
concentração de renda per capta reúnem valores entre 450,01 e 600,00 (Reais). Tais áreas
são identificadas na faixa direita da BR-354 (que corta o município de Norte a Sul) e em uma
faixa perpendicular em relação ao núcleo urbano, seguindo em direção ao Distrito de Vieiras
Bravos. Vale frisar que parte dessa região se insere em áreas de alto índice de
suscetibilidade à erosão, devendo serem tomadas as devidas atenções em alinhamento com
as respectivas atividades agrícolas desempenhadas, com o intuito de se evitarem problemas
físico-territoriais.
Nas demais comunidades rurais, observou-se que boa parte das residências e famílias se
encontram isoladas em suas propriedades ou reunidas em pequenos grupos familiares. De
um modo em geral são caracterizadas por tipologias construtivas simples, sendo em boa
parte desprovidas de rede de esgotamento sanitário conforme já salientado.

Foto 9-25 - Tipologias Residenciais
Rurais próximo ao Distrito de Vieiras
Bravos

Foto 9-26 - Fisionomia de propriedades
rurais e residências, Comunidade Pires
Fonte: Arcadis, 2019.

Fonte: Arcadis, 2019.

As áreas mais pobres, (com renda per capta entre 290,49 e 350,00 reais) são concentradas
próximo ao Ribeirão dos Lençóis, parte sul do eixo da BR-369 que intercepta Candeias e
área de abrangência da borda Oeste do município na divisa com Cristais. As demais áreas
concentram renda per capta entre 350,00 - 450,00 reais.

9.4.

Moradia social e Programas Habitacionais

Visto como um “divisor de águas” da política habitacional brasileira o programa Minha Casa
Minha Vida (MCMV), instituído pela Medida Provisória (MP) nº 459/2009, permite a
comparação do quadro institucional dedicado ao provimento e financiamento de moradias
sociais brasileiras em dois momentos: o primeiro momento compreende as ações
orçamentárias Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de Baixa
Renda e Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social, ambas inseridas no Programa
Habitação de Interesse Social (PHIS) realizadas no período 2007-2010; e o segundo,
associado a um novo esquema, caracterizado pela divisão de responsabilidades atuantes
entre o poder público e determinadas instituições ou agentes financeiros, onde o acesso à
moradia passa a ocorrer, majoritariamente, por meio de aquisição obtida a partir de
financiamento oneroso, ainda que em parte subsidiado.
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De acordo com informações da plataforma on-line do programa42, o Minha Casa Minha Vida
(MCMV) é vista como a maior iniciativa de acesso à casa própria já criada no Brasil, prevendo
diversas formas de atendimento às famílias que necessitam de moradia, tendo em vista a
localização do imóvel a partir de sua classificação em áreas rurais ou urbanas, coeficientes
de renda familiar e valor da unidade habitacional, facilitando assim, o acesso a conquista da
casa própria por famílias de baixa renda. De um modo em geral, o programa realiza suas
concessões por meio da categorização da renda familiar mensal, cujas especificações serão
mais detalhadas na tabela a seguir:
Tabela 9-5 - Classificações do Programa MCMV
Renda Familiar Mensal

Faixa do MCMV

Característica

Até R$ 1.800,00

Faixa 1

Até 90% de subsídio do valor do imóvel. Pago
em até 120 prestações mensais de, no máximo,
R$ 270,00, sem juros.

Faixa 1,5

Até R$ 47.500,00 de subsídio, com 5% de juros
ao ano.

Até R$ 2.600,00
Até R$ 4.000,00

Faixa 2

Até R$ 29.000,00 de subsídio, com 6% a 7% de
juros ao ano.

Até R$ 9.000,00

Faixa 3

8,16% de juros ao ano

No caso de agricultores e trabalhadores rurais, a renda anual da família deve ser de até R$78.000,00
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional, Programa Minha Casa Minha Vida Elaboração:
ARCADIS, 2019.

Para sua melhor aplicação, o programa se subdivide em 3 diferentes modalidades:
▪

Minha Casa, Minha Vida Urbano;

▪

Minha Casa Minha Vida Entidades; e

▪

Minha Casa Minha Vida Rural.

Em relação a modalidade Minha Casa Minha Vida Urbano, o programa é destinado aos
moradores de centros urbanos, inseridos nas subdivisões de renda bruta mensal com renda
até R$1.800,00 e R$6.500,00. O primeiro subgrupo abrange as modalidades da Faixa 1,
Entidades ou Financiamento; o segundo subgrupo pode ser atendido pelas modalidades de
financiamento contidos nas Faixas 1,5, Faixa 2 ou Faixa 3.
A Modalidade Minha Casa Minha Vida Entidades permite que na modalidade da Faixa 1 as
famílias interessadas possam se organizar de forma associativa por meio de uma Entidade
Organizadora (EO) habilitada e assim produzir suas unidades.

42

Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv> acessado em janeiro

de 2019.
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Já o Programa Minha Casa Minha Vida Rural destina-se aos agricultores familiares,
trabalhadores rurais ou de comunidades tradicionais (como quilombolas, extrativistas,
pescadores artesanais, ribeirinhos e indígenas). Esta modalidade possui três grupos de
renda, que variam até R$ 78.000,00 por ano, sendo seu atendimento fornecido tanto à
construção de novas casas quanto à reforma de unidades já existentes.
Tabela 9-6 - Dinâmica do Programa MCMV no município de Candeias em comparação
com dados nacionais– 2014
Unidades entregues no município
Unidades contratadas

135

Total de recursos

R$7.763.470,00

Unidades entregues

135

Fonte: Plataforma de indicadores do Governo Federal / Programa Minha Casa Minha Vida - 2016.
Agentes Financeiros. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Tabela 9-7 - Unidades entregues no Candeias conforme subdivisão do programa – 2014
Faixa 1
Unidades
contratadas

Faixa 1,5

Faixa 2

Faixa 3

Rural

0

24

0

0

0

0

111

Unidades
entregues

0

Fonte: Plataforma de indicadores do Governo Federal / Programa Minha Casa Minha Vida - 2016.
Agentes Financeiros. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Os dados das tabelas revelam que em 2014, o município de Candeias foi contemplado pela
contratação de 135 unidades, sendo deste montante 111 classificadas na faixa 1 e 24
classificadas pela faixa 2. Todas as unidades foram entregues e juntas representaram
investimentos de R$7.763.470,00.
Existem planos para consolidação de habitações de interesse social no Bairro Alto do
Cruzeiro, entretanto, conforme informações disponibilizadas pelos representantes do poder
público municipal de Candeias, para a concretização de tais obras existe a necessidade de
obtenção de recursos.

9.5.

Dinâmica Imobiliária

A compreensão da dinâmica imobiliária de uma determinada área, região ou município
consiste no entendimento dos vetores de expansão da localidade e da dinâmica de
incorporação e construção dos imóveis, podendo este ser residencial ou comercial.
A análise do valor do solo e da moradia, assim como do preço dos recursos urbanos
(entendidos como o conjunto das infraestruturas, equipamentos e atividades), também são
importantes para a compreensão da dinâmica imobiliária de uma determinada área, uma vez
que tais fatores podem identificar mudanças de padrões socioeconômicos na região e
também impulsionar/restringir o uso e ocupação do solo urbano.
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Comumente, a dinâmica imobiliária é analisada com base nos registros de compra e venda
de imóveis, valores de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) cobrados, projetos de
loteamentos, entre outros.
Em Candeias, a dinâmica imobiliária do município foi instituída pela Lei Municipal nº 637, de
22 de Dezembro de 1989. Em síntese, a legislação dispõe sobre o Código Tributário do
Município de Candeias, dispondo sobre o sistema tributário e estabelecendo normas
complementares de direito a ele relativas, disciplinando a atividade tributária do fisco
municipal. Especificamente em relação à dinâmica imobiliária, em 1997, a Lei Municipal nº
1.022 de 15 de Dezembro, “altera a Tabela 1 e critérios de isenções de IPTU”, constantes na
lei municipal anterior.
Art.1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, será calculado mediante
a aplicação da alíquota de 2% (dois por cento) sobre o valor venal dos imóveis
de acordo com sua localização, conforme pauta e avaliação da TABELA I que
integra esta lei.
A mesma lei ainda determina as instituições isentas de pagamento do IPTU: considerando as
sociedades desportivas sem fins lucrativos licenciadas e filiadas à Federação Esportiva do
Estado; as Sociedades Civis sem fins lucrativos representativas de classes trabalhadoras; excombatentes; imóveis de propriedades das comunidades religiosas, ligadas aos templos de
qualquer culto.
A tabela e ilustração abaixo apresentam a variação dos valores de metro quadrado na área
urbana do município.
Tabela 9-8 - Cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU - TABELA I.
Candeias
Imposto Predial Territorial Urbano – Tabela I

Valor Venal p/ m²

Lotes situados na Zona “A”
Praça Monsenhor Castro

06 UFIRs43

Praça da Bandeira

06 UFIRs

Avenida 17 de Dezembro

06 UFIRs

Praça Orlando Vaz

06 UFIRs

Lotes situados na Zona “B”
Rua André Pulhez até a Rua Arlindo Bernardino

03 UFIRs

Rua Afonso Pena até Av. Pedro Vieira

03 UFIRs

Rua José Caetano de Faria até Rua Victor Gianasi

03 UFIRs

Rua João Caetano de Faria

03 UFIRs

43

Unidade Fiscal de Referência.
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Rua Francisco Bernardino de Sena

03 UFIRs

Rua Salatiel de Carvalho

03 UFIRs

Rua Expedicionário Jorge

03 UFIRs

Rua Oscar Botelho

03 UFIRs

Rua Zoroastro Passos

03 UFIRs

Rua Celestino Bonaccorsi

03 UFIRs

Rua Vereador Victor Gianasi

03 UFIRs

Rua Vereador José Hilário até Av. Pedro Vieira

03 UFIRs

Rua Joaquim Carrilho

03 UFIRs

Rua Cel. João Afonso até a Rua Professor Portugal

03 UFIRs

Rua Professor Portugal até Rua Exp. Jorge

03 UFIRs

Av. Coronel Marques

03 UFIRs

Av. Pedro Vieira de Azevedo até Rua Alvino Ferreira

03 UFIRs

Praça Antonio Furtado

03 UFIRs

Praça Cônego Domingos

03 UFIRs

Rua Benjamim Constant

03 UFIRs

Rua Professor Barreto

03 UFIRs

Rua Francisco Teixeira até Rua Zoroastro Passos

03 UFIRs

Rua Padre Dionísio até Rua Celestino Baraccorsi

03 UFIRs

Rua João Sidney de Sousa até Pedro Vieira

03 UFIRs

Rua Vereador Sidney Galdino da Silva

03 UFIRs

Rua Ana Luiza Alvarenga até Av. Pedro Vieira

03 UFIRs

Lotes situados na Zona “C”
Demais vias públicas calçadas ou pavimentadas
Lotes situados na Zona “D”
Vias públicas sem calçamento ou pavimentação

Ver Venal p/m²
2,8 UFIRs
Ver Venal p/m²
2 UFIRs

Lotes vagos situados na Zona “E”
Não comercializados nos diversos loteamentos

1 UFIR

Fonte: Lei Municipal nº 1.022 de 15 de Dezembro, 1997. Elaboração: ARCADIS, 2019.

Arcadis 200

Revisão do plano diretor do município de Candeias – Minas Gerais

Mapa 9-1-– Zonas da Planta de Valores Genéricos.

Fonte: Lei Municipal nº 1.022 de 15 de Dezembro, 1997. Elaboração: ARCADIS, 2019.
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Segundo o Código Tributário municipal, de 1997, vigente no município, o valor do m² de cada
lote varia conforme sua localização, sendo as áreas mais valorizadas identificadas próximo às
Praça da Bandeira, Avenida 17 de Dezembro e Praça Orlando Vaz. Essa região abriga
atualmente a prefeitura municipal, a câmara dos vereadores, a praça pública e a maior
concentração de comércios, podendo ser considerada a mais dinâmica do município. Em
acréscimo à essas áreas, observa-se que em boa parte do perímetro urbano ocorre a
cobrança de acordo com os lotes situados na Zona “B”, áreas que de um modo em geral
mesclam diferentes usos. É válido reforçar que o município de Candeias ainda possuí em
meio ao seu perímetro urbano diversas áreas ociosas, onde devem ser incentivados os
processos de urbanização, com o intuito de amenizar a necessidade de abertura de novos
loteamentos.
Atenção também deve ser dada ao processo de especulação que vem se formando em meio
à proposta de transição do Fórum de Candeias, de acordo com informações do poder público
municipal, a sede deixará a região central do município e se deslocará para uma nova área
próxima ao Distrito Industrial, na entrada do município. Essa ação pode provocar um
processo de especulação imobiliária, em acréscimo à necessidade de implementação de
novos equipamentos e sistema de infraestrutura urbana.
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10.Leitura Comunitária
Conforme dito anteriormente, um Plano Diretor precisa ser elaborado com base em dados
oficiais e estudos técnicos que apoiem à compreensão da situação socioeconômica e
territorial do município, ao mesmo tempo que é complementado com informações obtidas da
população residente. O processo de elaboração/revisão do Plano Diretor deve ser
participativo, a fim de absorver a visão dos munícipes sobre as potencialidades e as
deficiências da cidade, assim como extrair desta população seus diferentes anseios para o
município nos próximos 10 anos, prazo este que o Plano diretor fica vigente.
Com o objetivo de instituir o processo participativo e as formas como a população apoiará na
revisão do Plano Diretor de Candeias, foi publicado o Decreto nº2526, de 28 de fevereiro de
2019, que institui o processo participativo de revisão do Plano diretor do município de
Candeias. Este Decreto propõe a realização de audiências públicas e de oficinas
participativas, a instauração do Espaço Plano Diretor e da Consulta Cidadã e instituiu o
Núcleo Gestor, assim como o Grupo Técnico Operacional do Plano. A seguir, explica-se de
forma sintética cada uma das formas e participação popular:
▪

Grupo Técnico e Operacional: formado por funcionários municipais e tem a função de
apoiar tecnicamente a elaboração do Plano.

▪

Núcleo Gestor: composto pelo poder público e pela sociedade civil e tem como função
principal apoiar o Processo Participativo de revisão do Plano.

▪

Espaço Plano Diretor: trata-se de um local físico de fácil acesso à população, no qual
ficarão dispostos os documentos produzidos ao longo do processo para consulta da
população;

▪

Consulta Cidadã: canal de contribuições da população por escrito, por meio de caixinha
com formulários para preenchimento, que tem por objetivo recepcionar comentários e
propostas sobre o Diagnóstico Municipal e as bases do zoneamento do Município;

▪

Questionário online: canal de contribuições da população por meio de formulário
eletrônico, para coletar impressões da população sobre temas abordados pelo Plano
Diretor;

▪

Oficinas participativas: reuniões com a comunidade na qual serão coletadas as
impressões da população sobre a cidade e os aspectos mais importantes que devem ser
considerados na revisão do Plano Diretor;

▪

Audiência Pública: reunião pública abertura do Plano e para validação dos resultados e
propostas de zoneamento e políticas setoriais do Plano Diretor.

Após definição da estratégia de participação popular, foi realizada a primeira Audiência
Pública do processo de Revisão do Plano Diretor de Candeias, no dia 04 de Abril de 2019, às
19:00 horas, com intuito de dar publicidade ao início dos trabalhos do Plano, explicar suas
etapas de elaboração e a importância da participação de toda a população em todo o
processo. A divulgação desta audiência ocorreu nos principais pontos da cidade, por meio da
distribuição de panfletos e cartazes e da instalação de faixas colocadas nas principais ruas
da cidade, conforme pode ser observado Anexo IV. Paralelamente, também foram enviados
ofícios às instituições públicas que tenham interesse e interface com a revisão do Plano
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Diretor, como Ministério Público, Defensorias Públicas e órgãos do Estado, Promotoria de
Justiça da Comarca, Assessoria de Planejamento de Candeias, Diretoria de Desenvolvimento
Urbano e Regional Integrado, Subsecretaria de Cidades, Superintendência de Planejamento
Urbano e Regional.
Antes da realização da Primeira Audiência Pública do processo de revisão do Plano Diretor
de Candeias, foi realizada a primeira reunião presencial com o Núcleo Gestor, a fim de obter
os documentos faltantes, tirar as dúvidas sobre as questões críticas do município, as etapas
de revisão do plano, o processo participativo, dentre outras questões. A lista de presença é
apresentada no Anexo III.
O Núcleo Gestor de revisão do Plano Diretor de Candeias é composto pelos seguintes
membros titulares: Jesiane Langsdorff, Adgmar Cecília de Alvarenga Resende, Daukleber
Diniz Alves, Claudia Maria de Sousa Freire, Naiara de Castro Vaz Teixeira, Simone Cristina
de Alcântara Silva, Izilda Maria de Almeida Martins, Deulza Rosário de Sena Borges, Rodrigo
Campos Castro, Cezar Luiz Cassiano Paixão, Paulo Henrique Silva, Pedro Silva Sena,
Daniela Alves Ferreira, Polyane Alves, Alan Alves Ferreira, Alex Sandro Silva, Benício
Bernardino de Sena, Filomena Maria de Castro Vilela, Ricardo Almeida, Poliana Salviano
Borges Teixeira, Mauro Antônio Angelo, Paula Castro, Dalton Freire.
O Grupo Técnico e Operacional da Prefeitura de Candeias é composto por: Paulo Henrique
Silva, Pedro Silva Sena, Polyane Alves, Paula Castro, Dalton Freire.
Nos dias da primeira visita de campo, foram ainda realizadas entrevistas com os seguintes os
órgãos públicos da administração municipal:
Administração Municipal e Órgãos Públicos
A divisão administrativa do município de Candeias encontra-se organizada na seguinte
estrutura:
▪

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Urbanismo;

▪

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agropecuária;

▪

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

▪

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;

▪

Secretaria Municipal de Fazenda;

▪

Secretaria de Saúde;

▪

Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.

Na sequência da realização da audiência pública, em conjunto com o Núcleo Gestor foram
realizadas as oficinas participativas, conforme cronograma apresentado a seguir. O
planejamento destas oficinas ocorreu em conjunto com o grupo técnico da prefeitura. A
divulgação se deu da mesma forma que da audiência pública, sendo feita ao mesmo tempo.
Os principais resultados das oficinas são apresentados a seguir, destacando-se, no entanto,
que o Anexo VII consolida todas as relatorias das oficinas, juntamente com as listas de
participantes presentes em cada um destes momentos.
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▪

10/04/2019, às 9:00h – Câmara Municipal de Candeias, atendendo o perímetro Urbano
do município de Candeias;

▪

10/04/2019, às 14:00h - UBS da Comunidade Pires, atendendo parte do perímetro rural
de Candeias;

▪

10/04/2019, às 19:00h – UBS da Comunidade Pereiras, atendendo parte do perímetro
rural de Candeias;

▪

11/04/2019, às 9:00h – UBS da Comunidade do Distrito de Vieiras Bravos, atendendo
parte do perímetro rural de Candeias;
O que eu gosto?

1. Saúde;
2. Educação;
3. Periodicidade do atendimento da Coleta de Lixo no perímetro urbano e Distrito de Vieiras Bravos
O que eu não gosto?
1. Abandono de Animais;
2. Via férrea cortando o município;
3. Falta de iluminação em alguns pontos;
4. Insegurança na área rural e urbana, principalmente em meio aos pontos de uso de Drogas;
5. Existência de pontos de erosão em meio as áreas verdes do município;
6. Irregularidades nos passeios públicos e os materiais utilizados nas calçadas;
7. Falta de pontos de coleta seletiva de resíduos;
8. Baixa conscientização da população em relação à coleta seletiva;
9. Descarte irregular de lixo nas áreas periféricas do município; em seu trevo de acesso e perímetro
rural;
10. O processo erosivo no trevo de acesso de Candeias;
11. Falta de um local de descarte dos resíduos da construção civil e dos resíduos da fábrica de prémoldados – PREFAZ;
12. Baixa manutenção das estradas do perímetro rural;
13. A falta de médicos em função da saída do médico residente, a questão afeta sobretudo o perímetro
rural.
O que eu quero?
1. Continuidade das festas e que elas abranjam temáticas e participantes de outras religiões;
2. Maior conscientização da população na manutenção da limpeza pública;
3. Atuação de garis em outras áreas além da região central;
4. Revisão das políticas de Saneamento, incluindo medidas para melhora do tratamento de água,
esgoto e coleta de lixo;
5. Maior cuidado com o combate às Epidemias, principalmente as ações reladas à Dengue;
6. Manutenção da limpeza pública, principalmente as ações relacionadas ao mato alto;
7. Construção de parques Infantis;
8. Manutenção das Tradições Populares, principalmente as ações relacionadas às festas;
9. Mais atividades de jogos nas praças, principalmente as ações relacionadas ao lazer dos idosos;
10. Maior cuidado e articulação de atividades relacionadas com os recursos naturais da região:
paisagens, córregos, grutas e cachoeiras
11. Maior incentivo e atuação de programas de esportes, há quadras, mas não são utilizadas;
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12. Revitalização dos Monumentos Históricos;
13. Ações de lazer e Cultura – Consolidação de uma Casa da Cultura;
14. Resolução dos Conflitos no Trevo de acesso ao município.
15. Revisão do posicionamento e sinalização das saídas e acessos ao Município;
16. Aumento das atividades de Conscientização no município (ações que envolvam todas as áreas);
17. Que as escolas possuam maior número de atividades;
18. Aumento das vagas em Creches e Ensino Médio;
19. Medidas para a atração de Empresas e Indústrias – Revisão de políticas de atração econômica;
20. Qualificação profissional, Ensino Técnico;
21. Medidas para a geração de novos postos de trabalho e a criação de emprego;
22. Descentralização do comércio na região central;
23. Criação de uma cooperativa de catadores de lixo e maior atenção ao seu armazenamento;
24. Aumento da oferta de serviços no município;
25. Medidas de incentivo à economia local, sobretudo em relação ao processamento de produtos
agrícolas;
26. Habitação Popular;
27. Otimização da burocracia política;
28. Elaboração do Código de Posturas;
29. Maior divulgação e participação popular nas etapas de elaboração do Orçamento Municipal;
30. Maior organização e fiscalização nas diretrizes de Planejamento e sua respectiva aplicação no
Município;
31. Revisão da Tributação cobrada aos serviços e incentivos à atração de novos empreendimentos ao
município;
32. Melhorias na sinalização do município como um todo.
33. Criação de um Mercado Municipal / Feira Livre: com o intuito de incentivar à agricultura familiar e a
produção de artesanato.
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Anexo I.

Decreto Regulamentador do Processo
Participativo de Revisão do Plano
Diretor de Candeias
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LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO/HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 004/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS,
Minas
Gerais,
torna
público
o
resultado/homologação da Tomada de
Preço nº 004/2018, contratação de
empresa de engenharia para construção de
espaço educativo rural, de duas salas de
aulas, no Distrito dos Vieiras Bravos, com
recurso proveniente do termo de
compromisso PAR nº 13829, por
intermédio da União Federal, através do
Ministério da Educação do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação. Menor
preço global. A empresa vencedora: A3
ENGENHARIA EIRELI – EPP – CNPJ
22.078.227/0001-92 – Valor Total R$
246.063,12 (duzentos e quarenta e seis mil
e sessenta e três reais e doze centavos) –
Rosilene Lopes da Silva – Presidente da
CPL.

PROCURADORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS – A
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEVA AO CONHECIMENTOD E TODOS OS
INTERESSADOS O 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
N.
071/2018
PARA
FORNECIMENTO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VINCULADO AO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
035/2018 – PREGÃO 020/2018, QUE ENTRE
SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE
CANDEIAS/MG
E
ANDORINHA
ALIMENTO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O
N° 68.513.084/0001-09. Fica reajustado o
valor do Item 048 – FEIJÃO TIPO
CARIOCA NOVO PCT 1KG; conforme
solicitação da Contratada. Valor Antigo
R$7,00 – Novo Valor R$11,20. Candeias,
em 14 de março de 2019. Rodrigo Moraes
Lamounier – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO 007/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS,
Minas Gerais, torna público o edital de
Pregão
Presencial
nº
007/2019
Contratação
de
profissionais
especializados, para prestação de serviços
de Oficinas Lúdicas de Artes, Dança,
Música, Corte e Costura e Pedagógica, no
Centro de Referência da Assistência SocialCRAS para um período de 09 meses, em
atendimento a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social. A sessão pública
será realizada no dia 28 de março de 2019
às 09:00 horas, na sala de licitações,
situada na Av. 17 de Dezembro, nº 240,
centro, Candeias. O edital poderá ser
obtido no setor de licitações ou site
www.candeias.mg.gov.br,
tel
(35)38331300, ramal 211. Renato Baesso
das Chagas - Pregoeiro.
___________________________________

DECRETO N.º 2526, DE 28 DE FEVEREIRO
DE 2019.
INSTITUI O PROCESSO PARTICIPATIVO DE
REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO
MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG.
O Prefeito Municipal de Candeias no uso
de
suas
atribuições
legais,
e,
CONSIDERANDO que: o Plano Diretor é o
instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana,
sendo parte integrante do processo de
planejamento municipal, consubstanciado
nas políticas, diretrizes e nos seus
instrumentos, tem por objetivo realizar o
pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e da propriedade, garantir o
bem-estar e a melhoria da qualidade de
vida dos habitantes; o § 3º do art. 40 da Lei
Federal nº 10.257/2001 a revisão da lei do
Plano Diretor, a cada 10 (dez) anos, pelo
menos; CONSIDERANDO ainda
as
disposições sobre participação e controle
social, previstas na Lei Federal nº
1

10.257/2001 e nas Resoluções do Conselho
Nacional das Cidades, especialmente os
artigos 4º ao 10 da Resolução nº 25;
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Processo
Participativo de Revisão do Plano Diretor
de Candeias/MG (PPRPD), instituído pela
Lei Complementar 41/2007, a ser
conduzida pelo Poder Executivo Municipal.
§ 1º O Poder Executivo Municipal atuará,
prioritariamente, por meio do seu Grupo
Técnico e Operacional e contará com
assistência do Núcleo Gestor.
§ 2º
A coordenação do processo
participativo de elaboração ou revisão do
Plano Diretor deve ser compartilhada, por
meio da efetiva participação de poder
público e da sociedade civil, em todas as
etapas do processo, desde a elaboração
até a definição dos mecanismos para a
tomada de decisões.
§ 3º O Poder Legislativo será convidado a
participar de todas as etapas do Processo
Participativo de Revisão do Plano Diretor
de Candeias, visando inteirar previamente
os vereadores sobre as questões
discutidas.
Art. 2º São objetivos do PPRPD:
I - garantia da efetiva participação da
população e do exercício do controle
social, a ser realizados pelos cidadãos e
instâncias representativas dos vários
segmentos da sociedade;
II - promoção de um processo educativo e
de capacitação da população visando sua
participação qualificada nos processos
decisórios relativos ao planejamento e
gestão do território;
III - efetivação de um processo de gestão
democrática que seja apto a criar pactos
sociais em busca do desenvolvimento
integrado e planejado do Município de
Candeias;
IV - promoção da transparência nos
processos de planejamento e gestão da
Política Urbana Municipal.

Capítulo I
DAS ETAPAS DO PROCESSO PARTICIPATIVO
Art. 3º O PPRPD cumprirá, no mínimo, as
seguinte etapas:
I - Abertura pública por meio de Audiência
Pública a ser realizada em dia, horário e
local de fácil acesso à população;
II - Realização de oficinas territorializadas,
nas quais serão elaboradas Leituras
Comunitárias do Município de Candeias;
III – Definição e abertura do Espaço do
Plano Diretor, em local de fácil acesso à
população; nesse espaço estarão a
disposição dos cidadãos os diversos
documentos produzidos durante o
processo participativo; dentro do espaço
será aberta consulta cidadã, por meio de
canais participativos, a fim de recepcionar
comentários e propostas sobre o
diagnóstico municipal e as bases do
zoneamento do Município
IV - Realização de Audiência Pública para
apresentação do diagnóstico final e
discussão das propostas de zoneamento do
Plano Diretor;
V - Realização de oficinas territorializadas,
nas quais serão discutidas as propostas de
zoneamento do Plano Diretor;
VI - Elaboração do Projeto de Lei, a ser
encaminhado ao Poder Legislativo, para
aprovação
CAPÍTULO II
DA RESPONSABILIDADE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL
Art. 4º Será de responsabilidade do Poder
Executivo Municipal observar os princípios
constitucionais de participação e controle
social e de publicidade pertinentes ao
PPRPD, especialmente:
I - Instituir uma equipe da Prefeitura
denominada Grupo Técnico e Operacional
(GTO), que garantirá operacionalidade às
tarefas da Prefeitura destinadas ao PPRPD,
tendo como atribuições:
a) divulgar nos órgãos da Prefeitura, nos
demais órgãos públicos e em todo o
2

território municipal, os eventos, os
documentos, os conteúdos e os resultados
do PPRPD;
b) providenciar e garantir o devido registro
de eventos do processo participativo e
lavrar ata dos eventos oficiais;
c) publicar convocações e editais de
audiências públicas;
d) dar apoio operacional e logístico em
eventos, reuniões, oficinas de trabalho,
conferências,
consultas
públicas,
audiências públicas e demais atividades
pertinentes;
e) proceder com a entrega e protocolo de
convites, respostas oficiais, pareceres e
recomendações técnicas;
f) elaborar respostas oficiais, pareceres e
recomendações técnicas de acordo com as
atribuições profissionais, cargos e funções
de seus integrantes, caso seja demandado;
g) auxiliar o Chefe do Poder Executivo
Municipal nas respostas a demandas
relativas ao PPRPD;
h) levantar e disponibilizar para a equipe
de consultoria especializada informações
técnicas relacionadas ao Processo de
Revisão do Plano Diretor Participativo;
II - O Grupo Técnico e Operacional deverá
ser composto por, no mínimo, 5
representantes
titulares
do
Poder
Executivo Municipal, a serem nomeados
pelo Prefeito.
III - Caso já houver Conselho ou Grupo de
Trabalho interno à Prefeitura equiparável
ao Grupo Técnico e Operacional (GTO), a
instituição deste poderá ser dispensada
desde que o Conselho ou Grupo de
Trabalho se comprometa a desempenhar
todas as funções elencadas nas alíneas 'a' a
'h' deste artigo.
CAPÍTULO III
DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL
Art. 5º É assegurada a participação e o
controle social em todas as etapas do
processo de revisão do Plano Diretor,
mediante as seguintes instâncias:

I - Núcleo Gestor;
II - Oficinas participativas;
III - Audiências Públicas;
IV – Consultas Cidadãs;
V - Espaço Plano Diretor.
§ 1º A participação referida no caput deste
artigo deverá garantir o direito à
informação, mediante os seguintes
requisitos:
I – ampla comunicação pública, em
linguagem acessível, através dos meios de
comunicação social de massa disponíveis;
II - ciência do cronograma e dos locais das
reuniões, da apresentação dos estudos e
propostas sobre o plano diretor com
antecedência de no mínimo 15 dias;
III - publicação e divulgação dos resultados
dos debates e das propostas adotadas nas
diversas etapas do processo;
§ 2º
A organização do processo
participativo deverá garantir a diversidade,
nos seguintes termos:
I – realização dos debates por temas e por
divisões territoriais;
II - garantia da alternância dos locais e
horários de discussão.
§ 3º Poderão ser instituídas outras
instâncias participativas ao longo do
Processo de Revisão do Plano Diretor, sem
prejuízo das dispostas nos incisos I a V do
caput deste artigo.
Subseção I
Do Núcleo Gestor ou do Conselho
Municipal de Política Urbana
Art. 6º O Núcleo Gestor é um órgão
colegiado do PPRPD de natureza
deliberativa, consultiva e propositiva, que
tem como objetivos:
I - acompanhar o processo de revisão do
Plano Diretor;
II - apoiar a efetiva participação da
sociedade civil nas etapas e nas atividades
do PPRPD dispostas neste Decreto;
III - promover ações de integração de
políticas públicas, agentes públicos e
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privados e órgão colegiados, voltadas à
revisão do Plano Diretor;
§ 1º Caso o Conselho Municipal de Política
Urbana esteja ativo, este poderá assumir
as funções do Núcleo Gestor, elencadas
nos incisos I ao III do caput deste artigo,
dispensando, assim, sua instituição.
Art. 7º Compete ao Núcleo Gestor ou o
Conselho equivalente:
I - facilitar e defender a participação da
Sociedade Civil no processo de revisão do
Plano Diretor, observando as disposições
do Estatuto da Cidade aplicáveis;
II - estimular o aperfeiçoamento dos
mecanismos de participação e de controle
social no Processo; em especial das ações
de sensibilização, mobilização, divulgação,
informação, capacitação e organização da
participação popular no PPRPD;
III - supervisionar e analisar os seguintes
produtos relativos ao processo de revisão
do Plano Diretor:
a) calendário dos eventos participativos;
b) diagnóstico municipal, em até 10 dias
corridos, prévio a sua divulgação;
c) proposta de zoneamento, em até 10 dias
corridos, prévio a sua divulgação;
Parágrafo único. Fica facultado ao Núcleo
Gestor a realização de estudos, seminários
ou eventos municipais sobre temas
relacionados aos seus objetivos, sem
prejuízo das demais atividades previstas no
PPRPD.
Art. 8º A constituição do Núcleo Gestor
deverá partir da análise dos atores sociais
existentes em cada município. Deverá ser
composto, no mínimo, por 10 membros
titulares e seus suplentes, sendo 5 (cinco)
representantes do Poder Público e 5
(cinco) representantes da sociedade civil:
§ 1º Os representantes da sociedade civil e
seus respectivos suplentes deverão
observar as seguintes proporções mínimas:
I - 01 (um) representante de associações de
moradores.

II - 01 (um) representante de entidades
empresariais, comerciais, agrícolas ou de
serviços;
III - 01 (um) representante de entidades
ambientais ou instituições científicas;
§ 2º O Secretário Municipal de
Planejamento Urbano, na condição de
coordenador dos trabalhos do Núcleo
Gestor, poderá convidar ex officio ou por
solicitação do Núcleo Gestor ou do
Conselho Municipal de Política Urbana,
representantes dos Conselhos Municipais
constituídos e outros órgãos públicos,
especialmente o Poder Legislativo,
Ministério Público e Defensoria Pública, e
outras entidades representativas da
sociedade civil para, somente com direito a
voz, participar das reuniões.
§ 3º Novos representantes poderão ser
incluídos na composição do Núcleo Gestor,
à critério do próprio Núcleo, desde que
respeitada a paridade entre membros do
Poder Público e Sociedade Civil.
§ 4º Os membros do Núcleo Gestor não
receberão qualquer remuneração e os
serviços, prestados sem incorrer em ônus à
municipalidade, serão considerados de
relevância.
Art. 9º O Grupo Técnico e Operacional
deverá garantir os procedimentos para a
instituição do Núcleo Gestor.
§ 1º Os representantes do Poder Público e
seus respectivos suplentes serão indicados
pelo Prefeito Municipal;
§ 2º Os representantes da sociedade civil
deverão ser indicados em até 20 (vinte)
dias da publicação deste Decreto.
§ 3º Em até 45 dias da publicação deste
Decreto, será realizada a primeira
capacitação do Núcleo Gestor.
§ 4º A composição final do Núcleo Gestor
deverá ser publicada no Diário Oficial da
Cidade.
§ 5º O Núcleo Gestor poderá aprovar
regimento interno, a ser aprovado em até
30 (trinta) dias após a publicação da
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nomeação dos membros no Diário Oficial
da Cidade.
Subseção II
Das Audiências Públicas
Art. 10 As Audiências Públicas do PPRPD
têm por finalidade informar, colher
subsídios, debater, rever e analisar o
conteúdo do Plano Diretor Participativo, e
deve atender as disposições da Lei Federal
10.257/2001 e das Resoluções do Conselho
das Cidades, de forma a assegurar o direito
à participação no planejamento e gestão
territorial, em especial:
I - serem convocadas por edital e afixado
em locais públicos e de fácil acesso à
população com, no mínimo, 15 (quinze)
dias de antecedência;
II - serem dirigidas pelo Poder Público
Municipal, que após a exposição de todo o
conteúdo, abrirá as discussões aos
presentes;
III - garantir que todas as pessoas
presentes, independente de comprovação
de residência ou qualquer outra condição,
possam participar;
IV - a realização em locais e horários
acessíveis à maioria da população,
indistintamente, sendo vedada a proibição
da presença de qualquer interessado no
processo;
V - a garantia de igualdade de espaço e de
tempo para a manifestação de opinião dos
participantes;
VI – ser lavrada a respectiva ata, cujos
conteúdos deverão ser apensados ao
Projeto de Lei que regulará a Revisão do
Plano Diretor, compondo o processo,
sobretudo na etapa de tramitação no
Legislativo Municipal.
Subseção III
Das Oficinas Participativas
Art. 11 As oficinas participativas são
espaços que visam criar canais diretos de
diálogo
e
proporcionar
debates
qualificados sobre a cidade com a

participação da população do município e
de representantes do Poder Público.
Parágrafo único. As oficinas participativas
serão amplamente divulgadas pelo Poder
Público com, no mínimo, 15 (quinze) dias
de antecedência e poderão ser organizadas
tanto por território quanto por temática.
Subseção IV
Da Consulta Cidadã
Art. 12 A consulta cidadã visa dar amplo
conhecimento e acesso das propostas
relativas ao Projeto de Lei do Plano Diretor
e receber contribuições dos mais variados
atores e setores sociais.
Parágrafo único. Os documentos técnicos
elaborados deverão ser disponibilizados
em meios físicos e eletrônicos no mínimo
de 15 (quinze) dias antes das audiências
públicas e oficinas participativas.
Subseção IV
Do Espaço Plano Diretor
Art. 13 O Espaço Plano Diretor constitui na
reserva de um local apropriado e acessível
à população, no qual deverão estar
disponíveis
todas
as
informações,
documentos e cronogramas referentes ao
Processo Participativo de Revisão do Plano
Diretor.
Parágrafo único. O Espaço Plano Diretor
deverá ser localizado na Secretaria
Municipal
de
Administração,
Planejamento, Urbanismo e Políticas
Ambientais Sustentáveis, e, instituído em
no máximo, 05 (cinco) dias após a
publicação deste Decreto.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14 Este Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Candeias, em 28
de Fevereiro de 2019.
Rodrigo Moraes Lamounier – Prefeito
Municipal
Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE
DE
CANDEIAS:178880900 MUNICIPIO
CANDEIAS:17888090000100
Dados: 2019.03.14 10:43:47 -03'00'
00100
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PROCURADORIA
DECRETO N.º 2528, DE 6 DE MARÇO DE
2019.
EXONERA SERVIDORA OCUPANTE DE
CARGO COMISSIONADO QUE ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais contidas no art. 74, inciso
VI, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA
Art. 1º Fica STEFÂNIA LANGSDORFF
SALVIANO DO CARMO exonerada do cargo
comissionado de CHEFE DE SECRETARIA.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Candeias, em 6 de
Março de 2019.
Rodrigo Moraes Lamounier – Prefeito
Municipal
DECRETO N.º 2529, DE 6 DE MARÇO DE
2019.
EXONERA SERVIDORA OCUPANTE DE
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO QUE
ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais contidas no art. 74, inciso
VI, da Lei Orgânica Municipal, e,
considerando pedido de exoneração da
servidora SAMARA MARTINS SOUSA, do
cargo de provimento efetivo de Psicólogo,
de 26 de Fevereiro de 2019,
DECRETA
Art. 1º Fica SAMARA MARTINS SOUSA
exonerada do cargo de provimento efetivo
de PSICÓLOGO, a partir de 19 de Março de
2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Candeias, em 6 de
Março de 2019.
Rodrigo Moraes Lamounier – Prefeito
Municipal

PORTARIA Nº.: 119 DE 6 DE MARÇO DE
2019.
REVOGA A PORTARIA Nº: 027 DE 3 DE
ABRIL DE 2017 QUE AUTORIZOU O
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MÉDICO
CLINICO GERAL JUNTO À ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMILIA(ESF).
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS,
Estado de Minas Gerais, no uso das
atribuições que lhe confere o Inciso VI do
art. 74, da Lei Orgânica Municipal, e
considerando ofício 106/2019 subscrito
pela Secretária Municipal de Saúde,
RESOLVE
Art. 1º Revogar a Portaria Nº: 027 de 3 de
Abril de 2017 que autorizou ao servidor Dr.
Celso Cordeiro Andrade, o exercício das
funções de seu cargo de provimento
efetivo de Médico Clinico Geral junto à
Estratégia de Saúde da Família(ESF) deste
Município.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Candeias, em 6 de
Março de 2019.
Rodrigo Moraes Lamounier – Prefeito
Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/MG
– A Procuradoria Municipal leva ao
conhecimento de todos os interessados o
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.
029/2018 QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CANDEIAS/MG E ANTÔNIO
EDUARDO LAMOUNIER, inscrita no CNPJ
sob o n° 19.765.286/0001-24. Pelo
presente termo aditivo fica prorrogada a
vigência de 16 de fevereiro de 2019 a até
15 de fevereiro de 2020. Candeias, 19 de
março de 2019. Rodrigo Moraes Lamounier
– Prefeito Municipal.
___________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Candeias, por
meio da Secretaria Municipal de
Planejamento, convida toda a população
para a 1a Audiência Pública de Revisão do
Plano Diretor,
Esta 1a Audiência Pública ocorrerá no dia
09 de Abril, na Câmara Municipal de
Candeias, localizado à Praça Achiles
Langsdorff, n° 150 - Alto do Cruzeiro, tendo
início às 19:00hs.
Nessa Audiência será aberta a discussão
sobre o Plano Diretor, instrumento que
orienta o desenvolvimento da cidade,
visando melhorias para a vida da
população nas áreas urbanas e rurais.
São convocados a participar todos os
interessados na discussão sobre o
município de Candeias, incluindo toda a
população,
associações,
entidades,
sindicatos, conselhos, universidades.
Também
serão
realizadas
oficinas
territorializadas, conforme o seguinte
calendário:
Câmara Municipal: 10/04 às 09:00hs, Praça
Achiles Langsdorff, n° 150.
UBS Comunidade Pires: 10/04 às 14:00hs
UBS Comunidade Pereiras:10/04 às
19:00hs
UBS Comunidade Vieiras: 11/04 às 09:00hs
Participe!
___________________________________
LICITAÇÃO

dos tributos e demais receitas municipais,
em guias de arrecadação, padrão
FEBRABAN, por meio de suas agências,
com prestação de contas por meio
magnético(Arquivo retorno) dos valores
arrecadados. Credenciada nos itens 01, 02,
03 e 04: BANCO BRADESCO S/A CNPJ:
60.746.948/0001-02 – Rodrigo Moraes
Lamounier – Prefeito municipal.
Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE
MUNICIPIO DE
CANDEIAS:178880 CANDEIAS:17888090000100
Dados: 2019.03.19 13:46:52
90000100
-03'00'

TERCEIRO AVISO DE JULGAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2018
O MUNICÍPIO DE CANDEIAS, Minas Gerais,
torna público, através do Sr. Prefeito
municipal, após constatada a regularidade
dos atos procedimentais, o julgamento do
procedimento licitatório referente a
Chamada
Pública
003/2018,
para
Credenciamento de Instituições Financeiras
para prestação de serviços de arrecadação
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Anexo III. Lista de Presença da Audiência Pública.
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Anexo IV. Registro Fotográfico da Audiência
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Foto 01 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 02 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 03 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 04 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 05 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 06 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 07 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 08 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 09 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 10 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 11 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 12– Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 13 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 14 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 15 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 17 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.

Foto 16 – Audiência de Abertura Plano Diretor de
Candeias.
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Anexo V. Material de Divulgação da Audiência
Pública
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Anexo VI. Apresentação PowerPoint da Audiência
Pública
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ABERTURA DO
PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE
CANDEIAS
Lei Complementar n° 41, de 2007

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ABERTURA DO PROCESSO DE REVISÃO
DO PLANO DIRETOR DE CANDEIAS
Apresentação dos Objetivos da Audiência e Elaboração do Plano Diretor

Apresentação do Cronograma de Atividades
Dúvidas e Sugestões.

A ARCADIS
▪ Criada em 1888, está sediada em Amsterdam, Holanda;
▪ É uma multinacional que presta Serviços de Consultoria em soluções, engenharia e gerenciamento de projetos

nas áreas de meio ambiente, infraestrutura, água e edificações;
▪ A Arcadis estrutura, projeta, implementa, mantém e opera projetos para empresas privadas e órgãos públicos.
A empresa possui uma extensa rede mundial apoiada por forte representação nos mercados locais.

ARCADIS NO BRASIL
ESCRITÓRIO CENTRAL

LINHAS DE NEGÓCIO

ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE APOIO
PROJETOS REALIZADOS
México

INFRAESTRUTURA

Dom. Rep.

ÁGUA

Porto Rico
Haití
Panamá
Colombia
São Luis
Equador
Fortaleza
Perú
Brasil

Lima
(desde 2010)

Brasília
Belo Horizonte
Paraguay

Calama
Chile
Santiago
(desde 1981)

Argentina

Rio de Janeiro
São Paulo
(desde 1970)

MEIO AMBIENTE

EDIFICAÇÕES

PORQUE ESTAMOS AQUI?
SUBPROGRAMA DE APOIO À ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PLANOS
DIRETORES DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO XINGU-RIO

ABRANGÊNCIA
Linha de Transmissão de Energia Elétrica entre a Hidrelétrica de Belo Monte (PA)
e a cidade de Paracambi (RJ)

5 ESTADOS
Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

ATUAÇÃO EM 23 MUNICÍPIOS
Nova Roma, Santana do Jacaré, Arantina, Andrelândia, Córrego D’Anta, Bom
Jardim de Minas, Estrela do Indaiá, Ibituruna, Lagoa Formosa, Rio Paranaíba, São
Vicente de Minas, Vazante, Presidente Olegário, Santa Rosa da Serra, Santa Rita
de Jacutinga, Candeias, Curionópolis, Santa Rosa do Tocantins, Brejinho de
Nazaré, Miracema do Tocantins, Seropédica, Paracambi.

O QUE É UM PLANO DIRETOR
MUNICIPAL?
Estatuto da Cidade – Lei n° 10.257, DE JULHO DE 2001

É a lei que orienta o desenvolvimento da cidade.

Sua função é trazer melhorias para a vida das
pessoas que vivem nas áreas urbanas e rurais do
município, orientando a atuação do poder público
e da iniciativa privada.

QUAIS AS BASES LEGAIS DO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL?
Estatuto da Cidade – Lei n° 10.257, DE JULHO DE 2001
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana.
§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as
prioridades nele contidas.

§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo.

§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.

QUAIS AS BASES LEGAIS DO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL?
Estatuto da Cidade – Lei n° 10.257, DE JULHO DE 2001

§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação,
os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações
produzidos

POR QUE O PLANO DIRETOR É IMPORTANTE
PARA A ÁREA URBANA?
Para que seja definida a área urbana do município, é feito o Zoneamento urbano. É importante
identificar a aptidão para ocupação de cada área e, assim, organizar a cidade.

Nas áreas urbanas, de acordo com o Zoneamento, serão definidas regras sobre o uso e
ocupação do solo. Ou seja, será definido onde se pode ter residências, comércio e indústria,
onde são necessários espaços públicos de serviços e lazer, onde poderão ter novos
loteamentos e regras para construção.

Um dos principais objetivos é evitar conflitos de uso e ocupação, riscos ambientais
(poluição, desastres, etc.) e promover o desenvolvimento sustentável, de forma a partilhar de
forma justa os benefícios da urbanização e mitigar seus malefícios.

POR QUE O PLANO DIRETOR É
IMPORTANTE PARA A ÁREA RURAL?
Uma das primeiras definições do Plano Diretor é dividir o município em área urbana e
área rural. É importante definir se a comunidade ou distrito tem um perfil mais urbano ou
mais rural.

Nas áreas rurais, serão definidas as características de cada área e as atividades
permitidas e proibidas, sem regras sobre a construção. Ou seja, serão definidas as
áreas onde poderão ocorrer atividades produtivas, áreas que tem que ser protegidas por
questões ambientais ou que são protegidas por lei, áreas onde podem ter algum tipo de
agroindústria, etc.

Necessário entender se os serviços públicos são suficientes, como mobilidade,
transporte, saneamento e saúde, e então propor investimentos nesses serviços para
sua melhoria.

ETAPAS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Levantamento de dados

Elaboração do
Diagnóstico
Preliminar

Meios físico, biótico e
socioeconômico e
cruzamento de dados.

Meios físico, biótico e
socioeconômico.

Coleta de dados

Audiência Pública
e Oficinas

Organização de
dados
elaboração de
mapeamentos
primários

AÇÃO ARCADIS

Consolidação
do
Diagnóstico e
Análise
Integrada

JAN

Apresentação do Plano
Diretor e validação do
diagnóstico

FEV

MAR

ABR

Pré - Zoneamento
Zoneamento e diretrizes
preliminares

MAI

ETAPAS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Apresentação e validação do

Final do trabalho realizado
pela Arcadis

zoneamento

Aprovação do
Projeto de Lei

Zoneamento
Final

Aprovação na Câmara dos
vereadores do zoneamento
e das diretrizes
apresentadas na minuta.

Consolidação do zoneamento e
das diretrizes.

JUN

Implantação,
Gestão e
Monitoramento
do Plano

Elaboração da
Minuta de Lei

Oficinas

JUL

AGO

SET

Revisão do
Plano Diretor
Municipal

AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E POPULAÇÃO

QUEM VAI PARTICIPAR?
Núcleo
Gestor
Participativo
Grupo
Técnico da
Prefeitura

Oficinas
Participativas
Elaboração
do Plano
Diretor

Espaço
Plano
Diretor

Audiências
Públicas
Consulta
Cidadã

QUAL O CRONOGRAMA PREVISTO DA
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA REVISÃO DO
PLANO DIRETOR?

ABR

Audiência Pública
e Oficinas de
Leitura comunitária

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

Oficinas para
discussões
sobre o
zoneamento

Consulta Cidadã

Durante todo o tempo de Elaboração
do Plano Diretor

O QUE PRETENDEMOS NAS OFICINAS?

Escutar a população e entender suas demandas e
projeções para o município.

planodiretor@arcadis.com

www.arcadis.com

OBRIGADO E PARTICIPEM!!!

DIAGNÓSTICO

MEIO FÍSICO E BIÓTICO:
▪

Identificação de áreas de risco geológico, como enchentes,
inundações, movimento de massa e processos erosivos;

▪

Caracterização dos cursos d’água localizados no território municipal;

▪

Identificação das Áreas Legalmente Protegidas;

▪

Identificação áreas com restrição de ocupação antrópica;

DIAGNÓSTICO
MEIO SOCIOECONÔMICO :
▪

Caracterização da Dinâmica da População do município;

▪

Caracterização da Dinâmica Econômica do município;

▪

Levantamento do uso e ocupação do solo;

▪

Verificação do Patrimônio Histórico e Cultural;

▪

Identificação de Terras Indígenas e Comunidades Quilombolas;

▪

Caracterização da Mobilidade Urbana e Sistema de Transporte;

▪

Situação de atendimento dos serviços públicos como esgoto
sanitário, água, resíduos sólidos, saúde, educação, lazer, esportes.

▪

Verificação da existência de planos e projetos de investimentos
existentes na região.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Tem como objetivo informar sobre INÍCIO DA REVISÃO DO PLANO
DIRETOR, esclarecer a importância deste instrumento e a IMPORTÂNCIA DA
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA durante todo o processo de elaboração.

Pretende-se também:
▪

Informar as etapas do trabalho;

▪

Envolver os

habitantes na construção de

um

Plano

Diretor

Participativo;
▪

Esclarecer os canais de comunicação e os momentos de
participação pública.

CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E
ANÁLISE INTEGRADA

▪

Por meio da consolidação do diagnóstico deverão ser identificadas as
potencialidades e as fragilidades, permitindo definir ESTRATÉGIAS
PARA

OCUPAÇÃO

DA

CIDADE,

buscando

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL do município.

sobretudo

o

OFICINAS PARTICIPATIVAS
Obter as IMPRESSÕES DOS HABITANTES da cidade sobre os
qualidades e os problemas do município

Pretende-se também:
▪

Ouvir a população e os agentes sociais sobre seus anseios e
visões sobre o desenvolvimento da cidade.

▪

Validar as informações e dados com a realidade do município e da
sua população;

▪

Entender as principais demandas dos habitantes e como vivem
nos diferentes espaços da cidade;

MACROZONEAMENTO E ZONEAMENTO
URBANO
▪

Definição de linhas gerais de desenvolvimento municipal;

▪

Proposição de Macrozoneamento Municipal para o ordenamento e
gestão territorial municipal = URBANO + RURAL;

▪

Proposição do Zoneamento Urbano;

▪

Proposição dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

▪

Propostas de programas, projetos e ações para as políticas
setoriais municipais.

ELABORAÇÃO DA MINUTA DE LEI

▪

Elaboração da Minuta de Lei do Plano Diretor que deverá ser
na sequência votada pela Câmara de Vereadores.
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ATA DE REUNIÃO – AUDIÊNCIA PÚBLICA
Câmara Municipal de Candeias

Município: Candeias
Local: Câmara Municipal de Candeias
Data: 09/04/2019
Hora de Início: 19:20
Hora de Término: 20:40
Moderador: Paulo Henrique Silva (Secretário Administração).
Especialista: Leonardo Mendonça (Geógrafo e Gestor Ambiental Arcadis).

O início da audiência teve um atraso de 20 minutos em função da espera de
participantes.

A sessão foi iniciada às 19:20 horas pelo Secretário de Administração, Paulo
Henrique Silva, que agradeceu a presença de todos e solicitou que participassem de
maneira efetiva das atividades a serem desenvolvidas ao longo do processo de Revisão
do Plano Diretor de Candeias. Como representante do poder público, informou que a
ausência do prefeito Rodrigo Moraes Lamounier era decorrente de sua participação na
Marcha dos Prefeitos em Brasília.
Na sequência Paulo Henrique esclareceu que em 2007, o município já havia
elaborado seu Plano Diretor, sendo algumas de suas ações ainda em desenvolvimento
no município. Após essa breve introdução, o Secretário de Administração passou a
palavra para o especialista da Arcadis, Leonardo Mendonça, que apresentou
informações sobre o processo de revisão do Plano Diretor de Candeias, incluindo seu
escopo, cronograma, etapas de elaboração e mecanismos de participação popular. Ao
final da apresentação, às 19:55 horas, foi aberto o espaço para questionamentos sobre
o processo de revisão do Plano Diretor.
Foram feitos os seguintes questionamentos:
o

Rynaldo Botelho de Araújo – ex-funcionário público de Candeias:
comenta que participou do processo de elaboração do Plano Diretor de
2007, realizado pela Faculdade Federal de Divinópolis por meio da
Hidrelétrica de Furnas e que em princípio tinha perguntas que foram
sanadas pela apresentação. Seu questionamento se concentra na
identificação do responsável pela contratação da empresa Arcadis para
a realização da consultoria à revisão do Plano Diretor?
Leonardo Mendonça (Arcadis): Comenta que a Xingu Rio
Transmissora de Energia Elétrica S.A (XRTE) foi quem realizou a
contratação da Arcadis, e que o acordo de trabalho entre a
prefeitura e a empresa do especialista foi firmado por meio de um
Termo de Cooperação.
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O participante se coloca à disposição para o processo em questão e
comenta a respeito de algumas questões técnicas, metodológicas e de
zoneamento a serem atendidas pelo processo de Revisão do Plano
Diretor do município de Candeias, entre os quais problemas com o
zoneamento urbano na região do Bairro Cruzeiro, relatando a existência
de galpões próximos às casas; problemas de tráfego de caminhões
pesados em alguns pontos do município; e problemas na rede de esgoto
em função de ligações clandestinas.
Paulo Henrique (Secretário de Administração): agradece a
participação de Rynaldo e ressalta a importância do Plano como
forma de direcionamento das ações do município pelo período de
10 anos, ressaltando que no momento existe a necessidade de
revisão das propostas do Plano de 2007, sendo neste processo
revisadas as considerações e diretrizes das leis e pautas
municipais.
o

Bruna – Questiona por que a oficina realizada no perímetro urbano será
às 9:00 horas da manhã? Comenta que em função de seu trabalho não
conseguirá participar.
Além deste questionamento, a participante questiona como os
municípios menores podem adquirir recursos?
Leonardo Mendonça (Arcadis): o representante da Arcadis
reconhece que o horário, em alguns casos, não permite a
participação de todos, e que em função disso foram pensadas
outras maneiras de participação. Entre eles a caixinha da
Consulta Cidadã, onde a população pode direcionar seus anseios
em relação ao processo de revisão do Plano Diretor e
consequente desenvolvimento do município até o mês de
setembro. O representante comenta que os horários das oficinas
são pensados em função do cronograma e tamanho da cidade,
sendo este o motivo que levou a escolha pelos horários e locais.
Em relação ao segundo questionamento da moradora, o
representante da Arcadis informa que o Plano Diretor busca
organizar as formas de investimento pensando na realidade
municipal, para assim adequá-la aos projetos propostos.

o

Getúlio Lopes Trindade – Questiona se existe um meio de a população
conhecer o plano existente? Além de sua curiosidade em relação ao
Plano anterior, o participante questiona como e até quando a população
pode opinar no processo de Revisão? Até que ponto a sociedade pode
opinar e onde pode cobrar a não elaboração?
Paulo Henrique (Secretário de Administração): Em relação à
segunda pergunta, o secretário de administração responde que a
opinião pública será ouvida até Setembro de 2019. Em relação à
disponibilidade do Plano de 2007, irá verificar se o mesmo se
encontra disponível no site da Prefeitura, o Secretário reforça
também que o participante pode ir até a Prefeitura solicitar a
análise do documento.
Leonardo Mendonça (Arcadis): Comenta que a participação da
Arcadis no município irá ocorrer ao longo de duas rodadas de
oficinas, a primeira ao longo dos dias 10 e 11 de Abril e a segunda
com previsão para Junho. Ao finalizar sua fala, o representante da

Página 3 de 7
Arcadis reforça que a prefeitura pode se articular e desenvolver
outras atividades.
Paulo
Henrique
(Secretário
de
Administração):
Complementando a fala de Leonardo, o secretário acha
fundamental a participação dos Sindicatos e Associações, cujos
representantes, ao retornarem para suas casas, comunidades ou
associações, devem discutir as demandas e trazer os resultados
para os canais de comunicação disponibilizados.
o

Francisco – representante da OAB: Comenta sobre a existência do
projeto de construção do novo fórum próximo ao trevo de acesso ao
município, situado ao lado do Distrito Industrial, distante do centro da
cidade. Em relação a isso, ressalta a necessidade de o Plano Diretor
prever meios para a população se deslocar até o novo local, além de
prever normatizações para o controle da nova infraestrutura requerida no
entorno do empreendimento, entre as quais a segurança e a
disponibilidade de serviços.

o

José Raimundo: Questiona se existe a possibilidade de realizar
alterações de normas já estabelecidas no município?
Leonardo Mendonça (Arcadis): Comenta que sim. As alterações
de normas existentes podem ser sugeridas pelo Plano Diretor,
entretanto, para que isso ocorra é necessária a avaliação das
causas em questão, uma vez que existem ritos a serem seguidos
para a elaboração das leis que acompanharão os novos
parâmetros.
O participante também questiona qual a relação entre o empreendimento
e a compensação ao município?
Leonardo Mendonça (Arcadis): Comenta que para responder
essa questão gostaria de convidar a representante da Concremat
(empresa responsável pelos procedimentos de execução do
empreendimento), Blíghida Freitas para responder a questão.
Blíghida Freitas (Concremat): Relata que ao longo de todo o
empreendimento a XRTE realizou 19 programas de
compensação. No caso de Candeias a empresa realiza o custeio
das despesas de contratação da Arcadis para a consultoria do
processo de Revisão do Plano Diretor do município. Completa sua
fala relatando que o Plano Básico Ambiental prevê a realização de
outros programas.
Aproveitando seu momento de fala, a representante da
Concremat comenta que disponibilizou um material informativo
sobre o empreendimento informando os cuidados que os
proprietários devem tomar em relação à área de servidão do
empreendimento com o intuito de garantir as medidas de
segurança necessárias.

o

Participante sem identificação: Questiona a relação do deslocamento
do Fórum do centro e a falta da permanência de um Juiz no município.
Paulo Henrique (Secretário de Administração): Comenta que a
resposta à pergunta em questão deveria ser feita por alguém do
setor judiciário e agradece a participação da moradora

o

Rynaldo Botelho de Araújo – ex-funcionário público de Candeias:
Reforça a necessidade de equilíbrio entre as leis de Código de Posturas,
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o

Uso e Ocupação do Solo e Código de Obras, que ainda ausentes no
município deveriam levar em conta as bases previstas pelas leis federais
6766 e 6785. Reforçando que a Arcadis deveria “peneirar” tais
informações.
Leonardo Mendonça (Arcadis): Em resposta a afirmação do
participante comenta a existência de advogadas na equipe e que
as mesmas já realizaram as análises preliminares das leis
municipais enviadas, e que para o processo de Revisão do Plano
Diretor Municipal irão considerar as normatizações cabíveis em
sua adequação às dinâmicas do município.
Rogério – representante associação Comercial: Questiona se os
temas presentes na caixinha da Consulta Cidadã delimitam os temas
discutidos.
Paulo Henrique (Secretário de Administração): Comenta que
outros temas também devem ser debatidos, ilustrando como
exemplo o caso da segurança. O Secretário reforça que se for do
interesse da população opinar com outros temas, as questões
serão debatidas.
Leonardo Mendonça (Arcadis): Comenta outros exemplos de
possível discussão. Relata que o selo da caixa ao citar
possibilidades de temas a serem discutidos representa alguns dos
assuntos a serem tratados pelo Plano Diretor em suas atividades.
Os tópicos foram sugeridos para evitar que em casos de
permanência das caixinhas em unidades da UBS ou escolas do
município fossem recolhidas informações relativas apenas a estes
setores. O técnico da Arcadis reforça que todas as pautas devem
ser discutidas.
O participante comenta que em caso de possibilidade, e para aumentar
a visibilidade da Consulta Cidadã, seu comércio pode abrigar uma
caixinha.
Paulo Henrique (Secretário de Administração): reforça que a
prefeitura irá realizar ações para possibilitar o envolvimento dos
alunos e seus pais.

o

Bruna – Coloca uma dúvida em relação a metodologia da empresa.
Questiona o fato de a Arcadis elaborar o projeto, a prefeitura “bater o
martelo” e a “população cobrar”. Nesse processo quem garante a
execução das propostas presentes no Plano?
Leonardo Mendonça (Arcadis): o técnico da Arcadis reforça que
a participação da empresa ocorre até a elaboração da Minuta de
Lei, explicando que este documento se refere ao modelo de
legislação elaborado a partir dos resultados das dinâmicas
realizadas no município. O técnico complementa sua resposta
afirmando que a partir deste processo (que ocorrerá no mês de
Setembro) o documento será entregue à Câmara dos Vereadores
para a votação das propostas e devidos alinhamentos com as
demais legislações vigentes no município.
Paulo Henrique (Secretário de Administração): comenta que
em relação à execução, existe a necessidade de alinhamento com
as demais instituições municipais para que ações como o Plano
Plurianual, a Lei Orçamentária, entre outras diretrizes legais já
atuantes, deem continuidade aos processos sugeridos pelo Plano
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Diretor ao longo da vigência das próximas gestões públicas dos
próximos 10 anos.
o

Antônio – Representante da Pastoral Familiar: Ao desenvolver sua
explanação reforça que a população tem papel de importância na
fiscalização dos processos de implementação do Plano Diretor, exigindo
que os mesmos sejam cumpridos. Em sua fala coloca também a
importância da conscientização da população em vigiar seus atos,
fazendo referência direta ao descarte irregular de lixo, por exemplo.
Comenta a importante ação da Campanha da Fraternidade de 2019, que
traz para discussão nas comunidades católicas o histórico de
irregularidades existentes nas inúmeras esferas da gestão pública
nacional, cabendo ao povo cobrar a continuidade das políticas públicas.
Paulo Henrique (Secretário de Administração): Reforça a
pertinência do comentário realizado por Antônio, comentando que
em suas ações, o Plano Diretor registra a opinião popular,
validando as demandas pertinentes ao futuro do município. Ao
finalizar sua fala reforça que com a população cada vez mais
instruída de seus direitos e deveres aumentam as possibilidades
de cobrança da população pelo cumprimento das determinações
do Plano Diretor.
O Secretário reforça a importância da participação da população
nas oficinas e a continuidade das opiniões com as Caixinhas da
Consulta Cidadã. Cujas informações recolhidas serão debatidas
na próxima audiência realizada no município.

o

Bruna – Questiona se para a participação da população por meio das
opiniões na Caixinha da Consulta Cidadã, existe a necessidade de
identificação.
Leonardo Mendonça (Arcadis): o técnico da Arcadis comenta
que não existe a necessidade de identificação.
Paulo Henrique (Secretário de Administração): em
continuidade à resposta do técnico da Arcadis, coloca que para
auxiliar a identificação da região à que se refere a demanda
realizada, seria interessante que a população, ao participar,
identificasse apenas o bairro ou comunidade à qual a demanda se
refere.

o

Participante sem identificação: Representando a escola Estadual
Presidente Kennedy, comenta que reconhece a importância do processo
de Revisão do Plano Diretor e a importância da participação popular, e
que por isso trouxe seus alunos para a audiência. Ao finalizar sua fala
solicita que sejam elaboradas ações com o intuito de promover o
envolvimento dos alunos.
Paulo Henrique (Secretário de Administração): agradece a
participação dos alunos, reforçando ser de importância a
participação dos mesmos, trazendo suas visões para o processo
de revisão.

Após finalizar sua fala de agradecimento, o secretário Paulo Henrique
questionou se mais algum participante gostaria de se pronunciar. Na ausência de novas
participações, o mediador declarou encerrada as atividades da Audiência Pública e
solicitou que o técnico da Arcadis reforçasse os horários e locais das atividades a serem
realizadas nos próximos dias.

Página 6 de 7
Na ausência de novos questionamentos, passou-se ao encerramento da
audiência com agradecimentos finais. As atividades foram encerradas às 20:40 horas.
Anexo à ata encontra-se cópia simples da lista de participantes da audiência, além de
fotografias, ilustrando alguns dos momentos da Audiência em questão.
Candeias, 09 de Abril de 2019

Representante da Arcadis

Representante de Candeias
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REGISTRO FOTOGRÁFICO – AUDIÊNCIA PÚBLICA

Foto 01 – Audiência de Abertura do Processo de Revisão do
Plano Diretor de Candeias. Vista dos Participantes.

Foto 02 - Audiência de Abertura do Processo de Revisão do
Plano Diretor de Candeias. Momento de debate da população.

Foto 03- Audiência de Abertura do Processo de Revisão do
Plano Diretor de Candeias. Participação Popular.

Foto 04 - Audiência de Abertura do Processo de Revisão do
Plano Diretor de Candeias. O moderador da Arcadis explica o
processo da Consulta Cidadã.

Foto 05 – Audiência de Abertura do Processo de Revisão do
Plano Diretor de Candeias. Vista dos Participantes.

Foto 06 – Audiência de Abertura do Processo de Revisão do
Plano Diretor de Candeias. Apresentação.

Revisão do plano diretor do município de Candeias – Minas Gerais

Anexo VIII. Lista de Presença – Reunião do Núcleo
Gestor
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Revisão do plano diretor do município de Candeias – Minas Gerais

Anexo IX. Relatoria, Lista de Presença e Registro
Fotográfico – Oficinas Participativas
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ATA DE REUNIÃO – OFICINA 1
Câmara Municipal de Candeias
Município: Candeias
Local: Câmara Municipal de Candeias
Data: 10/04/2019
Hora de Início: 9:20
Hora de Término: 11:45
Moderador 1: Taís Schiavon (Arquiteta e Urbanista Arcadis).
Moderador 2: Leonardo Mendonça (Geógrafo e Gestor Ambiental Arcadis).
Número de participantes: Aproximadamente 30 participantes (lista em anexo).
OBJETIVO




Apresentação geral do Plano Diretor.
Reconhecimento mais aprofundado do município, tendo como ponto de partida
os relatos dos participantes.
Resultados obtidos irão compor parte do Diagnóstico do Município de Candeias.
MÉTODO

QUEBRA-GELO. O método consiste em uma rápida roda de conversa de apresentação
dos participantes, onde estes informam seu nome, função e algo que gostam no
município.
TARJETAS. A metodologia busca levantar temas para discussão entre os participantes.
Em uma rápida roda de conversa, os mediadores levantam os temas que os
participantes desejam debater. As sugestões são escritas em tarjetas colocadas em
locais visíveis para todos. Ao fim desta roda é questionado se todos os participantes
concordam com as propostas do debate e que indiquem quais os pontos positivos
(gostam), negativos (não gostam) e quais querem melhorias (o que eu quero). A
dinâmica se encerra com a aprovação do quadro formado por todos os participantes.
CONDUÇÃO
A oficina teve seu início às 9:20 horas marcada por uma breve explicação do Secretário
de Planejamento de Candeias Paulo Henrique Silva, que em sua fala explicou que no
momento o município de Candeias está realizando a revisão de seu Plano Diretor,
elaborado em 2007. Finalizada sua fala, o representante da Arcadis, Leonardo
Mendonça realizou uma breve apresentação dos moderadores da Arcadis, seguida por
uma rápida explicação do processo de revisão do Plano Diretor.

RESULTADOS:
De um modo em geral, os temas foram relacionados: a segurança, saúde, eventos
municipais, investimentos na área de turismo, saúde, educação, descarte de resíduos,
saneamento, controle de epidemias, inexistência de lixeiras, falta de manutenção nas
estradas rurais, geração de renda e desenvolvimento econômico.
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O que eu gosto?
1. Saúde;
2. Educação;
3. Atendimento da Coleta de Lixo (periodicidade)
O que eu não gosto?
1. Abandono de Animais;
2. Via férrea que corta o município;
3. Falta de iluminação em alguns pontos;
4. Insegurança e uso de Drogas;
5. A existência de pontos de erosão em meio as áreas verdes do município, buscam meios
legais de resolução;
6. Irregularidade nos passeios e os materiais utilizados, buscam maior fiscalização e meios
legais de regularização;
7. Falta de pontos de coleta seletiva de resíduos;
8. Baixa conscientização da população em relação à coleta seletiva;
9. Descarte irregular lixo nas áreas periféricas do município e em seu trevo de acesso;
10. O “desbarrancado” no trevo de acesso de Candeias;
11. Falta de um local de descarte dos resíduos da construção civil e dos resíduos da fábrica
de pré-moldados – PREFAZ.
O que eu quero?
1. Continuidade das festas e que elas abranjam temáticas e participantes de outras religiões;
2. Maior conscientização da população na manutenção da limpeza pública;
3. Que os Garis atuem também em outras áreas além da região central;
4. Revisão das políticas de Saneamento, incluindo o tratamento de água, esgoto e coleta de
lixo;
5. Maior cuidado com o combate às Epidemias, sobretudo em relação à Dengue;
6. Manutenção da limpeza pública, sobretudo relacionada ao mato alto;
7. Construção de parques Infantis;
8. Manutenção das Tradições Populares, sobretudo as relacionadas às festas;
9. Mais atividades de jogos nas praças, sobretudo relacionadas ao lazer dos idosos;
10. Maior cuidado e articulação de atividades relacionadas com os recursos naturais da
região: paisagens, córregos, grutas e cachoeiras
11. Maior incentivo e programas de esportes, há quadras, mas não são utilizadas;
12. Revitalização Monumentos Históricos;
13. Ações de lazer e Cultura – Consolidação de uma Casa da Cultura;
14. Resolução dos Conflitos no Trevo de acesso ao município. Problemas com carros x trem
x pedestres;
15. Revisão do posicionamento e sinalização das saídas e acessos ao Município;
16. Aumento das atividades de Conscientização no município (ações que envolvam todas as
áreas);
17. Escolas possuam maior número de atividades. CIAC – atenção às atividades de
manutenção;
18. Aumento das vagas em Creches e Ensino Médio;
19. Medidas para a atração de Empresas e Indústrias – Revisão de políticas de atração
econômica;
20. Qualificação profissional, Ensino Técnico;
21. Medidas para a geração de novos postos de trabalho e a criação de emprego;
22. Descentralização do comércio na região central;
23. Criação de uma cooperativa de catadores de lixo e maior atenção ao seu
armazenamento;
24. Aumento da oferta de serviços no município;
25. Medidas de incentivo à economia local, sobretudo em relação ao processamento de
produtos agrícolas – café e leite;
26. Habitação Popular;
27. Otimização da burocracia política, maior participação pública no processo de elaboração
das leis municipais;
28. Elaboração do Código de Posturas;
29. Maior divulgação e participação popular nas etapas de elaboração do Orçamento
Municipal;
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30. Maior organização e fiscalização nas diretrizes de Planejamento e sua respectiva
aplicação no Município;
31. Revisão da Tributação cobrada aos serviços e incentivos à atração de novos
empreendimentos ao município;
32. Melhorias na sinalização do município como um todo.
33. Criação de um Mercado Municipal / Feira Livre: com o intuito de incentivar à agricultura
familiar e a produção de artesanato.

Observação: a tabela descreve exatamente as considerações desenvolvidas pelo
grupo.

SÍNTESE DAS CONSIDERAÇÕES DOS PARTICIPANTES:
o
o

o

o

o
o

o

o

Alex – Proprietário de uma relojoaria: Gosta da sensação de desenvolvimento
e bem-estar do município;
Antônio – Agricultor, coordenador da Pastoral: Gosta da cidade de Candeias,
mas o atual crescimento do município não acompanhou o processo de
consolidação da identidade dos candeenses, cujos reflexos são notados na
baixa preservação de sua arquitetura, cultura e paisagem. Para ressaltar essa
questão cita a questão do cinema abandonado, reclamando ainda de projetos
que pouco se articulam com a realidade local.
Outro ponto que preocupa o participante tem relação com a falta d’água, ele
destaca que antes possuíam o recurso em abundância e que hoje identificam
sua falta. Destaca que a prefeitura vem desenvolvendo atividades com o intuito
de preservar o recurso, citando o programa de cercamento e reflorestamento
das nascentes.
Não agrada ao participante o desleixo com o descarte de resíduos e a baixa
participação da população e seus representantes nas discussões municipais.
O participante relata que existe a necessidade de melhoria na manutenção das
Estradas Rurais e a melhoria na segurança pública, comentando que
recentemente ocorreu um assassinato na região central e que os moradores da
zona rural reclamam de assaltos constantemente.
Rogério – Associação Comercial: Gosta de morar no município, mas não
gosta da burocracia. Reclama das dificuldades em solicitar a poda de árvores no
município e do abandono de animais nas ruas.
Dalton: O participante relatou que gosta de Candeias, mas que sente a baixa
participação popular nas discussões políticas do município. Gostaria que a
população e os representantes municipais se envolvessem mais nas atividades.
Maria Helena: a participante reclama da falta de semáforos e do trânsito em
algumas áreas, relatando perigos para crianças e idosos.
Bruno: Reclama a falta de estruturação do sistema viário de trânsito no
município. O participante coloca também a necessidade de uma política de
habitação, destacando que no município identifica-se um bom número de
pessoas carentes que pagam aluguéis.
Simone – Secretaria de Desenvolvimento Social: gosta das cachoeiras do
município. A participante reclama que a população não possui interesse sobre o
desenvolvimento dos trabalhos sociais no município, ressaltando também a
baixa divulgação das atividades.
Filomena – Sindicato dos Produtores Rurais: Em sua fala a participante
coloca a educação como protagonista do desenvolvimento do município. Relata
que as crianças brincam na praça pois não tem muito o que fazer no município,
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o
o

o

o
o

o

o

o

o

destaca tanto a falta de atividades extracurriculares (crianças e jovens), quanto
dos profissionais para realização de atividades de forma voluntária.
A participante destaca a falta de uma Casa da Cultura no município. Uma
característica levantada também por outros participantes.
Em sua fala relata também problemas com o escoamento da produção
agropecuária, em função da má conservação das estradas. Ressalta ainda a
necessidade de se traçar o perfil econômico do município.
Em relação ao trânsito, a participante destaca a necessidade de alterações do
trânsito na saída para a localidade Bugio (Zona Rural – existe uma estação) e
pontos de conflitos com a via férrea.
Neuri – Área da saúde: Relata dificuldades nas estradas rurais, a falta de
manutenção dos mata burros e o descarte irregular de lixo na área rural.
Maria José: Considera o povo de Candeias muito gentil. Relata gostar do
atendimento da saúde pública e dos equipamentos e profissionais de saúde
atuantes no município. A participante também relata gostar da qualidade do
ensino oferecida pelo município, citando como referência a escola Horácio de
Barros. Em seu relato, a participante considera a baixa exploração dos pontos
turísticos e ressalta a falta de cultura no município. Em meio a seus anseios,
gostaria que Candeias fosse um município mais interativo e pouco burocrático.
Ao finalizar sua fala destaca que deve ser dada a atenção ao trevo de acesso ao
município, relatando a falta de sinalização e o acúmulo de lixo.
Adriana – agente de Saúde – Comunidade Pimentas: Gosta da saúde,
relatando ser sua área de trabalho e que abraça a causa. Relata que de um
modo em geral falta a conscientização da população sobre seus deveres,
gostaria que a população fosse mais unida.
Raquel – agente de saúde – UBS Lages: Considera a qualidade da saúde
pública boa, e relata a falta de opções de lazer para jovens.
Keila – agente de saúde – UBS Lages: Ressalta a importância de serem
realizados investimentos na educação, a falta de investimentos em atividades
esportivas e conscientização com o meio ambiente.
Welisson – associação São Francisco de Assis: relata a falta de discussões
populares na elaboração do orçamento anual, além da baixa divulgação das
ações. Relata áreas onde o trânsito se apresenta de forma mais concentrada.
Considera que a região central necessita da implantação do sistema de Linha
Azul, relatando a necessidade de conscientização da população de que se trata
de uma ação benéfica ao município. Em relação à segurança, destaca a falta do
programa “olho vivo” da Polícia Militar.
Em relação à economia e a geração de empregos o participante relata a falta de
oportunidades e de capacitação.
Juliana – agente de saúde: relata o bom funcionamento do sistema de saúde,
a existência de problemas com drogas, sendo identificados inclusive problemas
com a população mais idosa. Entre seus anseios para o município a participante
destaca ações em meio ao incentivo cultural, turístico e prática esportiva.
André – desenhista: considera o município acanhado. Faltam investimentos e
mão de obra qualificada, não existem no município cursos de capacitação e
escolas profissionalizantes, faltam universidades. Em relação aos cursos de
capacitação cita serem os preços mais atraentes em Campo Belo. Em meio aos
seus anseios, destaca o desejo de que os principais serviços sejam
descentralizados da região central.
Polyana – Secretaria de Saúde de Candeias: Relata em seu discurso as
dificuldades existentes em meio a promoção da participação social no município.
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o

o
o

o

o

o

o

o

Relata ser o lixo uma preocupação ao município, de um modo em geral falta a
formalização de uma capacitação dos catadores de lixo e da conscientização da
população em relação ao descarte dos resíduos. Inexistência de um parque
Municipal. Baixa oferta de atividades de lazer para idosos.
Em relação ao trânsito, relata dificuldades de se atravessar algumas ruas, o fato
de a linha férrea cruzar o município gera insatisfação, por conta do conflito do
trânsito nas áreas de cruzamento de vias e linha férrea. A falta de iluminação
também é uma demanda que merece atenção no município.
Em relação à segurança, a secretária de Saúde considera o efetivo da polícia
insuficiente para o policiamento do município.
Entre os festejos populares, a participante relata que ano a ano a festa do
Rosário vem perdendo sua tradição e se transformando em um ambiente de
comércio.
Élcio – assistente social: relata dificuldades em exercer sua profissão no
município. De um modo em geral a população não compreende quais as funções
exercidas pelos poderes executivo e legislativo. Relata que a falta de um Código
de Posturas prejudica o desenvolvimento de atividades municipais e que a
fiscalização é falha em relação à punição do descarte de materiais de construção
e resíduos nas calçadas.
Pedro Cardoso: Concorda com o posicionamento dos demais participantes.
Maraísa – agente de Saúde: relata que de um modo em geral a segurança deixa
a desejar no município, existe a necessidade de melhoria na sinalização das ruas
e maior cuidado com as políticas de coleta de resíduos.
Ana Paula – agente de Saúde – UBS Triângulo: coloca a questão da
passagem da linha férrea dentro do município. Destaca a falta de emprego na
cidade, que de um modo em geral é dependente da administração pública. Em
relação à limpeza das ruas, ressalta a necessidade da presença de garis em
outras áreas do município e não apenas na região central. Destaca também a
falta de fiscalização e punição dos proprietários em relação à limpeza de seus
terrenos. Sugere maior atenção ao número de vagas em creches e ensino
fundamental.
Fabiana – agente de saúde - UBS Alto do Cruzeiro: Considera boa a
qualidade da saúde. Informa que o CIAC (Centro de Integração da Criança e
Adolescente) necessita de reformas e aumento de sua capacidade de
atendimento.
Maria Izabel - agente de saúde: ressalta a boa qualidade da saúde pública.
Relata como problemas a conformação do trevo de acesso e pontos de
sobreposição entre linha férrea e vias municipais.
José Raimundo: Destaca que o município possuí um Distrito Industrial, mas que
não possuí indústrias instaladas. Reclama a questão do descarte irregular de lixo
em meio as áreas verdes do município. Relata ainda que havia cedido uma área
para descarte de entulhos, mas que a prefeitura não autorizou sua utilização.
Heloísa: relata a questão do abandono de animais e o descarte de lixo em
diversos pontos da cidade.

Finalizada a exposição a equipe Arcadis argumentou aos participantes se todos
estavam de acordo com os dados obtidos com a dinâmica das Tarjetas. Todos os
presentes concordaram.
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Ao fim da oficina, a equipe Arcadis informou que um lanche estava sendo servido e
solicitou que os participantes preenchessem uma lista de avaliação. Dos participantes,
apenas 7 preencheram o formulário (vide anexo). As opiniões encontram-se anexadas
a esta ata. De um modo em geral, a análise das fichas demonstra que os participantes
gostaram da dinâmica, considerando a mesma democrática, instigante e produtiva para
a identificação das questões abordadas.
Anexa a ata encontram-se a lista de presença e formulários de avaliação.

Candeias, 10 de Abril de 2019.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – OFICINA 01 CÂMARA MUNICIPAL

Foto 01 – Condução da Dinâmica pela moderadora da Arcadis

Foto 02 – Condução da Dinâmica pela moderadora da Arcadis

Foto 03 – Visão geral dos Participantes.

Foto 04 – Condução da Dinâmica pela moderadora da Arcadis

Foto 05 – Condução da Dinâmica pela moderadora da Arcadis

Foto 06 – Condução da Dinâmica pela moderadora da Arcadis

Foto 07 – Visão Geral da Atividade. Painel para preenchimento com as demandas da população e participantes.
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ATA DE REUNIÃO – OFICINA 2
UBS Comunidade Pires
Município: Candeias
Local: UBS – Comunidade Pires.
Data: 10/04/2019
Hora de Início: 14:20
Hora de Término: 16:00
Moderador 1: Taís Schiavon (Arquiteta e Urbanista Arcadis).
Moderador 2: Leonardo Mendonça (Geógrafo e Gestor Ambiental Arcadis).
Número de participantes: Aproximadamente 20 participantes (lista em anexo).
OBJETIVO




Apresentação geral do Plano Diretor.
Reconhecimento mais aprofundado do município, tendo como ponto de partida
os relatos dos participantes.
Resultados obtidos irão compor parte do Diagnóstico do Município de Candeias.
MÉTODO

RODA DE CONVERSA. O método consiste em uma rápida roda de conversa. A
dinâmica busca a realização da apresentação dos participantes acompanhada da
descrição dos pontos positivos (o que gostam), negativos (o que não gostam) e quais
querem melhorias (o que querem).
CONDUÇÃO
A oficina teve seu início às 14:20 horas marcada por uma breve explicação do Secretário
de Planejamento de Candeias Paulo Henrique Silva, que em sua fala explicou que no
momento o município de Candeias está realizando a revisão de seu Plano Diretor,
elaborado em 2007. Finalizada sua fala, o representante da Arcadis, Leonardo
Mendonça realizou uma breve apresentação dos moderadores da Arcadis, seguida por
uma rápida explicação do processo de revisão do Plano Diretor.

RESULTADOS:
o

o

Rodrigo – relata que nasceu em Campo Belo mas que vive em Candeias com
sua família. Cultiva café em sua propriedade. Entre as demandas solicita que
sejam realizadas melhorias nas estradas e a manutenção dos mata burros. Em
relação ao descarte de lixo, comenta que de um modo em geral os moradores
da região cavam buracos para o descarte, queimam, ou jogam os resíduos na
beira das estradas. Ao se relacionar à saúde, comenta que nos últimos meses
vem ocorrendo algumas falhas no atendimento, por conta da falta de médico na
UBS.
Lázaro – Relata que os moradores da região precisam da atenção à manutenção
das estradas, viabilizando os deslocamentos das crianças para as escolas e dos
médicos para as UBS. Em relação à saúde comenta que com a saída do médico
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o

o

o

o

recentemente a UBS vem demonstrando atrasos no atendimento. Em relação à
manutenção das estradas, o participante relata que nos últimos anos as fortes
chuvas prejudicaram os deslocamentos da região. Relata que as estradas se
transformam em um verdadeiro lamaçal.
Em relação à educação: os participantes relatam que a escola existente na
comunidade Pires atende as crianças até 5 anos de idade. Quando estas
ingressam para o ensino fundamental precisam se deslocar até o município de
Candeias. A escola atende tanto as crianças da comunidade Pires, quanto
crianças da comunidade Vieiras e Chapadão. A prefeitura oferece transporte
para as escolas, incluindo também o transporte para portadores de
necessidades especiais que estudam na APAE de Candeias.
Sineide: Relata que a passagem nas estradas nos períodos de chuva é possível
apenas com o auxílio de tratores. Em relação à coleta de lixo, o participante
sugere que a prefeitura disponibilize uma caçamba para o recolhimento dos
resíduos.
Neste momento o Secretário de Planejamento Paulo Henrique comenta que a
prefeitura pretende promover atividades de incentivo à compostagem. A
EMATER (em parceria com professores e alunos da UFLU) auxiliaria no
processo de capacitação dos proprietários rurais, que conseguiriam produzir um
composto de boa qualidade para ser utilizado em hortas por exemplo.
Adelina: comenta a necessidade de maior incentivo ao descarte correto dos
demais resíduos, incluindo práticas de coleta seletiva, solicitando neste caso o
auxílio da prefeitura com a disponibilização de caçambas para o recolhimento
dos resíduos. A participante ressalta a necessidade de se evitar o descarte
irregular em áreas públicas como o caso do trevo de acesso ao município de
Candeias. Comenta ainda que em determinado período, a prefeitura solicitou
que a UBS armazenasse as pilhas da população das comunidades próximas,
com o intuito de se evitar o descarte irregular deste material, ela comenta que
conseguiram mobilizar a população, mas que a prefeitura não veio buscar o
material.
Raimundo: relata que o principal problema da localidade se relaciona à
manutenção das estradas. Relata que a comunidade possui um considerável
dimensionamento e que concentra um alto índice de escoamento da produção,
prejudicado em períodos de chuva. Além disso, nestes períodos os alunos não
conseguem se deslocar até as escolas e a população não consegue ir até as
consultas marcadas,
Os participantes relatam que a região da comunidade Pires tem como maior
destaque a produção de soja, milho, café e leite. Para o armazenamento do leite
possuem um tanque pequeno de refrigeração, mas que este não consegue
armazenar a produção. Em dias de fortes chuvas, podem perder parte da
produção.
Rodrigo: em relação à manutenção das estradas comenta que as cercas ficam
próximas às beiradas das estradas, impedindo o escoamento da água. Comenta
a necessidade de criação de uma lei que regularize o processo. O participante
comenta que por muitas vezes os produtores conseguem o cascalho e outros
materiais para a manutenção das estradas, mas a prefeitura não auxilia
provendo as máquinas para o serviço. Resume que em relação à manutenção,
a prefeitura deve dar a devida atenção ao trabalho de cascalhamento nos
períodos de chuva e raspagem na época seca.
Os participantes relatam que há alguns anos atrás a prefeitura realizou um
trabalho de manutenção, incluindo a realização de algumas valetas de
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o

o

o

drenagem, mas que com o tempo a manutenção do serviço foi sendo
abandonada. O secretário de Planejamento Paulo Henrique comenta que a
prefeitura solicitou ao governo Federal verba para aquisição de um Trator do tipo
Rolo Compressor e de Caminhão Pipa para a manutenção das estradas, mas
que o financiamento não foi liberado. No momento a prefeitura consegue apenas
adquirir o cascalho para a manutenção.
Raimundo: relata que próximo à sua fazenda moram mais seis famílias e que
de um modo em geral possuem problemas com os mata-burros, a maioria das
propriedades não possuem tronqueiras (colchetes). Em algumas localidades
existem mata-burros, mas estes estão enterrados. Sugere que sejam realizados
tais equipamentos em ferro.
Sineide: comenta que a condição das estradas piorou nos últimos 3 anos. E
destaca a necessidade de maior atenção próximo à Fazenda São José –
necessidade de aterro.
Raimundo e Sineide: Comentários em relação ao transporte para a cidade.
Antes era realizado pela empresa do seu Afonso, era prestado um serviço de
melhor qualidade, entretanto ele paralisou as atividades. Dona Sineide relata que
se existisse uma linha regular seria ótimo para os moradores. Atualmente existe
a linha do seu Rodneli que passa às 4ª feiras. Os participantes relatam que não
podem contar com essa linha, pois são muitas as reclamações de que o ônibus
não passa no dia e horário combinado. Eles relatam a cobrança da taxa de 11
reais por trajeto. A linha sai da Comunidade às 8 horas e retorna às 14 horas.
Relatam também que quase 90% da população local possuí carro. Em
momentos de necessidade, os moradores que não possuem carros recorrem ao
transporte escolar para se deslocarem até a cidade de Candeias.
Em relação a este posicionamento, Pedro Silva Sena, representante da
prefeitura informa que esta demanda ainda não chegou à prefeitura.

o

Helena: Comenta que em alguns casos as demandas realizadas não são
atendidas. A participante comenta a necessidade de atenção aos mata burros.
Em relação à educação, a participante pede melhorias na estrutura da escola
local e que aumentem a faixa etária atendida na unidade. O funcionamento é
concentrado apenas no período da manhã.
Os participantes informam que aproximadamente 30 alunos estudam na escola
local, que atende até 5º ano1.
Em relação a saúde, a moradora relata que em relação ao atendimento
odontológico da UBS nos últimos meses, o atendimento tem enfrentado
problemas por conta da manutenção de equipamentos e disponibilidade de
materiais2.

1Além

destes alunos, a escola da comunidade Pires recebe 25 alunos da Comunidade Vieiras e 10 alunos
do Chapadão. Na comunidade Pereiras a escola local atende as crianças até o 5º ano, sendo
aproximadamente 50 alunos matriculados. Os moradores solicitam que as escolas das comunidades
passassem também a atender os alunos até o 9º ano, uma vez que consideram as crianças pequenas para
diariamente se deslocarem até Candeias, reforçando que o trajeto leva em média 40 minutos, e que nos
dias de chuva, em alguns pontos o transporte coletivo não chega até todas as crianças.
Em relação a merenda escolar, os participantes relatam a boa qualidade, mas que em função das grandes
distâncias percorridas pelas crianças e qualidade das estradas, consideram a alimentação insuficiente.
2

Os participantes relataram que o atendimento ocorre na comunidade Pires às quintas-feiras, e que o
dentista atende também nesse dia os moradores da comunidade Chapadão. A comunidade Pereiras é
atendida às sextas-feiras.
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o

o

A moradora relata também a necessidade de criação de medidas que incentivem
a reciclagem e a compostagem. Os participantes relataram que a escola da
comunidade irá iniciar com os alunos um programa de conscientização,
entretanto não possuem infraestrutura. Em relação ao saneamento os
participantes relatam que em meio à comunidade ainda existem residências sem
fossas e que as que possuem, utilizam o sistema de fossa negra.
O Secretário de Planejamento Paulo Henrique comenta que estão
buscando alternativas viáveis para a implantação de fossas nas
propriedades rurais, buscando meios que não impactem financeiramente
os proprietários.
Em complementação ao posicionamento de Paulo Henrique, Pedro Silva
Sena, funcionário municipal, comenta que o Banco do Brasil possuí
programas para promoção de investimentos em programas de
infraestrutura por meio do programa “Fundos Perdidos do Banco do
Brasil”. A prefeitura busca meios de captação de recursos.
Polyana – Secretária de Saúde. Comenta que os médicos estão em falta na
UBS em função da saída do antigo médico residente. O município não possui
efetivo para a complementação. Já iniciaram o processo de licitação para a nova
vaga, mas não encontraram interessados. As recentes alterações do programa
Mais Médicos ocasionaram o deslocamento dos profissionais para outras
regiões.
Adeliene – agente de Saúde: Comenta que em relação a demanda das agentes
de saúde da comunidade existe a necessidade de um remanejamento do efetivo
de atuação. A agente de saúde relata que a comunidade é muito grande para
que apenas duas agentes atendam as famílias (cada uma atende em média 80
a 90 famílias e as distâncias percorridas são consideráveis).
A participante destaca que além das demandas já levantadas, existe a
necessidade de maior atenção à baixa oferta de empregos ao público feminino.
De um modo em geral apenas no período da colheita do café as mulheres
possuem emprego, nas demais épocas do ano ficam ociosas. A participante
relata que boa parte das mulheres da comunidade fizeram em algum momento
algum tipo de curso de capacitação: culinária, artesanato. Esse conhecimento
poderia otimizar a criação de uma cooperativa.
Paulo Henrique, secretário de Planejamento do município, comenta que
na oficina realizada no período da manhã havia sido sugerida a criação
de uma feira livre ou até mesmo a construção de um mercado popular no
município. Reforça que essa ação seria de importância tanto para a
complementação financeira dos participantes, quanto para a manutenção
das tradições populares do município. As moradoras poderiam se unir e
criar uma marca.
De um modo em geral, as mulheres comentam que já tentaram se organizar,
mas que sentem falta de um espaço para a realização de suas atividades.
Paulo Henrique sugere a criação de um departamento na prefeitura para
concentrar e otimizar essas demandas. O Vereador Alex sugere que a
prefeitura disponibilize um prédio/ local para que as mulheres realizem
suas atividades e cursos.
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Isaura: coloca a necessidade de promoção de lazer para os jovens e moradores
como um todo. A comunidade possui um campo de Futebol, mas ele é mais
utilizado pelos moradores da comunidade dos Vieiras.
Leonardo, representante da Arcadis questiona quais atividades os
jovens realizam no local? Os participantes comentam que de um modo
em geral desenvolvem atividades no celular.
Em relação a isso, Sidney, comenta a necessidade de melhoria no sinal
de telefonia e internet.
o Adeliene coloca a questão da limitação da cota de exames para a população e
que de um modo em geral, os exames demoram para ser realizados. A
participante relata que de um modo em geral, essa demora atrapalha o trabalho
de prevenção desenvolvido pelas agentes de saúde.
A Secretária de Saúde, Polyana, relata que essa demora é decorrente
da falta de profissionais no município, mas que de um modo em geral
tentam priorizar os casos de urgência.
o Isaura coloca a questão da farmácia de alto custo. A retirada dos remédios só
ocorre na cidade e que nos últimos meses os medicamentos só podem ser
retirados no período da tarde.
Em relação aos medicamentos, os participantes relatam que em alguns
momentos identificam a falta de medicamentos básicos na farmácia da
UBS.
o Rodrigo: Coloca a falta de uma central de suporte em casos de identificação de
animais silvestres nas propriedades rurais. Os participantes relatam que quando
identificam cobras venenosas, ou até mesmo em casos de acidentes, não sabem
para onde levar os animais ou solicitar atendimento. Comentam que antes os
animais eram encaminhados para Belo Horizonte. Em relação ao soro antiofídico,
relatam que as ampolas são provenientes do município de Campo Belo ou
Divinópolis.
Adeliene comenta que em sua propriedade identificou um filhote de onça, e que
não sabia a quem recorrer. Os representantes da Arcadis e prefeitura comentam
que nesses casos precisam comunicar as ocorrências à Polícia Ambiental e
reforçam a necessidade de manutenção das áreas de reservas florestais para
evitar que os animais invadam as propriedades rurais.
o Em relação ao descarte de resíduos especiais, Sidnei coloca a questão de onde
podem descartar pilhas e baterias. Em resposta, a participante Elena, destaca que
esses materiais devem ser encaminhados até a prefeitura.
Aproveitando o tema, os técnicos da Arcadis questionam os participantes em
relação ao descarte das embalagens dos agrotóxicos. Raimundo comenta que
devolve ao comprador, mas que para isso precisa ir até Oliveira. De um modo em
geral, os produtores relatam que após o uso realizam a lavagem conforme as
especificações, armazenam as embalagens para descarte ou queimam.
o

Paulo Henrique comenta ser interessante obter essa informação, para
que a prefeitura busque identificar se os fornecedores e lojas que
atendem o município se responsabilizam pela coleta. Comenta que
antigamente as lojas armazenavam as embalagens até realizarem o
descarte consciente, entretanto o IME passou a proibir essa ação em
função de irregularidades no armazenamento.
Os técnicos também questionam se os produtores realizam ou possuem
assistência para a aplicação dos defensivos de forma correta. Os produtores
relatam que nas lojas, são exibidos vídeos indicativos e que o SENAI realiza um
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curso de conscientização de tempos em tempos. Raimundo comenta que de um
modo em geral, a maioria dos produtores realiza a aplicação de forma
inadequada e abusiva.

Identificada a participação de todos os presentes, os técnicos da ARCADIS
questionam os participantes em relação à segurança. De um modo em geral eles
relatam o aumento da violência e roubos nas comunidades. Relatam que a ronda da
Polícia Militar é rara, ocorrendo apenas após a identificação de alguma ocorrência.
A oferta de água e preservação de Minas e Nascentes também foi questionada
pelos representantes da Arcadis. Os moradores relataram o aumento do desmatamento
e da falta de fiscalização, afirmando que em alguns pontos os recursos já secaram. Os
moradores relataram que de um modo em geral o abastecimento é realizado por
cisternas.

Ao fim da oficina, a equipe Arcadis informou que um lanche estava sendo servido e
solicitou que os participantes preenchessem uma lista de avaliação. Dos participantes,
apenas 6 preencheram o formulário (vide anexo). As opiniões encontram-se anexadas
a esta ata. De um modo em geral, a análise das fichas demonstra que os participantes
gostaram da dinâmica, considerando a mesma democrática, instigante e produtiva para
a identificação das questões abordadas.
Anexa a ata encontram-se a lista de presença e formulários de avaliação.

Candeias, 10 de Abril de 2019.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – OFICINA 2 COMUNIDADE PIRES

Foto 01 – Entrada da UBS Comunidade Pires.

Foto 02 – Cartaz de Divulgação da atividade fixado na entrada
da UBS Comunidade Pires.

Foto 03 – Área externa da UBS Comunidade Pires.

Foto 04 – Igreja ao lado da UBS Comunidade Pires.

Foto 05 – Participantes da UBS Comunidade Pires.

Foto 06 - Participantes da UBS Comunidade Pires.
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ATA DE REUNIÃO – OFICINA 3
UBS Comunidade Pereiras
Município: Candeias
Local: UBS – Comunidade Pereiras.
Data: 10/04/2019
Hora de Início: 19:20
Hora de Término: 20:40
Moderador 1: Taís Schiavon (Arquiteta e Urbanista Arcadis).
Moderador 2: Leonardo Mendonça (Geógrafo e Gestor Ambiental Arcadis).
Número de participantes: Aproximadamente 22 participantes (lista em anexo).
OBJETIVO




Apresentação geral do Plano Diretor.
Reconhecimento mais aprofundado do município, tendo como ponto de partida
os relatos dos participantes.
Resultados obtidos irão compor parte do Diagnóstico do Município de Candeias.
MÉTODO

RODA DE CONVERSA. O método consiste em uma rápida roda de conversa. A
dinâmica busca a realização da apresentação dos participantes acompanhada da
descrição dos pontos positivos (o que gostam), negativos (o que não gostam) e quais
querem melhorias (o que querem).
CONDUÇÃO
A oficina teve seu início às 19:20 horas marcada por uma breve explicação do Secretário
de Planejamento de Candeias Paulo Henrique Silva, que em sua fala explicou que no
momento o município de Candeias está realizando a revisão de seu Plano Diretor,
elaborado em 2007. Finalizada sua fala, o representante da Arcadis, Leonardo
Mendonça realizou uma breve apresentação dos moderadores da Arcadis, seguida por
uma rápida explicação do processo de revisão do Plano Diretor.

RESULTADOS:
Os representantes da Arcadis identificaram que nas comunidades próximas, a produção
agrícola possui maior força com o cultivo do milho, café e eucalipto.
o

Cristiana – Agente de Saúde.
Relata que no posto da unidade de Pereiras atuam 3 agentes de saúde.
Em relação à coleta de resíduos, a participante relata que falta a coleta. Para
o descarte dos resíduos, os moradores queimam o lixo, enterram ou quando
podem levam para Candeias. Relatam que muitos jogam os resíduos nas
estradas rurais e entrada do trevo de Candeias, mas que de um modo em geral
esse descarte irregular é feito por moradores da cidade que vem para os ranchos
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aos fins de semana. A moradora solicita a passagem de um caminhão ao menos
1 vez ao mês ou no período de 15 em 15 dias para a coleta de resíduos.
Paulo Henrique, secretário de planejamento, questiona quais os
procedimentos em relação à separação de resíduos sólidos do lixo
orgânico. Os moradores relatam que não realizam a compostagem, que
boa parte dos restos de alimentos são jogados para os animais. Paulo
Henrique, comenta que a prefeitura possui a intenção de capacitar a
população das comunidades rurais em parceria com a EMATER para a
produção de adubo orgânico. Os participantes relatam que há algum
tempo atrás tentaram realizar um processo de conscientização da
população, mas que não obtiveram resultados.
Em relação à disponibilização de um caminhão para a realização da
coleta em meio ao perímetro rural, Paulo Henrique comenta que a
prefeitura busca estratégias para a resolução deste problema, mas
reconhece as dificuldades e deficiência do serviço.
Os moradores relatam que fazem buracos para descarte de lixo ou queimam os
resíduos. Em relação ao descarte de embalagens de remédios e vacinas de
aplicação, os moradores relataram que de um modo em geral realizam a queima
ou enterram os materiais.

Em relação ao uso de agrotóxicos, os participantes relataram que por
determinados momentos são oferecidos cursos para a conscientização dos
produtores em relação ao uso correto de defensivos agrícolas (segurança na
aplicação, quantidades e formas de descarte das embalagens).
Assim como na comunidade Pires, em Pereiras os produtores rurais reclamam a
respeito das condições de realização d descarte das embalagens,
principalmente em relação à necessidade de deslocamento até Oliveiras.

Em relação ao suporte oferecido pela EMATER, os participantes revelam
dificuldades em função do número insuficiente de pessoal para o atendimento
aos produtores rurais. Na área de abrangência da Comunidade Pereiras, a visita
do técnico ocorre às quintas-feiras.

o

Maria Aparecida – Relata que em sua propriedade possuí problemas com o
abastecimento de água. Essa questão perdura há mais de 10 anos. Comenta
que a prefeitura contratou a realização de uma cisterna e a instalação de uma
bomba, entretanto não realizou a ligação do equipamento para seu
funcionamento. A moradora reclama que outros moradores possuem o
equipamento em funcionamento.
A moradora relata também problemas com o atendimento médico, reclama que
na UBS Pereiras o atendimento está falho e que existe a necessidade de
deslocamento até Candeias, onde relata ter sido mau atendida.
Alguns moradores relatam que por várias vezes são melhor atendidos na UPA
de Campo Belo (município vizinho).
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Em relação ao Transporte Escolar e qualidade das estradas, a equipe Arcadis
identificou muitas reclamações. De um modo em geral os participantes relataram
problemas com o transporte escolar, os problemas mais críticos ocorrem nos dias de
chuva e em alguns casos os motoristas não passam nos pontos marcados. As estradas
levantam críticas de todos os participantes. Ao longo da conversa foram identificados
pontos de necessidade de maior atenção, entre os quais a área próxima da “Venda da
Marilene”, em alguns casos os produtores relatam que em função da má qualidade das
estradas, existem trechos das estradas onde os caminhões e automóveis invadem as
propriedades rurais para conseguir transpassar as barreiras. De um modo em geral os
participantes relatam problemas com os mata burros, pedindo que sejam eliminados os
equipamentos de madeira e utilizados os equipamentos em metal.
A demanda por vagas na escola levanta os mesmos problemas que a Comunidade
Pires, o atendimento na escola local ocorre até o 5º ano. Os participantes relatam que
Pereiras possuí uma escola maior e que a mesma poderia abrigar alunos até o 9º ano.
Os participantes relatam também a necessidade de reformas em algumas das escolas
do perímetro rural.
A oferta de lazer foi de um modo em geral considerada insuficiente. Os moradores
demandam a construção de uma quadra na escola da Comunidade dos Pereiras e que
seja elaborado um projeto de incentivo ao uso do espaço, em acréscimo à sua
manutenção. De um modo em geral, as comunidades não possuem espaços para
atividades de lazer em família, para algumas atividades a igreja oferece parte de seu
espaço.
A população, sobretudo as mulheres realizam caminhadas nas estradas de terra e
gostariam que fosse instalada uma academia ao ar livre próximo à UBS e escola.
Assim como na comunidade Pires, os moradores relatam problemas com
segurança, e identificam o baixo policiamento da região.
Em relação aos recursos hídricos, os participantes comentam que muitas minas
começaram a secar. Eles relatam que poucas são as áreas dotadas de cercamento e
proteção vegetal. De um modo em geral relatam que falta acompanhamento à
preservação dos mananciais. De um modo em geral o abastecimento de água é feito
por cisternas ou poços. Em relação ao saneamento, boa parte das propriedades é
servida pelo sistema de fossas negras.
Um morador relata que vem notando ao longo dos últimos meses que um grande
produtor rural do município de Formigas vem utilizando agrotóxicos de forma irregular.
O participante relata a mortandade de peixes no córrego que divide os municípios.
Em relação a esta questão Paulo Henrique, comenta que existe a necessidade de
realização de uma denúncia à Polícia Ambiental (responsabilidade da patrulha é do
município de Campo Belo).
Assim como na Comunidade Pires, os moradores da Comunidade Pereiras relatam
a presença de animais silvestres em suas propriedades.

Ao fim da oficina, a equipe Arcadis informou que um lanche estava sendo servido e
solicitou que os participantes preenchessem uma lista de avaliação. Dos participantes,
apenas 10 preencheram o formulário (vide anexo). As opiniões encontram-se anexadas
a esta ata. De um modo em geral, a análise das fichas demonstra que os participantes
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gostaram da dinâmica, considerando a mesma democrática, instigante e produtiva para
a identificação das questões abordadas.
Anexa a ata encontram-se a lista de presença e formulários de avaliação.

Candeias, 10 de Abril de 2019.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – OFICINA 03 COMUNIDADE PEREIRAS

Foto 01 – Indicação da UBS Comunidade Pereiras

Foto 02 – Cartaz de Divulgação fixado na entrada UBS
Comunidade Pereiras

Foto 03 – Participantes da oficina UBS Comunidade Pereiras

Foto 04 - Participantes da oficina UBS Comunidade Pereiras

Foto 05 - Participantes da oficina UBS Comunidade Pereiras

Foto 06 - Participantes da oficina UBS Comunidade Pereiras
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ATA DE REUNIÃO – OFICINA 4
Distrito de Vieiras Bravos
Município: Candeias
Local: UBS – Distrito Vieiras Bravos.
Data: 11/04/2019
Hora de Início: 9:30
Hora de Término: 11:30
Moderador 1: Taís Schiavon (Arquiteta e Urbanista Arcadis).
Moderador 2: Leonardo Mendonça (Geógrafo e Gestor Ambiental Arcadis).
Número de participantes: Aproximadamente 31 participantes (lista em anexo).
OBJETIVOS




Apresentação geral do Plano Diretor.
Reconhecimento mais aprofundado do município e distrito, tendo como ponto de
partida os relatos dos participantes.
Resultados obtidos irão compor parte do Diagnóstico do Município de Candeias.
MÉTODO

RODA DE CONVERSA. O método consiste em uma rápida roda de conversa. A
dinâmica busca a realização da apresentação dos participantes acompanhada da
descrição dos pontos positivos (o que gostam), negativos (o que não gostam) e quais
querem melhorias (o que querem).
CONDUÇÃO
A oficina teve seu início às 9:30 horas marcada por uma breve explicação do Secretário
de Planejamento de Candeias Paulo Henrique Silva, que em sua fala explicou que no
momento o município de Candeias está realizando a revisão de seu Plano Diretor,
elaborado em 2007. Finalizada sua fala, o representante da Arcadis, Leonardo
Mendonça realizou uma breve apresentação dos moderadores da Arcadis, seguida por
uma rápida explicação do processo de revisão do Plano Diretor.

RESULTADOS:
A oficina foi aberta com a participação de Osmar Vieira Almeida, o participante
relatou que mora no Distrito há quase 25 anos. O morador sempre foi atuante nas
causas envolvendo a comunidade, por conta disso relata certo desprezo do poder
público em relação ao Distrito e suas comunidades do entorno. Relata que no Distrito
de Vieiras Bravos a conformação das ruas após a pracinha é precária, de um modo em
geral já fizeram várias reclamações, mas não são atendidos.
O participante destaca que com o aumento das comunidades vizinhas existe a
necessidade de maior atenção ao local, sobretudo em função da distância até o centro
de Candeias. Comenta que a pracinha foi limpa pela prefeitura recentemente em função
da Semana Santa e dos festejos realizados em função da data.
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Em relação ao saneamento básico, o participante relata que lutava pela execução
da rede de esgoto no distrito, relatando que o esgoto em muitas áreas era despejado a
céu aberto.

Em continuidade à fala do Sr. Osmar, Paulo Henrique, Secretário de Planejamento
de Candeias, questiona aos moradores qual o maior problema que identificam nas ruas
do distrito, a falta de drenagem? O mato alto?
Sr. Osmar relata que os problemas englobam “quase tudo”, comenta que eles não
pedem a pavimentação de todo o distrito, mas gostariam que fosse dada maior atenção
à manutenção das ruas de terra. Em relação à rede de esgoto, o participante relata que
sua casa possuí, mas que a maioria das residências ainda não possuí esgoto
canalizado, em boa parte das residências o saneamento é feito por meio de fossas
negras, e que existe a necessidade de limpeza das mesmas. O participante relata que
muitas das ruas do Distrito ainda não possuem galerias para recolher o esgoto das
residências, desta forma, os moradores, por mais que busquem realizar as ligações
dentro de suas casas, não conseguem direcionar o esgoto. O participante relata também
que ultimamente observam vários técnicos realizando medições nas ruas do distrito,
mas que de uma forma em geral nada é feito.

A participante Estela, relata ter uma dúvida em relação a 2ª rodada de oficinas. Em
sua explanação o técnico da Arcadis, Leonardo Mendonça comentou que em Junho a
equipe retornaria ao município para discussões do zoneamento proposto pelo Plano
Diretor. A moradora questiona como a apresentação destas propostas será realizada?
O técnico Leonardo Mendonça relata que neste segundo momento de atividades
será realizado um debate das propostas para o município e que a intenção é considerar
a maior parte das demandas da 1ª rodada de atividades.
Em complementação à resposta do representante da Arcadis, Leonardo Mendonça,
Paulo Henrique comenta que a prefeitura não irá ignorar as demandas da população,
mas que as diretrizes do processo de revisão do Plano Diretor irão considerar as
demandas recorrentes e cabíveis à estruturação do município e sua visão de
desenvolvimento para os próximos 10 anos.

Os moderadores da oficina questionam aos participantes como é o abastecimento
de água no Distrito.
Os participantes relatam que de um modo em geral a qualidade da água é boa, mas
a pressão é pouca, e em função disso algumas casas ficam sem água. Foi questionado
aos participantes se todas as casas do Distrito possuíam reservatórios de água. Os
participantes acreditam que sim, entretanto reforçam que em função da baixa pressão
da água em alguns momentos, a força não é suficiente para encher os reservatórios.
Foi informado que no Distrito o abastecimento é feito por um poço artesiano, a
distribuição da água aos moradores é feita por rodízio. Os moradores relatam que na
época de chuvas, a quantidade de água é maior, entretanto nos períodos de seca, a
vazão é ainda menor. Os participantes relataram também a identificação de pontos de
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desperdício de água. Como forma de amenizar essa questão, solicitam que seja
aumentada a capacidade de armazenamento no Distrito.
Os moderadores argumentam se os moradores identificam a falta d’água. Os
participantes relatam que no período de seca sim, mesmo dentro dos horários
delimitados pelo rodízio.

Quando questionados em relação à qualidade da saúde oferecida pelo município ao
Distrito e às comunidades próximas, os participantes relatam que o atendimento médico
é realizado atualmente de 15 em 15 dias, e que antes era realizado semanalmente. O
atendimento realizado na UBS do Distrito de Vieiras atende é feito por um clínico geral
e um dentista, quando existe a necessidade de atendimento especializado, as consultas
são encaminhadas para Candeias – Policlínica.
Em relação à oferta de medicamentos, a população relata que o postinho não possuí
medicamentos para oferecer à população. Para solicitar medicamentos gratuitos a
população tem que se deslocar até a cidade de Candeias. Relatam demora no
recebimento de medicamentos de Alto Custo (em relação a isso, os representantes da
prefeitura relatam que se trata também de questões burocráticas em meio a solicitação
dos medicamentos).
Os moradores solicitam que sejam disponibilizadas mais vagas para a realização de
exames. Um dos participantes relata a demora de seis meses para conseguir a liberação
de um exame dermatológico e que em alguns casos nunca recebem a resposta.
Relatam que de um modo em geral, os exames de emergência levam em média 1 mês
para a liberação.
O Sr. Osmar questiona se o município não possuí um carro para permanência no
Distrito e auxiliar nas demandas da UBS, o participante comentou que recebeu a
informação de que isso ocorreria. O secretário de Planejamento Paulo Henrique
informou que iria verificar essa informação.
Os participantes relatam que as antigas unidades de UBS das comunidades Arrudas
e Souzas foram transformadas em escolas. Relatam que o posto de Souzas precisa de
reformas, os moradores da Comunidade se deslocam até Arrudas ou Vieiras para o
atendimento.

Os participantes informam que quando precisam se deslocar até Candeias,
enfrentam algumas dificuldades. Nem todos possuem carros, os que não possuem
dependem de caronas, ou pagam o “aluguel” de veículos para o deslocamento (gera um
custo de aproximadamente R$100,00)1. Eles informam que um mercado de Candeias
oferece um ônibus para realizarem suas compras. Os moradores relatam que quando o
transporte é disponibilizado aproveitam para resolver todas as questões na cidade.
Em relação ao deslocamento, foram identificadas reclamações das mulheres, que
relatam depender de seus maridos ou do transporte alternativo para irem até Candeias.
Esse déficit de deslocamento é ainda mais sentido em casos de urgência por motivos
de doenças. Foi relatado que quando existe a necessidade de realização de algum
Em relação a isso reclamam que em alguns casos, os carros não esperam que realizem todas as suas atividades,
desta forma, para retornarem precisam arrumar outro carro.
1
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exame fora do município de Candeias, a prefeitura oferece o transporte, entretanto, os
moradores precisam se deslocar até Candeias.
Solicitam que seja estudada a implementação de uma linha de ônibus. Comentam
que “Fabinho” queria colocar uma linha em funcionamento com viagens 1 vez por
semana. Relatam também que há aproximadamente 5 anos atrás existia uma linha e
que eram cobrados 12 reais pelo trajeto. O responsável parou com a linha por conta de
seus estudos.
Os moradores relatam que de um modo em geral realizam todas as atividades em
Candeias. Mas relatam que em alguns casos é mais fácil se deslocarem até Campo
Belo.
De um modo em geral, todos os participantes relatam problemas com a manutenção
das estradas, sobretudo quando chove. Existem poucas cacimbas na beira das estradas
para contenção da água e de um modo em geral, as estradas não apresentam área de
escoamento da água. Solicitam que a prefeitura disponibilizasse uma retroescavadeira
para a manutenção, relatam inclusive a vontade dos proprietários em financiar o óleo o
material para o cascalhamento.

Entre os participantes estavam presentes proprietários rurais da Comunidade
Luízes. Relatam que o prefeito realizou promessas em relação a melhoria no sinal de
telefonia e internet, mas que até o momento não identificaram a melhoria no sinal.
Em relação a isso, os demais participantes relatam que isso ocorre também nas
demais comunidades. Relatam ainda que recentemente, no Distrito de Vieiras, um
caminhão estourou os fios gerando transtornos para os moradores.
O Secretário de Planejamento Paulo Henrique comenta que a prefeitura busca
recursos junto ao governo federal para a concretização do Projeto Internet para Todos,
com o intuito de disponibilizar wi-fi para as comunidades rurais.
Os moradores relatam que mesmo o serviço terceirizado é de má qualidade.
A comunicação também levantou um questionamento em relação ao sinal da rádio
comunitária de Candeias. Os moradores da comunidade dos Luízes questionam se não
existe a possibilidade de ampliação do sinal da rádio e de até mesmo utilizar o canal
para divulgação das questões públicas. Em relação à isso, Dalton (vereador) destaca
que por se tratar de uma “fundação” / rádio comunitária, a unidade possui limitações ao
seu funcionamento, informando que de acordo com sua documentação atual, a rádio já
se encontra em seu limite de funcionamento.

Ainda em relação à estruturação da comunidade Luízes2, os participantes relatam
problemas com poços artesianos, relatando que as obras de infraestrutura foram
iniciadas, mas que não foram finalizadas (problemas com ligação das bombas à rede
elétrica). Em relação ao abastecimento de água, relatam que “cada um se vira como
pode”. Os moradores da Comunidade rural relatam também que desde Dezembro a
condição das estradas é crítica, afirmando que já realizaram reclamações à prefeitura,
mas que nada foi feito.
2

Os participantes relatam que aproximadamente 54 famílias vivem na comunidade rural.
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Os produtores relatam que arrumam o cascalho, mas a prefeitura não disponibiliza
os maquinários necessários. Em função da precariedade das estradas relatam a perda
de produtos agrícolas, sobretudo o leite.3
Os participantes relatam ainda que em uma das comunidades mal conseguem
passar a pé em dias de chuva. Comentam que identificam que em alguns casos, a
prefeitura “desperdiça” cascalho em áreas onde não existe a necessidade e que em
outras os trajetos continuam intransitáveis. Relatam ainda que em algumas regiões, os
ônibus escolares precisam dar uma “volta enorme” para transportar as crianças até as
escolas.

Em relação à educação, relatam que as crianças possuem vagas na escola do
Distrito de Vieras até a 4ª série, depois passam a estudar em Candeias. Solicitam a
melhoria da qualidade do ensino oferecido, relatando que quando as crianças passam
a estudar em Candeias identificam grande diferença no desenvolvimento do ensino.
Relatam de um modo em geral que o número de vagas é suficiente. Relatam que a
escola está em construção e que gostariam que ela atendesse também as crianças
ensino médio.
Pedem apenas que seja pensado uma estratégia para as crianças menores (vagas
para creches). Relatam que ao longo do período de colheita do café, as mães com filhos
pequenos não conseguem trabalhar na colheita pois não tem com quem deixar os filhos.
Em relação a isso, algumas famílias conseguem improvisar ajuda, mas que de um modo
em geral essa é uma questão que atrapalha a renda familiar.

Em relação à oferta de emprego às mulheres, essas relatam que fora do período de
safra não possuem muitas oportunidades. Em relação a isso, Paulo Henrique comenta
que nas demais comunidades isso também foi identificado e que irão estudar estratégias
para a criação de cooperativas para auxiliar a renda familiar das mulheres das
comunidades rurais.

A coleta de lixo é feita 1 vez por semana e de um modo em geral os moradores do
Distrito consideram suficiente, reclamam apenas da falta de lixeiras em frente às
residências e espaços públicos, a baixa frequência da manutenção do mato das áreas
públicas também foi uma constante. Os moradores das comunidades rurais não
possuem coleta e relatam que enterram ou queimam os resíduos.
De um modo em geral, os moradores relatam que em relação ao descarte de
resíduos (lixo e restos de construção civil) existe a necessidade de conscientização da
população, para evitar o descarte em áreas irregulares.

Eles relatam a falta de equipamentos de lazer, solicitam que a prefeitura articule
mais programas de incentivo ao lazer e prática de esportes. No Distrito de Vieiras
identificam problemas com a manutenção dos bancos das praças. Uma das
participantes solicita que sejam construídos um coreto e um banheiro público. A
participante relata a existência de grupos de violeiros no Distrito e que eles se reúnem
3

Relatam a existência de cerca de 20 produtores de leite na região que distribuem a produção para 5 laticínios.
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para tocar. A solicitação por um banheiro público ocorre em função das festas do local,
a falta de um banheiro público gera transtornos aos moradores.

Quando questionados em relação às festas, os participantes relatam que ocorrem
várias festividades no Distrito e Comunidades (festa de São Sebastião, grupos de folias
de reis, ...). Eles relatam que de um modo em geral ainda se identificam com as tradições
culturais e festas realizadas.
Os moradores do Distrito de Vieiras relatam que realizam 1 vez por semana
atividades físicas na sede da UBS. Solicitam que seja construído um parque infantil e
uma academia ao ar livre.

Em relação à segurança, os participantes relatam que nem todas as ruas do distrito
são iluminadas, mas que de um modo em geral não identificam muitos roubos.
Entretanto relatam que o policiamento não é frequente e que quando existe a
necessidade de deslocamento, o efetivo demora muito para chegar. Sugerem que seja
criado um posto da polícia.

Quando questionados sobre a conscientização sobre a correta utilização de
agrotóxicos, os moradores relatam o uso descontrolado por boa parte dos produtores,
relatando que já identificam casos de problemas dermatológicos. Os moderadores da
Arcadis relatam a necessidade de maior conscientização dos produtores para o uso
correto, reforçando também a necessidade de atenção ao descarte das embalagens.
Uma ação vista como deficitária por boa parte dos produtores.
Em relação ao descarte irregular, uma participante levanta a preocupação com o
descarte de eletrônicos, relatando a necessidade de se pensar nesta questão em todo
o município.

Antes de finalizar as atividades mais um tema foi levantado: a manutenção dos
conhecimentos populares em relação aos “medicamentos naturais”. Um dos
participantes era farmacêutico e questionou se a comunidade ainda usava o
conhecimento popular. O farmacêutico destacou a importância do acompanhamento
médico e do uso correto da medicação, mas ressaltou que a medicação natural também
pode auxiliar na prevenção de doenças. Os participantes relataram que ainda
identificam vestígios desta prática e de um modo em geral se interessaram pelo assunto,
sendo sugerida a criação e um “viveiro de ervas”.
Ao fim da oficina, a equipe Arcadis informou que um lanche estava sendo servido e
solicitou que os participantes preenchessem uma lista de avaliação. Dos participantes,
apenas 13 preencheram o formulário (vide anexo). As opiniões encontram-se anexadas
a esta ata. De um modo em geral, a análise das fichas demonstra que os participantes
gostaram da dinâmica, considerando a mesma democrática, instigante e produtiva para
a identificação das questões abordadas.
Anexa a ata encontram-se a lista de presença e formulários de avaliação.
Candeias, 11 de Abril de 2019.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – OFICINA 04 DISTRITO VIEIRAS

Foto 01 – Identificação da UBS Distrito de Vieiras

Foto 02 – Cartaz de Divulgação fixado na entrada da UBS
Distrito de Vieiras

Foto 03 – Participantes oficina na UBS Distrito de Vieiras

Foto 04 - Participantes oficina na UBS Distrito de Vieiras

Foto 05 - Participantes oficina na UBS Distrito de Vieiras

Foto 06 - Participantes oficina na UBS Distrito de Vieiras
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