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Mobilidade Urbana

Mobiliário Urbano

Padronização de calçadas

Paisagismo

Iluminação em LED

Acessibilidade universal

Fibra óp�ca e Wifi gratuito

Recapeamento

AS VIAS VÃO RECEBER

Cada vez mais as pessoas estão deixando de usar o transporte cole�vo e optando, em sua maioria, pelos veículos 
de uso individual e motos. Essa realidade acaba “inchando”as ruas e, consequentemente, causando len�dão, 
conges�onamentos, desperdício de tempo e combus�vel, além dos problemas ambientais relacionados à 
poluição e ocupação desordenada do espaço público.

Baseado nisso, o Ministério das Cidades desenvolveu um conjunto de polí�cas de transporte e circulação que 
prioriza as pessoas e não os veículos, visando proporcionar “acesso amplo e democrá�co ao espaço urbano 
através da priorização dos modos não motorizados e cole�vos de transporte, de forma efe�va, que não gere 
segregações espaciais, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentáveis”, denominada Mobilidade Urbana 
Sustentável (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004a).

Um Plano de Mobilidade Urbana deve prever que suas diretrizes priorizem o uso do transporte cole�vo em 
relação ao uso do transporte individual, pois assim é possível garan�r ganhos ambientais, econômicos e sociais. 
Sendo assim, a administração municipal deve oferecer espaços públicos eficientes e acessíveis à população e um 
sistema de transporte público cole�vo integrado aos demais meios de transporte não motorizados, como foi feito 
no trecho de 1.400 metros da Rua 14 de Julho e como será feito na revitalização do quadrilátero da área central.

Há um grande número de medidas que pode fazer parte de pra�camente qualquer Plano de Mobilidade Urbana. 
Estas medidas estão diretamente ligadas aos deslocamentos confortáveis e seguros de pedestres e ciclistas, e 
também ao aumento da eficiência operacional e atra�vidade do transporte público, bem como da redução dos 
impactos nega�vos do tráfego urbano motorizado (poluição do ar, ocupação do solo, acidentes).
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PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA

DE CAMPO GRANDE



Plano de Mobilidade Urbana

Assim, torna-se necessário planejar de forma abrangente e inclusiva, com o obje�vo de iden�ficar as prioridades e 
medidas certas para alcançar um sistema de transporte urbano seguro, eficiente e acessível que atenda as 
necessidades da população e da economia.

Um Plano de Mobilidade Urbana é um instrumento norteador de planejamento de curto, médio e longo prazo, 
que visa a melhoria da mobilidade urbana de sua cidade. É composto por um conjunto de obje�vos e metas que 
buscam estratégias, recursos materiais e humanos que se engajem para uma efe�va transformação local, visando 
o desenvolvimento da cidade de modo a sa�sfazer as necessidades de toda a população.

No mundo todo, as cidades estão buscando melhores alterna�vas para oferecer mais acessibilidade e mi�gar os 
impactos nega�vos causados pela dependência dos veículos motorizados, de uso par�cular. Os Planos de 
Mobilidade Urbana que atualmente vêm sendo adotados, têm expandido o escopo dos processos de 
planejamento tradicionais com intuito de focalizar estrategicamente em metas polí�cas globais e necessidades de 
mobilidade de todos os grupos populacionais.

A Polí�ca Nacional de Mobilidade Urbana do Brasil foi revista em 2012 e determinou que as cidades com 
população acima de 20.000 habitantes devem executar seus Planos de Mobilidade Urbana (PMU). Os Planos de 
Mobilidade devem considerar o transporte motorizado, assim como o não motorizado, e estar em conformidade 
com os planos diretores de cada cidade. Campo Grande possui seu Plano Diretor de Transporte e Mobilidade 
Urbana (PDTMU) desde o ano de 2009.

Ao mesmo tempo, Planos de Mobilidade Urbana podem colaborar para buscar opções de financiamento e apoiar 
a o�mização do uso de fundos públicos. Em muitos países, como no Brasil por exemplo, seu desenvolvimento é 
mandatório para receber financiamento federal para a infraestrutura de transporte. Tanto os habitantes das 
cidades, devido à oferta de opções de mobilidade sustentável e consequente melhoria da habitabilidade nas áreas 
urbanas, quanto as en�dades regionais e federais vão se beneficiar da aplicação ampla dos Planos de Mobilidade 
Urbana.

Porém, a escolha de qual modo de transporte irá receber determinado inves�mento é uma das decisões mais 
importantes no planejamento da infraestrutura urbana, pois sabe-se que o �po de modal escolhido afeta 
diretamente a vida co�diana das pessoas e as a�vidades produ�vas do centro urbano de uma cidade.

Uma cidade com um bom sistema de transportes é aquela onde a mobilidade cole�va é 
valorizada a despeito da mobilidade individual.
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Pedestres

Ciclistas

Transporte Cole�vo

Bicicletas de serviço

Carros e motos

Táxi e veículos de carga

Carros compar�lhados

PRIORIDADE NO USO DAS VIAS URBANAS

Para que se consiga melhorias no sistema viário, antes torna-se necessário entender e aplicar o conceito da 
pirâmide inversa no planejamento da mobilidade urbana de uma cidade, pois ela demonstra, de forma clara, as 
prioridades de acordo com o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e como devem ser feitas as escolhas 
na hora de planejar.



CORREDORES DE 
MOBILIDADE URBANA



Corredores de Mobilidade

A implantação dos corredores de transporte cole�vo e a reforma dos terminais de transbordo tem por obje�vo 
auxiliar para que o sistema fique ainda mais integrado e com condições de oferecer um serviço com mais 
agilidade, eficiência e acessibilidade.

A racionalização e a priorização do transporte público são passos importantes para o desenvolvimento de polí�cas 
urbanas sustentáveis. Sem a priorização é pra�camente impossível melhorar a qualidade dos serviços prestados à 
comunidade.

O projeto dos Corredores de Mobilidade tem o obje�vo de melhorar a velocidade média dos ônibus, diminuindo a 
duração das viagens e garan�ndo qualidade de vida ao usuário. Sua execução é uma diretriz prevista no PMDTU da 
cidade de Campo Grande e complementa o projeto de revitalização da área central, além de ser uma 
contrapar�da do Programa Reviva Campo Grande.
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Para elaboração do projeto dos Corredores foram considerados, principalmente, os aspectos operacionais do 
Sistema Integrado de Transporte (SIT), além de estudar os aspectos �sicos das vias, como infraestrutura 
(pavimentação, drenagem), a relação urbanís�ca desses corredores com o seu entorno imediato e também a 
relação dessa rede dos corredores com a cidade, não só no aspecto �sico, mas no aspecto operacional, por 
exemplo, com o tráfego urbano, a acessibilidade, a economia, o conforto (ruídos, etc.), os custos de implantação, a 
viabilidade econômica de implantação e de operação, bem como a compa�bilidade com outros planos, 
programas e projetos em estudo ou execução.

Os corredores de transporte estão previstos no Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana, em vigor desde 
2009. São 69 quilômetros de faixas exclusivas para os ônibus trafegarem entre os terminais Guaicurus, Morenão 
(região Sul da cidade), Bandeirantes, Aero Rancho (Sudoeste), General Osório e Nova Bahia (região Norte), 
passando pelo Centro da cidade.



Avenida Bandeirantes

Rua Guia Lopes

Rua Brilhante

Avenida Afonso Pena

Avenida Marechal Deodoro

CORREDOR SUDOESTE

Avenida Costa e Silva

Rua Rui Barbosa

Avenida Calógeras

Avenida Gury Marques

CORREDOR SUL
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Rua Alegrete

Rua 25 de Dezembro

Rua Bahia

Avenida Coronel Antonino

Avenida Cônsul Assaf Trad

CORREDOR NORTE

Avenida Mato Grosso

OS CORREDORES DE MOBILIDADE SERÃO EQUIPADOS DE:

Ü Faixa exclusiva para ônibus;

Ü Estações de embarque e desembarque;

Ü Acessibilidade (rampas e botoeiras para pedestres);

Ü Tempo semafórico integrado.

Nesta car�lha serão abordados dois corredores de transporte: 
Corredor da Rua Rui Barbosa e Corredor da Avenida Calógeras.

11



CORREDOR DA
RUA RUI BARBOSA



A Rua Rui Barbosa caracteriza-se como importante artéria para o sistema viário da cidade e, além de ser 
considerada o principal corredor de transporte cole�vo por apresentar carregamento expressivo de passageiros, 
tem um tráfego compar�lhado intenso ao longo de toda sua extensão.

Corredor da Rua Rui Barbosa

Este corredor, objeto de intervenção, localiza-se na região Sul da cidade e interliga a Avenida Costa e Silva, através 
da Rua Chile e Rua Quin�no Bocaiuva, à Av. Mato Grosso. As melhorias de requalificação seguem até a Avenida 
Rachid Neder.
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Conforme dados da Agência Municipal de Transporte e Trânsito - Agetran, 53 linhas trafegam por 
ela (totalmente ou parcialmente), totalizando 324 viagens no horário pico (matu�no, das 5h às 8h 
e vesper�no, das 16h às 19h). A média de viagem/hora pico é de 0,90 viagens/minuto.

Ü Rua Rui Barbosa, (Estação 03), entre Rua Calarge e Rua Tonico Saad;

Ü Rua Chile (Entre Rua Estevão Capriata e Rua São Miguel);

Ü Rua Rui Barbosa, (Estação 02), entre a Rua Bariri e Rua Professor Severino Ramos de Queiroz;

Ao longo do trecho des�nado ao corredor de transporte, as estações de embarque e desembarque serão 
implantadas nos seguintes locais:

Ü Rua Quin�no Bocaiúva (Entre Av Salgado Filho e Rua Rui Barbosa)
Ü Rua Rui Barbosa, (Estação 01), entre a Rua Aluízio de Azevedo e Rua Dr. Aníbal de Toledo;

Ü Rua Rui Barbosa, (Estação 04), entre a Avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco;
Ü Rua Rui Barbosa, (Estação 05), entre a Rua Dom Aquino e a Rua Marechal Rondon.

A obra será executada em dois lotes.

AV. RACHID 
NEDER

AV. FERNANDO 
CORRÊA DA 
COSTA
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Quanto aos estacionamentos, nas quadras onde não houver estação de embarque, o estacionamento será 
permi�do e estará localizado somente no lado direito da via. Nas quadras onde as estações forem implantadas, a 
faixa de estacionamento será eliminada em ambos os lados.

A via será composta por uma faixa exclusiva para o transporte cole�vo e duas faixas de uso compar�lhado para os 
demais veículos.
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Segurança viária

As estações serão dotadas de gradis e guard rails para segurança do usuário. Os corredores 
receberão sinalização horizontal e ver�cal de acordo com o que dispõe o Código de Trânsito 
Brasileiro. Vale ressaltar que a sinalização horizontal que será implantada antecedendo a 
estação de embarque será dotada de marcas de canalização (zebras) e tachas que facilitam a 
visualização e condução dos veículos. A faixa exclusiva des�nada ao trânsito do transporte 
cole�vo poderá ser compar�lhada por todos os usuários da via que desejem acessar o comércio 
local e imóveis lindeiros e também para conversão à esquerda, quando necessário, conforme 
indicarão as placas de orientação implantadas no local.

Microdrenagem
A proposta de drenagem teve como foco principal a adequação, relocação e implantação de 
bocas de lobo.
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Acessibilidade
Todas as estações serão dotadas de acessibilidade universal e contarão com semaforização 
des�nada ao pedestre. Além disso, onde não houver semáforo veicular, este também será 
implantado para proporcionar maior segurança aos usuários da via.

Restauração do pavimento

As soluções passarão pela reciclagem, reconstrução e recapeamento. No trecho da via 
des�nado à parada do transporte cole�vo, será executado o pavimento rígido.
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Arborização

A via será contemplada com arborização para oferecer um ambiente mais bonito, confortável, 
garan�ndo um clima ameno em todo o percurso, devido ao sombreamento das árvores.
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CORREDOR DA
AVENIDA CALÓGERAS



Corredor da Avenida Calógeras

O projeto do Corredor da Avenida Calógeras, no trecho que será requalificado entre a Avenida Mato Grosso e 
Avenida Salgado Filho, está em elaboração.

Neste projeto também está sendo proposta a interligação cicloviária a par�r da Orla Ferroviária até a Avenida 
Salgado Filho. Para o corredor, ainda estão previstos: recapeamento, iluminação em LED, padronização de 
calçadas, estações de embarque e Wi-fi.
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FAIXAS EXCLUSIVAS 
PARA ÔNIBUS



Faixas exclusivas para ônibus

A faixa exclusiva é a combinação de vários elementos que contribuem para a eficiente priorização do transporte 
público urbano por ônibus. 

Para promover melhorias no sistema de transporte cole�vo da Cidade de Campo Grande, faz-se necessário 
entender o Sistema Integrado de Transporte (SIT) e considerar que as vias elencadas para receber faixa exclusiva 
des�nada ao tráfego do transporte cole�vo devem apresentar expressivo carregamento de passageiros 
transportados neste trecho, ser um eixo de ligação entre regiões da cidade e, principalmente, estarem conectadas 
aos terminais de transbordo.

Desse modo, em tempos de grandes conges�onamentos gerados por diversos �pos de modais que circulam ao 
mesmo tempo na via, as faixas exclusivas de ônibus têm por obje�vo tornar as viagens mais rápidas e permi�r que 
os ônibus não se atrasem devido aos conges�onamentos causados pelo tráfego misto, além de proporcionar um 
equilíbrio econômico do sistema. Assim, as faixas exclusivas e os corredores de transporte cole�vo passaram a ser 
um elemento importante na infraestrutura da cidade, principalmente devido sua proposta de incen�vo ao uso do 
ônibus, além de despontar como um instrumento capaz de colaborar para minimizar o número de veículos 
par�culares nas ruas.

Ao se analisar as vias que se enquadram para receber um corredor de transporte, observa-se que as mesmas 
também se apresentam com tráfego intenso de veículos de uso individual, compar�lhado com o transporte 
cole�vo que circula com dificuldade e de forma desordenada.
 

Em síntese, as faixas de ônibus aumentam substancialmente a velocidade operacional e, quanto mais o 
deslocamento for dotado de fluidez, comodidade, segurança e menor custo, maior será a sa�sfação social, e isso 
gera melhorias nos desempenhos e agrega valores na vida do cidadão.

Quanto ao �po de corredor, tendo em vista que a implantação dos corredores de transporte cole�vo urbano, 
assim como suas estações de embarque, será em vias que se encontram urbanizadas e com comércio já 
consolidado em ambos os lados, foi proposto seguir as caracterís�cas de implantação de um sistema BRT leve, de 
acordo com o Manual de BRT - Bus Rapid Transit (Guia de Planejamento. Ministério das Cidades: 2008).
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O BRT é um sistema de transporte cole�vo de passageiros que proporciona mobilidade urbana 
rápida e não propõe apenas uma mudança na frota ou na infraestrutura do transporte público 
cole�vo, mas um conjunto de mudanças, que juntas, formam um novo conceito de mobilidade 
urbana. A implementação de sistemas de trânsito de alto desempenho, eficientes e 
ecologicamente sustentáveis, consta mundialmente na agenda polí�ca de planejadores urbanos 
e ambientais.

OBJETIVOS DAS FAIXAS EXCLUSIVAS:

Ü Diminuir o tempo de viagem para os passageiros dentro do veículo;

Ü Garan�r prioridade no sistema viário ao transporte cole�vo;

Ü Aumentar a produ�vidade do transporte público sobre pneus;

Ü Impactar posi�vamente nos deslocamentos individuais;

Ü Compar�lhar os espaços da cidade de forma justa e racional.

Ü Facilitar a integração com os outros modos de transporte;

Ü Permi�r maior fluidez na circulação viária para os ônibus;

Fonte: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

Ü Racionalizar a operação com a o�mização da frota;

Ü Aumentar a velocidade operacional dos ônibus;

Ü Disponibilizar informação aos usuários, monitoramento e reeducação;

Com as faixas exclusivas, a expecta�va é aumentar em até 62% a velocidade média (de 

16 para 25 km/h) dos cole�vos em Campo Grande.
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A implantação do primeiro sistema de faixas exclusivas ocorreu em fevereiro de 
2011. A prioridade para a circulação do transporte cole�vo foi conquistada com 
faixas exclusivas para o deslocamento dos ônibus no sistema viário. O BRS (Bus 
Rapid Service), ou serviço de Ônibus rápido, foi implantado com o obje�vo de 
racionalizar o sistema de transporte público e, consequentemente, aumentar a 
velocidade das viagens do transporte cole�vo e reduzir o tempo de viagem para os 
usuários. Houve redução de 50% na duração média das viagens e redução de 20% 
da frota operacional.

Experiências de sucesso no Brasil

A maior metrópole la�no-americana inves�u em 2013 na priorização do 
deslocamento dos ônibus nas principais vias da cidade. Antes dessa inicia�va, a 
velocidade média dos ônibus era de apenas 13 km/h. Na Marginal Tietê, onde 
cerca de 210 mil passageiros são transportados por dia, depois que as faixas 
exclusivas foram implantadas, a redução no tempo de viagem chegou a 30 
minutos.

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)
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ESTAÇÕES DE EMBARQUE
E DESEMBARQUE



Estações de embarque e desembarque

Nos corredores de transporte cole�vo, está prevista a instalação de 97 estações de pré-embarque medindo 5, 10, 
20 e 40 metros com toda acessibilidade.

O projeto prevê a implantação da estação sobre uma plataforma de concreto (canteiro), ocupando uma faixa de 
rolamento nas quadras onde houver pontos de embarque e desembarque distribuídos ao longo dos corredores de 
transporte cole�vo urbano, denominados Corredor Norte, Sul e Sudoeste, todos integrantes do Programa de 
Mobilidade - Grandes Cidades, Pró-Transporte, Reestruturação do Sistema de Transporte Cole�vo.

O local proposto para a implantação da estação de embarque nos corredores de transporte foi observado com 
critério, pois por ser um mobiliário de grande porte, este pode dificultar a visualização das fachadas dos imóveis 
comerciais e a acessibilidade e visibilidade do cruzamento.
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Se as mesmas fossem implantadas do lado direito da via, além de conflitarem com postes e arborização existentes, 
obstruiriam o acesso de veículos dos moradores/comerciantes aos seus imóveis devido a estação estar localizada 
na calçada em frente aos seus rebaixos.

Isto ocorreria pois, como as estações foram projetadas para ter até 40 metros de extensão, fechariam a entrada de 
pelo menos três residências. Haveria também prejuízo para os estabelecimentos comerciais que teriam suas 
fachadas comerciais obstruídas pelo mobiliário urbano, além do impacto ambiental com remoção de árvores e 
gastos com a re�rada de diversos postes da rede de energia elétrica, o que gera um custo de R$ 10 mil por poste.

As calçadas devem ter, no mínimo, 3 metros de largura para acomodar as faixas de serviço, de 
passeio e a dos apreciadores de vitrines. Além disso, há rebaixamentos na frente dos imóveis 

que impossibilitam a implantação das estações.
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Através da publicação "Princípios da Calçada - Construindo Cidades Mais A�vas", realizada pela WRI Brasil, um 
ins�tuto de pesquisa que trabalha em parceria com governos, empresas, academia e sociedade civil, que propõe 
um olhar completo para o universo das calçadas, com integração entre regulamentação, planejamento e 
execução, observamos que a largura da faixa de segurança em uma área comercial é diferente da necessária em 
uma área residencial. Na faixa de segurança podem ser localizadas rampas para acesso ao meio-fio, postes de luz, 
sinais de tráfego, etc. Adicionalmente, jardineiras e eventuais bancos de uso público podem criar um ambiente 
atra�vo para os pedestres que por ali transitam.

A largura livre mínima desejável de um passeio público é de 1,20 m. Há muitos locais em que são desejáveis 
larguras maiores que a mínima. Ao longo de vias arteriais, fora da área central e de áreas de comércio intenso, é 
conveniente uma largura de 1,80 a 2,40 m. Nas áreas de comércio intenso, os passeios devem ter a largura de três 
metros ou, pelo menos, a necessária para prover o nível de serviço desejado.
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Para planejar e executar projetos urbanos é necessário entender o comportamento do pedestre. Os pedestres são 
objeto de grande preocupação por parte dos técnicos e engenheiros proje�stas, não apenas por serem os 
elementos mais frágeis que se deslocam na via pública, mas também por apresentarem padrões de deslocamento 
caracterizados pela irregularidade de trajeto.

Passeios públicos se referem à faixa livre para deslocamento dos pedestres. Na frente de lojas, 
deve-se ter largura adicional para acomodar os apreciadores de vitrines e para evitar conflitos 

entre os pedestres e o movimento dos fregueses das lojas.
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Importante ressaltar que com este traçado dos corredores, como a faixa exclusiva des�nada ao trânsito do 
transporte cole�vo se localiza no lado esquerdo da via, os usuários que aguardam o transporte cole�vo ficam na 
plataforma e a calçada lindeira aos imóveis, em ambos os lados, fica livre e desimpedida, facilitando a circulação 
dos transeuntes em geral.

O modelo de estação proposto é fechado com vidro nas laterais, proporcionando maior conforto térmico aos 
usuários deste modal de transporte, mas mantendo total acessibilidade através do acesso principal que é 
proporcionado através da faixa de pedestre que estará localizada no cruzamento, sempre semaforizado.

Com a implantação dos corredores, os imóveis que possuírem recuos com dimensões 
mínimas de 4.80 de profundidade e es�verem localizados na via do lado da faixa 
exclusiva do ônibus, poderão rebaixar o meio fio em 100%, o que permi�rá um maior 
número de estacionamentos na frente de seus imóveis. Isto é possível, pois foi 
aprovada uma alteração na Lei de Uso e Ordenamento do Solo - LOUOS, que antes só 
permi�a o rebaixamento da testada em até no máximo 60%. 
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Quanto ao dimensionamento adotado para a largura da plataforma de concreto (canteiro), esta foi fixada em 
3,70m de largura para permi�r a implantação da estação de embarque sobre a mesma. Em caso de aumento de 
demanda de passageiros, não será necessário ampliar esta plataforma, somente implantar novos módulos da 
estação de embarque e desembarque.

Como todas as estações serão implantadas próximos aos cruzamentos, isto permi�rá que o usuário embarque ou 
desembarque de forma segura.

Ao longo dos corredores de transporte, os semáforos estão sendo preparados para operar em tempo real para 
permi�r que haja maior fluidez viária nestas vias.
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