


 

Definir conceitos e normas gerais para 
o desenvolvimento da cidade de forma 
equilibrada e sustentável; 

Organizar o espaço urbano; 
 

Objetivos 



 

Zoneamento urbano; 

Usos e atividade; 

Características dos lotes e edificações 

 

         controlados por índices urbanísticos 
 

 

Como faz isso? 



 

Controlar o padrão de 
ocupação e expansão 
urbana 

Objetivo Principal 



 

Complexas e abstratas; 

Difícil entendimento e aplicação; 

Detalhes que dificulta a fiscalização; 

Do conhecimento de poucos. 

 

         uma caixa preta 

Qual o problema? 



 

Impõe restrições de uso e ocupação; 

Controla a expansão urbana; 

Reflete diretamente no mercado imobiliário; 

Segrega; 

Acentua desigualdades. 

Que consequências tem 
pra cidade: 



 

Poder econômico flertar com Poder Público; 

Usada para atender interesses de grupos; 

Alterações sem preocupação com o todo; 

Poder do capital se apropria dos destinos da 
cidade. 

Caixa Preta 



 

Lei 74/05 

      Colcha de retalhos 

Campo Grande 



 

Mapa do Zoneamento 



 
Apensamento 

 Segregação Social 

 Polos Industriais na periferia 

 Sintonia com meio ambiente 

 Sintonia com os meios de transporte 

Observações 



 

Terminais e Polo Industrial 



 

Terminais e Polo Industrial 



  
Que Campo Grande 

queremos para os 
próximos 30 anos... 



 

Simplificar a legislação; 

Cidades policêntricas; 

Melhorar os mecanismos do EIV; 

Integrar o zoneamento urbano ao 
zoneamento ambiental. 

Tendencias 



 
 Simplificar a legislação; 

 Estar contido a Lei do Uso e Ocupação do Solo no 
Plano Diretor; 

Desvincular Lei de Uso e Ocupação do Solo do 
Código de Obras; 

Criar programas de Educação Urbana. 

Como fazer 



 

Definir e localizar os novos centros; 

Hierarquizar os centros comerciais; 

Caracterizar os novos centros; 

Viabilizar a criação de novos centros 
próximo a áreas residenciais gerando 
emprego e renda; 

Cidades Policêntricas 



 

Sair da Teoria; 

Equipe qualificada e multidisciplinar; 

Pesquisa social de campo no local a ser 
estudado (ouvir a vizinhança); 

Acompanhamento da implantação do 
empreendimento; 

Termo de Compromisso e Responsabilidade. 

 

Estudo de Impacto de 
Vizinhança 



 
Mapear a rede hidrográfica; 

Avaliar o sitio urbano em função da sua rede 
hidrográfica; 

Delimitar áreas criticas; 

Características Geotécnicas; 

Carta de drenagem; 

Áreas de preservação. 

Zoneamento Ambiental 



 

Zoneamento e Bacias 



 

Zoneamento e Bacias 



 

Muito Obrigado! 
 

João Alberto Borges dos Santos 


