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O QUE DIZ O PLANO DIRETOR? 

1. É UMA DAS DIRETRIZES PRIORITÁRIAS DECLARADAS, 

MUITO EMBORA ESTAVA JÁ DO PLANO DE 1996; 

 

2. DETERMINA QUE HAJA UM PLANO DIRETOR DE 

TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA; 

 

3. LISTA DIRETRIZES PARA O TRANSPORTE PÚBLICO, PARA 

A MOBILIDADE, A CIRCULAÇÃO A SEGURANÇA NO 

TRÂNSITO; 

 

4. NÃO COLOCA A TARIFA EM DISCUSSÃO, DE NENHUMA 

MODALIDADE, ESPECIALMENTE DO COLETIVO 

 

5. CRIA NO CMDU O COMITÊ DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E 

MOBILIDADE URBANA 



Projeção da população potencial para a área urbana de Campo Grande. 
A população potencial em Campo Grande pode atingir 8.157.431 habitantes. Grande parte desta nova população ocuparia 

os grandes espaços da Z7, a qual representa quase 50% do atual perímetro urbano. 

A CIDADE É CENTRAL MAS SUA IMPLANTAÇÃO É ANELAR 



Zoneamento vigente. 

A CIDADE É CENTRAL MAS SUA ESTRUTURA URBANA É LINEAR 



A CIDADE É CENTRAL : OS EMPREGOS TAMBÉM 



Origem das viagens veiculares 

BAIRROS MAIS POPULOSOS DETERMINAM A ORIGEM 



Destino das viagens veiculares 

O DESTINO É O CENTRO. FALTA POLÍTICA PARA OS BAIRROS 



NOSSOS MAIORES PÓLOS SÃO CENTRAIS: COMERCIAIS/RELIGIOSOS E 

EDUCACIONAIS 

Pólos geradores de tráfego 



O QUE DIZ O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE E MOBILIDADE 

URBANA - PDMTU? SUAS PROPOSTAS CENTRAIS? 

1. Aspectos do Uso do Solo Urbano: a) adoção de medidas 

restritivas mais enérgicas visando a coibir os vazios urbanos; b) 

política de uso e ocupação do solo que minimize a necessidade 

de deslocamentos pelo cidadão campo-grandense; c) deve ser 

incentivada a descentralização dos empregos – através da 

consolidação de “centros de bairro”;  

 

2. Pólos geradores de tráfego: sugere a regulamentação do que 

seria uma “atividade geradora de tráfego intenso e/ou pesado”  

por meio do EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança; 

 

3. Hierarquia das vias urbanas – classificação funcional, 

conforme mapa em vigor; 

 

4. Novas diretrizes viárias -  a) propõe a implantação de vias 

perimetrais, classificadas como arteriais, interligando 

especialmente as áreas que têm maior potencial de crescimento – 

as Zonas 5 e 7 – b) uma nova diretriz para as vias arteriais 1, as 



quais têm características de trânsito de passagem e de maior distância e 

por esta razão devem ser afastadas de áreas já urbanizadas; c) Alterar o 

dimensionamento previsto para as vias arteriais com caixa de 23,00m 

para 25,00m, passando para 3,50m a largura dos passeios; 7,00m a 

largura de cada pista e 4,00m a largura do canteiro central. Alterar de 

13,00 para 15,00m a largura das vias locais aumentando a largura dos 

passeios. 

 

5. Microdetalhamento dos pontos críticos : uma lista de intervenções 

pontuais em diversas localidades; 

 

6. Estacionamentos: a) propõe-se que seja feita uma reavaliação da 

localização das vagas do SER, destinando algumas vias à ampliação das 

calçadas; b) propõe-se também a revisão da legislação e regulamentação 

do SER para garantir a rotatividade das vagas, que é o objetivo principal 

desta modalidade de estacionamento; c) página 95: Deve-se observar 

também que com a implantação do corredor viário exclusivo para 

ônibus na Avenida Afonso Pena, todos os estacionamentos 

atualmente  existentes no canteiro central serão removidos; d) 

implantar estacionamentos públicos (cobrando preços simbólicos) junto 

aos terminais do transporte coletivo, de maneira que o usuário possa 

deixar o seu veículo no bairro, 

 



7. Ciclovias: a) propõe-se uma revisão do projeto cicloviário, dando 

prioridade para implantação das ciclovias às margens dos corpos d’água, 

ao longo das áreas de preservação permanente; b) proposta para uma 

rede de ciclovias acompanhando os eixos principais do sistema viário e 

as margens de córregos;  

 

8. Calçadas: a) o Município deve dispor de um padrão de calçadas de 

execução obrigatória, com diferenciação para as vias, conforme a 

classificação hierárquica; b) propõe que, para a área central, devido ao 

imenso número de pedestres que transitam por ali diariamente, seja 

elaborado um projeto específico de calçadas, mediante revestimentos 

específicos e elementos paisagísticos que demonstrem tratar-se de área 

com tratamento especial; c) propõe o alargamento de calçadas para 

trechos das  seguintes vias: • Avenida Calógeras entre a Avenida Afonso 

Pena e Rua Dom Aquino; • Rua 14 de Julho entre a Avenida Afonso Pena 

e Rua Marechal Rondon; • Rua 13 de Maio entre a Avenida Afonso Pena 

e Rua Marechal Rondon; • Rua Barão do Rio Branco entre as ruas 13 de 

Maio e Rui Barbosa. 

 



9. Acessibilidade: A acepção do termo “acessibilidade”, está associado 

às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. a) 

Propõe que, na elaboração do projeto de reestruturação da área central 

para priorizar o pedestre seja exigida a previsão de elementos de 

desenho urbano que garanta a acessibilidade às pessoas com variados 

tipos de deficiência e/ou com mobilidade reduzida; b) ao menos a área 

central – como um projeto piloto a ser posteriormente estendido aos 

bairros da cidade – tenha vias com pisos táteis e sinalização sonora nos 

cruzamentos, nos semáforos com fase específica para pedestres; c) 

reservado um percentual de vagas (preferencialmente aquelas mais 

próximas da entrada) nos estacionamento dos edifícios públicos ou 

comerciais para portadores de deficiência. 

 

10. Hierarquia das vias rurais – classificação funcional 

 

11. Pavimentação: a) sugere-se que, nas vias locais, sejam priorizadas 

opções de pavimento que tenham um índice de permeabilidade 

relativamente alto; b) o Município deve efetivamente utilizar a contribuição 

de melhoria; c) exigir, na lei de parcelamento do solo, que o loteador, 

além de abrir as vias, também execute o pavimento (podendo haver 

exceções para os casos de loteamentos de interesse social). 

 



12. Sinalização ( é o item mais detalhado com um conjunto de 

procedimentos técnicos e tecnológicos): a) atualizar o sistema de 

semáforos, melhorando as condições do atual modelo de manutenção 

semafórica com a implantação do sincronismo entre os semáforos (onda 

verde), e de uma Central de Operação e Controle do Sistema; b) propõe 

a modernização, implantação e centralização de tráfego de 200 

(duzentos) cruzamentos semaforizados;  

 







O QUE DIZ O PLANO DIRETOR PARA O TRANSPORTE COLETIVO 

PDMTU? QUAIS AS PROPOSTAS CENTRAIS? 

Representação das linhas de desejo com mais de 100 viagens no pico da manhã 

O desenho da 

cidade diz tudo: 

bairro/centro 



Carregamento Geral do SIT no horário de pico – cenário atual 



Carregamento do SIT no cenário de médio prazo (2018) 



Carregamento do SIT na área central, no cenário de médio prazo (2018) 



AS PROPOSTAS 

1. Itinerário: 



 

2.   Novos Terminais e Pontos de Integração: implantação 1 ponto de 

integração (São Francisco) em curto prazo, e a médio prazo 1 terminal 

de integração o Terminal Tiradentes, e a longo prazo realocação do 

Terminal Moreninhas para av. Gury Marques esquina com rua Cafezais;   



3. Frota: Número de passageiros e frota necessária – cenário de médio 

prazo (2018): 464, em 1013 eram 417; em 2018, 487 

 

4. Velocidades médias atuais e futuras: velocidades mantenham-se 

praticamente constantes; 

 

5. Acessibilidade: adequação de veículos para usuários de cadeiras de 

rodas; instalação de equipamentos de som, tanto para identificar o veículo 

como para indicar os pontos de parada dos ônibus e terminais de 

integração também devem incorporar elementos de desenho universal; 

 

6. Transição para sistemas de média capacidade: implantação de 

corredores exclusivos para os ônibus nas seguintes vias: Avenida 

Afonso Pena; Avenida Bandeirantes; Avenida Cônsul Assad Trad; Avenida 

Coronel Antonino; Avenida Costa e Silva; Avenida Doutor Gunter Hans;  

Avenida João Pedro de Souza; Avenida Marechal Deodoro; Avenida 

Mascarenhas de Moraes;  Avenida Mato Grosso; Rua 25 de Dezembro; Rua 

Alegrete; Rua Bahia; Rua Brilhante; Rua Guia Lopes; Rua Padre João 

Crippa; Rua Pedro Celestino; Rua Rui Barbosa; ua Treze de Maio; 

 

 





O QUE FALTA? 
 

1. Um Plano de Transporte integrado ao Plano de Desenvolvimento 

Urbano + Plano Diretor + Plano de Ocupação do Solo Urbano + 

Processos Ambientais + Sustentabilidade + Patrimônio Cultural + 

Turismo, etc; 

2. Aumentar a participação social no processo de planejamento 

envolvendo mais as entidades, as universidades e os movimentos; 

3. As diretrizes do TC não tocam no assunto “tarifa” muito menos na 

materialização do processo de discussão por meio dos Conselhos; 

4. Propostas de desenho urbano para a cidade, compatibilizando as 

estratégias com o espaço; 

5. Novas ideias sobre meios de transporte para o futuro, preparando o 

sistema viário para recebê-lo; 

6. Um plano para os bairros, afinal são quase 80 e eles estão 

desprovidos de planejamento geral e de transporte e mobilidade em 

especial; 

7. Novas tecnologias a implantar, como fazer e quanto custam. Discutir 

todas elas, sem nenhum medo do futuro. 
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