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Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)

     O Município de Campo Grande, localizado na porção central do Estado de 
Mato Grosso do Sul – MS, com área de 8.092,95 km² (quilômetros quadrados), 
está localizado no bioma Cerrado. Neste sentido, a capital é a primeira cidade 
do Estado, e também uma das pioneiras no país, a realizar os trabalhos de 
estudos do Plano de Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE).  

O ZEE consiste em um instrumento da Política Nacional do Meio 
Ambiente – PNMA (Lei n. 6.938/1981) que, atuando na organização territorial, é 
um recorte do município, que procura investigar as relações entre os aspectos 
ecológicos e econômicos do território, visando o uso consciente do solo e a 
gestão ambiental do município.

Para a gestão dos trabalhos de elaboração do Zoneamento Ecológico 
Econômico, foi necessária a instituição de um Grupo Técnico formado por 
representantes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano (SEMADUR), de Desenvolvimento Econômico 
(SEDESC), de Infraestrutura (SISEP), e a própria PLANURB, responsável pela 
implementação do ZEE.

De acordo com o Geógrafo Fábio Ayres, o ZEE é elaborado em etapas, 
chamadas de aproximação, sendo a esfera municipal considerada a terceira 
aproximação. “Os trabalhos, iniciados em 2015, encontram-se em fase de  
elaboração de estudos de vulnerabilidade e potencialidade, avaliando as 
peculiaridades do município, sendo o primeiro produto a ser analisado e que irá 
culminar em uma Carta de Gestão Estratégica”. Afirma o Geógrafo.

Entre os estudos citados, as peculiaridades de Campo Grande quanto 
ao solo, destacando, por exemplo, a predominância do solo arenoso e a 
cobertura vegetal; as Unidades de Conservação com as 03 (três) Área de 
Preservação Ambiental – APAs (Ceroula, Lajeado e Guariroba, que servem de 
abastecimento de água para a população); e os parques estaduais dentro da 
área urbana. Outro ponto discutido dentro da área urbana, segundo Ayres, é o 
sistema de drenagem e a permeabilidade do solo, “Estamos também 
trabalhando dentro da vertente das bacias hidrográficas”, salientou.

            O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um 
instrumento para planejar e ordenar o território brasileiro, 
harmonizando as relações econômicas, sociais e ambientais que 
n e l e  a c o n t e c e m .  D e m a n d a  u m  e f e t i v o  e s f o r ç o  d e 
compartilhamento institucional, voltado para a integração das 
ações e políticas públicas territoriais, bem como articulação com 
a sociedade civil, congregando seus interesses em torno de um 
pacto pela gestão do território. O ZEE é ponto central na 
discussão das questões fundamentais para o futuro do Brasil.

O que é o ZEE?

     Durante o mês de abril, tiveram início 
obras de readequação no sistema viário 
da região que engloba o cruzamento 
das Avenidas Mato Grosso com Nelly 
Martins. As obras de reformulação e 
ordenamento do tráfego de veículos 
incluem a ampliação da Avenida Mato 
Grosso, com a redução das áreas dos 
canteiros centrais, instalação de 
semáforos e plantio de novas mudas de 
Ipês, como contrapartida das espécies 
que serão retiradas. O objetivo das 
mudanças é favorecer o fluxo dos 
veículos, descongestionando o local 
nos horár ios de pico. Confira a 
entrevista:

1-Quais são as atribuições da Agência 
Municipal de Transporte e Trânsito 
(Agetran)?

   O planejamento, a regulamentação e a 
operação do trânsito de veículos, de 
pedestres e animais e, a implantação de 
medidas para a redução da circulação de 
veículos, com o objetivo de diminuir a 
emissão global de poluentes, e a 
circulação e segurança de ciclistas. 
Acompanhar a execução das ações que 
visam assegurar a prestação de serviços 
públicos concedidos de transporte, de 
forma adequada, além da fiscalização de 
mobilidade urbana, fiscalizações do 
transporte de bens, cargas, pessoas e 
serviços, bem como da fiscalização do 
sistema viário e da acessibilidade em vias 
públicas. 
 
2-Quais as principais políticas, planos e 
projetos a serem desenvolvidos nos 
próximos meses?
A recuperação da sinalização horizontal, 
vertical e semafórica de

   Campo Grande, além da implantação de 
novos semáforos e equipamentos 
eletrônicos de redução de velocidade, 
visando a diminuição na gravidade e na 
quantidade de acidentes. Outro ponto a 
ser trabalhado será no Decreto de 
Regulamentação para os serviços de 
transporte com a utilização de aplicativos, 
para possibilitar a fiscalização desses 
serviços. Com relação ao transporte 
coletivo urbano, existe a previsão de 
melhorias na qualidade dos mesmos, 
inclusive a reforma dos terminais de 
t r a n s b o r d o .  Ta m b é m  h a v e r á  a 
continuidade do trabalho de fiscalização 
dos serviços de transporte como táxi, moto 
táx i ,  t ranspor te  esco lar,  a lém da 
fiscalização dos serviços de recolhimento 
de resíduos de construção civil.
 

3-O que essas atribuições trazem de 
mudanças para a sociedade?
   As campanhas e fiscalização constantes 
realizadas pela Agetran  

vem trabalhando para a mudança de 
comportamento e a tomada de uma nova 
consciência, tanto do pedestre, quanto no 
motorista, em relação ao trânsito de nossa 
cidade.

4-Existem projetos voltados para 
educação  no  t râns i to  a  se rem 
desenvolvidos nos próximos meses?
   Os principais projetos da Agetran estão 
voltados para a Educação no Trânsito. 
Dentre eles destacamos: clube do setinha, 
melhor idade na faixa, escola segura, 
campanha volta às aulas, biblioteca virtual, 
maio amarelo, entre outros. Todas essas 
atividades estão descritas no site da 
Agetran:
http://agetran.ms.gov.br/agetran/divisão-de-
educação-para-o-trânsito

Janine de Lima Bruno, 48 anos, é engenheiro civil 
e pós-graduação em trânsito. Atualmente é 
diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal 
de Transporte e Trânsito).
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Plano Estadual de Resíduos Sólidos, uma opção para as cidades sustentáveis

       A correta destinação dos resíduos sólidos é 

condição primordial para uma cidade sustentável. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada 

em agosto de 2010, trouxe importantes instrumentos 

para que municípios de todo o Brasil iniciassem o 

enfrentamento aos principais problemas ambientais, 

sociais e econômicos decorrentes do manejo 

inadequado dos resíduos sólidos. A PNRS tem como 

pilar o princípio da responsabilidade compartilhada. 

Isso significa que indústrias, distribuidores e 

varejistas, prefeituras e consumidores são todos 

responsáveis pelos resíduos sólidos gerados e cada um 

terá de contribuir para que eles tenham uma disposição 

final adequada. Melhorar a mobilidade urbana, diminuir 

a poluição sonora e atmosférica, estimular o correto 

descarte de resíduos sólidos, investir na eficiência 

energética e na economia de água, entre outros 

aspectos, contribuem para transformar-se em uma 

cidade sustentável.

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e as cidades sustentáveis

        A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar (SEMAGRO) está realizando consultas públicas para apresentação, 
coleta de contribuições e validação da versão preliminar do Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos de Mato Grosso do Sul (PERS) entre os dias 17 de abril a 4 de maio. As reuniões 
acontecem em nove cidades polos do Estado: Jardim, Corumbá, São Gabriel do Oeste, 
Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Três Lagoas e Campo Grande.
                O Plano Estadual de Resíduos Sólidos é um instrumento de gestão previsto na 
Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. Com a publicação e implementação deste 
plano, o Estado dará publicidade às diretrizes traçadas para atender a realidade 
estadual, e executará programas e ações que subsidiarão as ações locais, fortalecendo a 
gestão municipal, de modo a colaborarem com a promoção da adequada gestão dos 
resíduos sólidos no estado. 
         Dentre as ações do Estado junto aos municípios, tem-se a capacitação de agentes 
envolvidos na gestão dos resíduos sólidos, qualificação do processo gerencial e 
institucional e desenvolvimento institucional das entidades que atuam no setor de 
resíduos sólidos, de forma a tornarem-se propulsores da correta gestão dos serviços de 
limpeza urbana e de manejo dos resíduos.
       A  Ve r s ã o  P r e l i m i n a r  d o  P l a n o  e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l  n o  s i t e 
https://sites.google.com/site/persms. Além do portal, as sugestões também podem ser 
enviadas no e-mail gdm@imasul.ms.gov.br, até 10 de maio de 2017. 
Informações diretamente na Gerência de Desenvolvimento e Modernização (GDM) do 
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), por meio dos telefones 
3318-5630, 3318-5647 ou 3318-5675.

        O Centro de Educação Ambiental Odilza Fernandes Bittar (CEA Imbirussu) localiza-se às margens do Córrego Imbirussu, em uma área 
rica em vegetação, que abriga um dos maiores viveiros de produção de mudas para arborização urbana de Campo Grande/MS, e tem como 
objetivo contribuir para a promoção e apoio ao processo de educação ambiental da capital. 
O CEA conta com estrutura física dotada de auditório, espaço multiuso, Horto Florestal, trilha ecológica e interpretativa, laboratório de 
ciências, observatório, biblioteca (sala verde), telecentro (inclusão digital), sala de arte (dança e práticas esportivas) e espaços de 
convivência. 
Em 2017, está prevista a realização de cursos de reciclagem de óleo de cozinha na fabricação de sabão em barra caseiro e, compostagem 
doméstica, que está diretamente ligada ao processo de coleta seletiva. 
O CEA  Imbirussu funciona de segunda a sexta-feira na Avenida Amaro Castro Lima, nº 2200, no Bairro Popular, Campo Grande/MS. O 
telefone de contato é 67-3363-9914 / 67 3363-7208 ou ainda pelo e-mail: ceaimbirussu@gmail.com 

CEA Imbirussu: Educação para conservação

        De longa data, o método de reciclagem do lixo doméstico 
para obtenção de fertilizante orgânico vem sendo utilizado. A 
compostagem e a vermicompostagem são técnicas de 
tratamento de resíduos sólidos orgânicos, caracterizado pela 
biodecomposição da matéria orgânica, transformando os 
restos de alimentos em bioprodutos ricos em nutrientes, que 
podem ser utilizados na agricultura. 
Com o passar do tempo, a expansão das áreas urbanas, o 
aumento populacional e do consumo alteraram os métodos de 
depósito, gestão dos resíduos sólidos e, principalmente, a 
qualidade dos mesmos, que acabaram tornando-se cada vez 
mais inadequados para o processo de compostagem. Logo, a 
técnica perdeu popularidade. 
Nos dias de hoje, com a pressão para a utilização de métodos 
direcionados para a preservação do meio ambiente, há um novo 
interesse em compostar os restos de comida em casa como uma 
solução para a redução do volume de resíduos domésticos que 
são encaminhados para os aterros. Esse hábito ainda pode 
fornecer uma opção saudável de adubo orgânico para plantas e 
hortas. 
Acesse a matéria no site www.ecycle.com.br "Guia da 
compostagem: recicle todo resíduo orgânico da sua casa de 
maneira sustentável".

O que é Compostagem
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             Em comemoração aos 100 Dias de Administração Pública do Prefeito Marquinhos Trad, comemorado no último dia 10/04/2017, 
aconteceram no gabinete do Prefeito, no dia 07 de abril, os seguintes eventos:

         Na solenidade, realizada no gabinete do Prefeito, foram 
realizadas às assinaturas do Decreto de revisão do Programa 
Comunidade Viva e a nomeação dos membros da Rede Viva. A 
gestão deste Programa é de responsabilidade da PLANURB, 
juntamente com os demais órgãos e entidades do Poder Executivo 
Municipal, por meio da Rede Viva, cuja finalidade é atender as 
demandas da comunidade, por meio de uma gestão municipal 
democrática, eficiente e com participação dos presidentes dos 
conselhos regionais, associação de moradores e da população.

Programa Comunidade Viva

Acontecimentos do Mês

100 Dias de Administração Pública

Assinatura de Acordo de Cooperação 

Técnica IFMS

         A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência 
Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), 
firmou parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – 
IFMS, através de Termo de Cooperação, que consiste na 
implementação de projetos de pesquisa e extensão, no intercâmbio 
de profissionais, informações e publicações científicas, na 
transferência de tecnologias, na promoção de eventos educativos e 
culturais, e em atividades de extensão e estágios curriculares. A 
cooperação visa a produção do mapeamento das galerias da 
microbacia do Lagoa,  contemplando o d iagnóst ico e 
cadastramento, bem como o estudo e elaboração do projeto de 
drenagem da área de intervenção, além da construção de um 
parque no entorno do campus que levará lazer para toda a 
população.

Planejamento urbano é tema de palestra para acadêmicos de enfermagem

         O Programa de Parcerias Municipal – PROPAM foi criado há 
23 anos e visa estabelecer parceria entre o Poder Público e o setor 
privado, para a manutenção de praças, parques, canteiros e 
rotatórias, por meio de convênios, no sentido de integrar esforços 
para que a comunidade desfrute de áreas públicas saudáveis e 
bonitas, contribuindo com a conservação do meio ambiente, com a 
segurança e com a melhoria da qualidade de vida da população. 
Quem adota um espaço público, além de poder divulgar a sua 
publicidade no local, demonstra uma imagem positiva do seu 
empreendimento. Na solenidade, foram realizadas as assinaturas 
de 22 (vinte e duas) áreas públicas que passarão a integrar o 
programa, que é coordenado pela Agência Municipal de Meio 
Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) por meio da 
Assessoria de Parcerias com apoio da Diretoria de Planejamento 
Ambiental, apoiou estes novos convênios com a execução dos 
projetos paisagísticos das áreas.

Assinatura convênio do PROPAM

            Aconteceu no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, Campo Grande/MS, o evento Diálogo pelo Pantanal, 
com objetivo de dialogar sobre as necessidades de modificações significativas no teor do Projeto de Lei n. 750/2011, que dispõe sobre a Lei 
do Pantanal, e que atualmente encontra-se em revisão pelas comissões do Senado Federal. Participaram da discussão representantes do 
governo federal e dos governos do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de representantes da PLANURB e diversos setores 
da sociedade civil organizada, todos com expectativas de promover o desenvolvimento sustentável, por meio da regulamentação e 
normatização de ações de conservação e restauração ambiental na região pantaneira. O evento foi uma iniciativa da Secretaria Estadual 
de Produção, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura Familiar (Semagro), por meio do Instituto de Meio Ambiente do 
Mato Grosso do Sul (Imasul) e apoio do Wildlife Conservation Society (WCS) e do WWF-Brasil. 

Pantanal foi tema de diálogo setorial

            No dia 11 de abril, a PLANURB recebeu a visita de alunos 
do 1º Semestre do Curso de Graduação em Enfermagem, da 
Faculdade UNIGRAN Capital, com o objetivo de demonstrar aos 
acadêmicos os trabalhos desenvolvidos pela Agência, para que os 
mesmos possam ter noções da importância de considerar o 
planejamento urbanístico e ambiental das cidades nas ações de 
saúde pública. Na ocasião, Vera Cristina Galvão Bacchi, diretora 
adjunta da PLANURB, realizou uma palestra de boas vidas, onde 
explicou os objetivos institucionais da Agência. Em seguida, os 
diretores Carlos Roberto Ximenes (Diretoria de planejamento 
urbano), Emir Milas de Oliveira (Conselhos regionais), Rodrigo 
Giansante (Diretoria de Planejamento Ambiental) e Kelly Cacemiro 
Ferreira (chefe da divisão na Diretoria de avaliação, produção e 
análise de informação), explicaram para os acadêmicos as funções 
e atribuições das atividades que suas diretorias desempenham 
dentro da entidade, e como o processo de planejamento contribui 
para o ordenamento territorial e social nas questões que se 
relacionam com saúde e qualidade de vida da população.



            Aconteceu entre os dias 10 a 13 de abril, na Faculdade Novo Oeste, o minicurso Hidrologia, Sedimentos e Macrodrenagem 
ministrado pelo professor Enio Arriero Shinma, engenheiro civil e docente da UFMS. A capacitação destinou-se aos servidores da Prefeitura 
que desenvolvem atividades relacionadas à gestão da drenagem urbana, hidrologia urbana, infraestrutura de drenagem e impactos 
ambientais. Ao todo, 30 (trinta) servidores foram capacitados.

Servidores participam de minicurso sobre Hidrologia, Sedimentos e Macrodrenagem

PLANURB participa da I Semana de Engenharia Ambiental da Uniderp

           No dia 20 de abril, durante a primeira 
'Semana de Engenharia Ambiental da 
UNIDERP', aconteceu uma mesa redonda 
sobre Planejamento Ambiental e a atuação 
dos órgãos públicos. Na ocasião, Fabio 
Martins Ayres, geógrafo e chefe da divisão 
de geoprocessamento da PLANURB, 
participou do diálogo, demonstrando a 
atuação da Agência, com os técnicos 
Celine Aparecida Dias, IMASUL, e 
Ednilson Paulino Queiroz, Policia Militar 
Ambiental. 

        O 3º Simpósio Brasileiro sobre Wetlands Construídos 

será realizado na Universidade Católica Dom Bosco/UCDB, 

sediado na cidade de Campo Grande (MS), de 23 a 26 de maio. 

Durante o evento será possível consolidar os objetivos do grupo 

Wetlands Brasil, estabelecendo espaços e canais de 

comunicação que permitam a troca de experiências entre os 

diversos grupos de pesquisas vinculados às universidades 

brasileiras, institutos de pesquisas, profissionais liberais, 

empresas ligadas ao ramo da Engenharia Sanitária e Ambiental 

e ONGs, que desenvolvem estudos e projetos empregando 

sistemas tipo wetlands para melhoria das condições 

ambientais. Informações e inscrições por meio do site: 

http://3cwbrasil.ucdb.br/

III Simpósio Brasileiro sobre Wetlands Construídos

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência 

Municipal de Meio Ambiente –PLANURB, convida os 

interessados a participar da Audiência Pública para 

apresentação da minuta do anteprojeto de Lei da Revisão do 

Plano Diretor de Campo Grande, a ser realizada em 05 de 

maio, às 19h, no Auditório da Agência, situado à Rua Hélio 

Castro Maia 279 - Jardim Paulista. A partir desta, há 

previsão de realização de mais 14 (quatorze) audiências 

públicas, em diversas regiões da cidade, para que a população 

e entidades da sociedade civil organizada tenham a 

oportunidade de conhecer a minuta e se manifestar sobre ela. 

O material sobre o PDP está disponível para consulta no site: 

http://www.planodiretorcampogrande.com.br/index.html  

Plano Diretor Participativo

     Nos dias 06 e 07 de maio de 2017, das 07:30 às 12h, 

acontecerão as Consultas Públicas para discussão das 

prioridades do Orçamento 2018 e Plano Plurianual 2018/2021. 

No dia 06/05, a consulta será realizada em Campo Grande/MS, 

no Instituto Mirim, sito à Avenida Fábio Zahran, nº 6000 – Vila 

Carvalho. No dia 07/05, serão realizadas, simultaneamente, às 

seguintes consultas: Distrito de Anhanduí, Escola Municipal 

Isauro Bento Nogueira, situada à Rua Mariporã, nº 986; 

Distrito de Rochedinho, Escola Municipal Barão do Rio Branco, 

sito à Rua Guia Lopes, Rod. MS 010.

Consulta Pública sobre o Orçamento 2018 e Plano 

Plurianual 2018/2021

        Entre os dias 15 e 20 de maio, acontecerá a capacitação 

de servidores públicos que desenvolvem atividades 

relacionadas à gestão da drenagem urbana, com tema 

“Elaboração e Avaliação de Projetos de Redes de Drenagem - 

Avançado (Macrodrenagem) ”. O conteúdo abordará 

ferramentas computacionais, modelagem hidráulico-

hidrológica e avaliação de Impactos por meio de 

ferramentas computacionais. O curso terá 30 vagas e será 

destinado aos servidores de todas as secretarias. Os 

ministrantes serão os professores da UFMS Enio Arriero 

Shinma e Armando Barbedo.

Minicursos de Drenagem Urbana

        Entre os dias 27 a 30 de novembro de 2017 acontecerá o 

VIII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental.  A inscrição 

de trabalhos técnicos orais ou pôsteres deverá ser feita 

mediante o envio do Resumo Expandido, por meio do Portal do 

Congresso até as 24horas do dia 06 de julho de 2017. 

Informações por meio do E-mail congresso@ibeas.org.br

VIII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental

Acontecimentos do Mês

Programe-se
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