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Estudo do Coeficiente de Aproveitamento (CA) frente a Análise de 
Multicritérios, Bairros, Densidade, Macrozoneamento e Zoneamento 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 

Em janeiro de 2017, após assumir a direção da PLANURB, a Diretora-Presidente, reuniu 

a equipe técnica e solicitou diversos estudos técnicos voltados para a retomada dos 

trabalhos do Plano Diretor, em curso, no âmbito administrativo, técnico e político. O 

ambiente interno técnico da PLANURB, que tinha ultrapassado o ano de 2016, atuando 

num processo onde havia uma empresa de consultoria com responsabilidades 

contratuais com a Revisão do Plano, estava identificado com uma renovação do 

pensamento urbanístico que estava sendo colocado em discussão no trabalho proposto 

pela Empresa. 

Nesse ambiente, alguns estudos tinham sido finalizados, outros estudos tinham sido 

revisados no ambiente técnico e algumas informações novas estavam sendo colocadas 

por outras frentes de técnicos das demais secretarias municipais. 

Este ambiente propiciou que a equipe técnica se debruçasse em estudar diversas 

referências importantes, tais como:  

 

1. Índice de Qualidade de Vida Urbana dos Bairros de Campo Grande 

– 2010; disponível no site 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/#/downloads; 

2. O Mapeamento dos Índices de Inclusão e Exclusão Social em 

Campo Grande –MS: uma nova reflexão 2010; disponível no site 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/#/downloads; 

3. Os Vazios Urbanos da Cidade de Campo Grande/MS, setembro 

de 2016 - disponível no site 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/#/downloads e 

http://observatorio.sites.ufms.br/vazios-urbanos/; 

4. Estudos de Densidade Urbana, Verticalização e Sustentabilidade 

em Campo Grande em 2016; disponível no site e 

http://observatorio.sites.ufms.br/projetosdensidade/; 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/#/downloads
http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/#/downloads
http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/#/downloads
http://observatorio.sites.ufms.br/projetosdensidade/
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5. Projeção da População de Campo Grande 2010 a 2050. Trabalho 

interno disponível na biblioteca da PLANURB; 

6. Zoneamento Ecológico Econômico de Campo Grande – ZEE CG;  

disponível no site  

http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/#/downloads; 

7. Artigo Densidade, dispersão e forma urbana - Dimensões e 
limites da sustentabilidade habitacional, Geovany Jessé Alexandre 
da Silva, Samira Elias Silva e Carlos Alejandro, 189.07  urbanismo 
ano 16, fev. 2016; disponível no site 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.189/5957 
 

O próximo passo foi a PLANURB constituir e renovar – a administração tinha sofrido 

mudanças com a posse do Prefeito eleito em 2016, Marcos Marcello Trad - , o Grupo 

Técnico que retomaria os trabalhos que foi composto por técnicos da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMADUR, Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDESC, 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP, Agência Municipal 

de Habitação - EMHA, Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN, Agência 

Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação - AGETEC, Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo – SECTUR. Esse grupo deu início, por volta de fevereiro de 2017, 

com reuniões, pauta, calendário e muita disposição e nesse âmbito, surge a 

necessidade de aprofundar os estudos relativos as Macrozonas, Zonas Urbanas e seus 

usos, ocupações e densidades e Zonas Ambientais, que foi distribuído da seguinte 

forma: a) a base e os conceitos para determinar as macrozonas; b) os problemas da 

baixa densidade demográfica; c) a avaliação e determinação dos coeficientes; d) os 

resultados obtidos. 

Foram verificados pontos importantes para a determinação a Macrozonas: 

 

I. As Macrozonas foram regulamentadas no Plano Diretor e os 

Zoneamentos Urbanos na Lei do Ordenamento do Uso e da 

Ocupação do Solo - LOUOS;  

II. Necessidade do uso de ferramentas mais modernas como o 

Geoprocessamento para diagnóstico e prognóstico mais assertivo, 

proporcionando uma maior eficiência na gestão territorial; 

III. Necessidade de Infraestrutura urbana em diversos pontos e muitos 

vazios urbanos nas áreas com infraestrutura urbana. Além destes, 

estava estimado para os próximos 10 anos o ônus do acréscimo 

de quase 120 mil pessoas na área urbana de Campo Grande. 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/#/downloads
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IV. Observou-se a necessidade da análise de multicritérios baseada 

na questão ambiental para propor o zoneamento, cruzando dados 

geotécnicos, de permeabilidade, drenagem, entre outros, 

utilizando as bacias hidrográficas levantadas pelo Zoneamento 

Ecológico Econômico – ZEE de Campo Grande – MS. 

 

1) A BASE E OS CONCEITOS PARA DETERMINAR AS MACROZONAS. 
 

Para fundamentar a determinação das Macrozonas de adensamento Primário, 

Secundário e Restrito em Campo Grande, buscou-se elementos baseados na evolução 

histórica das densidades, a seguir esquematizadas. 

 
A. O PROBLEMA DAS ALTAS DENSIDADE  

 

Até a segunda metade do século XIX a densidade urbana era uma característica 

resultante do desenvolvimento de cidades e de seus processos complexos (técnicas e 

tecnologias construtivas, restrições legais, tradições e aspectos culturais, a 

rentabilidade econômica sobre os espaços etc.) que determinaram a dinâmica e 

distinção de densidades nas cidades tradicionais, contudo, não se verificou o uso 

consciente da densidade no desenho urbano até então.  

Até esse período, as altas densidades nas cidades industrializadas, em especial, a 

compactação urbana de cidades tradicionais europeias, portanto da forma da cidade 

decorrente desse indicador, eram consideradas causas de doenças por contaminação 

do ar e resíduos, facilitador de incêndios e da desordem social. Esses princípios de 

insalubridade da compactação urbana (em especial, da morfologia urbana de cidades 

de origens euro-medievais) norteou grandes intervenções urbanas ao longo dos séculos 

XVIII e XIX em cidades como Londres, Lisboa, Paris, Barcelona, e, mais tarde, em 

cidades latino-americanas, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Caracas, Cidade do 

México, Buenos Aires, Santiago. 

 

B. CONTROLE DA DENSIDADE NA ALEMANHA ATRAVÉS DOS 
COEFICIENTES DE APROVEITAMENTO E VIAS  

 

O desenvolvimento legislativo e de planejamento foram acompanhados por abordagens 

científicas para as novas expansões urbanas ou em intervenções nas áreas 

consolidadas. Na Alemanha, a regulação da densidade urbana se dá nesse período, 
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estabelecendo-se padrões de alturas máximas de construção e largura das vias (critério 

indireto sobre a densidade) num primeiro momento, e posteriormente, faz-se a 

ordenação construtiva por meio de densidades máximas explícitas para regulação dos 

planos urbanísticos. 

 

C. CARTA DE ATENAS PARA HABITAR, TRABALHAR, RECREAR 
E CIRCULAR  

 

No início do século XX, o Movimento Moderno (entre 1928 a 1956) e da Carta de Atenas, 

lança a proposta universalizante de um urbanismo amparado pela imposição do 

desenho rígido sobre o sítio e, em alguns casos, sobre a cidade tradicional, desenho 

este que preconizava as quatro funções urbanas – habitar, trabalhar, recrear e 
circular.  
A partir da Segunda Guerra Mundial, empreendimentos urbanísticos privados e de 

parcerias governamentais com as iniciativas corporativas estabelecem as expansões 

urbanas periféricas (low-rise), de relativa baixa densidade (bruta, principalmente), 

arranha-céus em novos centros (ou em áreas tradicionais e históricas).  

As novas tecnologias construtivas, o advento do automóvel e o avanço de outros 

modais, novos materiais, mudanças nos hábitos de trabalho, circulação e lazer, e a 

necessidade emergencial de novas habitações e de reconstruções de áreas devastadas 

pela guerra foram alguns dos fatores decisivos que cobravam da Arquitetura e 

Urbanismo, novas respostas aos “tempos modernos” do século XX. 

 

D. COMPACIDADE E ALTAS DENSIDADES INERENTES A 
SUSTENTABILIDADE E AO CRESCIMENTO ECONÔMICO  

 

Se no início do século XX, J. D. Unwin alegava que não havia vantagens em se adensar 

as cidades ocidentais, chegando a propor o padrão máximo de 30 (trinta) casas por 

hectare (menos de 100 hab/ha), nos anos de 1960, Jane Jacobs advertiu sobre os 

impactos da suburbanização norte-americana (e anglo-saxônica), da segregação de 

grupos mais pobres, seja em áreas centrais desvalorizadas ou em periferias mais 

afastadas.  

Em contraposição à dispersão de baixa densidade, Jacobs sugere uma ocupação 

mínima de 250 habitações por hectare para a vitalidade e a participação urbana. Na 

atualidade, altas densidades e a compactação espacial construtiva são aceitas como 

prerrogativas inerentes à sustentabilidade e ao crescimento econômico das cidades 

contemporâneas na visão de diversos urbanistas e estudiosos do assunto. 
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E. ANÁLISE DE MULTIVARIÁVEIS  

 

Todavia, a densidade no campo do urbanismo não deve ser tomada como um elemento 

meramente estatístico e tecnocrático, mas necessita incorporar aspectos qualitativos na 

análise do espaço urbano.  

Dessa forma, o estudo da densidade aplicado a outros critérios de desempenho, o 

potencial urbano e a performance (capacidade do ambiente construído em oferecer 

distintas respostas às necessidades de uso e ocupação, tais como acesso à luz do dia, 

acesso pedonal, uso da rua pelas pessoas, dinâmica dos espaços públicos, mobilidade, 

privacidade, tipologias edificadas).  

Para Pont & Haupt, a densidade urbana deve ser um aspecto quantitativo associado ao 

qualitativo (propriedades), com multivariáveis e multiescalas de análise (tipo-

morfológica). 

 

F. A IMPORTÂNCIA DA DENSIDADE NO PLANEJAMENTO  

 

Acioly & Davidson afirmam que a densidade urbana é um dos mais importantes 

indicadores e parâmetros de desenho urbano a ser utilizado no processo de 

planejamento e gestão dos assentamentos humanos. 

 

G. O LOTE DE 100m² CONSIDERADO GRANDE NA ÍNDIA E 
PEQUENO NA ÁFRICA ORIENTAL E NO CONE SUL DA ÁFRICA 

 

Pergunte a um planejador indiano o que ele pensa a respeito de um lote de 100m² para 

famílias de baixa renda e ele responderá que esse tamanho de lote é demasiadamente 

grande e, portanto, inacessível financeiramente. Seu colega da África Oriental ou Cone 

Sul da África, entretanto, argumentará que esse tamanho é demasiadamente pequeno 

e inaceitável por parte da população.  

A resposta poderá ser “nós não lutamos pela independência e contra o colonialismo 

para reduzir nossos standards e padrões”. Mesmo dentro de um mesmo país, grupos 

sociais diferentes irão perceber a questão da densidade diferentemente. O que as 

pessoas sentem ou vêem depende muito de suas próprias origens sociais, econômicas 

e étnicas, e, até certo ponto, da configuração, forma e uso da construção e do espaço 

urbano. 
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H. A DENSIDADE ESTÁ LIGADA AS ORIGENS SOCIAIS E 
CULTURAIS  

 

Conforme os estudos de Acioly & Davidson (23), foi determinado que as densidades 

variam muito de um país para outro, ou mesmo entre cidades num mesmo país, 

definindo assim que as “densidades são muito influenciadas pelo contexto cultural”, em 

consonância com as colocações de Alain Bertaud.  

Assim sendo, comparações são complicadas por mecanismos usuais de medição, a 

exemplo das distinções terminológicas aplicadas entre a densidade populacional, 

habitacional, construtiva, bruta ou líquida, gerando divergências de análise nos estudos 

sobre este tema.  

O processo de coleta de dados, as metodologias adotadas nas definições do espaço 

urbano entendido como extensão física, os critérios de seleção de vazios urbanos, os 

processos de mapeamento e quantificação, as legislações específicas que determinem 

o uso e ocupação do solo decorrente de aspectos culturais específicos definem algumas 

das dificuldades comparativas entre as densidades em regiões diferentes do planeta. 

 

I. HABITANTES POR HECTARE, HABITAÇÃO POR HECTARE E 
DENSIDADE LÍQUIDA  

 

Há duas formas que são mais utilizadas para indicar especificidades ocupacionais de 

desenvolvimento de um local determinado em relação à densidade, são elas: habitantes 

por hectare (hab/ha) ou habitações por hectare (habitação/ha). É bastante comum 

encontrar esses dois indicadores de ocupação expressos na forma de densidade bruta 

e densidade líquida conforme o contexto de análise.  

A densidade bruta expressa o número total de residentes numa determinada área 

urbana (região, cidade, bairro, quadra) dividida pela área total em hectares, incluindo-

se equipamentos urbanos e institucionais (escolas, creches, parques, áreas verdes, 

espaços públicos), vazios, logradouros, comércios, indústrias, vias e outros serviços 

urbanos.  

No cálculo da densidade bruta de uma determinada área, toda a região incluída dentro 

de um perímetro poligonal deve ser considerada para a determinação da densidade. A 

densidade líquida expressa o número total de residentes (pessoas moradoras) numa 

determinada área urbana, considerando-se apenas a área estritamente residencial e 

excluindo-se vias, equipamentos, espaços públicos, vazios urbanos etc.  

Na Inglaterra ou em países de influência inglesa na regulamentação urbana, incluem-

se a circulação local (calçadas), metade das vias de acesso aos lotes habitados e 
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pequenos jardins de uso dos moradores. A densidade habitacional líquida é o número 

total de unidades habitacionais (ou seja, domicílios) dividido pela área destinada 

exclusivamente para uso habitacional. 

 

J. A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DAS DENSIDADES E 
ADEQUAÇÃO À REALIDADE LOCAL  

 

A densidade é um referencial importante para se quantificar, por meio de princípios 

técnicos e financeiros, a distribuição e o consumo de terra urbana, infraestrutura, 

serviços públicos, entre outras funções dispostas numa área.  

De forma geral, diversos autores destacam que quanto maior a densidade, e 

resguardados certos limites, melhor será a utilização e a maximização da infraestrutura 

e do solo urbano.  

Assim, para autores como Acioly & Davidson, Mascaró, Zmitrowicz & De Angelis Neto, 

Pont & Haupt, Silva & Romero, Silva, Farr, entre outros, é possível estabelecer um 

modelo de densidade capaz de suprir de uma forma mais coerente o acesso ao solo 

urbano, à habitação, à infraestrutura, aos equipamentos e serviços urbanos essenciais 

para um número maior de domicílios e pessoas, atendendo às condicionantes de 

conforto ambiental e sustentabilidade com o meio natural.  

A otimização entre a necessidade social e a demanda ambiental e econômica faz com 

que o conhecimento científico sobre os efeitos da densidade urbana no espaço seja de 

interesse extremo para a gestão espacial nos países em desenvolvimento, cujas 

previsões apontam como sendo as regiões de maior crescimento urbano, populacional 

e econômico para as próximas décadas. 

 
K. A DENSIDADE É CULTURAL E NÃO SOMENTE LIGADO A RENDA 

Bertaud & Malpezzi (31) afirmam que a densidade é uma interpretação cultural e não 

está correlacionada diretamente com o nível de renda, ou seja, cidades ricas como 

Cingapura, Hong Kong e Seul possuem maior densidade, como também maior renda 

do que muitas cidades bem menos densas como Buenos Aires, Curitiba, Johanesburgo 

ou Budapeste.  

Por outro lado, cidades da América do Norte possuem baixa densidade (as menores do 

mundo) e renda elevada. A densidade urbana também não está relacionada ao clima e 

nem ao sistema econômico de cada região ou país, assim, cidades da Europa têm 

densidades similares independentemente da relação entre as antigas economias 

socialistas ou capitalistas e suas respectivas regiões de influência no século passado.  
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Para Bertaud & Malpezzi e Bertaud, densidades são, naturalmente, o produto das forças 

de mercado, mas essas forças de mercado refletem o nível de consumo, daí então a 

cultura é estabelecida como componente chave no processo urbano. O autor aponta 

que não há densidade ótima, pois quando a cultura se desenvolve é provável que as 

densidades mudem lentamente, refletindo essa mudança cultural ao longo do tempo.  

A ampla gama de densidades encontradas ao redor do mundo, em cidades 

economicamente bem-sucedidas, mas também em distintas situações 

socioeconômicas, ambientais e culturais, mostra que por enquanto não há nenhuma 

evidência de densidades incontroláveis. 

 

L. A DENSIDADE DO PONTO DE VISTA AMBIENTAL E URBANO  

 

Do ponto de vista ambiental, uma estrutura espacial ineficiente e mal ordenada pode 

diminuir a qualidade de vida, aumentando o tempo gasto em transporte e, em 

consequência, aumenta-se a poluição do ar, contribuindo para a expansão 

desnecessária da área urbanizada sobre as áreas naturais. Mas também o 

empobrecimento da qualidade ambiental pode reduzir a produtividade do sistema 

urbano como um todo.  

 

M. A IMPORTÂNCIA DO CONSENSO POLÍTICO E DE UMA VISÃO 
CLARA DE DESENVOLVIMENTO ESPACIAL 

 

No aspecto urbano, a estrutura espacial está em constante evolução, assim, a falta de 

consenso político ou de uma visão clara sobre o desenvolvimento espacial somados 

aos efeitos combinados dos regulamentos de uso da terra e de investimentos em 

infraestrutura podem se tornar inconsistentes entre si, potencializando implicações 

negativas e impactos sobre a urbe que, no futuro, se tornarão onerosos aos cofres 

públicos e à sociedade. Portanto, é importante que os municípios possam acompanhar 

as tendências espaciais de desenvolvimento urbano e tomar as medidas corretivas 

regulamentares caso esta tendência seja contrária aos objetivos municipais e interesses 

coletivos. 

N. AS DENSIDADES, CUSTO E FORMAS DE URBANIZAÇÃO NO 
CONTEXTO BRASILEIRO FUTURO; A DENSIDADE QUALITATIVA 

 

Acredita-se que a densidade seja um importante elemento (ou condicionante) norteador 

de projetos urbanos e arquitetônicos mais qualitativos para as cidades brasileiras, 

todavia, seu controle deve decorrer de estudos específicos, simulações e testes 
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constantes, mensurando-se, assim, a sua potencialidade, as benesses e os possíveis 

impactos. 

 

O. AS DENSIDADES, CUSTOS E FORMAS DE URBANIZAÇÃO NO 
CONTEXTO BRASILEIRO FUTURO; O CUSTO DA MOBILIDADE  

 

A relação entre a habitação e o transporte no custo urbano é temática de pesquisas 

bastante aprofundadas em diversos países onde se questiona a ênfase de mobilidade 

urbana sobre automóvel, em contraposição ao transporte coletivo.  

A maioria desses estudos aponta que morar na periferia urbana é mais caro em virtude 

dos altos custos de deslocamento que, mesmo com a redução do custo da habitação 

(por redução de aluguel ou de compra de imóveis), o somatório com a mobilidade se 

torna mais oneroso do que o custo de moradores em áreas centrais, estes que pagam 

mais pela moradia, porém, detém custos reduzidos de deslocamento pendular. 

 Por outro lado, o próprio Imposto Territorial Urbano brasileiro tende a ser repartido 

conforme a área ocupada, independentemente de seu valor de mercado, mesmo 

quando a implantação e manutenção de algumas áreas custaram (e custam ainda) 

muito mais aos cofres públicos do que as áreas mais centralizadas, já que conforme se 

aumenta a densidade, o custo de implantação e manutenção dos sistemas e 

infraestruturas são reduzidos para cada domicílio. 

 

P. AS DENSIDADES, CUSTO E FORMAS DE URBANIZAÇÃO NO 
CONTEXTO BRASILEIRO FUTURO; O CUSTO DA 
INFRAESTRUTURA URBANA 

A pavimentação e a drenagem, por sua vez, são as infraestruturas urbanas mais 

onerosas, pois são responsáveis por 55% a 60% do custo de toda a infraestrutura 

urbana, os custos do subsistema sanitário detêm aproximadamente 20%, e o energético 

os 20% restantes. 

 

Q. A DENSIDADE BRUTA SUGERIDA MEDIANTE O CUSTO 

 

Com relação à infraestrutura urbana e seus custos com instalação, conforme a 

densidade urbana, verifica-se que quanto maior a densidade, menor é o custo de 

implantação de infraestrutura por domicílio. Zmitrowicz & De Angelis Neto (38) sugerem, 

assim, que as cidades devem priorizar projetos habitacionais com densidades brutas 

entre 200 e 300 hab/ha. Relação entre a densidade e problemas urbanos decorrentes. 
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R. A DENSIDADE, SEUS CUSTOS DECRESCENTES PODENDO 
CHEGAR EM ATÉ 84% POR PESSOA  

 

Segundo dados calculados pela pesquisa (atualizados a partir de 2012) para o mercado 

da construção de hoje, o custo do hectare urbanizado pouco depende da capacidade 

das redes de infraestrutura, assim, para uma ocupação de 75 habitantes/ha este custo 

é de US$ 250 mil, aproximadamente, mas para uma ocupação de 600 pessoas/ha é de 

US$ 320 mil em média, ou seja, quando o número de habitantes por hectare aumenta 

em 800%, o custo de urbanização acresce apenas 30%.  

Deste modo, quando esse custo é revertido em um cálculo per capita a situação muda 

de figura, pois, se no primeiro caso há um custo de hectare urbanizado de US$ 3.334 

dólares por indivíduo, que é a situação média brasileira de densidade ocupacional, na 

segunda situação o custo reduz para US$ 533 por morador, este que é próximo às 

densidades de cidades europeias e asiáticas.  

Ou seja, é uma redução considerável de 84% por pessoa aproximadamente, que 

poderia ser revertida aos cofres públicos, além do ganho ambiental do modelo mais 

compacto de urbanização, que acaba otimizando custos de abastecimento e 

manutenção de infraestruturas ao longo do tempo, o que torna a cidade compacta, de 

manutenção menos onerosa em comparação à dispersa, seja para a gestão urbana, 

seja para o usuário (morador). 

 

S. A DESMETROPOLIZAÇÃO AUMENTANDO AS TAXAS DE 
CRESCIMENTO DAS CIDADES MÉDIAS 

 

O fenômeno urbano mais recente, e interessante, é a atuação das cidades médias e 

pequenas nas redes urbanas e processos de metropolização e desmetropolização (51). 

Entre 2002 a 2007, a população em cidades médias brasileiras cresceu à taxa de 2% 

ao ano, mais que as taxas das cidades grandes (1,66%) e das cidades pequenas 

(0,61%).  

No âmbito populacional, as cidades grandes e pequenas encolheram entre 2000 e 2007, 

enquanto as médias cresceram. Em 2000, as cidades médias concentravam 23,8% da 

população e, em 2007, passaram a 25,05%. As grandes aglomerações urbanas 
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reduziram de 29,81% para 29,71% da população urbana total, e as pequenas cidades, 

de 46,39% para 45,24%, no mesmo período.  

Assim, esses fatores reforçam a necessidade de se investigar os processos urbanos em 

cidades médias brasileiras como polos atrativos de capital, oportunidades e pessoas, 

bem como as projeções de cenários para o planejamento, em especial, à política 

habitacional e ao projeto urbano para essas áreas. 

 

T. A SUSTENTABILIDADE DAS CIDADES, O CUSTO DA DENSIDADE 
E DENSIDADES POR BAIRRO 

 

 A sustentabilidade das cidades perpassa pela discussão sobre a sua densidade como 

imposição morfológica no espaço urbano, pois é este um dos principais elementos de 

controle e monitoramento espacial e ocupacional no espaço urbano quando estudamos 

o fenômeno de dispersão territorial.  

É a densidade urbana inserida na morfologia que determinará o grau de acessibilidade, 

a proximidade e o acesso ao emprego e à habitação, com adequada infraestrutura à 

população economicamente desfavorecida. Por sua vez, a eficiência em infraestrutura 

e no uso e ocupação do solo urbano em sinergia com as disponibilidades e suportes 

ambientais do sistema-entorno são pontos vitais no processo de planejamento e gestão 

de cidades sustentáveis. 

É evidente que, pelo cenário descrito, muitos são os problemas conjunturais e de gestão 

urbana. Mas retomando a ideia de aplicar critérios mais objetivos para a tomada de 

decisões na formulação de leis urbanísticas, índices ou coeficientes construtivos para 

distintas partes da cidade, representamos, na figura (01), a síntese de um processo de 

avaliação da densidade urbana e aplicação de índices ou indicadores de qualidade 

urbana (que podem contemplar campos da qualidade de vida e sustentabilidade). 

Diagrama esquemático de um roteiro para a definição e aplicação de indicadores de 

densidade no projeto urbano que pode estabelecer, por retroalimentação e proposição 

de cenários, novos padrões morfológicos conforme a qualidade ambiental e de vida 

mensurada. 
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Figura 01 – Diagrama esquemático de aplicação de indicadores de densidade 

 

U. UM PLANEJAMENTO ADOTANDO CAPACITAÇÕES E NOVOS 
OLHARES PARA PROBLEMAS ANTIGOS  
 

Um planejamento que se sustente, por meio de informações e caracterizações da forma 

e densidade urbana, transformando em espaço edificado as decisões conceituais a 

partir de princípios de sustentabilidade urbana e regional, amparado pela gama de 

informações e ferramentas tecnológicas para o monitoramento, controle e proposição 

de cenários urbanos futuros.  

Capacitar o arquiteto e urbanista para o embate técnico entre a gestão urbana, as 

legislações (muitas das quais desatualizadas ou equivocadas), frente aos interesses 

especulativos de atores econômicos e à sociedade (e sua diversidade de demanda e 

necessidades), é parte do caminho para se mudar a forma de se fazer cidades no Brasil 

e América Latina.  

Nesse âmbito, a densidade urbana, a forma, os processos de dispersão e verticalização 

exacerbados, são elementos que, se bem amparados por critérios de análises 

multiescalares e multivariáveis, podem definir alterações na morfologia das cidades a 

partir de novos marcos legais, mais voltados para a escala do pedestre e para os 

critérios de sustentabilidade urbana. Se primeiro moldamos as cidades, para que depois 

elas moldem as pessoas, como cita Jan Gehl, a Arquitetura e o Urbanismo devem ser 

atores diretos na reabilitação de comunidades (e de sociedades) fragmentadas e em 

crescente conflito. 
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1.1)  DENSIDADE E VERTICALIZAÇÃO E A CIDADE 
COMPACTA: UMA PROPOSTA PARA DISCUSSÃO – ARQ. 

ÂNGELO MARCOS ARRUDA – UFMS  

 
"As cidades são um imenso laboratório de tentativa e erro, fracasso e 

sucesso, em termos de construção e desenho urbano. É nesse laboratório 

que o planejamento urbano deveria aprender, elaborar e testar suas teorias. 

Ao contrário, os especialistas e os professores dessa disciplina (se é que ela 

pode ser assim chamada) têm ignorado o estudo do sucesso e do fracasso 

na vida real, não tem tido curiosidade a respeito das razões do sucesso 

inesperado e pautam-se por princípios derivados do comportamento e da 

aparência de cidades e bairros e cidades imaginárias perfeitas, qualquer 

coisa que não as cidades reais". Jane Jacobs, 1961 

A densidade, a verticalização e a sustentabilidade urbana são atualmente, questões 

que estão caminhando juntas em busca de uma alternativa para a cidade sustentável. 

Para que se tenha uma cidade sustentável, é necessário encontrar a densidade urbana 

ideal para a cidade, considerando diversos aspectos teóricos e específicos do Município. 

A boa densidade urbana, portanto, é a chave da sustentabilidade urbana. Podemos 

pensar em densidade urbana controlada, limitada, inclusiva. Mas devemos olhar para 

as questões da verticalidade e estudar propostas que possam contribuir com o equilíbrio 

do desenvolvimento urbano e humano. 

Qual é a densidade ideal? Essa pergunta precisa ser respondida examinando, sempre, 

o contexto urbano, o território, a geografia, a sociologia, enfim, todas as possibilidades 

urbanas para que se possa emitir um número que seja representativo de cada lugar. 

Por meio dos estudos teóricos apresentados aqui anteriormente, analisando o que 

pensam diversos autores nacionais e internacionais, foi possível analisar aspectos de 

potenciais e de condições como um caminho no qual possa se seguir para nortear os 

estudos de densidade, com o objetivo de buscar a densidade urbana ideal para a cidade 

de Campo Grande. 

Os argumentos em favor de cidades compactas, com alto grau de adensamento, 

opondo-se aos processos de espraiamento e baixas densidades relativas presentes na 

urbanização dispersa têm levantado questões relativas às densidades urbanas que nem 

sempre são expressas com a clareza necessária.  

Por outro lado, definições de densidades urbanas estão usualmente associadas a 

recomendações normativas em regulamentações urbanísticas, notadamente na 

definição de índices urbanísticos presentes no zoneamento de uso e ocupação do solo. 



ESTUDOS DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL     Página 14 de 58 
 

O que está implícito nesses dois casos é o estabelecimento de máximos e mínimos de 

adensamento, implicando, em seu limite, a esperança de estabelecer uma densidade 

ótima com validade senão universal, pelo menos aplicável de modo generalizado em 

função da capacidade das infraestruturas, em particular as de transportes.  

Em um contexto ampliado, trata-se das temáticas complementares e simultâneas do 

congestionamento de partes das cidades - notadamente suas áreas centrais - e da 

expansão descontínua e desigual da urbanização por extensas porções de território, 

assuntos que têm dominado o processo de urbanização e o imaginário de urbanistas e 

planejadores desde meados do século XIX (SECCHI,2006 e 2009) in Rivera de Castro 

(2016). 

Arza Churchman, analisando as aplicações e tribulações do conceito de densidades, 

apresentou as seguintes pautas: 

1) as medidas de densidade devem ser claramente explicitadas, 

bem como os objetivos com que são empregadas; 

2) a complexidade do mundo real e as inter-relações entre as 

múltiplas variáveis presentes no estabelecimento de densidades 

devem ser claramente explicitadas; 

3) essa complexidade inclui as densidades percebidas - a percepção 

de densidades - pelos inúmeros atores sociais, em particular pelos 

gestores e planejadores; 

4) não há uma solução única (ou em outras palavras, uma densidade 

ótima), mas uma variedade de soluções de assentamentos, 

vizinhanças, habitação e transportes, baseados em configurações 

específicas de necessidades e expectativas; 

5) muito mais pesquisa é necessária em relação "aos vários 

aspectos e ramificações de diferentes tipos e níveis de densidade, em 

particular "as relações entre densidade objetiva, densidade percebida, 

e as avaliações positivas e negativas" (CHURCHMAN, 1999, p. 407-

408). 

No Prefácio do Relatório Final da Pesquisa "Vazios Urbanos em Campo Grande", 

Ermínia Maricato lembra-nos que "em que pesem as divergências entre urbanistas do 

mundo todo, há uma quase unanimidade na crítica à cidade dispersa". 

Ela reforça que "a extensão ampla e horizontal na ocupação do solo com baixa 

densidade, que tem nos subúrbios americanos o principal exemplo, é ambientalmente 

e economicamente insustentável". 

Ao defender o modelo de "cidade compacta", Maricato nos lembra da cidade dispersa e 

orienta: 
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1) A cidade dispersa é a causa de viagens diárias mais longas 

sustentadas, principalmente, pelo veículo motorizado individual. O 

automóvel e o combustível fóssil, como sabemos, é um dos maiores 

promotores do aquecimento global e de doenças ocasionadas pela 

poluição do ar. 

2) Na cidade dispersa as redes de infraestrutura - água, coleta de 

esgotos, drenagem de águas pluviais, iluminação pública, 

pavimentação - também são mais estendidas e, portanto, mais caras 

no custo per capita. Tanto sua construção ou instalação, como sua 

manutenção, resultam menos econômicas. É preciso lembrar também 

que os serviços resultam mais caros. É o caso da coleta e destinação 

do lixo, serviços de educação e saúde etc. 

3) Na cidade dispersa, pelos motivos apontados, os moradores passam 

mais tempo nos transportes, tempo que não é dedicado ao lazer ou à 

família. 

4) A cidade dispersa, baseada no transporte rodoviário, resulta em maior 

superfície impermeabilizada impactando o meio ambiente. ”Grande 

parte do solo urbano é destinado às ruas e aos estacionamentos." 

 
Jacobs (1961), nos lembra que é a mistura de uso das edificações que propicia uma 

cidade mais viva (e segura) durante o dia ou durante a noite. Sem dúvida a cidade viva 

está relacionada à uma certa densidade e também na diversidade de usos (moradia, 

serviços, comércio, lazer). Ela será culturalmente e socialmente mais rica, ou mesmo 

mais justa e segura, se apresentar diversidade de idades, de etnias e rendas. O gueto, 

formado apenas por ricos ou pobres, ou por determinada característica social apresenta, 

frequentemente, o que podemos chamar de patologias urbanas e sociais. 

Para Jabobs (1961), as densidades habitacionais são tão importantes para a maioria 

dos distritos urbanos e seu desenvolvimento futuro e tão raramente consideradas como 

fator de vitalidade. "As altas densidades são malvistas no urbanismo ortodoxo e na 

teoria do planejamento habitacional. Acredita-se que elas levam a toda espécie de 

dificuldade e ao insucesso", afirma ela. 

Jacobs (1961) discute que grandes concentrações de pessoas são uma das condições 

necessárias para o florescimento da diversidade urbana. Sem número suficiente de 

pessoas essa diversidade não existe. E lembra: "Alta densidade urbana não é 

superpopulação. Alta densidade significa quantidade de pessoas por hectare. 

Superpopulação é excessiva quantidade de pessoas por domicílio". 
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Densidades urbanas adequadas são uma questão de funcionalidade. A densidade 

deve promover a adequada utilização dos recursos disponíveis e promover a 

diversidade do bairro. "Em suma, o meio é o melhor. Nem alta - acima de 1000 nem 
baixa, abaixo de 80 hab/ha (grifo nosso). A diversidade funcional deve abarcar a 

diversidade das edificações" afirma Jacobs (1961). 

Hoje sabemos que a proximidade de serviços e comercio no entorno das residências 

possibilita que uma parte das viagens seja feita a pé ou utilizando bicicletas e com isso 

as viagens motorizadas são eliminadas ou encurtadas e o ambiente construído resultará 

mais amigável aos idosos e crianças. 

Para Cisneiros (2014) o adensamento urbano é bom e necessário para que as cidades 

possam funcionar melhor com o objetivo de misturar gente, se for possível colocar mais 

pessoas por hectare, e também aproximar as diversas funções urbanas. Ele conceitua 

assim: 

 

a) uma cidade mais compacta, menos espalhada, facilita não só ir de 

casa ao trabalho e ir de casa à padaria, mas também facilita encontrar 

os amigos para uma conversa. O adensamento permite mais 

interações planejadas ou espontâneas, embora não seja o único fator 

necessário para que isso aconteça; 

b) o adensamento, ao permitir agrupar mais pessoas em menos solo, 

permite, em tese, consumir menos terra e, por consequência, deixar 

mais parte do meio ambiente natural intocado; 

c) o adensamento causa economias com infraestrutura. Por exemplo, a 

rede viária é menor e atende mais pessoas. Se as pessoas começam 

a morar fora do centro urbano, em condomínios distantes, as 

necessidades de deslocamento serão maiores e os custos para 

prover essa infraestrutura serão maiores. Na verdade, o 

espraiamento pode até inviabilizar alguns serviços públicos como o 

de transporte público, pois o espraiamento cria longos trajetos com 

baixa demanda. O comércio e as ofertas de serviços privados 

também se prejudica pela baixa densidade, principalmente numa 

escala local: em uma área densa, o dono de um pequeno mercado 

consegue ter um número suficiente de potenciais consumidores num 

pequeno raio de deslocamento, que pode ser feito a pé ou de 

bicicleta. No meio de uma área residencial de condomínios na Zona 

Rural é possível que não existam mais de dez casas num raio de 

500m, os pequenos mercados se tornam inviáveis e os moradores 
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acabam se deslocando por carro para fazer compras semanais em 

hipermercados; 

d) por fim, densidade baixa demais prejudica a vitalidade urbana, o 

movimento de pessoas nas ruas, tornando-as mais desertas e 

perigosas. Mesmo em áreas urbanas, como notou Jane Jacobs, a 

densidade nas áreas vizinhas é uma das condições mais importantes 

para que parques sejam intensamente frequentados e se tornem um 

sucesso. 

 

Para Mascaró e Mascaró as cidades espalhadas (caso de Campo Grande) têm seus 

problemas e pode ocorrer como consequência de duas questões: a) baixa densidade 

urbana resultante de lotes com áreas grandes; b) falta de continuidade da malha urbana, 

chamada de leapfrogging ou vazios urbanos. Para eles, nesses casos, "enquanto o 

custo da terra tende a ser baixo, o padrão de desenvolvimento é economicamente 

insuficiente, tornando-o indesejável e sendo objeto de estudos frequentes nas últimas 

décadas". 

Entretanto, o que se vê nas conclusões das pesquisas realizadas, é uma divisão entre 

cidades mais compactas, com centros fortes e boas condições de transporte público e 

cidades multinucleares, teoricamente capazes de servir tanto ao transporte público 

como ao automotor privado. Ainda vale a pena reforçar o tipo de clima, a situação 

socioeconômica ou a cultura local devem ser considerados, também. 

Mascaró e Mascaró reforçam que a falta de continuidade da malha urbana, resultante 

de um grande número de vazios urbanos dentro da área urbanizada, típica de Campo 

Grande, provoca densidades muito baixas, alimentando os custos de serviços públicos 

e de infraestrutura urbana para cima. 

Como normalmente a média nacional dos parcelamentos, após a Lei Federal n. 

6.766/1979, é de 30 lotes por hectare (ou em torno de 100 hab/ha, se todos estiverem 

ocupados), com apenas uma edificação uniresidencial por lote. Mas, por força dos 

vazios urbanos, a densidade média nacional encontrada para as cidades de porte médio 

é de apenas 40 habitantes por hectare (Campo Grande tem menos de 22 hab/ha). 
Para Mascaró e Mascaró, a densidade mais adequada variou entre 300 e 350 
habitantes por hectare, sendo o mínimo de 40 habitantes por hectare (grifo nosso). 

Essas densidades, para eles, permitem ainda se ter uma boa qualidade ambiental da 

cidade e são, também, eficientes do ponto de vista energético ao aproveitar os aspectos 

favoráveis do clima local. 

Cisneiros (2014), afirma que frequentemente, Manhattan surge como exemplo das 

virtudes da verticalização urbana, explorada como paradigma da necessidade da 
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verticalização. Manhattan, com todos os seus arranha-céus, tem 272,27 hab/ha. Lá, há 

mais espaços públicos, edifícios comerciais e habitações mais amplas e esse dado é 

uma média bruta, pois há dados de que as partes mais densas de Manhattan chegam 

a ter entre 500 e 750 hab/ha, enquanto a parte mais densa de Paris chega a 400 

habitantes por hectare. Na média, entretanto, Paris tem cerca de 210hab/ha.  

 

O reconhecimento do espaço residencial, em que se desenvolve grande parte do 

cotidiano dos moradores de uma cidade, como tema central na questão da qualidade 

do espaço construído, é essencial nessa discussão. Na conformação do espaço 

residencial identificam-se três grandes componentes, ou campos de análise: a moradia 

propriamente dita; a infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos; e o entorno ou 

paisagem. As principais variáveis de análise de cada componente podem ser descritas 

como segue (SCUSSEL e SUlTLER, 2010): 

 

(a) Moradia: tamanho/densidade de ocupação; funcionalidade; material e 

técnica construtiva; tipo arquitetônico; estado de conservação; 

conforto térmico; 

(b) Infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos: água: tipo de 

abastecimento/tratamento; esgoto: coleta/destino/tratamento; lixo: 

coleta/destino; luz e telefone; transportes; escola; posto de saúde; 

áreas verdes, praças e parques; espaços culturais: 

museus/bibliotecas/teatro; comércio; e 

(c) Entorno: ambiente construído - patrimônio arquitetônico; arborização; 

trânsito; ruído; ventilação; insolação - exposição solar; segurança; 

vizinhança. 

 

Por fim, após as discussões teóricas aqui apresentadas, pudemos construir um quadro 

contendo pontos favoráveis acerca de um modelo, onde haja maior adensamento para 

o melhor aproveitamento da infraestrutura urbana disponível em Campo Grande: 

 

I. PONTOS FAVORÁVEIS 
 

1) Redução na dependência do automóvel como meio de transporte em 

favor do transporte público, por bicicleta ou a pé; 

2) Aumento da segurança, da coesão social, do dinamismo comercial e 

do acesso dos pedestres a serviços e equipamentos, desde que haja 
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uma configuração adequada de combinação de usos (residencial, 

comercial, de serviços e equipamentos públicos); 

3) Menor consumo de espaço e maior sustentabilidade ambiental em 

novos empreendimentos de urbanização, preservando maiores 

quantidades de glebas ou áreas ambientalmente relevantes; 

4) Utilização mais eficiente das infraestruturas a custos mais baixos, pela 

diminuição da extensão das redes de distribuição de água e de 

energia, das redes viárias e de drenagem e da rede de esgotos; 

5) Incremento da arrecadação de impostos por hectare; 

6) Menor desmatamento por hectare; 

7) Concentração de toda a infraestrutura de suporte: sistemas de 

transporte, comunicação, água, esgoto, energia, dados, seja dos 

sistemas sociais de educação, saúde, cultura, esporte e lazer; 

8) Aumento da área permeável por hectare; 

9) Maior disponibilidade de área verde por habitante; 

10) Compacidade dos bairros; 

11) Ocupação dos vazios urbanos; 

12) Estimula a implantação de novas centralidades urbanas; 

13) Estimula o uso de fachadas ativas; 

14) Redução dos custos dos serviços essenciais, especialmente 

transporte coletivo, coleta de lixo, saneamento básico; 

15) Racionalização e otimização na oferta dos serviços públicos em geral. 
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2) OS PROBLEMAS DA BAIXA DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA; ANÁLISES E APLICAÇÕES EM CAMPO 
GRANDE.  

 
Para efeito dos estudos aqui apresentados, entende-se por qualidade de vida a 

comparação das dimensões: renda, educação, saneamento ambiental e moradia, 

aplicadas em todos os setenta e quatro bairros, sendo melhor quanto mais de próximo 

de 1 (um). Segundo estudo realizado pela PLANURB, Índice de Qualidade de Vida 

Urbana dos Bairros de Campo Grande – 2010, os bairros com melhor qualidade de vida, 

figura (02), e melhores infraestruturas estão perdendo população.  

 
Figura 02 – Índice de Qualidade de Vida Urbana 2010. 

 
Fonte: IBGE. Elaborado pela PLANURB (Arquivo de estudos). 

 
 
A análise dos Censos Demográficos realizados pelo IBGE (2000, 2007 e 2010), figuras 

(03, 04 e 05), apontam para a perda população, acima de mil habitantes, para as áreas 

representadas pelas manchas vermelhas.  
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Figura 03 – Dinâmica da Densidade Habitacional por setor Censitário, Censo 2000, na Região Urbana do Centro. 
 

           
                            Fonte: IBGE. Elaborado pela PLANURB (Arquivo de estudos). 
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Figura 04 – Dinâmica da Densidade Habitacional por setor Censitário, Censo 2007, na Região Urbana do Centro. 
 

               
                                 Fonte: IBGE. Elaborado pela PLANURB (Arquivo de estudos). 
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Figura 05 – Dinâmica da Densidade Habitacional por setor Censitário, Censo 2010, na Região Urbana do Centro. 

            
   Fonte: IBGE. Elaborado pela PLANURB (Arquivo de estudos). 
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É possível constatar que as áreas vermelhas (setor censitário), reduziram 

significativamente entre 2000 e 2010, na Região Urbana do Centro, situação que tem 

se mantido ao longo do tempo. 

A população da Região Urbana do Centro em 1991 era de 81.557 habitantes e, em 

2010, 71.137 habitantes.  

Conforme figura 06, todos os bairros da região urbana do centro tiveram taxas de 

crescimento negativo, mesmo com coeficientes de aproveitamento mais permissíveis (a 

legislação vigente estabelece CA igual e/ou maior que 3 para a Região Urbana do 

Centro), não foi suficiente para impedir a redução da densidade populacional na área 

em estudo.  

 
Figura 06 – Taxa de crescimento negativo na Região Urbana do Centro.       

 
 Fonte: IBGE. Elaborado pela PLANURB. Disponível em 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/#/indicadores. 
 
 

Segundo os estudos feitos pelo Observatório de Arquitetura da UFMS, publicado no livro 

“ESTUDOS DE DENSIDADE URBANA, VERTICALIDADE E SUSTENTABILIDADE EM 

CAMPO GRANDE”, na página 63 – a Densidade Demográfica Média Urbana 

(censitária), figura 07, até 45 hab/ha é considerada antieconômica e que segundo 

Cláudio Aciolly (ACIOLLY, Cláudio. DAVIDSON, Forbes. Densidade Urbana: um 

instrumento de planejamento e gestão urbana. Rio de Janeiro: Mandad,1998), provoca:  

1) precário acesso a serviços públicos; altos custos para oferta e 

manutenção dos serviços;  

2) alto custo e precariedade do transporte público;  

3) precária acessibilidade aos serviços;  

4) excesso de consumo de terra urbana e infraestrutura. 

http://www.campogrande.ms.gov.br/sisgran/#/indicadores
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A Densidade Demográfica Média Urbana em Campo Grande é antieconômica conforme 
figura 07, considerando que ela seja 2,9 hab/ha na área urbana em 2010, 

 
 
Figura 07 – Tabela demonstrativa da antieconômica com a baixa densidade urbana. 
            

 
 Fonte: Estudos de Densidade Urbana, Verticalização e Sustentabilidade em Campo Grande em 2016, 

página 64. 
 

É possível verificar que nas figuras 08 e 09, representadas por duas tabelas de custos 

de infraestrutura em dois períodos distintos, (Mascaró 1977 e Geovany Jessé 2012), 

apontam que tanto o valor final do custo com infraestrutura, como o de determinados 

componentes tiveram um valor majorado, no caso de pavimentação, cerca de quase 40 

vezes a mais, para uma Densidade Demográfica Média Urbana (densidade bruta) de 15 

habitantes por hectare. 

Os custos com a infraestrutura urbana (custo de oportunidade), levando em 

consideração a densidade atual de 22 habitantes por hectare (população 2010/área 

urbana de Campo Grande), conforme figura 09, é de US$ 23.306 (vinte e três mil 

trezentos e seis dólares) por unidade habitacional. 

Sendo assim, na Região Urbana do Centro, houve um custo de oportunidade negativo 

na ordem de R$ 298.281.334,35 (US$ 87,988,594.20), com a perda populacional 10.420 

pessoas, de 1991 a 2010, ou seja, este montante, equivalente ao valor da arrecadação 

anual de imposto predial e territorial urbano, já foi aplicado com a execução de 

infraestrutura que se encontra subutilizada. 
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Infográfico 1 – Fórmula de Cálculo. 
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Figuras 08 - Tabelas demonstrativas dos custos de infraestrutura urbana 1989. 

 
Fonte: Estudos de Densidade Urbana, Verticalização e Sustentabilidade em Campo Grande em 2016, 
página 71. 
 
Figuras 09 - Tabelas demonstrativas dos custos de infraestrutura urbana 2012. 

 
Fonte: Artigo densidade, dispersão e forma urbana da revista Arquitextos. Esta afirmação de custos decorre dos cálculos 
produzidos nesta pesquisa, mapeados em frações urbanas de 5ha, mas que não consideram os custos específicos de urbanização 
face à qualidade e tempo/período de execução, ou mesmo período histórico em que a obra fora realizada. Assim, trabalhou-se com 
custos atuais de urbanização, notadamente, do ano de 2012, no padrão construtivo e de custos brasileiro, o que possibilitou apontar 
alternativas de densidades mais econômicas neste cenário.  
 

3) A AVALIAÇÃO E DETERMINAÇÃO DOS 
COEFICIENTES DE APROVEITAMENTO - CA. 

 

Em 2010, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizou o XII Censo 

Demográfico, no qual estabeleceu um perfil da população brasileira por meio de dados 

demográficos, econômicos e sociais com vistas a subsidiar o planejamento público e 

privado para a próxima década. 
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A população do município de Campo Grande está distribuída pelas sete regiões 

urbanas: Centro, Segredo, Prosa, Bandeira, Anhanduizinho, Lagoa e Imbirussu, sendo 

cada uma constituída por um conjunto de bairros formados pelo agrupamento de 

loteamentos. Há, também, a população dos distritos de Anhanduí (situação urbana e 

rural) e Rochedinho (situação rural), bem como a população que se encontra nas demais 

áreas rurais que compõem a população total do Município de Campo Grande. 

De acordo com o Censo Demográfico 2010, Campo Grande atingiu a população de 

786.797 habitantes, classificando-se em 17º lugar entre as capitais brasileiras. No 

período de 2000 a 2010, o crescimento populacional foi de 18,56%, sendo que o 

aumento da população masculina e feminina foi de, respectivamente, 18,17% e 18,93%.  

A razão de sexo, na qual indica o número de homens para cada grupo de 100 mulheres, 

permaneceu constante, pois no ano de 2000 este índice era de 94,66%, passando a 

94,05% em 2010. 

Para se verificar essas transformações populacionais, basta observar a base e o topo 

da pirâmide etária. Entre 1991 e 2010, o acentuado estreitamento da base 

(principalmente entre 0 a 4 anos), ao mesmo tempo em que o ápice se torna cada vez 

mais largo, é decorrente da contínua diminuição da taxa de fecundidade (média de 

número de filhos por mulher em idade fértil, entre 15 e 49 anos) e, em menor parte, da 

queda da taxa de mortalidade. 

Portanto, Campo Grande está migrando de uma população com característica jovem 

para uma de característica madura, sinalizando para uma população envelhecida. 

Neste contexto, a taxa média geométrica de crescimento anual, na qual expressa a 

velocidade do crescimento médio populacional entre dois momentos de tempo, registrou 

grandes oscilações em 50 anos no município de Campo Grande, sendo que entre 2000 

e 2010, a referida taxa foi de 1,72% ao ano. 

 
Figura 10 – Tabela de Taxa média geométrica de crescimento anual 

 
Em relação aos residentes da área urbana e rural de Campo Grande, entre 2000 e 2010 

houve um crescimento populacional relevante no meio rural de 36,95%, enquanto que 

na área urbana a variação percentual alcançou 18,35%. A taxa de urbanização que no 

ano de 2000 foi de 98,84% manteve-se constante no ano de 2010, com 98,66%. 
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No período de 1991 a 2010, observa-se uma mudança significativa quanto à evolução 

dos grupos de idade em Campo Grande. Entre 1991 e 2000, houve um aumento na 

faixa etária de 0 a 14 anos de 5,9%, enquanto que na década seguinte (2000 a 2010) 

esse mesmo grupo de idade registrou uma variação percentual negativa de -5,7%, 

consecutivamente, esta queda refletiu no índice de envelhecimento da população, no 

qual aumentou de 10,63% em 1991, para 16,94% em 2000 e 29,62% em 2010.  

Outro fator que reforça este cenário é o aumento da idade média, que no ano de 1991 

foi de 25,38 anos, passando a 28,66 anos em 2000 e, finalmente, em 31,69 anos em 

2010. 

O município de Campo Grande possuía em 2010 uma população de 786.797 (Censo 

2010 – IBGE) e de 874.210 em 2017 (População estimada – IBGE). 

Porém, antes disto, a população urbana em 2000 foi de 655.914 pessoas e em 2010 foi 

de 774.202 habitantes e sua Densidade Demográfica Média Urbana de 21,9 habitantes 

por hectare. 

Os vazios urbanos, conforme figura 11 (lotes privados a serem ocupados), representam 

37,57% da área total loteada.  

Em 2016, havia uma quantidade elevada de vazios urbanos em áreas com 

infraestrutura, conforme figura abaixo. 

Figura 11 – Tabela demonstrativa dos vazios urbanos em Campo Grande. 

 
Fonte: Vazios Urbanos de Campo Grande em 2016, página 76. 

 

           
 

 

 
CIDADE/ 

REGIÃO URBANA 

 
 
 

ÁREAS 

VAZIOS 
URBANOS 
PRIVADOS 
Taxa de 

Ocupação 
de 0% 

VAZIOS 
URBANOS 
PRIVADOS 
Taxa de 

Ocupação 
menor ou 

igual a 25% 

 
VAZIOS 

URBANOS 
PRIVADOS 

Total 

 

 
ESPAÇOS 

LIVRES 

 
 

ÁREAS DE 
DOMÍNIO 
PÚBLICO 

CAMPO 
GRANDE – ha 

% 

35.903,77 9.241,61 4.246,84 13.488,46 2.785,36 1.701,08 
100,00% 25,74% 11,83% 37,57% 7,76% 4,74% 

 

REGIÃO DO 
ANHANDUIZINHO 

6.517,89 1.374,85 729,10 2.103,95 195,90 600,17 
18,15% 21,09% 11,19% 32,28% 3,01% 9,21% 

 
REGIÃO DO 
BANDEIRA 

6.510,00 2.082,73 1.023,15 3.105,88 154,70 249,93 
18,13% 31,99% 15,72% 47,71% 2,38% 3,84% 

 

REGIÃO DO 
CENTRO 

2.010,76 129,14 79,21 208,34 76,52 32,16 
5,60% 6,42% 3,94% 10,36% 3,81% 1,60% 

 

REGIÃO DO 
IMBIRUSSU 

5.741,69 2.224,21 360,81 2.585,02 496,54 281,02 
15,99% 38,74% 6,28% 45,02% 8,65% 4,89% 

 

REGIÃO DO 
LAGOA 

5.059,50 976,33 550,82 1.527,16 1.157,58 173,18 
14,09% 19,30% 10,89% 30,18% 22,88% 3,42% 

 
REGIÃO DO 

PROSA 
5.560,20 1.581,40 453,14 2.034,54 459,23 229,58 
15,49% 28,44% 8,15% 36,59% 8,26% 4,13% 

 

REGIÃO DO 
SEGREDO 

4.503,73 872,95 1.050,61 1.923,56 244,88 135,04 
12,54% 19,38% 23,33% 42,71% 5,44% 3,00% 
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Se os vazios urbanos forem ocupados com a densidade de 30 habitantes por hectare, 

gráfico 1, teremos, até 2034, um incremento de 295.806 habitantes. 

Se a densidade urbana média for de 30 habitantes por hectare, em toda a área urbana 

de Campo Grande, teremos, até 2034, uma população estimada de 1.059.084 

habitantes que, pelo número médio de pessoas acrescentadas por ano, que é de 

11.829, teremos, até 2034, toda área urbana de Campo Grande ocupada. 

 
Gráfico 1 – Tabela demonstrativa dos vazios urbanos em Campo Grande. 

 
Fonte: IBGE – Censo 2010 e Observatório de Arquitetura da UFMS. Elaborado pela PLANURB. 
 

Com base em estudos de diversos autores (Acioly & Davidson, Mascaró, Zmitrowicz & 

De Angelis Neto, Pont & Haupt, Silva & Romero, Silva, Farr, dentre outros) que 

demonstram ser a densidade um referencial importante para se quantificar, por meio de 

princípios técnicos e financeiros, a distribuição e o consumo de terra urbana, 

infraestrutura, serviços públicos, entre outras funções dispostas numa área e, que de 

forma geral, destacam, ainda, que: 1. quanto maior a densidade, e resguardados certos 

limites, melhor será a utilização e a maximização da infraestrutura e do solo urbano; 2. 
é possível estabelecer um modelo de densidade capaz de suprir de uma forma mais 

coerente o acesso ao solo urbano, à habitação, à infraestrutura, aos equipamentos e 

serviços urbanos essenciais para um número maior de domicílios e pessoas, atendendo 

às condicionantes de conforto ambiental e sustentabilidade com o meio natural; 3. a 

otimização entre a necessidade social e a demanda ambiental e econômica, faz com 

que o conhecimento científico sobre os efeitos da densidade urbana no espaço seja de 
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interesse extremo para a gestão espacial nos países em desenvolvimento, cujas 

previsões apontam como sendo as regiões de maior crescimento urbano, populacional 

e econômico para as próximas décadas. 

 

Neste sentido, definimos uma proposta de densidade média acima da antieconômica, 

neste caso acima de 55 habitantes por hectare (mais que o dobro da atual que é 21,9 

habitantes por hectare). 

Para que a ocupação dos vazios urbanos chegue a uma população de 1.941.653 

habitantes em 2099, gráfico 1, onde Campo Grande passaria a ter uma densidade 

economicamente aceitável com maior eficiência na oferta de infraestrutura; vitalidade 

urbana e eficiência no uso da terra.  

Para medir os custos desta mudança no comportamento da densidade urbana média, 

fez se o seguinte cálculo:  

1) a população estimada com uma densidade de 30hab/ha menos a 

população estimada com uma densidade 55hab/ha é igual a 882.569 

habitantes; 
2) após dividiu-se o resultado (882.569 habitantes) por 3,12 (média 

de moradores por domicílio em Campo Grande - Censo 2010); 
3) o resultado foi multiplicado pelo valor em dólar do custo da 

infraestrutura   (US$ 23,306) considerando uma densidade de 

30hab/ha;  
4) o valor de custo de oportunidade (correspondente a subutilização 

da infraestrutura implantada em decorrência da baixa densidade 

habitacional por hectare), chegaria a, aproximadamente, 22 bilhões de 

reais, levando em consideração a cotação do dólar, em 19/6/2017, de 

R$ 3,39. Este montante corresponde a aproximadamente 7 anos 
de todas as receitas anuais do município de Campo Grande, 
tomando como base o orçamento do ano de 2017 que foi de mais 
de R$ 3,2 bilhões.  

 

Para determinar as Macrozonas e Zonas, foi adotado o modelo matemático de Análise 

de Multicritérios estabelecido no livro “Tecnologias de Geoinformação para 
Representar e Planejar o Território Urbano” da Professora Ana Clara Mourão Moura; 

graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Arquitetura e 

Urbanismo (1988), Especialização em Planejamento Territorial e Urbano pela PUC-MG 

e Universidade de Bolonha (1990), Mestre em Geografia (Organização Humana do 

Espaço) pela UFMG (1993) e Doutora em Geografia (SIG) pela Universidade Federal 
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do Rio de Janeiro (2002). Atualmente é professora da UFMG, Departamento de 

Planejamento Urbano, e coordena o Laboratório de Geoprocessamento na Faculdade 

de Arquitetura. Tem experiência nas áreas de Planejamento Urbano e Geociências, com 

ênfase em análise espacial, Sistemas de Informação Geográfica, Visualização 

Cartográfica, Diagnóstico Ambiental Urbano, Gestão do Patrimônio Espacial e 

Paisagístico. 

Atua principalmente nos principais temas: SIG, Paisagem, Patrimônio Cultural, Análise 

Ambiental e Análise Urbana. Coordena ainda o grupo de pesquisa CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico): “Geoprocessamento na gestão 

da paisagem urbana e análise do meio ambiente”. Disponível no site abaixo: 
https://www.editorainterciencia.com.br/index.asp?pg=prodDetalhado.asp&idprod=409&token. 

 

Conforme o modelo matemático de Análise de Multicritérios, pudemos, de forma inédita, 

propor a configuração do município de Campo Grande conforme procedimentos 

metodológicos consolidados em escalas compatíveis com as recomendações de uso.  

Foi necessário o aumento da escala para zona da sede urbana que consistiu em 

resgatar as informações dos estudos que embasaram o Zoneamento Ecológico e 

Econômico de Campo Grande - ZEE/CG para análise, interpretação e proposta de uso, 

caracterizando as zonas.  

A base cartográfica do ZEE/CG, foi concebida levando-se em consideração as bacias e 

micro bacias hidrográficas para a definição da Unidade Territorial Básica – UTB, definida 

por TRICART (1977) e o agrupamento em zonas. 

O zoneamento no território do município de Campo Grande foi dividido em cinco zonas 

com características semelhantes referentes UTB continuas em que o território está 

fracionado, seguindo ainda os aspectos relacionados com a relevância ambiental e a 

potencialidade socioeconômica. 

A Zona Ecológica-Econômica do Ceroula classificada como matriz recuperação, 

corresponde a 7,04% da área do Município (570,43km²); a Zona Ecológica-Econômica 

do Lajeado/Guariroba classificada como matriz conservação, porém com algumas 

características associadas à matriz recuperação, corresponde a 18,06% da área do 

Município (1.462,87km²); a Zona Ecológica-Econômica do Anhanduí, classificada como 

matriz consolidação, corresponde a 48,62% da área do Município (3.937,66km²); e, a 

Zona Ecológica-Econômica Ribeirão Lontra classificada como matriz expansão, com 

26,28% da área do Município (2.128,47km²), figura 12 (PLANURB, 2015). 

 
 

 

https://www.editorainterciencia.com.br/index.asp?pg=prodDetalhado.asp&idprod=409&token
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Figura 12 - Representação gráfica da quantidade de variáveis necessárias para seleção em 

virtude da escala do território. 

 
Fonte: Minuta do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental - PDDUA  

 

A sede urbana, foi incorporada ao trabalho considerando sua localização geográfica e 

a influência direta que exerce sobre o território municipal, por sua vez não estafou o 

tema, mas iniciou a configuração holística de integração entre o urbano e o rural em 

escalas compatíveis. 

A ausência de um zoneamento para todo território municipal em escala adequada com 

a gestão e o ordenamento territorial, foi a lacuna ocupada pelo ZEE/CG e o alinhamento 

técnico-científico foi primordial para sustentar as configurações propostas. 

A fundamentação técnica-científica foi indutora para a proposta que se encontra em 

formato de minuta de projeto de lei que será submetida a apreciação do legislativo 

municipal. 

Essa minuta foi estruturada em uma metodologia de análise de multicritérios para a 

área urbana, baseada nos princípios da interdisciplinaridade e intersetorialidade, bem 

como a participação social dos agentes públicos e privados, conforme preconiza 

ARAÚJO (2016), na configuração de eixos de Potencial de Adensamento e 
Relevância Ambiental. 
A análise de multicritérios permite o desenvolvimento de análises e sínteses, permeando 

sobre a complexidade de cartografias de sínteses, promovendo as mútuas relações para 

representar a dinâmica espacial (MOURA, 2005). 
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A configuração cartográfica para o desenvolvimento das análises de multicritérios foi 

assumida pela configuração dos bairros, definidos na Lei do Ordenamento do Uso e 

Ocupação do Solo Urbano de Campo Grande - LOUOS em 2005. As variáveis para a 

análise de multicritérios foram elencadas considerando os eixos: social; infraestrutura; 

meio ambiente e vazios urbanos. Toda base de informações está disposta na figura 13. 

A estruturação dos eixos e variáveis, imprescindíveis a efetivação da análise de 

multicritérios foi desenvolvida na plataforma do Arcgis, ESRI (2015) e compatibilizada 

com as normas estabelecidas no Sistema Municipal de Geoprocessamento – SIMGEO 

(CAMPO GRANDE, 2014), com metodologia inspirada naquela proposta por MOURA 

(2005) que explica a necessidade do levantamento de múltiplas questões para analisar 

a área urbana. A inter-relação dos dados mostrará a realidade ambiental urbana do 

município de Campo Grande. 
 

Figura 13 - Eixos e variáveis adotados para configuração da análise de multicritérios na 

elaboração do PDDUA 

EIXO – SOCIAL 
Equipamentos Densidade Liquida Atividades Econômicas 

Unidades de Saúde; 

Unidades de Ass. Social; 

Unidades de Ensino; e 

Unidades de Segurança. 

Cadastro imobiliário 

distribuído no tipo de imóvel 

com a categoria residencial. 

Cadastro imobiliário 

distribuído no tipo de imóvel 

excluídos os territoriais e 

residenciais. 

EIXO – INFRAESTRUTURA 
Cobertura de Água Cobertura de Esgoto Pavimentação 

Cadastro imobiliário distribuído 

no tipo de atendimento água. 

Cadastro imobiliário 

distribuído no tipo de 

atendimento esgoto. 

Cadastro imobiliário 

distribuído no tipo de 

pavimento. 

EIXO - MEIO AMBIENTE 
ZEE Carta Geotécnica Pontos de Alagamentos 

Resultados relatório técnico. 

Agência de Regulação 

Municipal, Águas Guariroba, 

Planurb. 

Cadastro Imobiliário – PMCG 

e Censo Agropecuário IBGE. 

 
As análises das sínteses, retratadas pelos eixos, foram interpretadas e representadas 

em mapas de síntese temática visando representar a relação existente entre cada 

variável e a relação das diversas sínteses para compor o mapa síntese de Potencial de 

Adensamento. 
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O mapa de Potencial de Adensamento está representado na figura 14 demonstrando 

a síntese da expressão linear aplicada pela álgebra de mapas dos eixos social, 

infraestrutura, meio ambiente e vazios urbanos, pareados conforme figura 13, sem juízo 

de valor qualitativo, mas meramente quantitativo.  

O conjunto de cada eixo, quando equalizados expressa a situação em três níveis: maior, 

médio e menor. Para a configuração espacial da potencialidade de adensamento foram 

contabilizados os eixos e representados no mapa síntese de Potencial de Adensamento. 

 
Figura 14 - Mapa síntese do potencial de adensamento e os mapas sínteses dos eixos Social, 

Infraestrutura, Ambiental e Vazios Urbanos. 

 
 

Os vazios urbanos de Campo Grande, trabalho realizado para demonstrar quais as 

áreas livres de ocupação dentro do perímetro urbano da cidade, fizeram parte da análise 

multivariada, buscando representar as áreas passiveis de serem adensadas com a 

infraestrutura existente (ARRUDA, 2016). 

A Relevância Ambiental foi a vertente adotada para compor o Plano Diretor de forma 

inédita no município de Campo Grande, a composição do zoneamento ambiental no 

município segue o mesmo método de multicritérios e foram a base para elaboração do 

mapa síntese de adensamento e proteção (figura 15).  

O Zoneamento Ambiental previsto na elaboração dos planos diretores, segundo o 

Estatuto da Cidade, limita-se a representação em Zonas Especiais, como a existente no 

Plano Diretor em vigor, no anexo II – Descrição dos Perímetros -, os quais se constituem 

em Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIA) – que tem como finalidade garantir 

áreas de qualidade ambiental, compostas de reservas lineares, distribuídas pelas três 
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macrozonas - de Adensamento Prioritário, Secundário e Restrito-, buscando proteger 

áreas menos adequadas à urbanização. 

Visando melhor qualificar as áreas especiais de interesse ambiental, os estudos 

apontaram para a necessidade de proteção, preservação e recuperação com a efetiva 

ampliação dessas áreas tanto em quantidade de zonas como no aumento do percentual 

em relação ao perímetro urbano chegando a, aproximadamente, 20%. 
 

Figura 15 - Mapa síntese da relevância ambiental e os mapas sínteses dos eixos ZEE/CG, 

Pontos de Alagamentos, Carta Geotécnica, Declividade, DRASTIC e ZEIA’s. 

 
 

A organização das informações espaciais e não-espaciais do município de Campo 

Grande está disponível em Sistema de Informações Geográficas - SIG que permite a 

compilação das variáveis na configuração dos eixos, permitindo demonstrar de forma 

transparente todos os critérios adotados. Os mapas síntese foram disponibilizados e 

apresentados a toda sociedade em reuniões e audiências públicas realizadas ao longo 

do ano de 2017. 

Os eixos foram definidos após a seleção e deliberação do grupo técnico do executivo 

municipal. O ZEE/CG busca integrar em um instrumento de planejamento e 

ordenamento territorial, considerando todo o município, e constitui-se em elemento 

fundamental para a composição do mapa síntese de Relevância Ambiental. Ainda 

fizeram parte da referida composição os pontos de alagamentos, a carta geotécnica, a 

declividade, a capacidade de infiltração de água no solo. 
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Figura 16 - Mapa Síntese do Zoneamento - mapas de Relevância Ambiental e Potencial de 

ocupação e adensamento 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superadas as etapas de configuração das variáveis e aplicação das álgebras de mapas, 

chegou-se ao mapa síntese de Zoneamento, mediante o cruzamento do mapa síntese 

de Relevância Ambiental e do mapa síntese de Potencial de Ocupação e Adensamento, 

para estabelecer as zonas de maior proteção e maior adensamento. 

A ausência de um instrumento capaz de ter a capilaridade em todo território municipal, 

impulsionou a incorporação, na íntegra, do zoneamento previsto no ZEE/CG na 

composição do macrozoneamento do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental – PDDUA. 

Macrozoneamento do Município proposto para a Revisão do Plano Diretor de Campo 

Grande – 2017.  
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Figura 17 – Macrozoneamento do Município proposto. 

 
 

A configuração das bacias hidrográficas, base para elaboração do ZEE/CG, definidas 

como UTB, foram propostas para o Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor de 

Campo Grande – 2017, A zona de expansão Urbana (ZEU) é constituída de áreas 

contíguas ao perímetro urbano, dedicadas às atividades rurais, de proteção das 

nascentes das bacias do Paraná e Paraguai e destinadas como reserva para expansão 

urbana e implantação de grandes equipamentos, do Capítulo I do perímetro urbano de 

Campo Grande. 

O Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE está presente no Art. 89 A gestão 

Ambiental Municipal reger-se-á, no mínimo, pelos seguintes instrumentos, III – 

Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE (CAMPO GRANDE, 2017).  
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Figura 18 – Zona de Expansão Urbana proposta 

 
A construção dos instrumentos de planejamento e gestão ambiental, disciplinados pelo 

Zoneamento Ambiental, quando configurados com rigor técnico-científico é capaz de 

integrar os instrumentos de ordenamento territorial, de forma transparente e objetiva 

apoiando os agentes públicos e privados e subsidiando os tomadores de decisão. 

 Através deste método foi possível unir as Macrozonas com as Zonas. A combinação do 

Potencial de Ocupação – PO e da Relevância Ambiental – RA resultou na proposta das 

Macrozonas de Adensamento (MZ 1 a MZ 3), do Potencial de Ocupação que levou à 

proposta das 5 Zonas Urbanas e, da Relevância Ambiental da qual nasceram as 6 

Zonas Ambientais conforme figuras abaixo: 

 
1. a Macrozona de Adensamento Prioritário -  MZ1, na área com maior 

potencial de ocupação; 

2. a Macrozona de Adensamento Secundário -  MZ2, na área com médio 

potencial de ocupação; 

3. a Macrozona de Adensamento Restrito -  MZ3, na área com médio 

potencial de ocupação; 
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Figura 19 – Macrozoneamentos na área urbana propostos. 

 
 

 
1. as Zonas Urbanas Z1 e Z2, também seguem o mesmo critério da MZ1, 

onde o que determina são os níveis de potencial de ocupação, sendo 

o maiores na Z1 e o restante na Z2; 

2. as Zonas Urbanas Z3 e Z4, também seguem o mesmo critério da MZ2, 

onde o que determina são os níveis de potencial de ocupação, sendo 

o maiores na Z3 e o restante na Z4; 

3. a Zona Urbana Z5, também seguem o mesmo critério da MZ3.; 

 
Figura 20 – Zonas Urbanas Propostas. 
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As Zonas Ambientais seguem o critério da relevância ambiental, quanto trabalhando de 

forma inversa do menos relevante Z1 ao mais relevante Z5. 
 

Figura 21 – Zonas Ambientais propostas. 

 
 
 
Após determinar o macrozoneamento e as zonas, foram determinados os usos e as 

ocupações de cada zona com as respectivas densidades propostas (Densidade 

Demográfica Média Urbana e Densidade Líquida Média), fazendo uma combinação 

entre área e densidade, levando em consideração infraestrutura e áreas disponíveis. 

 
Tabela 01 – Densidade Propostas por Zona. 
 

 
Fonte: Observatório de Arquitetura da UFMS. Elaborado pela PLANURB. 

 
 

 

 

 

 

ZONA % de área DENSIDADE 
BRUTA 
hab/ha    

DENSIDADE 
LÍQUIDA 
hab/ha     

COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO

COEFICIENTE DE 
APROVEITAMENTO 

POSSIBILIDADE

Z1 2,02 60 330 5 +1
Z2 2,71 60 330 4 +2
Z3 19,92 55 250 2 +2
Z4 40,91 53 200 2 +1
Z5 34,44 52 120 1 -

TOTAL 100,00
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4) Resultados Alcançados 
 
A Densidade Demográfica Média Urbana é calculada a cada Censo ou a cada contagem 

feita pelo IBGE constituiu-se no resultado da divisão da população pela área total em 

hectare e, a Densidade Demográfica Líquida é a divisão da população pela área 

residencial e mista.  

O Coeficiente de Aproveitamento (CA) foi proposto por Zona e conforme o resultado da 

combinação do Potencial de Ocupação (PO) com a Relevância (RA), distribuído na 

figura 8. Foram observadas e medidas as relações de eficiência econômico-financeiras 

e de adensamento populacional. 

Para determinar o coeficiente máximo de cada Zona Urbana, além das características 

de infraestrutura, também foram levados em consideração a performance de cada área 

com o seu Coeficiente Máximo de Aproveitamento. Seguem os seguintes resultados: 

Na área urbana de Campo Grande mais de 60% dos valores passiveis de arrecadação 

estão nas áreas com Coeficiente de Aproveitamento abaixo de 1 e 1 mais o CA 2, 

conforme Tabela 3;  

 
Tabela 02 – Arrecadação por Coeficiente de Aproveitamento 

 
Fonte: SEMADUR. Elaborado pela PLANURB. 

 
Gráfico 02 – Arrecadação por Coeficiente de Aproveitamento 
 

 
Fonte: SEMADUR. Elaborado pela PLANURB. 

Coeficiente de 
Aproveitamento

Soma de Valor do IPTU (REAL a 
preços de Junho 2016)

Percentual Total Imóveis Percentual Média 
IPTU/Imóvel

1 207.855.296,43                                                       37,57 135.965,00 35,49 1.528,74                   
2 177.530.606,07                                                       32,09 197.029,00 51,42 901,04                       
3 25.439.261,23                                                          4,60 4.085,00 1,07 6.227,48                   
4 34.374.737,93                                                          6,21 16.382,00 4,28 2.098,32                   
6 108.074.237,49                                                       19,53 29.682,00 7,75 3.641,07                   

Total Geral 553.274.139,14                                                       100 383.143 100

1,1556118000 Índice de Preço (IPCA IBGE)
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E os maiores valores médios de IPTU por imóvel estão nas áreas com CA 3 e CA 6, 

conforme gráfico 3; podendo entender que são mais eficientes economicamente a cada 

unidade produzida, pois além de otimizar o uso da infraestrutura urbana por estarem em 

uma área mais estruturada, possibilita uma arrecadação mais efetiva. 

 

Gráfico 03 – Arrecadação Individual por Coeficiente de Aproveitamento 
 

 
Fonte: SEMADUR. Elaborado pela PLANURB. 

 
Nas áreas onde são permitidos o CA6, os imóveis construídos acima de CA1 foram 

quase 15% do total e produziu quase 50% das inscrições imobiliárias passíveis de 

cobrança de IPTU, Gráfico 5; enquanto os construídos com CA6 e acima correspondeu 

a 1,01% do total e produziu quase 15% do total de inscrições passíveis de cobrança de 

IPTU, Gráfico 6. 

 
Gráfico 04 – Ocupação dos imóveis por CA, onde é permitido CA6. 
 

 
Fonte: SEMADUR. Elaborado pela PLANURB 

 

6,16%

79,82%

14,02% 1,01%

Territorial 0 Até 1 Acima de 1 6 ou mais

Ocupação em Área de 
Coeficiente de Aproveitamento 6
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Gráfico 05 – Efeito Multiplicador, onde é permitido CA6. 

 
Fonte: SEMADUR. Elaborado pela PLANURB. 

 
  
Gráfico 06 – Efeito Multiplicador, onde é permitido CA 6. 

 
Fonte: SEMADUR. Elaborado pela PLANURB. 

 
 

A efetividade do CA6 em relação ao CA4, medida nas áreas de permissão de 

Coeficiente máximo 6 é muito maior, tanto na produtividade (capacidade que o terreno 

tem para gerar o máximo de unidades imobiliárias permitidas) de inscrições imobiliárias, 

quanto no uso da infraestrutura, visto que o CA6 possui uma densidade líquida maior. 
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Tabela 03 – Medida de eficiência no comparativo dos CA4 e CA6, com possibilidade de 
chegar ao CA6. 

 
 

Após verificar a eficiência e efetividade entre os CA’s, concluiu-se que: 

 

1) o Coeficiente de Aproveitamento 6 – CA6 deveria não somente ser 

mantido, mas ampliado para toda a Macrozona de Adensamento 

Prioritário 1 – MZ1 - Z1 e Z2, porque permite uma maior Densidade 

Demográfica Média Urbana; a construção de empreendimentos 

residenciais, comerciais e de serviços; reduz o impacto da perda 

populacional; incrementa a arrecadação de IPTU, ISS, ITBI; otimiza, 

ainda, o uso da infraestrutura e dos serviços públicos disponíveis, 

aumentando a vitalidade desta região. 

 

2) o coeficiente na Macrozona 2 - Z3 e Z4 -, deveria ser aumentado de 

acordo com o seu Potencial de Ocupação, pois além de promover a 

ocupação dos vazios urbanos, aumentaria a Densidade Demográfica 

Média Urbana, otimizaria o uso da infraestrutura e dos serviços 

públicos disponíveis, permitindo um maior equilíbrio dos valores dos 

imóveis em relação as áreas que eram até então exclusivas à 

Macrozona 1. 

 
3) na Zona Urbana Z5 os coeficientes deveriam ser mantidos em CA1 

durante os próximos 10 anos, visto que um incentivo a ocupação neste 

momento, pode gerar aumento na demanda por equipamentos e 

serviços públicos e de infraestrutura que seriam insuficientes. 

 
4) a otimização do uso da infraestrutura urbana disponível através de um 

maior adensamento populacional, além de reduzir os custos com 

infraestrutura e melhorar a produtividade dos lotes, vai gerar uma 

economia para investir em infraestrutura urbana nas áreas em que são 

insuficientes, bem como melhorar as existentes. 

 

Constatamos, também, que é necessária prudência em relação a adoção de um 

Coeficiente de Aproveitamento 1, para toda a cidade, visto que: 

 

CA
ÁREA 

(hectare)
QD 

imóveis
        

 
   

 
   

   
   

   
4 40,84 hab/ha 62,33 hab/ha 779,07 24
6 35,49 hab/ha 106,43 hab/ha 904,49 84

Fonte: Cadastro Imóveis 2015 SEMADUR - Elaborado Planurb

Densidade 
DEMOGRÁFICA

Densidade 
LÍQUIDA

          
 

   
 

% imóveis geral 
acima de CA 1

% Inscriçoes geral 
acima de CA 1

2,97 22,32
14,02 49,46
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1) não se sabe de forma profunda os impactos financeiros, econômicos 

e demográficos na cidade de Campo Grande/MS, onde o perfil da 

cidade é de densidade antieconômica, diferente dos grandes centros 

urbanos do Brasil que possuem alto adensamento, inclusive 

ultrapassando a densidade desejada;  

 

2) embora em Campo Grande exista uma baixa Densidade Demográfica 

Média Urbana, verifica-se (Arruda 2016) em “Estudos de Densidade 

Urbana, Verticalização e Sustentabilidade em Campo Grande em 

2016” (página 65 a 68), uma evolução desta densidade. Porém, adotar 

a sugestão da Resolução Recomendada n. 148, de 7/6/2013 

(Conselho Nacional das Cidades) de CA=1 para toda a área urbana, 

traz o risco em se manter o mesmo comportamento de adensamento 

antieconômico e, ter uma população bem inferior daquela considerada 

adequada. Portanto, optou-se por manter a lógica de coeficientes de 

aproveitamento diferenciados nos termos do §2º do art. 28, da Lei 

Federal n. 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. 

 

Como resultado, poderemos avançar na construção da Campo Grande mais eficiente, 

justa e democrática, pois teremos a oportunidade de utilizar os instrumentos jurídicos e 

urbanísticos preconizados pela Lei Federal n. 10.257/2007, da seguinte forma: 

 

1) implantar a outorga onerosa do direito de construir de forma gradual  

para saber como será o comportamento ao longo dos anos, com o 

monitoramento das densidades propostas e desejáveis verificando 

sua evolução; 

2) possibilitar a outorga onerosa do direito de construir nas zonas com 

infraestrutura e serviços públicos disponíveis e estimular a realização 

de Operação Urbana Consorciada nas áreas com infraestrutura 

urbana insuficiente. 

3) aliar os coeficientes de aproveitamento diferenciados, nos termos do 

§2º do art. 28, da Lei Federal n. 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, 

aos demais instrumentos urbanísticos bem como ao monitoramento 

das densidades propostas, visando a solução dos problemas da 

cidade de forma planejada e responsável. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os municípios brasileiros conquistaram 

autonomia administrativa e de planejamento urbano, em especial, respeitadas as 

normas constitucionais, as leis federais e estaduais, afetas ao processo de 

desenvolvimento urbano.  

A autonomia política municipal diz respeito ao poder normativo próprio ou de 

autolegislação. Nesta, compreende, também, o poder de legislar sobre sua auto-

organização; “sobre assuntos de interesse local”; “suplementar a legislação federal e 

estadual no que couber”; “instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei”; “criar, organizar e suprimir Distritos, observada a 

legislação estadual”; “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano”; “promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual” (artigos 29 e 30, incisos I a IV, VIII 

e IX da Constituição da República). 

No tocante à legislação “sobre assuntos de interesse local”, a competência do Município 

se caracteriza pela predominância do interesse, e não pela exclusividade, porque não 

existe assunto municipal que não seja de interesse estadual ou nacional reflexo. 

Portanto, nas palavras de Hely Lopes Meirelles, “a diferença é de grau, e não de 

substância”. Meirelles cita, ainda, como exemplos típicos o trânsito, a saúde pública, os 

serviços públicos, o urbanismo, o poder de polícia, a regulamentação estatutária de seus 

servidores, a educação e a recreação dos munícipes 

  A mesma CF/1988 em seu artigo 182 determinou que os municípios com mais de 20 

mil habitantes tivessem a obrigação de aprovar na Câmara de Vereadores, o seu Plano 

Diretor. Anos depois esse artigo foi regulamentado e nasce o Estatuto da Cidade, Lei 

Federal n. 10.257/2001, que elencou o arcabouço das obrigações municipais, dos 

instrumentos e do processo de planejamento dos municípios. Nessa lei, o Coeficiente 

de Aproveitamento Básico não é tratado como Instrumento urbanístico do Estatuto, 

sendo, portanto, nominado e conceituado no item que cuida da Outorga Onerosa do 

Direito de Construir e no capítulo respectivo, diz:  

“Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de 

construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, 

mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.  

.... 
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§ 2º O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento 

básico único para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro 
da zona urbana.  

§ 3º O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos 

pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a 
infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área.” 

 
Anos depois, em 2013, o Conselho das Cidades, observando o quadro nacional das 

revisões dos Planos Diretores de cada um dos mais de 2 mil municípios com mais de 

20 mil habitantes, aprovou Resolução RECOMENDADA n. 148/2013, diz:  

 

“Art. 1º - Recomendar a adoção do Coeficiente de Aproveitamento 

Básico como princípio balizador da política fundiária urbana municipal, a ser utilizado 
por todos os municípios até 2015.” (grifamos a data de validade dessa Resolução, ou 

seja, ano de 2015, como recomendação técnica aos municípios visando uma 

renovação na política urbana nacional).  

  

O município de Campo Grande atento à legislação vigente, fez a leitura jurídica de que, 

na revisão de 2017,  essa Recomendação não teria sentido e mais do que isso, nossos 

estudos realizados apontavam caminho inverso, conforme se vê no Estudo Técnico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A simulação de um cenário na Z1. 
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A figura abaixo parte de uma situação real (figura A), para simular uma situação Proposta 

futura, Figura PF e FCB. 
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Figura A – Situação Atual – Cadastro 2017. 

 
Fonte: Semadur – Cadastro de Imóveis 2017 – Elaborado pela Planurb em 2017. 
 
 
 



ESTUDOS DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL     Página 51 de 58 
 

Figura PF – Situação Proposta Futura – Cadastro 2017. 

 
Fonte: Semadur – Cadastro de Imóveis 2017 – Elaborado pela Planurb em 2017. 
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Figura FCB – Situação Proposta com Coeficiente 1 – Cadastro 2017. 

 
Fonte: Semadur – Cadastro de Imóveis 2017 – Elaborado pela Planurb em 2017. 
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O Custo de Oportunidade é a relação entre a ocupação ou não da infraestrutura 

disponível. Este custo foi medido de acordo com a tabela de custos por habitação (figura 

8 e 9) a uma Densidade Demográfica (Densidade Bruta) de 30 habitantes por hectare =  

23.306 dólares (R$ 79.007,34) por unidade habitacional. 

A Proposta do novo Plano Diretor aponta para um futuro com a possibilidade de ao 

cobrar o IPTU progressivo no tempo, para que imóvel cumpra a sua função social, qual 

seria a possível decisão: 

 

A) Caso 1 – O Imóvel territorial na proposta futura teria a possibilidade 

de: 

a) Vender o terreno, com valor X% menor (devido a redução do CA6 

para CA5 e da não exclusividade de coeficiente), para quem tem maiores condições de 

empreender; 

b) Construir o C1; 

c) Construir o C5 ou C6 pagando a outorga de 1; 

 

B) Caso 2 – O Imóvel territorial na proposta futura teria a possibilidade 

de: 

a) Vender o terreno a um valor X% (devido a redução do índice), para 

quem tem maiores condições de empreender; 

b) Construir o C1; 

c) Construir acima de C1 ou CA6 pagando 5 de outorga. 

 
Nas duas opções aponta-se para um ganho, porém, no Caso 2, existe uma tendência 

de não maximizar o uso da infraestrutura.  

Na situação real, na Figura A, o uso do CA 6 no quesito IPTU é de R$ 182.338,63 ao 

ano e infraestrutura (custo de oportunidade) R$ 4.029.374,34. 

Na situação real, o do CA 1 no quesito IPTU é de R$ 22.731,25 ao ano e infraestrutura 

(custo de oportunidade) R$ 79.007,34. 

 
O objetivo do controle de densidades por Zonas Urbanas, não é tornar a cidade 

extremamente adensada porque é mais viável economicamente, mas equilibrar os 

custos utilizando os vazios urbanos de forma e a ocupação do solo urbano com 

infraestrutura de forma mais eficiente.  
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A simulação de um cenário na Z4. 
A figura abaixo parte de uma situação real (figura A), para simular uma situação Proposta 

futura, Figura PF e FCB. 
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Figura A – Situação Atual – Cadastro 2017. 

 
Fonte: Semadur – Cadastro de Imóveis 2017 – Elaborado pela Planurb em 2017. 

 
 



ESTUDOS DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO AMBIENTAL     Página 56 de 58 
 

 
 
Figura PF – Situação Proposta Futura – Cadastro 2017. 

 
Fonte: Semadur – Cadastro de Imóveis 2017 – Elaborado pela Planurb em 2017. 
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Figura FCB – Situação Proposta com Coeficiente 1 – Cadastro 2017. 

 
Fonte: Semadur – Cadastro de Imóveis 2017 – Elaborado pela Planurb em 2017. 
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Na situação real, na Figura A, nos dois casos em que são utilizados o CA1 o IPTU é de 

15 a 16 mil reais por ano e, a infraestrutura (custo de oportunidade) entre o valor básico 

de R$ 79,007,34 e R$ 1.501.139,46. 

Já o Terreno gera um IPTU relativamente igual aos edificados de R$ 15.664,60 (devido 

ter uma taxa de 3 a 3,5%) ao ano, porém uma infraestrutura (custo de oportunidade) 

negativo de -R$ 79.007,34. 

Neste caso, existe a possibilidade de ocupação do vazio urbano com maior eficiência 

no uso de infraestrutura se tomar a decisão de ocupar com um CA2 ou CA3. 
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