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TEMA 6
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental de Campo Grande (PDDUA):

Zonas Especiais



Cidade Democrática

Campo Grande - MS

É o processo pelo qual todos os segmentos têm a chance de
decidir sobre a melhor forma de utilizar cada parte do território
do município, de forma que todas as atividades e todos os
segmentos sociais que estão na cidade possam ter um lugar
bom para se desenvolver.

O Zoneamento do município nasce
do processo de participação popular.
A ocupação do espaço urbano deve
respeitar características especiais.



Zoneamento
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A cidade de Campo Grande está dividida em zonas. Isso significa
que cada pedaço de terra urbana possui destinação regulada por
lei para ordenar o crescimento da cidade dentro da capacidade
da sua infraestrutura.

O Zoneamento serve também para
reservar áreas de interesse para o
bem-estar da população, como de
interesse cultural, econômico,
ambiental e outros.
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Zona Especial de Proteção do 
Aeroporto (ZEPA)

Compreende as localidades nas proximidades do Aeroporto 
Internacional de Campo Grande, delimitadas pelas normas do Comando 

da Aeronáutica, no Plano Básico de Proteção de Aeródromos, Plano 
Básico de Zona de Ruídos e em condições topográficas favoráveis que 

permitam o desenvolvimento de atividades compatíveis com o 
funcionamento de aeroporto.

O Poder Executivo Municipal 
poderá alterá-la a qualquer tempo, 

para adequar às deliberações 
federais. 
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Zona Especial de Proteção do Aeroporto

Anexo 9
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Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)
São porções do território urbano, passíveis de serem utilizadas para 

programas públicos de regularização fundiária e produção de habitação 
de interesse social, de comunidades quilombolas e indígenas e de 

estoque de terras.

Existem duas categorias de ZEIS:

I) ZEIS 1

II) ZEIS 2
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ZEIS 1
São constituídas por áreas com ocupações irregulares consideradas 
consolidadas após 5 anos de ocupação, nas quais o Poder Executivo 

Municipal não esteja promovendo ações buscando a sua reintegração 
de posse, promoverá a regularização fundiária e urbanística.

Loteamento Jardim Sayonara - R.U. do Imbirussu

Loteamento Nova Esperança - R.U. do Anhanduizinho
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ZEIS 2
São constituídas de terrenos não edificados, imóveis subutilizados ou 

deteriorados, ou ainda, não utilizados destinados à implantação de 
programas habitacionais de interesse social e deverão ser urbanizados e 

dotados de equipamentos públicos.

Bairro Planalto - R.U. do Centro

Bairro Centro Oeste - R.U. do Anhanduizinho
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Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)
Os instrumentos jurídicos aplicáveis aos imóveis destinados à produção 

habitacional de interesse social na forma de ZEIS são:

I) Transferência do Direito de 
Construir

II) Direito de Preempção

III) Parcelamento, edificação e 
utilização compulsórios

IV) IPTU Progressivo

V) Desapropriação

VI) Operação Urbana 
Consorciada

VII) Outorga Onerosa do Direito 
de Construir
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Zona Especial de Interesse Social

Anexo 10
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Zona Especial de Interesse Urbanístico 
(ZEIU)

Compreende as glebas ou lotes não edificados, subutilizados ou não 
utilizados e destinadas a ocupação, utilização ou urbanização prioritária, 

através de projetos que atendam às necessidades urbanísticas e ou 
ambientais do local e da cidade, tais como:

I) conservação e qualificação ambiental

II) criação de espaços de lazer e 
convívio social

III) implantação de polos de 
reestruturação e desenvolvimento 

local

IV) implantação de equipamentos 
urbanos e comunitários

V) produção habitacional de interesse 
social
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Zona Especial de Interesse Urbanístico 
(ZEIU)

Os instrumentos jurídicos aplicáveis aos imóveis identificados como 
ZEIU são: Direito de Preempção, Operação Urbana Consorciada e 

Outorga Onerosa do Direito de Construir.

Área localizada na R.U. do Centro

Área localizada na R.U. do Anhanduizinho
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Zona Especial de Interesse Urbanístico

Anexo 11
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Zona Especial de Interesse Cultural 
(ZEIC)

É constituída por áreas, edifícios ou espaços urbanos e rurais, que 
apresentam ocorrência de Patrimônio Cultural e devem ser preservados 

visando evitar a perda ou o desaparecimento de suas características.

Patrimônio Cultural: são todos os bens de natureza 
material ou imaterial de importância reconhecida que 

fazem parte e formam a identidade histórica de 
diferentes grupos sociais.
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ZEIC 1
Constituída por imóveis, ou conjunto de imóveis, urbanos ou rurais, 

monumentos ou áreas tombados por legislação municipal, estadual ou 
federal, ou ainda, conjunto de imóveis em sítios históricos e seu 
entorno, destinados à preservação, restauração, recuperação e 

manutenção do patrimônio cultural.

Mercado Municipal Antônio Valente Edifício José Abrão - Antigo Hotel Americano
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ZEIC 1

Loja Maçônica Estrela do Sul

Escola Municipal Isauro Bento Nogueira
Distrito de Anhanduí

Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado Monumento Símbolo da UFMS

Sítio Histórico da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil
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Zona Especial de Interesse Cultural 1

Anexo 12.1
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Zona Especial de Interesse Cultural 1

Anexo 12.1B
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ZEIC 2
Constituída por imóveis, ou conjunto de imóveis, isolados ou dentro de 

um conjunto arquitetônico, urbanístico ou paisagístico que possuem 
valor histórico e ou arquitetônico relevantes para os movimentos 
nacionais de arquitetura de Campo Grande - ecletismo, art déco, 

modernismo, relevantes para a memória e identidade local, regional e 
nacional; constituindo exemplares únicos ou um grupo construído em 

sua época e com condições de restauração, os quais precisam de 
incentivos para montar o poliedro cultural da cidade.
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ZEIC 2

Igreja São Francisco de Assis

Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho

Residência projetada pelo arquiteto Vilanova Artigas
Avenida Afonso Pena, 3026 - Centro

Clube Surian

Colégio Nossa Senhora Auxiliadora
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Zona Especial de Interesse Cultural 2

Anexo 12.2
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ZEIC 3
Constituída por área ou conjunto de imóveis, ou ainda, conjuntos 

arquitetônicos, urbanísticos ou paisagísticos, caracterizados por sua 
qualidade histórica para a cidade.

Parque dos Poderes

Hospital São Julião



Campo Grande - MS

ZEIC 3

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Quartel General da 9ª Região Militar
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Zona Especial de Interesse Cultural 3

Anexo 12.3
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ZEIC 4
Constituída por espaços que se destinam ao resgate e à preservação 

da memória coletiva dos lugares onde ocorreram fatos de valor 
histórico ou legendário, ou onde acontecem atividades que incorporem 

valores intangíveis materializados no espaço, constituindo-se em 
patrimônio imaterial.

Praça do Preto Velho Praça República da Bolívia
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Zona Especial de Interesse Cultural 4

Anexo 12.4
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Zona Especial de Interesse Cultural 
(ZEIC)

Os imóveis públicos e privados, constantes das ZEIC’s 1, 2 e 3 são 
protegidos e não podem ser demolidos ou reformados sem que antes o 

proprietário requeira uma Guia de Diretrizes de Restauro.

Os proprietários de imóveis que, eventualmente, não se 
encontram listados no Anexo 12.2, poderão solicitar sua 

inclusão mediante análise técnica e comprovação do seu 
valor histórico e/ou arquitetônico para a obtenção dos 

incentivos previstos.
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Zona Especial de Interesse Cultural 
(ZEIC)

Os imóveis ou conjunto de imóveis, urbanos e rurais, listados nas ZEIC’s
1, 2 e 3 deverão ter sua área de entorno definida em legislação 

específica, ouvido o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio 
Histórico de Campo Grande.

Os instrumentos jurídicos aplicáveis aos imóveis localizados 
nas ZEIC’s 1, 2 e 3 são: Transferência do Direito de Construir, 
Direito de Preempção, Parcelamento, edificação e utilização 

compulsória e Desapropriação.
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Zona Especial de Interesse Econômico 
(ZEIE)

Compreende as glebas ou lotes localizados em porções do território 
urbano destinadas as atividades econômicas de grande porte e uso 

especial.

ZEIE 1: Polo Empresarial Sul

ZEIE 2: Terminal Intermodal de Cargas

ZEIE 3: Polo Empresarial dos Reciclados Dom Antônio Barbosa

ZEIE 4: Núcleo Industrial Indubrasil

ZEIE 5: Polo Empresarial Oeste

ZEIE 6: Polo Empresarial Miguel Letteriello (Norte)

ZEIE 7: Polo Empresarial de Reciclados Nova Lima
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Zona Especial de Interesse Econômico

Anexo 13
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Zona Especial de Interesse Ambiental 
(ZEIA)

São porções do território que apresentam características naturais, 
culturais ou paisagísticas relevantes para a preservação de ecossistemas 

importantes e manutenção da biodiversidade.

Preservação: série de ações cujo objetivo é garantir a integridade e a 
perenidade dos bens ambientais e culturais.
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ZEIA 1
São as áreas de preservação permanente protegidas, cobertas ou não 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade pedológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo 
e melhorar a qualidade de vida da população.

ZEIA 1 localizada na R.U. do Segredo ZEIA 1 localizada na R.U. do Bandeira
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ZEIA 2
Formada por áreas dotadas de remanescentes de vegetação, 

destinadas à proteção e conservação, podendo ser utilizada para 
edificação e parcelamento.

ZEIA 2 localizada na R.U. do Prosa

ZEIA 2 localizada na R.U. do Prosa
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ZEIA 3
Formada por partes do território com características naturais 

relevantes, onde a proteção da natureza é o principal objetivo, são 
legalmente protegidas, e as atividades de uso são restritas de modo a 

proporcionar a sua conservação.

ZEIA 3 localizada na R.U. do AnhanduizinhoZEIA 3 localizada na R.U. do Segredo
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ZEIA 4
É constituída pelas áreas da Bacia do Córrego Lajeado onde o processo 
de uso e ocupação do solo deve ser controlado a partir de critérios de 

desenvolvimento sustentável que priorizem a conservação
de potenciais hídricos e 

permitam o desenvolvimento 
de atividades que não 

comprometam a preservação 
e conservação do ambiente 

natural existente, em 
conformidade com o 

respectivo Plano de Manejo.
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ZEIA 5
É a área onde se localiza o Complexo Administrativo do Parque dos 

Poderes, para a qual deverão ser estabelecidos procedimentos próprios 
de uso e ocupação do solo, conforme dispuser legislação estadual 

vigente específica, em conformidade com as disposições contidas na 
legislação local vigente.
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Zonas de Centralidades (ZC)

São porções da área urbana destinadas à promoção de atividades 
típicas de áreas centrais ou de subcentros regionais ou de bairros, em 
que se pretende incentivar usos diversificados e produção habitacional.

São 7 Zonas de Centralidade: Júlio de Castilho, Tamandaré, Coronel 
Antonino, Cidade Jardim, Guaicurus, Morenão e Aero Rancho.

Os instrumentos jurídicos aplicáveis aos imóveis localizados nas ZC 
são: Outorga Onerosa do Direito de Construir, Direito de Preempção, 

Parcelamento, edificação e utilização compulsória, Desapropriação, 
Operação Urbana Consorciada e Outorga Onerosa de Alteração do 

Uso do Solo.
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Eixos de Adensamento

Foram instituídos os Eixos de Adensamento 1, 2 e 3, os quais 
induzirão o adensamento, a diversificação do uso do solo e as 

centralidades.

Em até 10 anos, o Poder Executivo Municipal implantará, em cada 
uma das regiões urbanas, com exceção da Região Urbana do 

Centro, Administrações Regionais (AR).

As sedes das Administrações Regionais serão implantadas, 
preferencialmente, em áreas incluídas nas ZC.
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Zonas de Centralidades e Eixos de Adensamento

Anexo 14
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OBRIGADA!


