
 
 

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO 



Vazios Urbanos em Campo Grande: um resumo 
 
 

A discussão dos vazios urbanos em Campo Grande não é recente. O Plano 
Diretor da cidade de 1968, elaborado pela empresa Hidroservice Engenharia, já 
mapeava os locais de uma cidade com menos de 250 mil habitantes na época e 
apontava a necessidade de planejar o solo para a sua ocupação futura. 

Anos depois, em 1977, o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, ao estudar a 
cidade e o seu modelo de ocupação, indicava que os fundos de vale, áreas vazias 
deixadas às margens dos diversos córregos da cidade, devessem ter um controle de 
uso para atividades de recreação e lazer e com isso, preservar para o futuro. 

Em 1987 quando o PLANURB elaborou a Lei de Ordenamento de Uso e de 
Ocupação do Solo urbano de Campo Grande, procedeu a levantamento inédito de uso 
do solo e percebeu os vazios existentes no interior do perímetro urbano e, ao calcular 
a população para o ano 2000, indicava que nem todos os vazios deveriam ser 
ocupados, visto a necessidade de reservar áreas estratégicas para a cidade no futuro. 

A questão da ocupação socialmente responsável dos vazios urbanos entrou 
fortemente na agenda política da administração das cidades brasileiras com a 
Constituição de 1988 e, mais importante, com o Estatuto da Cidade, em 2001. No 
entanto, muita coisa mudou nas cidades brasileiras entre as primeiras propostas, na 
década de 1970, e as possibilidades concretas de intervenção que se desenham hoje.  

Nesse sentido, cabem algumas reflexões, mais como propostas para uma 
agenda de estudos e de pesquisa que possam orientar os atores sociais nas suas ações. 
Em primeiro lugar, em muitas cidades já não parece ser realidade a ideia, vigente nos 
anos 1970, de vastas extensões de terra infraestruturada e desocupada à espera da 
valorização. Nossas cidades são hoje mais densas e compactas do que eram nos anos 
1970, com a redução do ritmo da expansão periférica e com o aproveitamento de 
oportunidades de valorização que abertas pelo deslocamento das fronteiras da 
atuação do capital imobiliário em relação aos mercados de comércio, serviços e 
residências de média e alta renda. 

Neste segmento, é hoje mais importante do que nunca que se qualifiquem os 
terrenos vazios em Campo Grande, em função da sua situação real de disponibilidade 
jurídica e de possibilidades físicas para ocupação. 

Uma boa parte destes vazios, por exemplo, pode ser formadas por lotes de 
pequenas dimensões, de pequenos proprietários (de renda baixa ou média baixa) que, 
além de serem pouco adequados para pensarmos uma ampliação efetiva da oferta de 
moradias, não se constituem exatamente como imóveis para especulação, mas como 
patrimônio de camadas populares ou de camadas médias empobrecidas, de defesa do 
capital contra a inflação. Existem ainda muitas áreas com problemas de titularidade 
jurídicos ou submetidos a regimes institucionais específicos e, portanto, inadequadas 
para ocupação. 

Há que se considerar ainda, nas propostas de ocupação de vazios, que muitos 
bairros não estão com níveis altos de densidade, o que dá aos vazios existentes um 
papel importante na manutenção da qualidade de vida local. 



 
Conceituação  
 

A expressão “vazio urbano” começou a figurar como um elemento instigante 
no contexto da vida urbana a partir de meados do século XIX, como consequência pós-
industrial, quando as cidades atingem dimensões metropolitanas em razão do 
crescimento tanto físico quanto populacional, decorrente do êxodo rural (BORDE, 
2006).  

Partindo da questão etimológica, vazio vem do latim vacivus, palavra que 
significa desocupado, vago, desprovido, sem nada (CUNHA, 2010). Para Nuno Portas 
(2000), vazio urbano é uma expressão ambígua, “até porque a terra pode não estar 
literalmente vazia, mas encontrar-se simplesmente desvalorizada com potencialidade 
de reutilização para outros destinos, mais ou menos cheios”. Segundo Magalhães 
(2005), o conceito de vazio urbano é bastante amplo, envolvendo termos como 
terrenos vagos, terras especulativas, terras devolutas, terrenos subaproveitados, 
relacionando-se com a propriedade urbana, regular ou irregular, ao tamanho e à 
localização. 

Villaça (1983) utilizou a definição de vazio urbano como uma grande extensão 
de área urbana equipada ou semi-equipada, com quantidade significativa de glebas ou 
lotes vagos. Atualmente esse conceito se expandiu, pois surgiram diversas tipologias 
de vazios urbanos em estudos variados. 

Vazio urbano para fins deste trabalho é qualquer área privada, desocupada ou 
subocupada (ocupação menor que 25% de sua área), localizada no interior do 
perímetro urbano, independente de possuir, ou não, infraestrutura e serviços públicos. 
As demais áreas vazias públicas foram classificadas como espaços livres ou áreas de 
domínio público, conforme gráfico da Fig. 17. 

 
 

 
Figura 1 - Definição de Vazios Urbanos para a pesquisa em esquema de definição 

Fonte: Os Vazios Urbanos na Cidade de Campo Grande 



Tipologias Utilizadas 
Para categorizar as diversas tipologias dos vazios urbanos foram utilizados 

arquivos disponíveis e atualizados pelo PLANURB, sendo que as imagens aéreas são 
datadas de dezembro de 2013, resultando em uma base de dados relativa a ocupação 
do solo neste período. A estrutura ficou tipificada como descrita abaixo: 

 

Área Mínima das propriedades 
Foram considerados alguns critérios, dentre eles, uma área mínima, variável de 

acordo com a zona de uso onde a propriedade encontrava-se, de acordo com o 
disposto na Lei Complementar nº 211/2012 – ZONEAMENTO, da seguinte forma: 

a. Região Urbana do Centro: todas as propriedades privadas e públicas 
desocupadas ou com ocupação de até 25% (dadas as exceções aplicáveis); 

b. Z8, Z9, Z10 = qualquer espaço desocupado ou com ocupação de até 25% (dadas 
as exceções aplicáveis); 

c. Z7: Área mínima = 1000 m² (equiv. a 4 Lotes mínimos de 250 m²); 
d. Z2, Z3, Z4 e Z5: área mínima de 1.440,00 m² (equivalente a 4 Lotes mínimos de 

360,00 m²); 
e. Z6: Área mínima = 2.000,00 m² (equivalentes a 4 Lotes mínimos de 500 m²); 
f. Z1: Área mínima igual ao lote mínimo da zona que é de 5.000,00 m². 

 
4.3.2. Critérios para classificação 

Os critérios utilizados na pesquisa variaram de acordo com os parcelamentos 
existentes e o Mapa de Zoneamento atualizado (Lei de Uso e Ocupação do Solo). Assim 
os vazios podem ser considerados Vazios de Parcelamentos ou Vazios de Unidades Não 
Parceladas (UNP). 

Dentro destas subdivisões é necessário entender a situação do vazio urbano, 
separando em: a) Unidade não parcelada não ocupada (UNP_N); b) U Unidade não 
parcelada sub-ocupada (UNP_SUB); c) Lote Comum (L); d) Lote Especial não 
ocupado(LE_N) e e) Lote Especial sub-ocupado (LE_SUB). Por fim seu domínio [Público 
ou Particular (inclui as classificações “entidades” e “religioso”)]. 
Cada unidade é identificada através da tabela, sua situação atual diante da legislação 
urbanística desta cidade conforme a seguir: 

 
Figura 2 – Critérios para classificação das áreas 

 



Vazios Urbanos em Campo Grande: Dados Gerais  
 

 
 
Analisando os 793 parcelamentos dos 74 bairros das sete regiões urbanas de 

Campo Grande, o trabalho identificou um expressivo número de áreas privadas com 
nenhuma ocupação, ou seja, um quarto de todo o perímetro urbano da cidade, algo 
em torno de 25,74 % que correspondem a 9.241,61 hectares que, somados aos mais 
de 4,246 hectares que tinham ocupação de até 25%, totalizam 13.488,46 hectares, ou 
seja, 37,57% do perímetro urbano são de áreas privadas consideradas vazios urbanos.  

Já as áreas de domínio público somam 1.701,08 hectares (4,74%) e outros 
2.785,36 hectares (7,76%) de espaços livres que totalizam 12,50% ou 4.486,44 
hectares. Se totalizarmos as áreas privadas com ocupação de até 25% com as áreas de 
domínio público e os espaços livres temos algo em torno de mais de 50% do perímetro 
envolvido com uma pequena ocupação territorial, conforme a Tabela 1.  

 
 

TABELA 1 - VAZIOS URBANOS EM CAMPO GRANDE  
TOTAL DA CIDADE 
 

CIDADE DE 
CAMPO 
GRANDE 

PERÍMETRO 
URBANO 

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  

ÁREAS (ha) 
Em % 

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% 

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 
 

  
 

O que é mais significativo nessa Tabela 1 são as áreas privadas com taxa 
de ocupação de 0%. Esses 9.241,61 hectares, conforme Fig. 39 estão localizados 
em sua maioria expressiva, nas bordas do perímetro urbano, e constitui uma 
área maior do que todas as sete regiões urbanas: mais de 4 vezes o tamanho da 
região do Centro e mais de duas vezes a dimensão da região do Segredo.  
Essas áreas privadas vazias, sem uso, constituem enorme estoque de terra 

urbana disponível para a urbanização futura, seja de novos parcelamentos, 
condomínios, ou até de novos empreendimentos habitacionais ou ainda áreas 
destinadas a parques, praças, urbanizações integradas ou serem necessárias para a 
drenagem urbana futura. De qualquer forma, esse estoque precisa ser mais estudado 
com o fim de identificar suas condições econômicas e urbanísticas. Grande parte 
dessas glebas e áreas está nas Zonas Z1, Z2 e Z6, com baixos coeficientes de 
aproveitamento.  

 



 
Figura 39 - Porcentagem de áreas sem edificação – Taxa de Ocupação 0% (25,74%) 

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 
 
 

Como podemos observar nos mapas das Fig. 39 a 41, os vazios urbanos estão 
muito localizados nas bordas do perímetro urbano, em lotes, áreas e glebas muito 
distantes da urbanização e dos centros de emprego e, do ponto de vista do 
zoneamento em vigor, as suas localizações, em sua maioria, vincula-se às zonas de uso 
Z1, Z2, Z5 e Z6, especialmente. Essas são zonas de uso com baixo poder de ocupação e 
restrições de usos diversos e pouco atraentes nos coeficientes urbanísticos e indicam 
um estoque de áreas para o futuro da urbanização da cidade, muito embora com 
enorme pressão da própria urbanização em curso na cidade.  

Essas zonas correspondem às antigas Zonas de Transição (ZT) da Lei municipal 
n. 2.567/1988, que foram criadas como áreas de estoque da urbanização futura. 
Distantes da urbanização e desprovidas de infraestrutura, essas áreas assistiram, nos 
últimos 30 anos, a urbanização chegar bem próxima delas e com isso, há uma enorme 
capacidade de uso das mesmas em curto espaço de tempo e que dependem da 
capacidade de investimento do mercado imobiliário e das normas dos planos da 
cidade para elas. 

 



 
Figura 40 - Porcentagem de Vazios Urbanos (37,57%) 

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 
 
 
 

TABELA 2 - VAZIOS URBANOS EM CAMPO GRANDE 
TIPOLOGIA DE LOTES CAMPO GRANDE TOTAL E REGIÃO URBANA  

TIPOLOGIA DE 
VAZIOS URBANOS 

LOTES 
COMUNS 

(NÃO 
OCUPADOS) 

(ha) 

LOTES 
ESPECIAIS 

NÃO 
OCUPADOS 

(ha) 

LOTES 
ESPECIAIS 

SUB-OCUP. 
(ha) 

UNID. NÃO 
PARCELADAS 
NÃO OCUP. 

(ha) 

UNID. NÃO 
PARCELADAS 
SUB-OCUP. 

(ha) 

(TAXA DE 
OCUPAÇÃO) 

(T.O. = 0) (T.O. = 0) 
(0 < T.O. ≤ 

25%) 
(T.O. = 0) 

(0 < T.O. ≤ 
25%) 

PERÍMETRO 
URBANO 

2.453,22 881,67 726,57 5.906,72 3.520,28 

6,83% 2,46% 2,02% 16,45% 9,80% 

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 

  
A Tabela 2 nos mostra outra radiografia dos vazios urbanos, agora por meio da 

tipologia dos lotes e das unidades não parceladas (glebas). O estoque de lotes não 
ocupados –sejam eles comuns ou especiais - somam-se mais de 3.334 hectares e 



correspondem a mais de 9,2% do perímetro da cidade. Se considerarmos o lote médio 
com 360,00 m2 de área (essa é a dimensão do lote de Campo Grande que mais foi 
produzido nos últimos 70 anos), teremos mais de 92 mil lotes vagos na cidade.  

Já as unidades não parceladas totalizam 5.906,72 hectares ou 16,45% do 
perímetro urbano e, quando colocadas no processo de urbanização pela tipologia 
parcelamento de gleba, são suficientes para produzir mais de 200 mil lotes.  
 O total de lotes e unidades não parceladas existentes em Campo Grande é de 
13.488,56 hectares, que correspondem a 37,57% do total do perímetro urbano. Esse 
estoque de propriedades privadas, existentes na cidade, é importante indicador de 
elaboração de diversos projetos e ações públicas, que podem contemplar o 
planejamento urbano. 
 Fundamentais para o desenvolvimento urbano futuro, essas áreas – lotes e 
glebas -, sinalizam e evidenciam a necessidade de cuidados e acompanhamento de sua 
urbanização. Por um lado pela quantidade: mais de 1/3 do perímetro de Campo 
Grande com nenhum ou pouco uso, para qualquer finalidade. Por outro lado, os custos 
da urbanização social podem ser minimizados com algumas definições estratégicas de 
ocupação, sejam com equipamentos sociais ou de lazer ou ainda de infraestrutura. 
 Essas áreas interessam ser estudadas com a finalidade de proteção e 
desenvolvimento, olhando para o futuro de Campo Grande e sua evolução. 
 

 
Figura 41 – Áreas pouco ocupadas- Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 



 
Figura 42 – Áreas subocupadas 

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 

 
 
TABELA 3 - VAZIOS URBANOS EM CAMPO GRANDE 
TIPOLOGIA DOS ESPAÇOS LIVRES TOTAL  
 
 

TIPOLOGIA 
ESPAÇOS LIVRES 

PRAÇAS 
(ha) 

PARQUES 
(ha) 

CANTEIROS 
(ha) 

TERMINAIS 
E LEITOS 
FERROV. 

(ha) 

ÁREAS 
MILITARES 

(ha) 

OUTROS 
(ha) 

(TAXA DE 
OCUPAÇÃO) 

(0 ≤ T.O. ≤ 
25%) 

(0 ≤ T.O. ≤ 
25%) 

(0 ≤ T.O. ≤ 
25%) 

(0 ≤ T.O. ≤ 
25%) 

(0 ≤ T.O. ≤ 
25%) 

(0 ≤ T.O. ≤ 
25%) 

PERÍMETRO 
URBANO 

 150,46 793,87 265,05 599,68 845,62 130,67 

0,42% 2,21% 0,74% 1,67% 2,36% 0,36% 

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 
 

 Já a Tabela 3 nos apresenta outros dados sobre o detalhamento do uso dos 
espaços livres, conforme metodologia do trabalho. Ao todo, como vimos, a cidade tem 



2.785,33 hectares e, de acordo com a tabela supra, estão divididos assim: 150,46 
hectares de praças que correspondem a 0,42% do total da cidade e 5,38% do total dos 
espaços livres; 793,87 hectares de parques, ou seja, 2,21% do total da cidade e 28,47% 
do total dos espaços livres; 265,05 hectares de canteiros de avenidas que 
correspondem a 0,74% de todo o perímetro e 9,51 % do total dos espaços livres; 
599,68 hectares de áreas de terminais e leitos ferroviários, ou seja 1,67% do total e 
outros 845,62 hectares de áreas militares que somam 2,36% do total das áreas da 
cidade, em suma.  
 Se somarmos as três primeiras categorias, teremos um olhar sobre o estoque 
de áreas públicas destinadas ao lazer ativo e passivo. Elas não são o total desse campo 
de discussão mas nos remete a uma forma de ver os dados. Elas somam 1.208 hectares 
que, divididos pela população da cidade em 2014 (época dos dados da pesquisa), nos 
dava 14,32m2 de área verde organizada por habitante quando a ONU indica 15,00 m2 
de áreas verdes por habitante.  
 Já as áreas militares, fazem parte da história e da cultura da cidade e estão 
presentes no território urbano desde o começo do século XX e são e foram 
importantes para o desenvolvimento de Campo Grande e sozinhas, somam mais de 
845 hectares, utilizadas pelas forças militares do Exército, da Aeronáutica e das policias 
civil, militar e federal.  
 
 
TABELA 4 - VAZIOS URBANOS EM CAMPO GRANDE 
TIPOLOGIA DAS ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO TOTAL 
 

TIPOLOGIA ÁREAS DE DOMÍNIO 
PÚBLICO 

ADP NÃO OCUPADAS (ha) ADP SUBOCUPADAS (ha) 

(TAXA DE OCUPAÇÃO) (T.O. = 0) (0 < T.O. ≤ 25%) 

PERÍMETRO DA ÁREA (ha) 
Percentual 

868,92 832,16 

2,42% 2,32% 

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 

 
Por fim a Tabela 4, que nos demonstra o total e o estoque de áreas de domínio 

público municipal. Sem nenhuma ocupação (0%), eram 868,92 hectares ou 2,42% do 
total das áreas da cidade e ainda havia outros 832,16 hectares com uma subocupação 
de menos de 25% da área, que somam 2,32% do perímetro.  

Essas são áreas públicas de enorme interesse para o futuro da urbanização e 
que devem ser preservadas e quando utilizadas que sejam para benefício coletivo, da 
comunidade, com obras de equipamentos sociais e comunitários e equipamentos de 
lazer e recreação ativos e passivos.  
 Já as áreas de domínio público com alguma ocupação de 0 a 25%, são 
consideradas pelo trabalho como subocupadas, constituem uma categoria de áreas 
que, embora tenham algum uso, possuem espaço físico seja para ampliar as atividades 
existentes, ou seja, para incorporar outras atividades sociais no mesmo terreno.  



 De qualquer forma, elas somam 1.701,08 hectares somadas, constituindo 
4,74% de todo o perímetro urbano, disponíveis no estoque da municipalidade para 
construção de equipamentos sociais e comunitários, obras de infraestrutura e de 
recreação e lazer, voltados para a cidade do futuro. 
 Essas áreas de domínio público existentes no levantamento deveriam receber 
do Poder Público, atenção especial, no que tange a desafetações, doações para o setor 
público estadual e federal ou mesmo para a realização de parcerias. Elas são 
estratégicas para o desenvolvimento urbano. 
 

 
Figura 43 -  Áreas de Domínio Público e Espaços Livres (12,50%) 

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 

 
 

 Vazios Urbanos em Campo Grande: Dados das Regiões Urbanas 
 

 Apresentamos agora, as Tabelas de 5 a 8, com os mesmos dados apresentados 
para a cidade só que, dessa vez, para as regiões urbanas de Campo Grande. Das sete 
regiões urbanas, a mais vazia de todas, levando em conta o critério de taxa de 
ocupação de até 25%, é a região urbana do Bandeira com 47,71% do total e mais de 



3.105 hectares, conforme demonstra a Tabela 5. Ao passo que, a região mais vazia do 
ponto de vista urbano, só que com áreas sem nenhuma ocupação, é a região urbana 
do Imbirussu, com 38,74 % e mais de 2.224 hectares livres para novos 
empreendimentos, sejam públicos ou privados. Já a região com menor percentual de 
vazios total é o Centro, com 10,36% mas ainda restam 129 hectares sem nenhuma 
ocupação, na região com a melhor qualidade da infraestrutura disponível. 
 
 
 
TABELA 5 - VAZIOS URBANOS EM CAMPO GRANDE  POR REGIÃO URBANA 

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% 

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 

  
 
 
Se levarmos em conta os dados da Tabela 5 para os espaços livres e para as 

áreas de domínio público, o quadro se altera e aponta que a região do Lagoa possui o 
maior estoque de espaços livres, como 22,88%, explicado por conta das áreas militares 



ali existentes, enquanto as áreas de domínio público do Anhanduizinho com 600 
hectares e 9,21% do total, é o maior estoque de todas as regiões. 
 
 
TABELA 6 - VAZIOS URBANOS EM CAMPO GRANDE  
TIPOLOGIA DE LOTES TOTAL E POR REGIÃO URBANA  
 

TIPOLOGIA DE 
VAZIOS URBANOS 

LOTES 
COMUNS 

(NÃO 
OCUPADOS) 

(ha) 

LOTES 
ESPECIAIS NÃO 

OCUPADOS 
(ha) 

LOTES 
ESPECIAIS 

SUB-OCUP. 
(ha) 

UNID. NÃO 
PARCELADAS 
NÃO OCUP. 

(ha) 

UNID. NÃO 
PARCELADAS 
SUB-OCUP. 

(ha) 

(TAXA DE 
OCUPAÇÃO) 

(T.O. = 0) (T.O. = 0) 
(0 < T.O. ≤ 

25%) 
(T.O. = 0) 

(0 < T.O. ≤ 
25%) 

PERÍMETRO 
URBANO 

2.453,22 881,67 726,57 5.906,72 3.520,28 

6,83% 2,46% 2,02% 16,45% 9,80% 

REGIÃO 
ANHANDUIZINHO 

194,21 111,15 80,46 1.069,50 648,64 

2,98% 1,71% 1,23% 16,41% 9,95% 

REGIÃO BANDEIRA 
496,24 125,55 108,14 1.460,94 915,01 

7,62% 1,93% 1,66% 22,44% 14,06% 

REGIÃO CENTRO 
64,89 35,51 51,02 28,73 28,18 

3,23% 1,77% 2,54% 1,43% 1,40% 

REGIÃO 
IMBIRUSSU 

215,97 296,41 52,94 1711,83 307,87 

3,76% 5,16% 0,92% 29,81% 5,36% 

REGIÃO LAGOA 
143,69 58,57 84,59 774,07 466,23 

2,84% 1,16% 1,67% 15,30% 9,21% 

REGIÃO PROSA 
1.081,53 225,30 316,60 274,57 136,54 

19,45% 4,05% 5,69% 4,94% 2,46% 

REGIÃO SEGREDO 
256,69 29,18 32,81 587,08 1.017,80 

5,70% 0,65% 0,73% 13,04% 22,60% 

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 

 

 Com relação aos lotes ocupados ou subocupados e as glebas, a Tabela 6 nos 
mostra a região do Prosa com mais de 1.080 hectares de áreas de lotes sem uso, ou 
seja, 19,45% do perímetro da região (um indicador de estoque de terra para uso 
futuro) e, no quesito unidades não parceladas (glebas), o Imbirussu tem quase um 
terço (29,81%) da região com essa categoria, com 1.711,83 hectares.  
 No quesito “finalidades dos espaços livres” ou tipologia dos mesmos, as regiões 
sinalizam algumas importantes análises. O total de áreas reservadas para praças, varia 
de 0,12% no Anhanduizinho até 1,09% no Prosa e a média é de 0,51%. Já os parques, 
são áreas maiores, constituídas por Decreto ou por Lei e que somam valores diferentes 



e constituem percentuais diferentes: de 0,00% no Lagoa, até 6,29% no Prosa, com o 
próprio Parque do Prosa da região, tendo enorme peso nesse indicador. Por fim as 
áreas militares se concentram na região do Lagoa, com quase 500 hectares, conforme 
a Tabela 7. 
 
TABELA 7 - VAZIOS URBANOS EM CAMPO GRANDE 
TIPOLOGIA DOS ESPAÇOS LIVRES TOTAL E POR REGIÃO URBANA  
 

TIPOLOGIA 
ESPAÇOS LIVRES 

PRAÇAS (ha) 
PARQUES 

(ha) 
CANTEIROS 

(ha) 

TERMINAIS 
E LEITOS 
FERROV. 

(ha) 

ÁREAS 
MILITARES 

(ha) 

OUTROS 
(ha) 

(TAXA DE 
OCUPAÇÃO) 

(0 ≤ T.O. ≤ 
25%) 

(0 ≤ T.O. ≤ 
25%) 

(0 ≤ T.O. ≤ 
25%) 

(0 ≤ T.O. ≤ 
25%) 

(0 ≤ T.O. ≤ 
25%) 

(0 ≤ T.O. ≤ 
25%) 

PERÍMETRO 
URBANO 

153,01  793,87 265,05 599,68 845,62 130,67 

0,42% 2,21% 0,74% 1,67% 2,36% 0,36% 

REGIÃO 
ANHANDUIZINHO 

7,84 47,35 72,53 0,00 0,00 68,17 

0,12% 0,73% 1,11% 0,00% 0,00% 1,05% 

REGIÃO BANDEIRA 
21,29 79,34 32,97 18,61 0,00 2,49 

0,33% 1,22% 0,51% 0,29% 0,00% 0,04% 

REGIÃO CENTRO 
15,06 24,01 20,51 0,00 12,31 4,63 

0,75% 1,19% 1,02% 0,00% 0,61% 0,23% 

REGIÃO 
IMBIRUSSU 

19,30 80,65 28,65 2,07 337,08 28,79 

0,34% 1,40% 0,50% 0,04% 5,87% 0,50% 

REGIÃO LAGOA 
14,19 0,00 68,16 578,99 496,23 0,00 

0,28% 0,00% 1,35% 11,44% 9,81% 0,00% 

REGIÃO PROSA 
60,45 349,52 34,74 0,00 0,00 14,52 

1,09% 6,29% 0,62% 0,00% 0,00% 0,26% 

REGIÃO SEGREDO 
12,33 213,00 7,48 0,00 0,00 12,07 

0,27% 4,73% 0,17% 0,00% 0,00% 0,27% 

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 

 

 
 A Tabela 8, finalmente, indica os percentuais das áreas de domínio público 
segundo duas tipologias apenas: sem uso e com algum uso de até 25%. Apesar da 
urbanização quase completa no Centro, ainda há 7,79 hectares de área para uma 
finalidade específica de construção de equipamentos sociais ou de lazer e cultura. 
Enquanto isso, na região do Anhanduizinho, temos ainda 233 hectares de áreas 
públicas sem uso, caracterizando enorme potencial futuro, para novos equipamentos, 
na região de mais intensa quantidade de pessoas residindo. 



TABELA 8 - VAZIOS URBANOS EM CAMPO GRANDE 
TIPOLOGIA DAS ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO TOTAL E  POR REGIÃO URBANA  
 
 

TIPOLOGIA ÁREAS DE 
DOMÍNIO PÚBLICO 

ADP NÃO 
OCUPADAS (ha) 

ADP SUBOCUPADAS 
(ha) 

(TAXA DE OCUPAÇÃO) (T.O. = 0) (0 < T.O. ≤ 25%) 

PERÍMETRO URBANO 
868,92 832,16 

2,42% 2,32% 

REGIÃO 
ANHANDUIZINHO 

233,51 366,66 

3,58% 5,63% 

REGIÃO BANDEIRA 
153,06 96,87 

2,35% 1,49% 

REGIÃO CENTRO 
7,79 24,37 

0,39% 1,21% 

REGIÃO IMBIRUSSU 
198,96 82,06 

3,47% 1,43% 

REGIÃO LAGOA 
119,06 54,12 

2,35% 1,07% 

REGIÃO PROSA 
89,40 140,18 

1,61% 2,52% 

REGIÃO SEGREDO 
67,14 67,90 

1,49% 1,51% 

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo da UFMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRO RESUMO 
 
 Para finalizar a análise, elaboramos um QUADRO RESUMO, com algumas 
estatísticas retiradas das Tabelas anteriormente demonstradas, criando um ranking de 
dados, a seguir:  

1.  Maior percentual de vazios com 0% de ocupação: região urbana do 
Imbirussu, com 2.224,21 ha e  38,74% da região; 

2.  Maior percentual de vazios de até 25% de ocupação: região urbana do 
Segredo com 1.050,61 ha e 23,33% da região;  

3. Maior percentual de vazios total de 0% a 25%: região urbana do Bandeira 
com 3.105,88 ha e 47,71% da região;  

4. Maior percentual de espaços livres: região urbana do Lagoa com 3.105,88 ha 
e 47,71% da região;  

5. Maior percentual de áreas de domínio público: região urbana do 
Anhanduizinho, com 600,17 ha e 9,21% da região;  

5. Menor percentual de vazios: região urbana do centro com 208,34 ha e 10,36 
% da região;  

6. Menor percentual de áreas de domínio público: região urbana do Segredo 
com 135,04 ha 3,00 % da região;  

7. Existem 2.453,22 ha de área de lotes comuns não ocupados; 
8. Existem 5.906,72 ha de unidades não parceladas (gleba) com 9,80% da 

cidade;  
9. Praças, parques e canteiros (150,47+793,87+ 265,05) somam 1.209,39 ha e 

correspondem a 3,37% da cidade;  
10. As áreas militares somam 845,62 ha e correspondem a 2,36 % da cidade; 
11. As áreas de domínio público somam 868,92 ha com 2,42% da cidade 

embora no centro somem apenas 7,79 ha. 
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