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RESUMO 

 

O intuito principal deste documento é a investigação histórica de políticas de planejamento 

urbano em todo o mundo, de forma a compreender o que motivou tais intervenções e de que 

forma essas medidas influenciaram a construção do conceito de urbanismo no Brasil. Dividida 

em três capítulos principais, o primeiro capítulo é dedicado ao histórico do desenvolvimento 

das cidades e suas medidas para sanar os problemas urbanos, desde a Cidade Renascentista 

até as cidades brasileiras da atualidade. O segundo capítulo é dedicado ao Município de Ribas 

do Rio Pardo no Mato Grosso do Sul, descrevendo o crescimento urbano e econômico e o 

Plano Diretor Municipal e apresentando diagnósticos sobre a cidade. O último capítulo 

apresenta as teorias de planejamento urbano adotadas para a elaboração das propostas 

apresentadas como solução aos problemas diagnosticados.  

 

Palavras-chave: Plano Diretor; Planejamento Urbano; Desenvolvimento Local. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A preocupação com a qualidade de vida urbana é um assunto que permeia a 

humanidade há muitos séculos. Grandes cidades existirem desde a antiguidade, a ascensão do 

modo de produção capitalista, em meados do século XVIII colaborou para aumentar como 

nunca antes a população urbana e transformou profundamente a relação do homem com a 

cidade. Na história recente da humanidade, muitos eventos contribuíram para a construção do 

conceito de cidade tal qual temos hoje. 

A segregação urbana é um fenômeno que ocorre há muito tempo e os impactos sociais 

dessa condição ainda se fazem presentes nas cidades contemporâneas, mas em proporção e 

escala ainda maiores. O progressismo econômico fomentado pelo modo de produção 

capitalista, foi um dos fatores que impulsionaram a produção urbana desigual discutida na 

presente pesquisa. A construção do modelo de planejamento urbano que acontece hoje no 

Brasil é resultado de um legado deixado por muitos engenheiros, arquitetos, urbanistas, e 

também políticos e estudiosos. 

O modelo tecnocrata de planejamento empregado no século passado era produzido 

como forma de preservar interesses de camadas sociais mais altas, a fragmentação do tecido 

urbano em zonas de interesses específicos era uma forma de institucionalizar ferramentas que 

privilegiem interesses. As obras de saneamento e embelezamento que aconteceram no início 

do processo de urbanização do Brasil, como exemplo o Rio de Janeiro, com a retirada de 

moradias irregulares do centro da cidade, abertura de vias ajardinadas e parques para 

embelezamento da então Capital do País, foram medidas adotadas visando atender as 

necessidades das classes mais altas, e não havia nesse momento a preocupação com o 

desenvolvimento social e expansão controlada das cidades. 

A partir das transformações políticas vividas no Brasil no século passado, foi possível 

a partir da década de 1980 a discussão acerca do modelo de planeamento vigente, de cunho 

impositivo, sanitarista e de embelezamento, os Planos Diretores de Desenvolvimento 

Integrados foram extintos pela sua ineficiência, mas ainda era preciso planejar as cidades. As 

discussões e reivindicações culminaram na criação dos artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal, que tratavam de políticas urbanas. Como havia a necessidade de instrumentos de 

regulamentação, foi criado o Estatuto das Cidades em 2001 (Lei Nº 10.257). 

O Estatuto das Cidades estabelece instrumentos para que o poder público possa através 

do planejamento e gestão, intervir no território urbano, de forma a garantir o direito à cidade a 

todos. O direito à cidade se refere não só a urbanização ou infraestrutura urbana adequada, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
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que deve ser oferecida aos seus moradores, mas também o direito à cidadania e a qualidade de 

vida na cidade, que dependem de outros fatores além dos físicos. 

Dentre as diretrizes de política urbana criadas pelo Estatuto das Cidades, encontra-se o 

Plano Diretor, documento que serve como instrumento para orientar o crescimento urbano, e 

engloba diversos aspectos deste processo, como o saneamento básico, economia, expansão 

urbana, proteção ambiental, gestão de resíduos, entre outros. A elaboração do mesmo deve 

acontecer de forma transparente e democrática, e além do poder Executivo, é necessária a 

colaboração do poder Legislativo e principalmente da sociedade civil. 

Dentre os dilemas quanto à elaboração do Plano Diretor, a participação da sociedade 

civil pode ser apontada como uma das defasagens do processo, pois o discurso técnico acaba 

por muitas vezes afastar a população da discussão. O Plano deve sim ter princípios técnicos, 

mas mais importante, deve atender as necessidades apontadas pela população e ser 

politicamente viável. Todos os agentes devem ser atuantes para que exista êxito. 

A presente proposta não é um Plano Diretor Municipal, mas sim, itens que poderiam 

compor este documento nos parâmetros cabíveis aos aspectos de articulação do território 

urbano, para que a cidade possa se desenvolver de forma linear e horizontal, diminuindo a 

desigualdade territorial que já se apresenta no município, e evitar desajustes quanto a gestão 

do crescimento da cidade. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O Plano Diretor de Ribas do Rio Pardo município começou a ser desenvolvido em 

2011 por meio do Prolocal, uma iniciativa do Sebrae com apoio do Governo do Estado, o 

projeto definido por Escalante (2011) como “programa de ações que visam estimular o 

desenvolvimento econômico e sustentável de cidades sul-mato-grossenses” promoveu a 

produção de planos diretores em várias cidades do estado. Nesse momento já havia a 

comprovação por meio do Censo Demográfico promovido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) de que o município havia superado a marca de 20 mil habitantes, o 

que exigia a elaboração do plano. O processo passou por algumas paralisações devido à 

alternância política, levando cerca de seis anos entre o início de sua elaboração até a sanção 

da lei pelo atual prefeito Paulo Cesar Lima Silveira. 

Além da audiência de lançamento do Plano Diretor, ocorreram apenas duas outras 

audiências públicas com a participação da sociedade civil, o que limitou muito o diálogo entre 

cidadãos e gestores quanto às políticas a serem adotadas para o crescimento da cidade. 

O Plano Diretor aprovado não apresenta perspectivas de aplicação das metas 

propostas, nem a curto, médio ou longo prazo. Tampouco apresenta propostas concretas para 

tratar de problemáticas urbanas existentes. O levantamento produzido pela empresa de 

consultoria CONTROLE, também não traz diagnóstico relevante sobre o assunto, apenas 

apresenta um panorama de como o município se encontrava quando o levantamento foi feito 

no ano de 2012. 

É necessário expor que questões políticas e econômicas de esfera nacional podem 

atingir de forma drástica o cenário econômico de uma pequena cidade, e considerando a crise 

econômica que o Brasil enfrentou nos últimos anos, não parece cauteloso usar como 

referência um levantamento feito cinco anos antes da aprovação da lei que institui o Plano 

Diretor Municipal de Ribas do Rio Pardo. 

A presente pesquisa tem como intuito identificar os principais pontos de conflito e 

fragilidades do território urbano do município e então, propor soluções de adequação e 

melhoramentos, de acordo com princípios urbanísticos que contribuam com a qualidade de 

vida, mobilidade urbana, economia, vida comunitária e que também diminuam a degradação 

ambiental e a desigualdade social.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

A presente pesquisa visa investigar o processo de formação do planejamento urbano no 

Brasil, a criação de políticas que priorizem a infraestrutura urbana, a ordenação do espaço 

público e gestão do ambiente urbano, entre elas o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor 

Municipal. A pesquisa propõe-se a apresentar uma análise do município de Ribas do Rio 

Pardo e posteriormente, apresentar propostas que contribuam para o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental da cidade.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

● Investigar pontos de referência históricos para a formação do Planejamento Urbano 

● Compreender a função do Plano Diretor no Planejamento Urbano das cidades 

● Analisar o desenvolvimento urbano do Município de Ribas do Rio Pardo 

● Investigar áreas de potencial econômico de pequena escala no município 

● Propor meios de desenvolver as potencialidades locais e diminuir conflitos.  
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4 - 1ª PARTE – A HISTÓRIA DAS CIDADES 

4.1 A Cidade Renascentista 

 

Um dos marcos da arquitetura da Era Renascentista foi a descoberta em 1414 do 

tratado De architectura de Vitrúvio. O renascentismo foi marcado pela produção filosófica e 

científica, e no campo da arquitetura, os tratados de arquitetura disseminavam os ideais da 

antiguidade defendidos por Vitrúvio por toda a Europa. Segundo Pereira (pg. 132, 2010): “O 

tratadismo está diretamente ligado ao tema da cidade ideal.” esta tinha normalmente uma 

planta circular ou octogonal e era delimitada por muros de proteção. Apesar de muita 

produção sobre o modelo de cidade ideal, na prática, as cidades ainda eram o antigo burgo 

medieval que sofria pequenas modificações em sua estrutura interna Pereira (pg. 134, 2010) 

“mediante alguns edifícios singulares, mediante a abertura de novas ruas e, sobretudo, 

mediante a criação de novas praças regulares para as representações e festejos públicos.“. 

Após o ocidente e o oriente reatarem o comércio, os mercadores passaram a buscar 

proteção dentro dos burgos, estes passaram a crescer extramuros, já que as fortificações não 

conseguiam abrigar a todos, e assim foi se formando o Renascimento Urbano, a partir de 

aglomerados medievais. Mas em período anterior, segundo Sposito (pg. 31, 1988) “[...] já no 

século XII, cidades novas tinham sido fundadas em lugares nunca antes ocupados, o que 

permitiu o estabelecimento de muitas cidades na Europa central e oriental.” com economias 

baseadas principalmente no comércio e no artesanato. Algumas cidades atingiram tamanhos 

expressivos para o período, e pode-se observar que nestas já aconteciam atividades comerciais 

nos séculos anteriores, principalmente na Itália e Holanda (SPOSITO, pg. 32, 1988) e muitas 

dessas cidades surgiram em áreas de comunicação marítimas ou terrestres. (HAROUEL, pg. 

104, 1990)  

Nesse período ocorria a união da burguesia dentro das cidades e a associação dessa 

classe à outras cidades, exercendo dominância sobre as outras classes e constituindo um 

sistema de divisão do trabalho que viria posteriormente a se tornar o capitalismo. (SINGER, 

1988) Segundo Sposito a principal mudança gerada pela ascensão de uma classe de 

comerciantes foi que “[...] a produção não visava apenas satisfazer as necessidades humanas, 

mas por seu caráter de mercadoria, propiciar o lucro e, por conseguinte, a acumulação através 

do comércio.” (Ibid, pg. 34, 1988). 
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Devido ao fortalecimento das Monarquias, as artes e artesanatos passaram a ter maior 

importância, as cidades passaram a ser concentradoras de riqueza (SPOSITO, 1988) e isso se 

refletia em seu próprio aspecto: 

A cidade mercantil era também o espaço de dominação e gestão do modo de 

produção, de exercício de poder, e fornecedora de serviços, tanto quanto as cidades 

antigas. No entanto diferenciava-se delas por seu caráter produtivo, ou seja, por 

passar a ser, de forma mais marcante, o lugar da produção de mercadorias. 

(SPOSITO, p. 40, 1988) 

 

A Revolução Francesa (1789) foi um dos marcos da transição do Renascimento para a 

Idade Contemporânea, as transformações sociais e culturais que ela impulsionou, transformou 

a estrutura econômica das classes mais altas do então reino francês, “ao se reduzirem as 

transações com as colônias – base do enriquecimento burguês desde o século XVI –, os 

empresários se sentiram impelidos a investir em novas atividades industriais e capitalistas.” 

(PEREIRA, pg. 181, 2010) 

Com a chegada do século XVI, a administração urbana foi ficando cada vez mais 

nas mãos de umas poucas famílias privilegiadas, despojando o cidadão comum de 

qualquer papel real em seu destino. O ar da cidade já não transmitia mais liberdade. 

E de fato, não era mais necessário viver dentro da cidade, pois suas muralhas não 

mais garantiam qualquer segurança.” (PHILIPS, Pg. 105, 1993) 

 

4.2 A Cidade Industrial 

 

As transformações causadas pela revolução industrial representaram segundo 

Benévolo (2014) “[...] uma série de transformações mais profundas e mais rápidas do que as 

que se registraram em qualquer outra época depois do aparecimento da cidade.” Para Sposito 

(1988): 

[...] a industrialização é um processo mais amplo, que marca a chamada Idade 

Contemporânea, e que se caracteriza pelo predomínio da atividade industrial sobre 

as outras atividades econômicas. Dado o caráter urbano da produção industrial 

(produção essa totalmente diferenciada das atividades produtivas que se 

desenvolvem de forma extensiva no campo, como a agricultura e a pecuária) as 

cidades se tornaram sua base territorial, já que nelas se concentram capital e força de 

trabalho. (SPOSITO, p. 43, 1988) 

 

O processo de industrialização se deu por meio do acúmulo de capital decorrente das 

produções manufatureiras e posteriormente maquinofatureiras, a busca pela potencialização 

da produção industrial resultou em grandes investimentos em tecnologia, como a máquina a 

vapor - que acelerou os processos fabris - (SPOSITO, 1988) e também o desenvolvimento dos 

meios de transporte e de comunicação, que diminuíram o obstáculo das distâncias 
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(BENEVOLO, 2014) e também foi responsável pela rápida expansão do capitalismo, 

potencializando o transporte de mercadorias. A industrialização foi o principal fator que 

impulsionou a urbanização no mundo todo, não só pela atração de trabalhadores rurais para as 

fábricas, mas também pelo aumento gigantesco das populações nas cidades, algumas 

passaram a ter características de metrópole (SPOSITO, 1988), modificando o equilíbrio de 

crescimento entre o urbano e rural que sempre existiu. (BENEVOLO, 2014) Esse fenômeno 

pode ser notado no início do século XIX primeiramente na Inglaterra e posteriormente em 

todo território Europeu, de formas e escalas diferentes. (SPOSITO, 1988) 

No início do processo de industrialização, o pensamento vigente era principalmente a 

negação dos modelos de controle do regime pré-industrial. Nesse momento, começavam as 

hipóteses de que segundo Benevolo (pg. 33, 2014) “a cidade - como o mundo econômico - 

poderia desenvolver-se segundo as leis do mercado, sem a intervenção reguladora da 

autoridade pública.” a permissão da implantação desse “livre comércio” no ambiente urbano, 

não significava um ambiente acessível a todas as classes, mas sim admitir a concorrência de 

mercado. (BENEVOLO, 2014)  

“[...] a terra urbana, que era comunalmente ocupada, passa a ser uma mercadoria – 

que se compra e vende como um lote de bois, um sapato, uma carroça ou um 

punhado de ouro. [...] Em segundo lugar, a organização da cidade passa a ser 

marcada pela divisão da sociedade em classes: de um lado os proprietários dos 

meios de produção, os ricos detentores do dinheiro e bens; do outro os vendedores 

de sua força de trabalho, os livres e despossuídos. (ROLNIK, pg. 39, 1995) 

 

 Além do ambiente socialmente desigual, muitos outros problemas surgiram, como a 

contaminação, desordem e insalubridade, problemas esses, que necessitavam da intervenção 

das autoridades públicas. (BENEVOLO, 2014)  

Não existiam normas para construção de edificações, o que permitia ambientes 

insalubres, sem ventilação e insolação adequadas, as cidades também não possuíam redes de 

saneamento básico o que causava grandes problemas de saúde pública como a proliferação de 

doenças em muitas cidades. (SPOSITO, 1988) A chegada da cólera, vinda do continente 

asiático, foi o evento propulsor para a criação de leis sanitárias. As primeiras surgiram na 

Inglaterra (1848) e na França (1850) (BENEVOLO, 2014), nesse período a expectativa de 

vida em muitas cidades diminuiu muito, as péssimas condições de trabalho para os operários 

também foi um fator relevante para esse quadro, não existiam leis trabalhistas e até crianças 

trabalhavam nas fábricas, com jornadas de trabalho exaustivas. (SPOSITO, 1988) As leis de 

desapropriação também surgiram nesse período, para que fosse possível adquirir áreas para 
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atender os projetos do Estado, como a criação de ferrovias e estradas. (BENEVOLO, 2014) 

Segundo Oliveira (2013): 

A atuação dos engenheiros no campo do urbanismo começou nessa época, quando 

houve o adensamento das cidades e agravaram-se os problemas de saneamento. [...] 

Mas esses eram resolvidos de forma pontual, não se tratava ainda de transformar as 

estruturas urbanas existentes, somente de adaptá-las por meio de dispositivos 

limitados, como a construção de pontes e cais, praças públicas e equipamentos. 

(OLIVEIRA, pg. 36, 2013) 

 

Foi em 1853, que iniciou a mais notória intervenção em Paris, comandada pelo Barão 

Haussmann, que reconfigurou o centro da cidade através de uma intervenção viária agressiva, 

avenidas e ruas largas se sobrepunham sobre a malha viária preexistente deixando clara a 

diferença entre a nova e a velha Paris. Segundo Harouel (pg. 112, 1990) “Paralelamente 

adota-se uma política extremamente ativa em matéria de equipamentos públicos: sistema 

viário, rede de esgoto, distribuição de água e gás,[...] espaços verdes.[...]” Essas 

transformações expulsam as classes mais baixas (principalmente os operários que viviam no 

centro de Paris) para regiões sem a mesma infraestrutura. O centro recebe atenção e suas 

legislações ordenam desde as alturas de fachadas, às saliências permitidas, de forma a 

transmitir a imagem de unidade de uma Capital Moderna. (HAROUEL, 1990) 

 

4.3 A cidade pós-industrial ou cidade liberal 

 

Além do crescimento populacional sem precedentes que ocorreu durante a revolução 

industrial, segundo Sposito (1988) “[...] o desenvolvimento do capitalismo industrial 

provocou fortes transformações nos moldes da urbanização, no que se refere ao papel 

desempenhado pelas cidades, e na estrutura interna destas cidades.”.  

As cidades, como formas espaciais produzidas socialmente, mudam efetivamente, 

recebendo reflexos e dando sustentação a essas transformações estruturais que 

estavam ocorrendo a nível do modo de produção capitalista. A indústria provoca um 

impacto sobre o urbano. Poderíamos pensar, à primeira vista, que o desenvolvimento 

industrial a partir da Revolução Industrial constitui-se apenas no reforço do papel 

produtivo assumido pela cidade com o capitalismo comercial, que permitiu as 

produções artesanal e manufatureira. Em parte o processo é este, mas ao mesmo 

tempo ele é contraditório, porque ao acentuar o papel produtivo das cidades, 

transforma a própria cidade. (SPOSITO, p. 51, 1988) 

 

Pode-se concluir que o papel das cidades se transformou profundamente após o 

crescimento industrial. Antes, estas funcionavam quase como unidades autônomas, que 

viviam do artesanato e produção manufatureira. Com a produção em maior escala 

proporcionadas pelas máquinas, era necessário expandir o mercado consumidor, assim foram 
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se criando redes de relações comerciais em escala regional, nacional e internacional. 

(SPOSITO, 1988) 

Segundo Santos (pg, 40, 1988) “[...] Antes do final do século passado, as cidades do 

Brasil eram raridade, Quase todos viviam fora delas. Com a abolição da escravatura e o 

advento da República, surgem novos ideais e novas necessidades.” O desenvolvimento urbano 

do país impulsionado pelo êxodo rural, transforma as cidades brasileiras do século XX que 

passam a se assemelharem às europeias no século XIX. Os problemas sanitários enfrentados 

no Brasil eram muito semelhantes aos da Europa, (OLIVEIRA, pg. 63, 2013) não havia 

infraestrutura na maior parte das novas cidades que surgiam, nem mesmo planejamento. 

Segundo Oliveira (2013): 

O Departamento do Sena, quando Haussmann assumiu, já possuía um corpo técnico 

preparado, com conhecimento e ideias para intervir no espaço. No Brasil, não houve 

esse momento anterior de reflexão sobre a cidade e a sociedade, muito menos um 

corpo técnico preparado. (OLIVEIRA, pg. 51, 2013) 

 

Dentre os profissionais que atuavam no país durante esse período, se destacou 

Saturnino Brito, engenheiro civil que elaborou projetos e comandou obras em vários estados 

do Brasil, Segundo Oliveira (2013):  

O primeiro projeto urbanístico do engenheiro foi em 1895, o “Novo Arrebalde”, 

plano de extensão para a Cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Em 1898, 

Brito realizou um estudo para os esgotos da Cidade de Santos e, mais tarde, entre 

1905 e 1910, deu continuidade ao trabalho e elaborou o projeto de Saneamento da 

cidade. Entre tantas outras cidades que receberam projetos de sua autoria, cabe 

destacar, também o saneamento da Cidade de Recife de 1909 a 1918, logo antes da 

Cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul. Em 1920, Brito montou 

escritório no Rio de Janeiro, mas mesmo assim ainda viajou muito a diversas 

cidades do País. (OLIVEIRA, Pg. 55, 2013) 

 

A maior parte das cidades que recebiam essas obras eram litorâneas, principalmente 

devido à importância econômica que possuíam, visto que desde o período colonial a produção 

de café e açúcar era de suma importância para a economia do país, mas a exportação desses 

produtos passou a ser prioridade no período da República. A estrutura colonial das cidades 

passou a ser um entrave para a economia do país, Segundo Faria (2015): 

Podemos citar o caso da total interrupção do transporte das mercadorias do 

complexo agroexportador em função dos surtos epidêmicos que impediam os navios 

estrangeiros de atracarem e carregarem os produtos como café, açúcar, carnes, 

tabaco etc. Este período vai aproximadamente de 1850 a 1910, quando a economia 

do Complexo Agro-exportador se consolidava provocando uma reestruturação da 

rede urbana e a montagem de uma nova infra-estrutura baseada na ferrovia. (FARIA, 

pg. 177, 2015) 
 

Segundo Faria (pg. 177, 2015) “Em consequência das concepções higienistas, os 

planos urbanos incluíam áreas verdes para purificar o ar e avenidas largas para favorecer a 
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propagação dos ventos, drenagem das áreas pantanosas, criação de cursos d´água, lagos e 

caminhos sinuosos.” A primeira cidade a receber essas intervenções de cunho sanitário e 

também de embelezamento foi o Rio de Janeiro entre 1903 e 1906, então capital do país. 

Comandada pelo prefeito Pereira Passos, inspirado pelas reformas de Paris nas quais  

presenciou e participou, a reforma do Rio de Janeiro deveria além de garantir melhores 

condições de vida aos seus moradores, transmitir o ar de modernidade esperado de uma 

capital. (OLIVEIRA, pg. 27, 2013) O Rio de Janeiro também foi a primeira cidade do país a 

possuir um Plano Diretor, elaborado em 1930 pelo arquiteto francês Alfred Hubert Donat 

Agache, Segundo Dias (2011): 

O Plano Agache foi um marco no urbanismo brasileiro, sendo o primeiro grande 

estudo dos problemas urbanísticos da cidade, remodelando-a, buscando soluções 

para seu crescimento natural, organizando a vida coletiva e propondo modificações 

administrativas que pudessem atender a demanda. Tinha como objetivos principais 

resolver os problemas funcionais da cidade e dar o Rio de Janeiro o embelezamento 

digno de uma capital. Apesar do Plano ter a intenção de abranger a cidade toda, 

conteve-se especificamente na área central da cidade [...]. (DIAS, pg. 30, 2011) 

 

Em seguida foi produzido também no Rio de Janeiro em 1937 o primeiro Código de 

Obras do país que seria usado como referência em todo o território nacional (DIAS, 2011). O 

Plano Agache também foi o primeiro documento a estabelecer o zoneamento urbano, o que 

permitia o controle de usos em determinadas regiões da cidade, segundo Dias (1982) apud 

Rezende (pg. 30, 2011) “[...] o zoneamento foi utilizado como instrumento de segregação 

espacial, separando alguns usos indesejáveis, com a finalidade de manter altos preços em 

locais já privilegiados”. 

Segundo ROLNIK (1995) o momento de transição do período de escravidão para o do 

trabalho livre impulsionou a segregação espacial nas cidades brasileiras, fenômeno já 

percebido em outros países do mundo, principalmente os europeus e os Estados Unidos: 

“Para aqueles cujo poder e fortuna estavam mais diretamente relacionados a estas 

fontes de autoridade, isto é, para os principais funcionários do Estado e para os 

grandes comerciantes e banqueiros, os locais de residência passavam a se separar do 

local de trabalho. Com isto, novos bairros exclusivamente residenciais e 

homogêneos do ponto de vista social começaram a surgir. Este é um primeiro 

movimento de segregação – com ele vem o bairro dos negócios (o CBD americano) 

e uma reconceituação da moradia, que em sua acepção burguesa vem sob o signo da 

privacidade e isolamento. (ROLNIK, pg. 45, 1995) 
 

O zoneamento era um dos princípios do modelo de urbanismo progressista, difundido 

pelo reconhecido arquiteto modernista Le Corbusier, as funções da cidade eram separadas em 

áreas diferentes “As funções de habitação, trabalho e lazer são atribuídas a zonas específicas. 
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A circulação é igualmente concebida como uma função distinta [...]” (HAROUEL, pg. 121, 

1990).  

O período entre as décadas de 1930 a 1990 é marcado pelo planejamento urbano 

tecnocrata, segundo Fernandes (pg. 40, 2008) “[...] planejar as cidades era matéria de ordem 

eminentemente técnica e que, portanto, possuía a neutralidade política inerente ao trabalho 

científico.”. No período entre 1950 a 1970 que a elaboração de planos diretores ganhou força 

(FERNANDES, 2008)  

Nesse contexto é criado o SERFHAU e os Planos Diretores de Desenvolvimento 

Integrados. O principal objetivo desses planos era preencher a lacuna observada nos 

planos anteriores quanto aos aspectos sociais e econômicos. O PDDI visava não só 

os aspectos físicos territoriais, mas também aos socioeconômicos e aos 

institucionais, daí o nome “integrado” (DIAS, pg. 33, 2011) 

  

Segundo Dias (pg. 33, 2011) as funções do SERFHAU eram “[...] a coordenação e 

elaboração das políticas nacionais de planejamento local integrado, através de 

estabelecimento de normas e roteiros para os planejadores, proposta de legislação, assistência 

técnica e difusão de experiências, dentre outras atribuições”. A autora destaca que órgão 

atuava principalmente como assistência técnica às prefeituras, mas que na maioria dos casos 

os municípios contratavam consultoria especializada para dar apoio durante o levantamento 

de dados e elaboração do PDDI. Segundo DIAS (pg. 34, 2011) “Os planos eram muito 

criticados pela falta de consistência e pelas contradições em propostas práticas, nem sempre 

coerentes com os objetivos propostos.” As críticas apontavam a ineficiência dos planos na 

orientação do desenvolvimento das cidades, o SERFHAU (Serviço Federal de Habitação e 

Urbanismo) foi regulamentado em 1966 e extinto em 1970 devido ao fracasso dos Planos 

Diretores produzidos pelo órgão com cunho extremamente tecnocrata. 

Segundo Almeida, com a retomada de movimentos sociais no país no início da década 

de 1970 Ibid (pg. 21, 2012) “[...] o governo federal criou a Comissão Nacional de Regiões 

Metropolitanas e Política Urbana (CNPU), que mais tarde se tornaria o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (CNDU).” O CNDU foi responsável pela elaboração de um 

anteprojeto de lei de desenvolvimento urbano, em 1976, que foi deixado de lado e 

posteriormente, já em 1983, o texto foi enviado ao Congresso Nacional como projeto de Lei 

de Desenvolvimento Urbano (LDU). Ibid (pg. 22, 2012) “Apesar de a LDU nunca ter sido 

votada, parte do seu conteúdo seria, futuramente, incorporado ao texto constitucional (1988) 

bem como à legislação federal que regulamentaria os artigos constitucionais referentes à 

política urbana”. 
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Durante a elaboração da nova Constituição Federal, após o fim do regime militar no 

país, o congresso nacional passou a aceitar emendas populares para compor o texto final, que 

foi aprovado em cinco de outubro de 1988 (ALMEIDA, 2012). 

Tais emendas de iniciativa dos cidadãos eram admitidas desde que subscritas por, no 

mínimo, trinta mil eleitores, e patrocinadas por, ao menos, três associações 

representativas. A Emenda Popular da Reforma Urbana – 63/1987 – foi aceita com 

mais de cento e trinta mil assinaturas e sob a responsabilidade formal de importantes 

órgãos, tais como a Federação Nacional dos Engenheiros, a Federação Nacional dos 

Arquitetos e o Instituto de Arquitetos do Brasil, entre outros. (ALMEIDA, pg. 22, 

2012) 

 

O movimento que deu força a essa emenda, era chamado de Movimento Nacional pela 

Reforma Urbana, e foi através deste, que segundo Almeida (pg. 23, 2012) “[...] pela primeira 

vez na história constitucional do país, destinava-se um capítulo à Política Urbana (artigos 182 

e 183).”. Apesar de representar um grande avanço, Ibid (pg. 23, 2012) “Da forma como foi 

redigido o texto da nova Constituição, a consagração da função social da propriedade 

dependeria posterior regulamentação pelo Poder Legislativo.”. 

Segundo Almeida (2012) depois de elaborado e enviado ao Senado Federal em 1989, o 

projeto de lei nº 181/1989, foi rapidamente aprovado, mas foi deixado de lado pela Câmara 

dos Deputados até o ano de 1999, Ibid (pg. 23, 2012) “[...] a procrastinação do processo se 

deu, em grande parte, pela forte oposição feita pelo segmento empresarial à proposta 

legislativa [...]” durante a década em que o processo foi paralisado, muitos municípios 

adotaram as medidas sugeridas no texto e o êxito dessas experiências surpreendeu os 

opositores. O texto foi reorganizado e Ibid (pg. 24, 2012) “[...] deu origem a um substitutivo 

rapidamente aprovado na Câmara dos Deputados e, então, devolvido ao Senado Federal.” 

Sendo sancionado pelo presidente da república em 2001. 

 

4.4 Estatuto das Cidades e o Plano Diretor 

 

O Governo Federal deu seu primeiro impulso de implementação de diretrizes de 

política urbana no Brasil com a criação do Estatuto das Cidades (Lei Nº 10.257, de 10 de 

Julho de 2001.). A lei, além de regulamentar os instrumentos de política urbana, também 

exigia a participação dos municípios na organização das cidades, através da criação do Plano 

Diretor. Este passou a ser obrigatório para municípios com mais de vinte mil habitantes. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument


21 

 

A concepção do Plano Diretor é de competência dos poderes Legislativo e Executivo, 

mas deve contar com a participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade para assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos 

quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas 

(Art. 39, LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001.). Flávio Villaça define o Plano Diretor 

como: 

[...] um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, 

econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, 

apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento 

socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de 

infra-estrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para 

o município, propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas 

por lei municipal. (VILLAÇA, pg. 238, 199) 

 

Apesar dos incentivos federais na criação de ferramentas de planejamento e gestão 

urbana, o que se percebe em muitos municípios do país, é a falta de compreensão do poder de 

atuação dessa ferramenta, e sua real função na administração e gestão dos municípios 

brasileiros, visto que muitas vezes o plano diretor é confundido com leis de zoneamento, ou 

ainda, fica a sombra da lei de uso e ocupação do solo. (VILLAÇA, 1999) 

O Plano Diretor deve atuar como instrumento de desenvolvimento de potencialidades 

locais, e traçar um caminho de crescimento urbano, econômico e social, de acordo com essas 

características. É importante ressaltar que o planejamento urbano não se restringe a uma área 

de conhecimento específica e, portanto, no seu desenvolvimento é necessária a atuação de 

profissionais de diversas áreas, como sociologia, geografia, economia, direito e administração, 

não só urbanistas. (DUARTE, 2011, pg. 26) Essa multidisciplinaridade contribui para detectar 

de forma mais eficaz os pontos de atuação e a melhor forma de atuar sobre eles. Além dos 

parâmetros técnicos, é necessário avaliar a viabilidade política das propostas do plano, pois o 

conflito Técnico X Político, podem torná-lo inviável. Outro fator importante para o seu 

sucesso é a democratização do processo de elaboração do Plano Diretor, com o máximo de 

representatividade da sociedade, para que o mesmo atenda de fato os desejos da população e 

assegure que não haja benefícios de camadas sociais específicas dentro desse processo. 

(BRAGA, 1995) 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.257-2001?OpenDocument


22 

 

5 - 2ª PARTE – O MUNICÍPIO 

 

Figura 1 Localização do Município 

 
Fonte: Produzido pelo autor, 2018. 

 

Localizado na região central do estado de Mato Grosso do Sul, o município de Ribas 

do Rio Pardo tem sua sede a 97 km da capital Campo Grande (SEBRAE, s.i.).  

“Seus limites são: ao norte com o município de Camapuã, ao sul com os municípios 

de Nova Alvorada, Nova Andradina e Bataguassu, a leste com os municípios de 

Água Clara, Brasilândia e Santa Rita do Pardo e a oeste com os municípios de 

Campo Grande, Jaraguari e Bandeirantes.” (SEBRAE, pg. 6, s.i.) 

 

Figura 2 Mapa de cidades vizinhas 

 
Fonte: Produzido pelo autor, 2018. 

 

De acordo com um último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) realizado no ano de 2010, o município contava com 20.946 habitantes, sendo 

12.965 moradores urbanos e 7.981 vivendo em área rural. Os moradores da zona rural se 

distribuem principalmente entre o distrito do Bálsamo e outros quatro assentamentos rurais: 

Mutum, Pedreira, Melodia e Avaré. (CONTROLE, 2012) Os dados do IBGE também 

apontam a maior parte dos moradores que migraram para o município sendo da região 

Sudeste representando 3.819 pessoas, seguida pela região Sul com 1.447 moradores. 
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Figura 3 Mapa de localização e distâncias dos assentamentos em relação á área urbana do município.  

 
Fonte: CONTROLE, 2012. “Mapa do Município com a localização e distâncias dos assentamentos” 

 

Figura 4 Pirâmide Etária do Município 

 
Fonte: Sebrae, [s.i]. 

 

A pirâmide etária mostra a porção de habitantes por faixa etária, no município a maior 

parte da população está entre jovens e adultos, com idades entre 10 e 39 anos, sendo a 

população masculina pouco maior em relação à feminina.  
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A porção da população economicamente ativa em 2010 era de 10.874 habitantes 

(considerando indivíduos de 15 a 70 anos ou mais) o que representava 51,9% da população 

total do município. (IBGE, 2010)  

 

Figura 5 Gráfico PIB econômico per capita 

 
Fonte: IBGE, 2018. 

 

O gráfico apresenta o crescimento econômico progressivo desde 2010, o PIB per 

capita municipal em 2015 era de R$ 37.816,40, porém, de acordo com o censo de 2010 

apenas 631 moradores ganhavam mais de cinco salários mínimos, o que indica uma grande 

concentração de renda. 

 

Figura 6 Relação da quantidade de Estabelecimentos Agropecuários por área 

 
Fonte: SEMADE, [s.i]. Disponível em: http://www.semade.ms.gov.br/wp-

content/uploads/sites/20/2017/01/Ribas-do-Rio-Pardo-2016.pdf Acesso em 16/06/2018 

 

Outro indicativo de concentração de renda é a distribuição das propriedades rurais que 

somam 1.007 propriedades com mais de 10 ha, e apenas 45 com menos de 10 ha.  

A área do município equivale a 17.308,805 km² (IBGE, 2012), sendo o terceiro maior 

município em extensão territorial do estado (atrás de Corumbá e Porto Murtinho) e sua área 

urbana compreende 1.680,24 ha.  

O município possui ligação rodoviária apenas com os municípios de Campo Grande e 

Água Clara, através da BR 262, importante via de escoamento de produção agrícola 

http://www.semade.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/20/2017/01/Ribas-do-Rio-Pardo-2016.pdf
http://www.semade.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/20/2017/01/Ribas-do-Rio-Pardo-2016.pdf
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(SEBRAE, s.i.) que interliga os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e 

Espírito Santo. (DNIT, [s.i.]) Além da rodovia, o município é cortado pela linha férrea da 

antiga Noroeste do Brasil, que liga o estado de Mato Grosso do Sul a São Paulo.  

Figura 7 Mapa de Ferrovias Estaduais 

 
Fonte: Wikipedia, 2006. Modificado pelo autor. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Noroeste_do_Brasil#/media/File:Mapa-Novoeste.jpg acesso em 

16/06/2018 

 

Em sua extensão territorial o município possui três pequenas estações, uma delas na 

área urbana, a Estação Ribas do Rio Pardo, inaugurada em 1914 (GIESBRECHT, 2018) e as 

demais em área rural, Estações Bálsamo e Mantena, respectivamente inauguradas em 1914 

(GIESBRECHT, 2013) e 1928 (GIESBRECHT, 2018) 

Figura 8 Estação Ribas do Rio Pardo 

 
Autor:  José H. Bellorio, 1949. Fonte: Estações Ferroviárias. Disponível em: 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/ms_nob/ribas.htm acesso em 17/05/2018 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Noroeste_do_Brasil#/media/File:Mapa-Novoeste.jpg
http://www.estacoesferroviarias.com.br/ms_nob/ribas.htm
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Figura 9 Estação Bálsamo 

Figura 10 Estação Mantena 

  
Autor: José H. Bellorio, 1976. Fonte: Estações Ferroviárias. Disponível em: 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/ms_nob/balsamo.htm e 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/ms_nob/mantena.htm. Acesso em 27/05/2018 

 

Dentro do perímetro urbano do município se encontram o Rio Botas delimitando o 

perímetro ao Norte, e o córrego Barrinha ao sul. O Córrego da Areia a oeste e o Córrego 

Lagoa a leste ficam dentro da área urbana do município. (CONTROLE, 2012) 

 

Figura 11 Mapa do Perímetro Urbano do Município 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo 

 

 

 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/ms_nob/balsamo.htm
http://www.estacoesferroviarias.com.br/ms_nob/mantena.htm
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5.1 A História do Município 

 

Os primeiros registros de ocupação no lugar antes chamado de vila do Rio Pardo 

datam do século XVII, com a vinda dos Bandeirantes que subiam os Rios Tietê, Paraná e Rio 

Pardo. As expedições eram motivadas pela busca de ouro e índios, e lá não encontraram. O 

registro seguinte foi com a chegada de Joaquim Francisco Lopes, pecuarista e desbravador 

paulista, que veio ocupar as terras depois de receber a notícia de ali existir solo fértil e água 

em abundância. 

Apesar do registro de vestígios das monções jesuíticas e da passagem ou mesmo curta 

permanência de expedições exploratórias, a formação do povoado se deu somente por volta 

do ano de 1900, quando se registrou concretamente a fixação dos primeiros moradores; os 

irmãos João e José dos Santos, mineiros de Uberaba que fixaram residência e comércio 

próximo à confluência dos Rios Bota e Pardo. Outros moradores para ali se deslocaram, 

oriundos de Santana do Paranaíba, em companhia do capitão Manoel Garcia Tosta. (IBGE) 

Foi a partir da chegada da atual Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e a inauguração da 

Estação local, no dia 23 de julho de 1914 (IBGE), que ligou Ribas do Rio Pardo aos grandes 

centros urbanos, que a economia local mostrou seu primeiro vestígio de crescimento. As casas 

de comércio, armazéns, pensões e residências localizavam-se na rua da estação, hoje, Rua 

José Coleto Garcia, e atendiam os viajantes que por ali passavam. 

 

Figura 12 Primeiro mapa do Distrito de Ribas do Rio Pardo 

 
Primeiro Mapa do Distrito de Ribas do Rio Pardo, delimitado em vermelho a localização da Estação Ferroviária, 

e em azul, a área do primeiro parcelamento de solo, com malha ortogonal, que hoje compreende o bairro Centro.  

Fonte: Acervo José Constantino Ramos. “Mapa do Distrito de Ribas do Rio Pardo” 
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Otávio Gonçalves Gomes em seu livro Onde cantam as Seriemas ilustra a importância 

da vila para a região:  

O vilarejo crescia em marcha de carro de boi, pachorrentamente. Esses carros 

vinham de longe, umas cinqüenta léguas em torno, viajando meses. Vinham buscar 

sal, o arame, os tecidos, os calçados, os medicamentos e todos os recursos, de que a 

divisa de Goiás; Baús, Capela, Sucuriú, Figueirão, Camapuã, Lontrinha, Entre-Rios 

(atual Rio Brilhante) e do Rio Pardo abaixo até Porto XV. Esse mundo todo vinha 

comprar suas mercadorias, na beira da estrada de ferro, em Rio Pardo, na Casa 

Fontoura. Laucídio Coelho foi freguês da Casa Fontoura quando morava em Entre-

Rios.” (GOMES, Pg. 28, 1975)  

 

A Casa Fontoura, está entre os estabelecimentos comerciais do local citados pelo autor 

em seu livro de memórias. 

 

Figura 13 Casa Fontoura 

 
Fonte: GOMES, 1975. “O velho sobrado – Antiga Casa Fontoura”. In: Onde Cantam as Seriemas. São Paulo: 

Vaner Bícego Editora. 

 

Através do Decreto-Lei Estadual nº 545, de 31-12-1943, a vila do Rio Pardo foi 

elevada à categoria de município com a denominação de Ribas do Rio Pardo, sendo 

desmembrado de Campo Grande e Três Lagoas. (IBGE) O primeiro prefeito do município foi 

Horácio Garcia Lemos. (GOMES, 1975). 

O crescimento da cidade se deu a partir da Rua José Coleto Garcia que ainda abriga 

edificações do início do povoado. O Centro, primeiro bairro do município data de 1918. Os 

bairros Santos Dumont e São Sebastião ambos do ano 1974 (CONTROLE, 2012) foram os 

primeiros loteamentos de expansão da pequena vila. No bairro São Sebastião se localizava a 

Igreja Nossa Sra. Conceição (hoje, Capela São Sebastião), local das tradicionais festas de São 

Sebastião que animavam o lugar. (GOMES, 1975). 
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Figura 14 - Igreja Nossa Senhora da Conceição 

 
 Fonte: GOMES, 1975. “Igreja de N. S. da Conceição, da esquerda para direita Estevão de Almeida, Eduardo 

Santos Pereira (3º), Chico Baeta, Domingos Gomes e outros.” In: Onde Cantam as Seriemas. São Paulo: Vaner 

Bícego Editora. 

 

O Rio Botas marcava o final da área urbana ao norte, a construção da primeira ponte 

se deu apenas em 1926, até então a travessia de pessoas, animais e cargas se dava por uma 

balsa de madeira. (GOMES, 1975)  

 

Figura 15 Inauguração da ponte do Rio Botas 

 
Fonte: GOMES, 1975. “Ponte sobre o Rio Botas – Inauguração” In: Onde Cantam as Seriemas. São Paulo: 

Vaner Bícego Editora. 
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Figura 16 Mapa dos parcelamentos até 1980 

 
Fonte: Produzido pelo autor, 2018. 

 

A expansão da cidade se dava em direção sul, as áreas comerciais se dividiam entre a 

Rua Estação (José Coleto Garcia) e a Rua Conceição do Rio Pardo, onde foi construída a 

Escola Estadual Dr. João Ponce de Arruda, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e a 

Primeira Câmara de Vereadores e a Prefeitura do município. Posteriormente, com a migração 

do centro urbano para Avenida Aureliano Moura Brandão as antigas áreas comerciais caíram 

em desuso. 

 

Figura 17 Rua José Coleto Garcia  

 
Fonte do Autor, 2018. 
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Figura 18 Rua Conceição do Rio Pardo 

 
Fonte do Autor, 2018. 

 

O crescimento da cidade se deu de forma bastante acelerada nos últimos 40 anos como 

descreve Controle (2012): 

A história mostra que até meados dos anos 80 o município mantém-se praticamente 

estagnado, quanto o seu desenvolvimento econômico, e praticamente isolado da 

Capital. Somente no final da década dos anos 90 perde suas características 

predominantemente rurais com o início da industrialização, com a implantação de 

três carvoarias, uma siderúrgica e uma serralherias que gera o aumento brusco das 

taxas de crescimento populacional, alimentadas pela migração e acompanhadas pelo 

crescimento desordenado do tecido urbano. (CONTROLE, pg. 33, 2012) 

 

Figura 19 Mapa dos parcelamentos até 1990 

 
Fonte: Produzido pelo autor, 2018. 

 

A criação dos bairros Conjunto Habitacional Rio Pardo (1982), Jardim Vista Alegre 

(1986), Vila Nossa Senhora da Conceição I (1988) e II (1989), Jabour (1988) e Santo André 
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(1988) (CONTROLE, 2012) todos na década de 1980 representam a intensa expansão urbana 

e populacional.  

Figura 20 Mapa dos parcelamentos até 2000 

 
Fonte: Produzido pelo autor, 2018. 

 

Na década de 1990 outros cinco loteamentos foram criados: Jardim Ouro Verde 

(1990), São Francisco (1991), São João (1993), Jardim do Trabalhador I (1999) - até esse 

momento o limite sul da cidade era a Rodovia BR 262 - o Loteamento Parque Estoril I na 

outra margem da rodovia fragmentou a cidade em 1999 (CONTROLE, 2012), desde então 

foram aprovados mais 9 loteamentos na outra margem da rodovia. Com exceção do Parque 

Planalto, loteamento aprovado em 2014, nenhum dos novos loteamentos possuem 

pavimentação asfáltica, apenas parte do prolongamento da Av. Aureliano Moura Brandão. A 

partir dos anos 2000 foram aprovados mais 17 Loteamentos.  
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5.2 Diagnósticos 

Principais Vias da Cidade 

 

Como ponto norteador da pesquisa, a análise das principais vias da cidade indicam os 

locais com maior fluxo de pessoas e carros; características físicas destes espaços; qual o tipo 

de ocupação predominante; além de representarem função importante no deslocamento diário 

dos cidadãos. As características de cada via são analisadas para que seus diagnósticos sejam 

norteadores das propostas. 

Figura 21 Mapa das principais vias da cidade 

 
No mapa foram destacados apenas os trechos asfaltados das vias. Fonte: Produzido pelo autor, 2018. 

 

Av. Aureliano Moura Brandão 

A Av. Aureliano Moura Brandão, além de ser a mais extensa avenida da cidade com 

cerca de 3,5 Km, concentra também a maior parte do comércio da cidade em sua porção norte. 

A avenida possui duas pistas de rolamento e uma faixa de estacionamento em cada lado, e um 

canteiro central ajardinado. Em alguns trechos ao norte o canteiro abriga áreas de 

estacionamento e uma pequena pista pavimentada para tráfego de pedestres e bicicletas. Mais 
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a sul, o canteiro não possui calçadas e do outro lado da rodovia diminui substancialmente de 

tamanho. 

 

Figura 22 Av. Aureliano Moura Brandão - Canteiro com estacionamento e pista de caminhada 

 
Fonte do Autor, 2018 

 

Figura 23 Av. Aureliano Moura Brandão 

 
Fonte: Trip Mundo. Disponível em: https://www.tripmondo.com/brazil/mato-grosso-do-sul/ribas-do-rio-

pardo/ribas-do-rio-pardo/ acesso em 28/05/2018 

 

Av. Nelson Lírio 

A Av. Nelson Lírio possui características semelhantes à Av. Aureliano Moura Brandão 

- duas pistas de rolamento, uma pista de estacionamento - porém o tratamento do canteiro se 

assemelha ao de uma praça, ao longo de sua extensão possui pequenos espaços de 

permanência com bancos, duas academias ao ar livre e em todo seu perímetro possui pista de 

caminhada em suas bordas. A avenida também possui uma área para eventos, que abriga a 

feira municipal todos os sábados e eventualmente festas municipais (antes, esse espaço 

abrigava uma caixa de areia para vôlei e futevôlei). A ocupação da Avenida ainda é 

predominantemente residencial, abrigando poucos comércios, serviços (que se concentram 

próximos ao encontro com a Av. Aureliano Moura Brandão) e alguns prédios institucionais 

como a Escola Municipal Alcindo Vicente Ferreira, a Creche Municipal Ivone Araújo Barros 

Abes, o Cartório Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral, Biblioteca SESI e algumas Igrejas. 

https://www.tripmondo.com/brazil/mato-grosso-do-sul/ribas-do-rio-pardo/ribas-do-rio-pardo/
https://www.tripmondo.com/brazil/mato-grosso-do-sul/ribas-do-rio-pardo/ribas-do-rio-pardo/
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Figura 24 Aveinida Nelson Lírio - Áreas de convivência no canteiro central 

 
Fonte do Autor, 2018 

 

Figura 25 Avenida Nelson Lírio – Pista de caminhada em ambas as margens do canteiro central. 

 
Fonte do Autor, 2018 

 

Figura 26 Avenida Nelson Lírio - Área de eventos municipal. 

 
Fonte do Autor, 2018 

 

Av. Jesuíno Alvares de Barros 

A Av. Jesuíno Alvares de Barros divide com as duas avenidas citadas anteriormente o 

posto de principais vias da cidade, concentra comércios e serviços por toda sua extensão e 

abriga a Escola Estadual Eduardo Batista Amorim e o Ceinf Pingo de Gente. A avenida liga 

as regiões Leste a Oeste da cidade e é o principal corredor de acesso à área Leste. 
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Figura 27 Av. Jesuíno Alvares de Barros 

 
Fonte do Autor, 2018 

 

Rua Senador Filinto Müler 

A Rua Senador Filinto Müler é uma importante via coletora da cidade, tem 

característica predominantemente residencial, porém possui pontos de comércio e serviços em 

sua extensão. A rua é paralela á Av. Aureliano Moura Brandão e também cruza a cidade no 

sentido Norte-Sul, sendo um dos principais corredores de acesso ao Centro Histórico da 

cidade ao norte. No trecho entre a Av. Jesuíno Alvares de Barros e BR 262, a via passa a ser 

uma avenida com as mesmas características morfológicas da Av. Jesuíno Alvares de Barros. 

Após a rotatória da BR 262, a via passa a ser a estrada rural MS 340 que dá acesso a Usina 

Hidroelétrica do Mimoso e não possui asfalto.  

 

Figura 28 Av. Senador Filinto Müler – Trecho entre a Av. Jesuíno Alvares de Barros e BR 262. 

 
Fonte: Geraldo Resende. Disponível em: http://www.geraldoresende.com.br/imprensa/noticias/geraldo-resende-

entrega-asfalto-em-ribas-do-rio-pardo Acesso em 28/05/2018.  

 

Rua Delminda Coelho 

 Rua Delminda Coelho é uma importante via coletora da cidade, sua maior importância 

se dá por servir como acesso rápido entre a Siderurgia Vetorial, que tem a sua entrada 

principal na Av. Nelson Lírio e a BR 262 por onde chegam os caminhões que abastecem a 

http://www.geraldoresende.com.br/imprensa/noticias/geraldo-resende-entrega-asfalto-em-ribas-do-rio-pardo%20Acesso%20em%2028/05/2018
http://www.geraldoresende.com.br/imprensa/noticias/geraldo-resende-entrega-asfalto-em-ribas-do-rio-pardo%20Acesso%20em%2028/05/2018
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indústria, apesar do volume de veículos de passeio ser pequeno, há grande fluxo de caminhões 

pesados. 

 

Figura 29 Rua Delminda Coelho 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Figura 30 Acesso Usina de Siderurgia Vetorial 

 
Fonte: Google Maps, 2018. 

 

Rua Júlia Viana 

A Rua Júlio Viana é também uma importante via coletora da cidade e abriga em sua 

extensão locais importantes como o Hospital Municipal 19 de Março, as sedes da Polícia Civil 

e Polícia Militar e o Centro Odontológico Municipal. Após o cruzamento com a Av. Jesuíno 

Alvares de Barros a rua passa a ser uma avenida, e nela se encontram o Clube de Laço Agro 

Rio e o Parque dos Ipês, importante local de recreação da cidade, com pista de skate, quadra 

poliesportiva, pista de caminhada, parquinho e equipamentos para exercícios e ao lado do 

parque fica o espaço de eventos da prefeitura. Além dos prédios e áreas institucionais ao 

longo de toda a via, a principal ocupação é residencial.  

 A rua é uma das poucas que não respeita a malha ortogonal que predomina na cidade, 

as quadras que compõem esse eixo eram antes um campo de aviação e agora pertencem ao 

município. Ao sul, do lado oposto a BR, a avenida passa a ser a estrada rural MS 357 sem 

asfalto. 
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Ocupação Irregular 

 

  A ocupação irregular é um dos problemas a ser enfrentado pela administração do 

município, principalmente porque os assentamentos se localizam em áreas próximas aos 

córregos que permeiam a área urbana. Em alguns pontos, em épocas de chuvas intensas, as 

margens dos córregos alagam esses terrenos colocando em risco a vida dos moradores. Essas 

áreas às margens dos córregos são regulamentadas pelo Plano Diretor Municipal como Áreas 

Especiais de Interesse Ambiental (AEIA) indicadas em verde no mapa abaixo, e, portanto, 

devem ser preservadas e protegidas. Os assentamentos irregulares representam riscos não só 

aos moradores, mas também ao meio ambiente, visto que não existe coleta de esgoto nesses 

locais, e em alguns pontos, nem mesmo coleta de lixo, o que pode comprometer a saúde do 

meio ambiente, principalmente da água. 

 

Figura 31 Mapa de Áreas Especiais de Interesse (AEIs) 

 
As AEIAs em verde protegem o Córrego da Areia à esquerda, o Córrego Lagoa à direita, e o Rio Botas ao Norte 

e em vermelho as AEIS - Áreas Especiais de Interesse Social. 

Fonte: Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, 2017. 
 

A criação das Áreas de Interesse Social no município facilitam a realocação das 

famílias para áreas próximas, evitando a desvinculação da comunidade em que elas já estão 

inseridas porém, é importante ressaltar que as áreas demarcadas pelo Plano Diretor como 

AEIS possuem déficit de infraestrutura básica, como rede de coleta de esgoto e pavimentação 

asfáltica.  
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O mapa traz a indicação das áreas comerciais consolidadas, concentradas 

principalmente nas avenidas da cidade e às margens da rodovia que corta a área urbana. 

Apesar de ambas as áreas apresentarem indícios de crescimento, o ponto de maior fluxo de 

pedestres é a Avenida Aureliano Moura Brandão, o eixo de ligação entre ás areas norte e sul 

da cidade. 

 

Expansão Urbana 

 

Figura 32 Mapa de loteamentos com baixa ocupação 2018 

 
Fonte: Google Earth 

 

O mapa acima, indica os loteamentos privados mais recentes do município: Santa 

Clara (2008), Parque Planalto (2014), Altos do Estoril (2014) e Vale do Sol (2015). Todos 

apresentam baixa ocupação (No caso do Altos do Estoril, nenhuma) e dois deles - Vale do Sol 

e Santa Clara - estão totalmente desconectados da malha urbana, tendo seu acesso principal 

localizado na BR 262, no caso do loteamento Santa Clara, é possível o acesso pela Rua 

Gerônimo Ferreira Lima prolongamento da Rua Aniceta Rodrigues de Souza. 

Ainda durante os levantamentos técnicos feitos para elaboração do plano diretor do 

município já puderam ser notados desajustes quanto à gestão da expansão urbana: 

Existem problemas quanto a loteamentos particulares que são implantados sem a 

infraestrutura básica, de acordo com a legislação federal pertinente, tanto no 
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passado, como o Bairro Santo André, como atualmente, como os loteamentos Estoril 

I, II, III e IV, ficando o ônus para a administração pública de contemplar a 

infraestrutura com recursos públicos enquanto os loteadores obtêm maiores lucros 

com seus empreendimentos. (CONTROLE, pg. 80, 2012) 

 

Considerando que o responsável pela gestão e controle do território é o Poder 

Executivo municipal, pode-se perceber a submissão ao modelo expansionista capitalista e em 

uma cidade de pequeno porte, os desdobramentos desse modelo podem ser muito mais 

prejudiciais para o ambiente urbano. A falta de saneamento, por exemplo, implica em grandes 

investimentos do poder público em áreas produzidas pela iniciativa privada visando lucro 

sobre o solo urbano, como explica Endlich (pg. 312, 2016) “[...] quando não há uma política 

territorial formalizada, há uma implícita, silenciosa e sutil, nem sempre involuntária.”. 

Assim como no passado, ainda é necessário usar o planejamento urbano como forma 

de sanar os problemas causados pela omissão do estado em regular a produção do espaço. 

(DIAS; SANTOS, 2016) Segundo Stephan e Maria (s.i.) “O “progresso” cantado por muitos 

parece trazer benefícios ilimitados e prosperidade para algumas cidades, mas, ao mesmo 

tempo, tende a produzir custos sociais, pouco visíveis no início, mas desastrosos para a 

população e o poder público em longo prazo.”. 

Richard Rogers em Cidades para um pequeno planeta aborda o tema do planejamento 

das cidades, sob o ponto de vista dos impactos ambientais causados pelo modelo de expansão 

urbana atual no meio ambiente e na qualidade de vida, e expõe o conceito de adensamento 

urbano como forma de diminuir os impactos da intensa urbanização que o planeta vive 

ROGERS e GUMUCHDJIAN (2011) “As cidades densas, através de um planejamento 

integrado, podem ser pensadas tendo em vista um aumento de sua eficiência energética, 

menor consumo de recursos, menor nível de poluição e, além disso, evitando sua expansão 

sobre a área rural.”. O autor ressalta: 

Este conceito difere radicalmente do atual modelo urbano dominante, aquele dos 

Estado Unidos: uma cidade dividida em zonas por funções, com áreas de escritórios 

centrais, shopping centers e áreas de lazer fora da cidade, bairros residenciais 

distantes e vias expressas. Tão poderosa é esta imagem e tão intensas as forças que 

motivaram sua criação (estabelecida pelos critérios comerciais de mercado), que os 

países menos desenvolvidos estão ainda focalizados em uma trajetória que já 

fracassou nos países desenvolvidos. (ROGERS; GUMUCHDJIAN, p. 33 2011) 
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Figura 33 Mapa de Usos do Solo 

 
Levantamento feito em 2012 ilustra os usos distribuídos na cidade e evidencia a baixa densidade na área sul. O 

loteamento Parque Estoril IV no limite da área urbana quase sem ocupação. 

Fonte: CONTROLE, 2012. “Mapa com o uso do solo”. 
 

Figura 34 Mapa de Macrozonamento 

 
Apesar da falta de infraestrutura em vários pontos da cidade, e também das baixas densidades populacionais, o 

perímetro urbano do município é muito extenso. 

Fonte: Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, 2017. 
 

Proteção do Patrimônio Histórico 

 

A degradação dos centros históricos é um processo presente na maior parte das cidades 

atualmente. Esse fenômeno ocorre em cada local por motivos específicos, no caso de Ribas do 

Rio Pardo, como já citado anteriormente, a desativação da estação de passageiros da Ferrovia 
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Noroeste do Brasil foi o fator que desencadeou esse processo no município. A criação do 

Centro de Convivência do Idoso que hoje ocupa o espaço onde antes se encontrava a principal 

praça da cidade (que abrigava alguns prédios importantes como um Cartório e um posto 

telefônico, os prédios foram incorporados ao projeto), foi a primeira medida tomada pelo 

poder público para evitar a degradação da região, mas considerando a descaracterização da 

paisagem causada pelo projeto, não se pode dizer que a medida foi pensada para a proteção da 

memória.  O Plano Diretor aprovado em 2017 contém em seus objetivos gerais um item que 

trata especificamente sobre o tema:  

XI - contribuir para a construção e difusão da memória e identidade, por intermédio 

da proteção dos patrimônios histórico, artístico, urbanístico, paisagístico e 

ambiental, utilizando-os como meio de desenvolvimento sustentável. (RIBAS DO 

RIO PARDO) 

 

A seção VI intitulada “Do Patrimônio Cultural e Natural” possui em seu Art. 29. as 

diretrizes da Política Municipal do Patrimônio Cultural, dois parágrafos tratam sobre a 

preservação do patrimônio: 

 II - incentivo a recuperação de edificações de interesse histórico, arquitetônico e 

cultural; III - promoção da recuperação urbanística de áreas de interesse histórico, 

arquitetônico e cultural. (RIBAS DO RIO PARDO) 

 

No Art. 30 ainda na mesma seção, é tratada a implementação da Política Municipal do 

Patrimônio Cultural que deverá elaborar o Plano de Preservação do Patrimônio Cultural de 

Ribas do Rio Pardo, o plano, de acordo com a lei deve conter:  

 I - levantamento e identificação do patrimônio natural e cultural, material e 

imaterial; II - instituição de instrumentos de proteção ao patrimônio cultural de 

natural; III - estabelecimento de parcerias com universidades regionais para 

desenvolvimento de pesquisas para identificação e preservação do patrimônio 

arqueológico; IV - elaboração de Plano de sinalização voltada ao turismo cultural e 

natural; V - definição e mapeamento de áreas de interesse cultural; VI - 

estabelecimento de diretrizes de uso para as áreas de interesse cultural; [...] VIII -  

elaboração de um Projeto Urbanístico para valorização das áreas do patrimônio 

natural e cultural. (RIBAS DO RIO PARDO) 

 

Não há nenhum prazo estipulado para a elaboração de tal documento, portanto, a lei 

não apresenta em si eficácia na proteção do patrimônio em curto prazo. Mesmo sem a 

elaboração do Plano de Preservação, são notados em ações recentes os esforços por parte do 

poder público sobre o tratamento desta área, como o restauro do prédio histórico Edifício 

Feladelfo Alves, que agora abriga o Centro de Referência de Assistência Social. 
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Figura 35 Edifício Filadelfo Alves em estado de abandono 

Figura 36 Edifício Filadelfo Alves após obra de restauro 

 
Fonte: Assessoria Campo Grande News. Disponível em:  

https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/marco-da-historia-de-ribas-do-rio-pardo-edificio-sera-

restaurado Acesso em 01/11/2018. Acesso em 27/05/2018 

Fonte do Autor, 2018. 

 

5.3 Planejamento Urbano Municipal – O Plano Diretor 

 

No ano de 2009 foi publicado o documento que estruturava o Plano de 

Desenvolvimento Regional de Mato Grosso do Sul, iniciativa do Governo do Estado, através 

da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento e da Ciência e Tecnologia (hoje 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico) que dividiu o 

território do estado em 9 subdivisões, baseando essas divisões em “Municípios Polo”. O 

município de Ribas do Rio Pardo se encontrava na Região de Campo Grande, vinculado á 

capital do estado e de acordo com o documento, a região se enquadrava em estrutura 

produtiva de indústria, comércio, serviços e silvicultura (MATO GROSSO DO SUL, 2009, p.33). 

Um dos pontos importantes do projeto era a elaboração do Plano Diretor Participativo 

em todos os municípios englobados pelo programa “MS Cidadão –

 100% Cidades Desenvolvimento Urbano e Regional” com apoio do SEBRAE através do 

Prolocal (Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Econômico dos Municípios de MS). O 

compromisso entre Municípios, Governo do Estado e SEBRAE foi firmado em 2011 

(ESCALANTE, 2011), e no mesmo ano, em 16 de Setembro, aconteceu o lançamento do 

projeto na Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo. O processo de elaboração do 

documento, através de levantamentos, pesquisas e estudos prosseguiram até o fim da gestão 

https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/marco-da-historia-de-ribas-do-rio-pardo-edificio-sera-restaurado%20Acesso%20em%2001/11/2018
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/marco-da-historia-de-ribas-do-rio-pardo-edificio-sera-restaurado%20Acesso%20em%2001/11/2018
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/marco-da-historia-de-ribas-do-rio-pardo-edificio-sera-restaurado%20Acesso%20em%2001/11/2018
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do então prefeito Roberson Moureira, no entanto seu sucessor José Domingues Ramos 

realizou apenas uma audiência pública em 31 de Janeiro de 2013 para tratar deste assunto e o 

processo foi paralisado (REDAÇÃO 90 FM, 2017).  

Já em 2017, no dia 4 de Setembro, segundo Redação 90 FM (2017) “[...] foi realizada 

na Câmara Municipal, audiência pública para atualização do texto do Projeto de Lei do Plano 

Diretor com técnicos e ouvindo todos os segmentos da sociedade que estavam 

representados.”. No dia 20 de Outubro o Promotor de Justiça Geoge Zarour Cezar, por meio 

do Ministério Público Estadual publicou uma recomendação ao prefeito do município: 

Adote todas as providências necessárias para elaboração, apresentação e 

encaminhamento à Câmara de Vereadores do Projeto de Lei do Plano Diretor do 

Município de Ribas do Rio Pardo no prazo de 30 (trinta) dias, para que ocorra a 

discussão, eventual modificação e aprovação por parte do Poder Legislativo 

Municipal. (REDAÇÃO 90FM, 2017) 

 

 As duas votações ocorreram nos dia 7 e 11 de Novembro do mesmo ano, e a lei foi 

publicada em 22 de Novembro de 2017. 

Segundo o Estatuto das Cidades o Plano Diretor é de responsabilidade dos poderes 

Legislativo e Executivo, com a participação da comunidade local através de audiências 

públicas. A colaboração de empresas privadas de consultoria deve ser solicitada quando se 

identifica a necessidade de estudos técnicos de viabilidade, ou para analisar aspectos locais 

que foram julgados necessários para o desenvolvimento do plano. (BRAGA, 1995) O 

protagonismo das mesmas, pode acarretar no distanciamento entre o Plano e a sua viabilidade, 

muitas vezes o tornando incoerente com a realidade local. (REZENDE, ULTRAMARI, 2007) 

Em guia produzido pelo Ministério das Cidades no ano de 2004, para a elaboração do 

Plano Diretor, são indicados os passos a serem seguidos: 

O trabalho começa pela equipe interna, em cada Prefeitura. O primeiro passo é 

organizar as informações já disponíveis na Prefeitura – legislação, estudos, dados, 

mapas, relação de interlocutores potenciais. Ao mesmo tempo, deve começar 

também o trabalho de sensibilizar e mobilizar a sociedade civil – entidades, 

instituições, movimentos sociais e cidadãos em geral. O Plano Diretor é construção 

coletiva e atividade de participação. (CONFEA, MINISTÉRIO DAS CIDADES, pg. 

18, 2004) 

 

No caso do município de Ribas do Rio Pardo, o processo se deu a partir do 

levantamento produzido por uma empresa de consultoria, nem se quer pelos profissionais dos 

órgãos de gestão do município.  
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5.4 Políticas públicas de planejamento 

 

As políticas públicas de desenvolvimento urbano no Brasil são marcadas pela 

descontinuidade, um problema que prejudica principalmente o desenvolvimento econômico, 

questão que vem sendo enfrentada no município há muito tempo. Mesmo figurando entre os 

cinco maiores rebanhos bovinos do país segundo o (IBGE 2010), o município viveu em 2008 

o encerramento das atividades do Frigorífico Atlas, que deixou mais de 100 pessoas sem 

emprego. 

Além do potencial de produção agropecuária, o município também tem papel de 

destaque na silvicultura, na produção de carvão vegetal, resina, madeira em tora para papel e 

celulose, estando entre os 20 maiores produtores do país em ambos os segmentos (IBGE 

2010). A maior parte da produção de carvão vegetal é destinada a Usina de Siderurgia 

Vetorial, que em 2015 paralisou a fabricação do Ferro-Gusa e demitiu 195 funcionários no 

município e agora produz apenas o carvão vegetal. (FEITOSA, 2015)  

De acordo com Controle (2012), no município existem quatro assentamentos rurais, e 

segundo IBGE (2010), no ano de 2010 os domicílios particulares nas áreas rurais do 

município somavam 2.136. Mesmo considerando esses dados: 

A demanda de hortigranjeiros do município supera a oferta de produtos provenientes 

do município, obrigando a importação de 55% dos produtos consumidos, de outros 

municípios. Foi realizada uma estimativa do valor total dos hortigranjeiros 

demandados no município, a valores de 2014, de R$ 147.626,18. Deste total, R$ 

22.520,41 permaneceram no município, já que os produtores locais produziram e 

comercializaram em Ribas do Rio Pardo. Os R$ 125.105,77 restantes foram 

comprados de produtores de outros municípios, ocorrendo assim uma transferência 

significativa de renda da população rio-pardense para outros municípios. (SEBRAE, 

[2015]) 

 

O desenvolvimento da economia local deve partir do fortalecimento das 

potencialidades já existentes, aqui há uma clara evidência do descaso do poder público com a 

produção da agricultura familiar. A administração local, nem sempre pode atenuar os 

impactos que a economia mundial causa na escala municipal, mas pode e deve fortalecer 

através da estruturação da produção, infraestrutura e planejamento, a dinamização da 

produção local de forma a assegurar o equilíbrio econômico dentro do município. 

(DOWBOR, 2016) 
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6 – 3ª Parte – CONCEITOS 

6.1 Desenvolvimento Econômico X Desenvolvimento Local 

 

Fernanda Sanchez alerta que o impacto gerado pelo crescimento econômico de alguns 

setores da economia local, não significa necessariamente o desenvolvimento econômico, 

como geração de emprego e renda, diminuição da pobreza e desigualdade. Esse é um aspecto 

que deve ser observado durante o processo de planejamento, que deve fomentar medidas de 

diminuição da desigualdade.  

Segundo Sanchez (2010) “A reestruturação econômica se faz necessariamente, por meio 

da reestruturação do espaço e da reestruturação da gestão da cidade” abrindo caminhos para a 

atração de indústrias e negócios, que possam se desenvolver e trazer benefícios para a cidade 

como concentração de força de trabalho qualificada, que estrutura um setor produtivo local. 

Segundo Dowbor (1987) “O que caracteriza a economia subdesenvolvida é o fato da 

regulação se dar dominantemente através de interesses externos organizados”. O autor ressalta 

que as grandes empresas no processo de instalação em determinado território já possui um 

planejamento e desenvolvimento de tecnologias á longo prazo, apoio internacional e assim, 

articula para que o Estado se adeque ás suas necessidades. Para ilustrar, ele cita o fenômeno 

ocorrido no país na década de 50, onde mesmo o potencial Ferroviário sendo inquestionável, 

o Estado concentrou investimentos no setor Rodovário, satisfazendo os desejos das 

montadoras de Automóveis que aqui se instalaram, e diminuíram os investimentos na 

expansão e modernização das linhas férreas do país. A parceria Estado-Iniciativa Privada deve 

existir, mas o estado não deve ser submisso às necessidades empresariais, os investimentos 

devem ser proporcionais bem como os benefícios. 

 

6.2 Descentralização do poder administrativo 

 

João Seixas, em sua obra Cidades na Encruzilhada, explana sobre as mudanças 

ocorridas nas metrópoles e governos europeus, que adotaram medidas de descentralização do 

poder, como forma de atender melhor a demanda dos cidadãos, bem como, explorar as 

potencialidades locais. Seixas defende administração municipal descentralizada, com 

representação local, dando atenção e voz aos moradores e suas demandas. 
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O principal ponto a ser analisado sob essa perspectiva é o de que aumentando a 

representatividade das comunidades que formam uma cidade ou metrópole, é possível ouvir 

do morador e detectar de forma mais eficaz os problemas que cada região enfrenta, e onde a 

administração local deve agir. Podemos aqui, incluir o pensamento de Ladislau Dawbor: 

Bairros específicos têm problemas específicos: há os que não têm asfalto, os que são 

carentes de água, e assim por diante. Este nível organizacional permite a 

participação em torno dos problemas de urbanização, de infra-estrutura social e 

outros que têm intensa vinculação ao local de moradia. (DOWBOR, PG. 97, 2016) 

 

Seixas expõe medidas que devem ser adotadas para o alcance da independência da 

cidade como: descentralização político-administrativa; reformas das estruturas 

organizacionais e administrativas do setor público; planejamento estratégico; grandes projetos 

ou eventos catalisadores e o city marketing; novas formas e instrumentos de participação, de 

cooperação e de pluralismo na política urbana.  

Foi a partir de transformações como essas, que na década de 90 muitas cidades 

passaram a desenvolver projetos ou planos para o futuro, o autor destaca que Seixas (2013) 

“Em conjunto com o aumento de responsabilidade e de autonomia, a elaboração dos planos 

estratégicos obrigou muitos governos e administrações urbanas a tornarem-se mais abertos e 

profissionais e, sobretudo, politicamente mais adultos.” O autor alerta que Seixas (2013) “[...] 

tais processos são, não poucas vezes, muito dependentes de uma capacidade cultural para a 

mudança, intrínseca ou preexistente, nos próprios actores e sistemas de inter-relacionamento 

presentes em cada contexto sociocultural específico.” cabe ao poder local fomentar essas 

habilidades para a construção de um ambiente favorável a mudança.  

 

6.3 Fortalecimento de Potencialidades 

 

O conceito de Arranjos Produtivos Locais, explicado por Clovis Ultramari e Fábio 

Duarte em Desenvolvimento Local e Regional (2012) se enquadra perfeitamente no panorama 

de um município de pequeno porte. Enquanto a maior parte dos estudos de gestão econômica 

trata de panoramas metropolitanos, este apresenta a articulação de empresas locais para o 

fortalecimento entre si, e da comunidade local. A conceituação fica clara a seguir:  

Vale lembrarmos, ainda, que, na maior parte dos casos, os APLs mantêm a estrutura 

dos negócios em micro e pequena, não as aglutinando em uma grande indústria. Essa 

característica reitera o papel de inclusão social que um APL desenvolve. 

(ULTRAMARI; DUARTE, p 108, 2012) 
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A concentração de muitas empresas de um nicho específico de mercado não 

caracteriza um APL, tampouco garantem seu desenvolvimento. Segundo Ultramari; Duarte 

(2012) “Um dos pontos essenciais para seu sucesso é a APROXIMAÇÃO DE DIFERENTES 

COMPLEMENTARES, não de iguais.” (grifo do autor). E sintetiza a definição de APLs 

como:  

[...] dezenas de empresas com produção convergente em um mesmo território, cuja 

produção atenta a um Mercado extralocal e que propicie a circulação de incrementos 

tecnológicos e gerenciais para, em retroalimentação, fortalecer esse território e 

ampliar o mercado externo. (ULTRAMARI; DUARTE, p. 110, 2012) 

 

Para que a articulação de APL aconteça, muitos fatores devem ser considerados. O 

primeiro é a mudança da postura da administração local Ultramari; Duarte (2012) “Se antes 

ele se reconhecia como carente para garantir recursos provenientes do governo federal para 

áreas prioritárias, como as sociais e as de infraestrutura urbana, agora ele deve se apresentar 

com indicadores de excelência para atrair o capital privado.” Essa nova postura deve priorizar 

investimentos de infraestrutura urbana, de forma a viabilizar a instalação de novos 

empreendimentos no território municipal. E em seguida, o investimento deve ser 

redirecionado para setores como educação, saúde e lazer, de forma a elevar os indicadores 

sociais do município, o que além de sugerir melhor qualidade de mão de obra, melhora a 

imagem da cidade e consequentemente a das empresas que se instalam nesse território. 

(ULTRAMARI; DUARTE, 2012). 

No livro Marketing de Lugares (2006) de Philip Kotler, Donald H. Haider e Irving Rein 

o autores analisam experiências que ocorreram em cidades latino-americanas em busca de 

desenvolvimento e crescimento econômico. O livro expõe quatro abordagens do 

desenvolvimento local que já se mostraram eficientes para tal, essas são: Desenvolvimento de 

serviços comunitários; Reforma e planejamento urbanos; Desenvolvimento econômico e 

Planejamento estratégico de mercado. 

O Desenvolvimento de Serviços Comunitários implica no investimento em melhores 

escolas, saúde, creches, serviços administrativos acessíveis, que melhorem a qualidade de 

vida da comunidade. É importante a atenção sobre os custos desses serviços, que devem ser 

adequados e acessíveis ao consumidor e também ao prestador. O uso da tecnologia de 

Informação ou Internet é de suma importância para a comunicação entre ambas as partes e 

possibilita a integração entre setores distantes fisicamente como é o caso dos produtores rurais 

e seus fornecedores, possibilitando a comunicação de forma mais eficiente. Em etapas como 

essa é de suma importância da atuação de governos locais, com a implantação de 
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infraestruturas para que de fato algumas estratégias sejam possíveis. (KOTLER et. al, 2006) A 

meta principal nessa abordagem é a criação de um “Ambiente de qualidade para dois 

mercados alvo: (a) cidadãos que moram e trabalham na comunidade; (b) potenciais cidadãos 

(compradores externos).“ (KOTLER et. al, 2006). 

A Reforma e planejamento urbanos segundo Kotler et. al. (2006) “se concentram em 

melhorar o design de um lugar – a arquitetura, os espaços abertos, layout das ruas, as áreas de 

pedestres, a limpeza, o transporte e a qualidade do meio ambiente.” Essa abordagem está 

fortemente ligado ao marketing da cidade, e a imagem a ser transmitida. Muitos lugares usam 

as heranças históricas e culturais, como atrativo, mas esse item pode ser desenvolvido a partir 

do potencial local, como proteção e ligação com o meio ambiente, o marketing voltado a 

qualidade de vida, considerando índices de desenvolvimento humano, poluição, mobilidade 

urbana e outros. Essa característica normalmente deve ser pensada e desenvolvida á longo 

prazo. (KOTLER et. al, 2006) 

No caso do Desenvolvimento econômico é necessária a união entre setor público e 

privado, ambos trabalhando em conjunto coma apoio muitas vezes de agências de 

financiamento multilateral. Em muitos casos são estabelecidas agências de desenvolvimento 

econômico, desvinculadas ao setor de planejamento urbano, que trata das infraestruturas. 

(KOTLER et. al, 2006) 

Planejamento estratégico de mercado acontece em três fases: a primeira parte é a busca 

de indústrias pesadas, para que estas se instalem em determinadas localidades, se consideram 

as vantagens que a iniciativa privada pode obter, como mão-de-obra e terras de baixo custo 

além de isenções fiscais. A segunda age através de “metas múltiplas, como retenção de 

empresas existentes, criação de novos negócios, turismo, exportação, programação e 

investimento interno.” Nesse caso voltadas para o potencial local já existente. A terceira busca 

o desenvolvimento de um nicho econômico, atraindo mais indústrias afins, de forma a 

destacar a produção local. É necessário criar um ambiente atrativo aos investimentos e que 

fomente o empreendedorismo no local. (KOTLER et. al, 2006). 
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7 – 4ª Parte - PROPOSTAS 

7.1 Zoneamento Comercial 

 

A primeira proposta é criar corredores que distribuam de forma linear comércios e 

serviços na cidade, evitando a policentrização. Essa medida visa potencializar a infraestrutura 

instalada em pontos estratégicos da cidade e evita a migração dos estabelecimentos e 

consequentemente a desvalorização imobiliária dessas áreas. 

 

Figura 37 Mapa indicando áreas comerciais consolidadas 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018 

 

Com intuito de fomentar a economia local, os estudos apresentados buscam criar 

conexão entre as áreas mais segregadas da cidade, bem como expandir as áreas de grande 

potencial de comércio. Para tanto, é necessário não só a intervenção no ambiente, mas 

também a adequação de legislação municipal pertinente, como a ocupação obrigatória do 

térreo com espaços comerciais nessas áreas. 

 

Figura 38 Proposta de arranjo para áreas comerciais 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018 
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7.2 Revitalização do Centro Histórico 

 

A revitalização do centro histórico, onde se encontram as edificações mais importantes 

para a história do município, visa resgatar a memória coletiva do espaço que proporcionou o 

crescimento do município. A revitalização se dará através da criação de um parque, que 

funcionará como elemento de integração entre as edificações e o espaço público, oferecendo 

áreas de lazer e recreação, que são escassas nesta área da cidade, promovendo a apropriação 

do espaço pelos moradores e diminuindo a evasão dos mesmos. Muitos dos imóveis históricos 

estão desocupados e poderiam servir de pontos de comércio e serviços. O Parque ocupa 

espaços residuais da área de intervenção: os espaços vazios ao lado sul dos trilhos, 

especificamente a quadra em que se encontra o edifício da antiga estação de passageiros da 

ferrovia, e a quadra vizinha, que abriga o Centro de Convivência do Idoso. 

  

Figura 39 Imagem área da área de intervenção 

 
Na imagem é possível ver o complexo que compõe o Centro de Convivência dos Idosos e a área residual ao lado. 

Fonte do Autor, 2018 

 

A quadra que hoje abriga o Centro de Convivência do Idoso era antes em sua 

totalidade uma praça. Para a criação desse espaço, os prédios que compunham a praça foram 

incorporados ao projeto que ocupa metade da quadra. O restante do espaço, ao lado oposto 

aos trilhos não recebeu nenhum tratamento desde então, e é usado como estacionamento.  

A proposta visa transformar o ambiente respeitando os caminhos já estabelecidos no 

espaço, implantar mobiliário confortável em locais sombreados pelas árvores de grande porte 

que já existem e instalar um parquinho para recreação infantil, pois existem conjuntos 

habitacionais próximos e nenhum tipo de espaço público voltado para esses usuários nas 

proximidades. 
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Figura 40 Proposta de intervenção da praça 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 

Na área próxima à estação, é proposta a implantação de um espaço peatonal aberto, 

que pode receber semanalmente a feira municipal, funcionando como atrativo para que os 

cidadãos criem vínculo com o local. Também serão implantados um circuito para skate e uma 

academia ao ar livre. 

  

Figura 41 Proposta de intervenção na área próxima à estação 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 

Para melhorar o acesso à área, a Av. Aureliano Moura Brandão será estendida, e uma 

nova via aberta, essa, para permitir o acesso aos lotes a serem regularizados ao lado do 

parque. 
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Figura 42 Proposta de Adequação Viária 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 

O projeto também prevê incentivo ao restauro e ocupação dos prédios históricos pelos 

respectivos proprietários, através de isenção fiscal temporária dos imóveis que receberem a 

devida manutenção e que sejam ocupados. Dessa forma é possível preservar a memória das 

edificações e a paisagem nostálgica que a área possui. O imposto predial progressivo também 

é uma ferramenta a ser empregada na intenção de induzir os proprietários de imóveis 

abandonados ou subutilizados a darem um devido uso às edificações da área. A ocupação dos 

prédios históricos por repartições públicas como já ocorre atualmente com o CRAS, é também 

uma iniciativa a ser replicada. A área abrangência da proposta é mesma demarcada pelo Plano 

Diretor como Área Especial de Interesse Cultural (AEIC): 

 

Figura 43 Mapa de Áreas Especiais de Interesse (AEIs) 

 
A AEIC indicada em rosa. 

Fonte: Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, 2017. 
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7.3 Espaços Compartilhados 

 

O conceito de espaços compartilhados surgiu a partir da necessidade de melhoria da 

infraestrutura nas áreas comerciais da cidade, os espaços compartilhados estimulam a 

permanência do usuário no local por mais tempo, além de ser mais convidativo aos pedestres, 

o que os tornam um ponto de encontro. Esses fatores influenciam o aumento do consumo 

nesses locais, o que estimula o comércio. 

  

Figura 44 Espaços compartilhados - Perspectiva do observador 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 

Os espaços compartilhados devem evitar desníveis, tendo apenas um espaço destinado 

exclusivamente aos pedestres que pode ser demarcado com uma pavimentação diferente do 

restante, ou mesmo com pintura da pavimentação. Todo o restante do espaço pode ser usado 

livremente por todos os tipos de meios de locomoção inclusive peatonal. A ausência de 

sinalização de trânsito também é um dos fatores importantes em um espaço compartilhado, 

pois aumenta o estado de alerta dos motoristas o que induz a diminuição da velocidade. Por 

fim, os espaços compartilhados devem representar um ambiente de permanência, portanto é 

importante que o paisagismo e mobiliários sejam adequados, eficientes e bem posicionados.  
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Figura 45 Espaços Compartilhados - Vista aérea 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 

A implantação desses espaços deve acontecer em etapas e considerando a princípio as 

áreas que já apresentam grande potencial comercial, indicadas em amarelo no mapa abaixo. 

As principais intervenções nesses espaços são igualar o nível da rua ao da calçada, excluindo 

a segregação física; a destinação de área exclusiva aos pedestres junto ao alinhamento predial; 

Implantação de mobiliário urbano como bancos, mesas, lixeiras, postes de iluminação, 

vegetação que proporcione sombra; implantação de pontos comerciais menores, para que 

exista oportunidade para pequenos comércios e serviços e a criação de legislação que obrigue 

o uso comercial no pavimento térreo onde forem implantados esses espaços. 

 

Figura 46 Locais previstos para implantação de espaços compartilhados 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 
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7.4 Mobilidade Urbana - Transporte Ativo 

 

O Plano de Mobilidade visa integrar as áreas mais distantes da cidade e promover o 

deslocamento seguro dos ciclistas.  As ciclovias se encontram nas principais ruas e avenidas, 

onde se concentram a maior parte dos comércios e serviços da cidade, e também conectam os 

espaços de lazer municipais (em rosa no mapa). O incentivo ao transporte ativo é de 

fundamental importância para estabelecer relação de proximidade com o entorno, e em uma 

cidade de pequeno porte onde a implantação de transporte coletivo ainda é inviável, essa 

solução apresenta impactos positivos na qualidade de vida dos usuários, transforma o 

ambiente urbano em um espaço mais democrático além de ser um transporte de baixo custo 

para o usuário. 

 

Figura 47 Mapa de implantação de ciclovias 

 
O mapa indica os espaços públicos de lazer em rosa, e em vermelho a localização das ciclovias. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 

A implantação de ciclovias na cidade pode trazer diversos benefícios ao ambiente 

urbano, e principalmente ao cidadão. O uso de bicicletas já é um importante meio de 

locomoção no município, e incentivar essa prática, contribui para a diminuição do número de 

automóveis nas ruas, consequentemente diminuindo a poluição e ruído. O transporte ativo, 

como forma de deslocamento ao trabalho ou a escola, contribuem para melhorar a saúde dos 

usuários por meio da diminuição do sedentarismo, prevenindo diversas doenças ligadas à 

obesidade como a hipertensão e diabetes. O ciclismo como prática esportiva já é presente na 
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cidade, através de iniciativas dos próprios atletas, que se mobilizam e organizam eventos 

como corridas e pedaladas na área rural do município.  

O Plano de ciclovias também prevê sua implantação em etapas: a primeira, nas 

principais vias de ligação da cidade, interligando os pontos mais extremos de norte a sul e de 

leste a oeste, e a segunda, em vias coletoras que permeiam os bairros e que proporcionarão o 

acesso seguro às ciclovias principais. 

 

7.5 Trânsito 

 

Os círculos vermelhos no mapa apontam áreas de tráfego convergente ou com 

soluções ineficientes para o problema, como é o caso dos cruzamentos entre ruas e avenidas e 

a BR262.  

 

Figura 48 Pontos de conflito de trânsito 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 

Como proposta para solucionar o problema do tráfego de veículos e proporcionar um 

local de travessia segura para os pedestres e ciclistas, os fluxos das avenidas e da BR262 serão 

segregados em níveis diferentes aproveitando os desníveis existentes nesse ponto da cidade, a 

rodovia passaria por cima, sobre um viaduto, e a avenida seguiria no mesmo nível, sendo 

necessária a escavação no local do cruzamento, para que a viaduto permita o tráfego de 

veículos altos como ônibus e caminhões na avenida. As avenidas manteriam as características 

no trecho alterado, retirando apenas o estacionamento e dando lugar a ciclovia e a calçada 

como ilustrado na imagem abaixo.  
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Figura 49 Viaduto no cruzamento entre a BR262 e a Av. Aureliano Moura Brandão 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 

Para os demais cruzamentos entre as avenidas, será proposta a retirada das rotatórias, 

proibindo o retorno nesses pontos, como indicado na figura seguinte. 

.   

Figura 50 Esquema de fluxo de trânsito 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 
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8 MATERIAIS E MÉTODOS 

Os procedimentos adotados no desenvolvimento da pesquisa tiveram início através da 

busca de referências teóricas conceituando o Planejamento Urbano, por meio de livros, artigos 

científicos, e teses de mestrado e doutorado que exploram o foco principal da pesquisa e 

outros assuntos que foram julgados importantes para a compreensão do tema estudado, como 

a compreensão das estruturas econômicas que transformaram as cidades, políticas públicas de 

planejamento urbano europeu e posteriormente as nacionais; a criação do Estatuto das 

Cidades e consequentemente o Plano Diretor Municipal, investigação acerca da importância 

dessa ferramenta na gestão dos municípios e equívocos que ocorrem com frequência durante o 

desenvolvimento do mesmo. Foi necessária a pesquisa acerca do desenvolvimento do 

município, considerando fatores históricos, econômicos e sociais e também a importância do 

planejamento estratégico para a economia local. Posteriormente foram realizadas análises da 

área de estudo através de mapas, legislação local, levantamento fotográfico, notícias de 

veículos da mídia local e visitas in-loco, que permitiram alcançar diagnósticos satisfatórios 

sobre os problemas urbanos presentes na área urbana do município.  
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9 CONCLUSÕES 

 

A produção, ou reprodução de modelos de planejamento urbano não é apenas um 

problema local, ou nacional, outrossim, diversas administrações públicas o enfrentam, 

transformando-o em um problema de escala global. O legado de “planejamento” ou 

“produção” do ambiente urbano deixado pelos urbanistas, principalmente os modernistas, 

ainda ecoa sobre as administrações atuais. Concluímos que no Brasil, algumas iniciativas do 

poder público, como a criação dos Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado, visavam 

atender parâmetros técnicos e interesses políticos, satisfazendo gestores em detrimento da 

população. Dessa forma, essas medidas se mostraram falhas. É impossível, ou no mínimo 

inviável planejar o ambiente urbano sem considerar seus moradores, a dinâmica que ocorre no 

espaço urbano, as pequenas indústrias, os serviços e comércios de bairro, as comunidades, que 

de fato fazem da cidade um local atraente, produtivo, dinâmico. 

O Plano Diretor Participativo, instrumento instituído pelo Estatuto das Cidades em 

2001 visa atender a essa lacuna, que esteve sempre vazia nas administrações das cidades, o 

cidadão precisa fazer parte do processo de planejamento da cidade, junto aos poderes 

executivo e legislativo, deve-se conduzir a sociedade como um todo, não apenas para o 

progresso econômico, mas também o social, garantindo além do direito ao ambiente urbano 

dotado de infraestrutura, o direito a vida social plena e justa. 

A partir dos dados apresentados, conclui-se que a defasagem por parte da 

administração pública no que se refere ao Plano Diretor Municipal, o controle do solo urbano, 

o ajuste a escala de planejamento e as medidas preventivas, são fatores resultantes da falta de 

gestão contínua, problema que gera impactos negativos no crescimento econômico, 

desenvolvimento social e na qualidade de vida dos cidadãos.  
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11 ANEXOS 

 

ANEXO A – PROJETO 

  


