


























TAXA DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL
Instrumento de Planejamento Ambiental

Campo Grande | MS



Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA)
Lei Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2018. 

Olhar ambiental do PDDUA
Instrumentos de Gestão Ambiental;
Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIAs);
Zonas Ambientais (ZAs);
Taxa de Permeabilidade;
Taxa de Relevância Ambiental (TRA). 

Anexo 7.0



V = Indicador de Vegetação
D = Indicador de Drenagem

ANEXO 7.1
TRA   =   V α   x   D β

Taxa de Relevância Ambiental – similar à quota ambiental do imóvel que é o parâmetro
urbanístico ambiental de uso e ocupação do solo, tem por objetivo estimular,
potencializar e qualificar o uso do solo urbano para melhorar as condições de drenagem
de águas pluviais, da poluição residual e do microclima, promovendo, incentivando e
mantendo a arborização e implantando dispositivos de controle de drenagem na cidade.

Taxa de Relevância Ambiental

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA)
Lei Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2018. 



TAXA DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL
Estudos, precedentes e legislação municipal



Para regulamentação da TRA foram analisados os seguintes legislações e estudos:

Taxa de permeabilidade

Indivíduos arbóreos

12,5% para toda área urbana

Caixa de captação
Mínimo de 1.000l para
empreendimentos unirresidenciais
com área construída igual ou superior
a 150m² e 30l a cada metro quadrado
de área permeável reduzida.

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Campo Grande/MS
Decreto n. 12.680, de 9 de julho de 2015

Empreendimentos com área impermeável
superior a 500m², passíveis de
licenciamento ambiental, devem conter
todo escoamento superficial excedente
produzido.

V = 5,858.AI

Precedentes e metodologias

Quota Ambiental (QA) ‐ São Paulo, 2016

Biotopflächen‐faktor (BFF) – Berlim, 1990

Paulo Mantey, Carlos Tucci, Plínio Tomaz, Vem te Chow, 
entre outros. 

Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo
Lei Complementar n. 74, de 6 de setembro de 2005



TAXA DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL
O que mudou?



LOUOS (2005) e PDDrU (2015) PDDUA (2018) E TRA
Taxa de 

Permeabilidade

12,5% para toda área urbana

ZA1 ZA2 e 3              ZA4 e 5

Vegetação
Arbórea

Manteve o mínimo.

Armazenamento
de águas pluviais

Mínimo 1.000l para qualquer empreendimento, sendo na 
forma de retenção, detenção ou reuso.

Não somente os empreendimentos passíveis de
licenciamento ambiental, mas todos os empreendimentos
com área impermeável igual ou superior a 500m², deverão
armazenar o escoamento excedente produzido.

Os loteamentos armazenarão todo escoamento excedente 
produzido pelas vias e compartilharão a responsabilidade 
de armazenamento dos lotes.

Mínimo de 1.000l apenas para
empreendimentos unirresidenciais com
área construída igual ou superior a
150m² e 30l a cada metro quadrado de
área permeável obrigatória reduzida.

Empreendimentos com área
impermeável superior a 500m²,
passíveis de licenciamento ambiental,
devem conter todo escoamento
excedente produzido.

20%  25%  30% 



TAXA DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL
Conceitos, procedimentos e enquadramentos 



Para quem é a TRA?
A TRA será aplicada aos novos empreendimentos
públicos e privados, bem como ampliações e
regularizações na área urbana e Zona de
Expansão Urbana (ZEU).

Em que momento devo apresentar?
Na aprovação do licenciamento urbanístico.

Como preencher a TRA?
O requerente deverá preencher o
simulador correspondente à sua
classificação, combinando soluções
paisagísticas e construtivas, atingindo a
pontuação referente a respectiva TRA
Mínima.

Classificação para cálculo da TRA:
Grupo A – quando a área impermeável for inferior a
500m². Devem combinar soluções construtivas e
paisagísticas conforme Anexo I ou Anexo II;

Grupo B – quando a área impermeável for igual ou
superior a 500m². Devem combinar soluções
construtivas e paisagísticas conforme Anexo II;

Grupo C – no caso de loteamento. Devem combinar
soluções construtivas e paisagísticas conforme Anexo III.

Anexo I – Solução de Combinação Padrão;

Anexo II – Solução de Combinação Composta;

Anexo III ‐ Loteamentos

O que você precisa saber sobre a Taxa de Relevância Ambiental (TRA)



A TRA não se aplica às Áreas de Preservação
Permanente (APPs) e às Unidades de Conservação
(UCs) de Proteção Integral (P. E. do Prosa, P. E.
Matas do Segredo e RPPN da UFMS).

Na Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do
Córrego Lajeado (APA do Lajeado), além da
aplicação da TRA, devem ser obedecidas as
diretrizes de seu plano de manejo.

Na ZEIA 2, a TRA é aplicada obedecendo à taxa de
permeabilidade de 60% estabelecida no art. 38 do
PDDUA, a qual não pode ser compensada por
nenhuma solução construtiva e paisagística.

Caso o lote ou gleba esteja inserido
parcialmente em APP ou ZEIA 2, o
cálculo da TRA será aplicado
normalmente à fração remanescente
fora da APP ou ZEIA 2.

Exceções



TAXA DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL
Indicadores de Vegetação  (V) e de Drenagem (D)



Cada Indicador é formado por um conjunto de categorias de soluções paisagísticas e construtivas.

INDICADORES

O Indicador de Vegetação:
• Estimula a vegetação nativa do Cerrado;
• Estimula a conservação da vegetação existente e
• Valoriza o porte dos indivíduos.

O Indicador de Drenagem:
• Demanda dispositivo de armazenamento para todos

os tipos de empreendimentos e
• Incentiva os dispositivos de retenção e reuso.

Para cada solução paisagística e construtiva foi atribuído um
coeficiente de desempenho:

No Indicador de Vegetação, os coeficientes refletem o desempenho de
cada solução na melhoria do microclima, na diminuição da poluição
residual e na interceptação de águas pluviais.

No Indicador de Drenagem, os coeficientes refletem o desempenho de
cada solução na geração de escoamento superficial e,
consequentemente, na necessidade de armazenamento de águas
pluviais.

De que forma 
acontece o estímulo?



Indivíduo arbóreo 
a ser plantado

porte pequeno nativa
exótica

porte médio nativa
exótica

porte grande nativa
exótica

Palmeira a ser plantada nativa
exótica

Indivíduo arbóreo 
existente

CAP maior que 20cm e
menor ou igual a 30cm

nativa
exótica

CAP maior que 30cm e
menor ou igual a 40cm

nativa
exótica

CAP maior que 40cm nativa 
exótica

Palmeira existente nativa
exótica

B. Vegetação arbórea

A. Área permeável C. Agrupamento de vegetação

Arvoredo
nativas
exóticas

nativas e exóticas
Área remanescente de vegetação nativa ou área de vegetação 
secundária 

D. Telhado verde

Telhado verde sobre laje intensivo
extensivo

E. Vegetação suspensa
Fachada verde
Pergolado ou Caramanchão com vegetação

F. Tipos de pavimento
Pavimento de elemento vazado com vegetação

Área Permeável

TRA – Componentes do Indicador de Vegetação (V)



D. Telhado verde

A. Área permeável
Área Permeável

TRA – Componentes do Indicador de Drenagem (D)

Telhado verde sobre laje intensivo
extensivo

F. Tipos de pavimento
Pavimento de elemento vazado com vegetação
Pavimento poroso
Pavimento modular
Telhado conectado à área permeável
Pavimento impermeável

G. Dispositivo de armazenamento para 
controle de escoamento superficial 
Armazenamento com infiltração no solo (retenção)
Armazenamento sem infiltração no solo (detenção)
Armazenamento para reuso



TAXA DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL
Na prática, aprendendo a utilizar o simulador!



Desta forma, foram adaptados três simuladores: 

ANEXOS: SIMULADORES

• ANEXO II: O Simulador “Solução Composta” destina‐se a empreendimentos dos grupos A e B e
consiste em uma versão mais detalhada para atendimento da TRA Mínima.
 A taxa de permeabilidade pode ser compensada, mas deve atender, no mínimo, 1 indivíduo

arbóreo e volume de 1m³ em dispositivo de armazenamento.

• ANEXO III: O Simulador “Solução Composta ‐ Loteamento” destina‐se exclusivamente ao Grupo C.
 A taxa de permeabilidade pode ser compensada, mas deve atender, no mínimo, 1 indivíduo

arbóreo e volume de 1m³ em dispositivo de armazenamento.

• ANEXO I: O Simulador “Solução Padrão” destina‐se exclusivamente a empreendimentos do grupo A
que disponibiliza uma lista simplificada de soluções visando o atendimento da TRA Mínima.
 Atender, no mínimo: à taxa de permeabilidade, 1 indivíduo arbóreo e volume de 1m³ em

dispositivo de armazenamento.
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Colaboradores:
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana| SEMADUR
Conselho Municipal da Cidade | CMDU



área permeável: área sem cobertura constituída por solo natural revestido de, no
mínimo, 70% (setenta por cento) de vegetação que facilite a infiltração de água no solo;

TRA – Componentes do Indicador de Vegetação (V) – Área permeável



TRA – Componentes do Indicador de Vegetação (V) – Vegetação arbórea

vegetação arbórea a ser plantada: indivíduos
arbóreos a serem plantados, de espécie nativa e/ou
exótica, de porte pequeno, médio e/ou grande,
conforme especificações contidas no Capítulo de
Vegetação do Manual da Taxa de Relevância
Ambiental (TRA), disponibilizado no sítio oficial do
órgão municipal competente;

vegetação arbórea existente: indivíduos arbóreos já
existentes, de espécie nativa e/ou exótica, de porte
pequeno, médio e/ou grande, conforme especificações
contidas no Capítulo de Vegetação, do Manual da Taxa de
Relevância Ambiental (TRA), disponibilizado no sítio
oficial do órgão municipal competente;



TRA – Componentes do Indicador de Vegetação (V) – Agrupamento de vegetação

arvoredo: agrupamento de vegetação arbórea
existente ou a ser plantado, de espécie nativa
e/ou exótica, com no mínimo 15 indivíduos
arbóreos, em uma área mínima de 150m².

área remanescente de vegetação nativa ou secundária:
agrupamento de vegetação arbórea nativa existente
que apresente características das fitofisionomias do
Bioma Cerrado



TRA – Componentes do Indicador de Vegetação (V) – Telhado Verde

telhado verde extensivo: dispositivo com
cobertura vegetal implantada sobre laje ou
pavimento construído, com espessura de
substrato (camada de solo) inferior a 15 cm.

telhado verde intensivo: dispositivo com
cobertura vegetal implantada sobre laje ou
pavimento construído, com espessura de
substrato (camada de solo) superior a 15 cm.



TRA – Componentes do Indicador de Vegetação (V) – Vegetação suspensa

fachada verde: porção de fachada, muro ou parede
revestida por vegetação, tais como, jardim vertical
e similar.

pergolado ou caramanchão com vegetação:
estrutura composta por vigas e/ou colunas,
recobertas por vegetação que esteja plantada em
solo natural.



TRA – Componentes do Indicador de Vegetação (V) – Tipos de pavimento

pavimento de elemento vazado com vegetação: pavimento constituído por elemento vazado que intercala
área impermeável com área permeável, promovendo a infiltração parcial de água no solo, conforme
especificações contidas no Capítulo de Drenagem, do Manual da Taxa de Relevância Ambiental (TRA),
disponibilizado no sítio oficial do órgão municipal competente;



TRA – Componentes do Indicador de Drenagem (D) – Tipos de pavimento

pavimento modular: pavimento
composto por peças modulares
intertravadas, sem juntas ou com
juntas constituídas de material
com capacidade de infiltrar
parcialmente a água no solo.

pavimento poroso: pavimento
formado por espaços vazios em
sua estrutura que permitam a
infiltração parcial da água no solo,
ou seu escoamento por meio de
sistema auxiliar de drenagem.

Todas as especificações estarão contidas no Capítulo de Drenagem, do Manual da Taxa de Relevância Ambiental 
(TRA), disponibilizado no sítio oficial do órgão municipal competente;

Telhado conectado à área
permeável: conexão de
coletores de águas pluviais
provenientes do telhado,
canalizados para escoamento
diretamente na área permeável.



TRA – Componentes do Indicador de Drenagem (D) – Dispositivo de armazenamento

Todas as especificações estarão contidas no Capítulo de Drenagem, do Manual da Taxa de Relevância Ambiental 
(TRA), disponibilizado no sítio oficial do órgão municipal competente;

dispositivo de armazenamento
para reuso: dispositivo para
controle de água pluvial por
meio de reuso não potável.

dispositivo de armazenamento
com infiltração no solo:
dispositivo para controle de
água pluvial por meio de
infiltração.

dispositivo de armazenamento
sem infiltração no solo:
dispositivo para controle de água
pluvial sem infiltração e/ou reuso.




















