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INTRODUÇÃO 

A Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Entre os instrumentos desta política 

está o plano diretor que busca orientar o desenvolvimento urbano de forma 

organizada.  

O Plano Diretor de Campo Grande-MS passou por um amplo processo 

democrático de revisão trazendo entre as muitas inovações na área do 

planejamento e gestão ambiental a criação de Zonas Ambientais a partir da 

análise das situações de necessidade de proteção e de oportunidade de 

adensamento dos bairros, o aumento da Taxa de Permeabilidade exigida nos 

lotes e a instituição da Taxa de Relevância Ambiental (TRA). Entrou em vigor em 

agosto de 2019, sendo denominado Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental de Campo Grande (PDDUA), Lei Complementar n. 341, de 4 de 

dezembro de 2018.  

A Taxa de Relevância Ambiental (TRA) é um parâmetro urbanístico 

ambiental que 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. Trata-se, 
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resumidamente, da adoção de uma pontuação mínima de qualificação ambiental 

que os lotes e loteamentos devem atingir a partir da combinação de soluções 

construtivas e paisagísticas de cobertura vegetal e de retenção de águas 

pluviais. A partir de sua regulamentação, será aplicada aos empreendimentos 

públicos e privados que vierem a ser implantados na área urbana e na Zona de 

Expansão Urbana (ZEU), exceto aqueles inseridos nas Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e na Zona Especial de Interesse Ambiental 3 (ZEIA 3), 

conforme o PDDUA. Sua fórmula e valores mínimos (TRA Mínima) constam no 

Anexo 7.1 do PDDUA. 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

Com o objetivo de desenvolver uma proposta de regulamentação da TRA, 

foi estabelecido um grupo de trabalho multidisciplinar constituído por servidores 

da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB) 

com a colaboração de servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Gestão Urbana (SEMADUR). 

Como precedente foi estudado o instrumento Quota Ambiental (QA) do 

munícipio de São Paulo-SP, base para concepção da TRA em Campo Grande. 

De acordo com a Lei n. 16.402, de 22 de março de 2016, que disciplina o 

parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, a QA 

corresponde a um conjunto de regras de ocupação dos lotes objetivando 

qualificá-los ambientalmente, tendo como referência uma medida da eficácia 

ambiental para cada lote, expressa por um índice que agrega os indicadores 

cobertura vegetal e drenagem.  

A QA, regulamentada pelo Decreto n. 57.565, de 27 de dezembro de 

2016, é aplicada no território do município de São Paulo, que foi dividido em 

Perímetros de Qualificação Ambiental. A cada perímetro corresponde um valor 

mínimo de QA a ser atingido por meio de um simulador denominado “Quadro de 

Composição da Pontuação da QA”. Neste simulador, o empreendedor escolhe 

dentre as múltiplas soluções construtivas e paisagísticas disponíveis a 

combinação que considerar mais oportuna/adequada para atingir a pontuação 

mínima exigida. 
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A partir do simulador de São Paulo foram feitas adaptações considerando 

as particularidades socioeconômicas, ambientais e de uso e ocupação do solo 

do munícipio de Campo Grande. O simulador de Campo Grande adotou, assim, 

soluções construtivas e paisagísticas classificadas como relevantes e exequíveis 

para a nossa realidade; foram incorporadas também as exigências relativas a 

cobertura vegetal e drenagem de outros instrumentos, tais como a Lei de 

Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (LOUOS), Lei Complementar n. 74, 

de 6 de setembro de 2005, e o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Campo 

Grande (PDDrU), Decreto n. 12.680, de 9 de julho de 2015. 

A Taxa de Permeabilidade mínima exigida pela LOUOS era de 12,5% da 

área do lote, valor único válido para toda a área urbana. Com a vigência do 

PDDUA, passam a valer diferentes taxas de permeabilidade com valores 

variando entre 20% a 30%, dependendo da Zona Ambiental em questão. 

No que tange à cobertura vegetal, segundo a LOUOS, é necessária 

vegetação arbórea em pelo menos 25% da área permeável exigida e, no mínimo, 

um indivíduo arbóreo por unidade privativa nos condomínios horizontais, e um 

indivíduo arbóreo para cada lote nos demais casos. 

A LOUOS determina ainda a execução de caixas de captação de águas 

pluviais, com volume mínimo de 1.000L, nos empreendimentos unirresidenciais 

com área construída igual ou superior a 150m² e a reservação de volume mínimo 

de 30L por metro quadrado de área permeável reduzida. 

Adicionalmente, o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Campo Grande 

(PDDrU), exige reservatório de águas pluviais para conter todo escoamento 

superficial produzido pela impermeabilização no caso dos empreendimentos 

com área impermeável superior a 500m², passíveis de licenciamento ambiental. 

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

Para alcançar a pontuação mínima prevista na TRA, o lote ou gleba bem 

como os loteamentos, devem ser implantados soluções paisagísticas e 

construtivas que compõem dois indicadores: o Indicador de Vegetação (V) e o 

Indicador de Drenagem (D).  
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As soluções contidas no Indicador de Vegetação foram divididas em Área 

Permeável, Vegetação Arbórea, Agrupamento de Vegetação, Telhado Verde, 

Vegetação Suspensa e Tipos de Pavimento. Às diferentes soluções do Indicador 

de Vegetação foram atribuídos pesos que refletem seu desempenho na 

qualificação ambiental do empreendimento.  

As soluções contidas no Indicador de Drenagem foram divididas em Área 

Permeável, Telhado Verde, Tipos de Pavimento e Dispositivos de 

Armazenamento para Controle do Escoamento Superficial. Às diferentes 

soluções deste Indicador foram atribuídos pesos que refletem o desempenho de 

cada solução na geração de escoamento superficial e, consequentemente, na 

necessidade de armazenamento de águas pluviais. 

Um dos diferenciais que a TRA promove quanto à cobertura vegetal 

consiste em estimular e valorizar a vegetação nativa do Cerrado, desta forma às 

espécies nativas foram atribuídos pesos maiores do que às exóticas; assim, a 

pontuação de um indivíduo arbóreo do Bioma Cerrado será maior do que a de 

um indivíduo arbóreo exótico. Também foram valorizados os indivíduos arbóreos 

existentes em detrimento daqueles a ser plantados, a fim de estimular a 

manutenção da vegetação existente. 

Quanto à drenagem, a TRA inova em demandar dispositivo de 

armazenamento para todos os novos empreendimentos, e em categorizá-lo em 

detenção, retenção e reuso de águas pluviais, proporcionando um maior número 

de opções ao empreendedor. É relevante destacar que foram valorizados os 

dispositivos de retenção e de reuso, os quais promovem a infiltração de água no 

solo, recarga de aquíferos e otimização do uso da água. 

Apesar de todos os empreendimentos estarem igualmente sujeitos à TRA 

mínima exigida para a Zona Ambiental em que se encontram, as exigências dos 

demais instrumentos demandaram a divisão dos empreendimentos em grupos: 

1) Grupo A – empreendimentos com área impermeável inferior a 500m²; 

2) Grupo B – empreendimentos com área impermeável igual ou superior 

a 500m²; 

3) Grupo C – empreendimentos de loteamento.  
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A partir deste agrupamento foram adaptados três simuladores, o primeiro 

simulador “Solução Padrão” destinado exclusivamente aos empreendimentos do 

Grupo A, consiste em uma combinação básica de soluções visando o 

atendimento da TRA Mínima e da Taxa de Permeabilidade. O segundo simulador 

“Solução Composta” aplica-se aos empreendimentos do Grupo A e B e 

compreende versão detalhada para atendimento da TRA Mínima com 

compensação da Taxa de Permeabilidade. O terceiro simulador “Solução 

Composta - Loteamento” é direcionado exclusivamente ao Grupo C. 

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

A partir de apresentação inicial sobre a TRA ao Conselho Municipal da 

Cidade (CMDU), foi instaurada relatoria específica composta por conselheiros 

representantes de diferentes segmentos da sociedade para encaminhamento do 

assunto. 

Os simuladores desenvolvidos bem como a minuta de lei de 

regulamentação da TRA contendo seus conceitos, objetivos, composição, 

procedimentos e aplicações, foram submetidos a apreciação e discussão da 

relatoria e validados após diversas reuniões. A proposta foi levada então à 

reunião do CMDU para votação e acatada por unanimidade, e será submetida a 

apreciação e aprovação pela Câmara Municipal dos Vereadores. 

É importante destacar que a TRA desperta e evidencia o reconhecimento 

da necessidade da participação de todos na adoção de medidas direcionadas ao 

desenvolvimento sustentável. 
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