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PLANEJAMENTO URBANO COM TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO 

DE BAIXO IMPACTO 

Débora Riva Tavanti Morelli1 & Ademir Paceli Barbassa2 

RESUMO --- O desenvolvimento urbano das cidades tem sido acompanhado por impactos no meio 
ambiente, em resposta ao crescimento acelerado da população urbana, e por não considerar na etapa 
de projeto, as características naturais do local e as funções hidrológicas da bacia. Áreas cada vez 
maiores são impermeabilizadas, reduzindo a capacidade de infiltração do solo e acelerando a 
velocidade do escoamento superficial, alterando significativamente o ciclo hidrológico, e gerando 
inundações. É preciso então, buscar soluções sustentáveis para o desenvolvimento de 
empreendimentos. As práticas sustentáveis de drenagem surgem como um caminho, encontrando no 
Desenvolvimento de Baixo Impacto (Low Impact Development, LID), um conjunto de técnicas 
capazes de criar paisagens hidrologicamente funcionais, com comportamento similar ao natural. 
Neste trabalho, aborda-se uma metodologia que incorpora desde o início do processo de 
planejamento, as questões relativas à drenagem das águas superficiais; que visa resgatar e manter o 
funcionamento hidrológico de pré-ocupação de uma área. Discutem-se este enfoque com a 
urbanização convencional, quanto aos aspectos urbanísticos, ambientais e hidrológicos.  

ABSTRACT --- Urban development is accompanied by impacts on the environment. These 
impacts occur in response to the accelerated growth of the population. Another important factor is 
that urban projects do not consider the characteristics and behavior of the hydrological basin. The 
impermeabilized areas practically reduce to zero the infiltration capacity of soil and increase the 
speed of runoff, causing significant changes in the hydrological cycle. A solution is offered by the 
practices of sustainable drainage. Low Impact Development (LID) is a set of techniques capable of 
creating hydrologically functional landscape, with behavior similar to natural. In this work the 
methodology incorporates the issues of drainage of surface water since the beginning of the 
planning process. This aims to restore and maintain the hydrological functioning of pre-occupation 
of the area. This approach is discussed with the conventional development, with respect to urban 
characteristics, environmental and hydrological conditions. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

 

O desenvolvimento urbano é o conjunto de processos que conduzem ao crescimento das 

cidades, por expansão ou por alterações no seu interior; e a cidade, como qualquer organismo vivo, 

encontra-se em contínua alteração. No entanto, a urbanização das cidades se deu e ainda tem se 

dado sem considerar as condições naturais do meio físico, resultando assim, em alterações 

prejudiciais ao ambiente e ao próprio homem. 

A ausência de instrumentos reguladores do uso do solo aliada ao crescimento acelerado das 

cidades, tem contribuído significativamente por gerar impactos sob a bacia hidrográfica. A 

construção de edifícios, vias, estradas, áreas de estacionamento e outras superfícies impermeáveis, 

reduzem a infiltração e aumentam o escoamento superficial.  

Para Mota (1999), a utilização do solo nas cidades é feita, muitas vezes, sem respeitar a 

drenagem natural das águas, ocorrendo o aterramento de margens de rios, riachos, lagoas ou a 

ocupação de áreas de amortecimento de cheias. 

Tucci et al. (1995) esclarecem que as ações antrópicas que transformam o meio natural em um 

meio adequado aos interesses de desenvolvimento do homem originam grandes superfícies 

impermeáveis, que dificultam a infiltração das águas de chuvas nas superfícies urbanas, 

promovendo o desequilíbrio do balanço hídrico e, conseqüentemente, mudanças no comportamento 

do hidrograma de uma bacia ou de uma micro-bacia. 

O objetivo desse trabalho é comparar a urbanização convencional à urbanização que se utiliza 

no processo de planejamento, técnicas de desenvolvimento de baixo impacto, considerando 

aspectos hidrológicos, urbanísticos e ambientais. 

 

2. IMPACTOS DA URBANIZAÇÃO 

 

Para Genz e Tucci (1995), os principais impactos que decorrem do desenvolvimento de uma 

área urbana sobre os processos hidrológicos, estão ligados à forma de ocupação da terra, e também 

ao aumento das superfícies impermeáveis em grande parte das bacias que se localizam próximas às 

zonas de expansão urbana ou inseridas no perímetro urbano. 

Segundo Canholi (2005) essa urbanização caótica e o uso inadequado do solo provocam a 

redução da capacidade de armazenamento natural dos deflúvios; estes, por sua vez demandarão 

outros locais para ocupar. 

A vegetação tem um papel importante no balanço de energia e no fluxo de volumes de água. 

A parcela inicial da precipitação é retida pela vegetação; quanto maior for a superfície de folhagem, 

maior a área de retenção da água durante a precipitação. Esse volume retido é evaporado assim que 
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houver capacidade potencial de evaporação. Quando esse volume, retido pelas plantas, é totalmente 

evaporado, as plantas passam a perder umidade para o ambiente por meio da transpiração. A planta 

retira essa umidade do solo através das suas raízes. O balanço hídrico na bacia urbana altera-se, com 

o aumento do volume do escoamento superficial e a redução da recarga natural dos aqüíferos e da 

evapotranspiração (PRINCE GEORGE’S COUNTY, 1999).  

Com a impermeabilização das superfícies através da pavimentação das ruas, passeios e 

construções, a água precipitada não se infiltra no solo, e portanto, o armazenamento natural do 

conteúdo de água no perfil do solo não acontece, causando o aumento do escoamento superficial 

(Figura 01). 

 
Figura 01 - Alterações no ciclo hidrológico em decorrência da urbanização  

(Fonte: Adaptado de Prince George’s County, 1999) 

Campos e Barbassa (2007) monitoraram o escoamento superficial e a precipitação de lote 

urbano 75% impermeabilizado. Obtiveram que o coeficiente de deflúvio, dado pela relação entre 

volume escoado e volume precipitado, resultou, para 15 eventos, igual a 0,72. Isto indica que 96% 

da área impermeabilizada contribui para o escoamento, ou seja, é diretamente conectada.  

Portanto, os impactos da urbanização podem desenvolver-se sobre a “quantidade de água 

(enchentes), quantidade de sedimentos e qualidade da água”. Nesse caso, de acordo com Tucci e 

Genz (1995), a urbanização promove alterações: (a) no balanço hídrico da bacia hidrológica, pois 

altera, principalmente, as condições de infiltração e escoamento superficial; (b) na geração de 
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sedimentos, pois com a retirada da cobertura vegetal e com alterações na morfologia do terreno, 

criam-se condições para, dependendo do tipo de solo, o surgimento de processos erosivos; e (c) a 

qualidade da água é afetada pela poluição difusa existente nas bacias urbanas, através 

principalmente, do primeiro fluxo de escoamento superficial direto.  

Nota-se, portanto, que o escoamento superficial é uma das parcelas do ciclo hidrológico na 

bacia urbana que tem maior significado no dimensionamento e controle da drenagem pluvial, 

estando sujeito ao tipo de cobertura do solo e da sua taxa de infiltração (Brito, 2006). 

Barros (2005) coloca que, a inundação urbana é provocada fundamentalmente pelo excesso de 

escoamento superficial, chamado de chuva excedente ou de chuva efetiva, gerado pelo aumento dos 

índices de impermeabilização do solo e, por conseguinte da diminuição dos processos de infiltração 

e de retenção de água. Quando o volume de escoamento superficial gerado ultrapassa a capacidade 

de escoamento dos cursos d`água que drenam as cidades, ocorrem as inundações. 

Os impactos sobre a população são causados pela ocupação inadequada do espaço urbano; 

quando a população ocupa o leito maior, que são áreas de risco, os impactos são freqüentes: 

prejuízos de perdas materiais e humanos; interrupção da atividade econômica das áreas inundadas; 

contaminação por doenças de veiculação hídrica; contaminação da água pela inundação de 

depósitos de materiais tóxicos. Tais problemas afetam principalmente as comunidades de baixa 

renda por causa da localização de suas residências nos fundos de vales. Como a capacidade do 

escoamento nas sarjetas é superior à das superfícies naturais, o escoamento superficial chega mais 

rápido à calha principal, provocando vazões maiores que as naturais (Figuras 02 a 05). 

Tucci (1995) ressalta que as conseqüências dessa falta de planejamento e regulamentação são 

sentidas em praticamente todas as cidades de médio e grande porte do país.  

Baseando-se nos impactos citados, conclui-se que algumas mudanças precisam ser realizadas 

para o convívio harmônico do homem com o meio ambiente. 

   
Figura 02 - Inundação na Av. Alberto Andaló, em 

S. J.Rio Preto/SP – Córrego Canela canalizado. 
(Fonte: Diário da Região, 2008). 

Figura 03 - Inundação na Av. Philadelpho G. 
Netto, em S. J.Rio Preto/SP – Rio Preto 

canalizado. (Fonte: Diário da Região, 2008). 
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Figura 04 - Inundação na Av. Bady Bassitt, em S. 
J.Rio Preto/SP – Córrego Borá canalizado. (Fonte: 

Diário da Região, 2008). 

Figura 05 - Inundação em São José do Rio 
Preto/SP. (Fonte: Diário da Região, 2008). 

 
3. DESENHO URBANO E O CICLO HIDROLÓGICO 

 

O desenho urbano é parte do processo de planejamento que lida com a qualidade do meio 

ambiente e, portanto, possui um grande compromisso público. As cidades utilizam do desenho 

urbano no seu processo de planejamento, assim, todas as decisões terminarão por afetar a qualidade 

do meio ambiente. 

De acordo com Mascaró (2005), a água sempre procura o sentido da maior declividade, ou 

seja, perpendicular à curva de nível. O escoamento das águas pluviais fica também alterado em 

função de declividades diferentes; as declividades ideais são as de níveis médios, e os custos de 

urbanização demonstram isso claramente; as declividades ideais para a rede de drenagem pluvial 

situam-se entre 2% e 6%. Declividades menores geralmente criam problemas de sedimentação por 

baixa velocidade nas tubulações; enquanto declividades maiores que 6% aumentam a velocidade, 

ocasionando erosão no interior das mesmas. 

O desenho das vias pode ter uma influência significativa sobre o total de áreas impermeáveis 

e sobre o planejamento hidrológico do local. A Figura 06 demonstra que a extensão (comprimento) 

das vias e a impermeabilidade podem variar para cada opção de desenho de vias. A seleção de uma 

alternativa de desenho pode resultar em uma redução de 26% do total de áreas impermeáveis 

(PRINCE GEORGE’S COUNTY, 1999). 

 
Figura 06 - Extensão de pavimentos (Fonte: Adaptado de Prince George’s County, 1999). 
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Também é preciso atentar para a importância das áreas verdes em loteamentos, e proporcionar 

a gestão dos espaços destinados a vegetação existente na cidade, como praças, parques urbanos, 

canteiros centrais de avenidas, dentre outros, como forma de criar um contexto urbano que reduza 

os volumes escoados superficialmente.  

No desenho urbano pode-se optar pelo estreitamento de vias, utilização de pavimentos 

permeáveis, maior percentual de áreas verdes e valorização da arborização urbana, a fim de 

minimizar os efeitos das inundações e atribuir maior valor estético a paisagem. 

 
4. MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO DE BAIXO IMPACTO (LID) 

 

Estudos desenvolvidos pelo Department of Environmental Resources (PRINCE GEORGE’S 

COUNTRY - MARYLAND, 1999) mostram que as estratégias e técnicas de Desenvolvimento de 

Baixo Impacto (Low Impact Development - LID) providenciam os caminhos para alcançar as metas 

e objetivos de gestão de águas pluviais; facilitando o desenvolvimento de planos adaptados a 

topografia natural; mantendo o rendimento do lote e as funções hidrológicas do local; 

providenciando o conforto estético e o emprego de gestão de controle de águas pluviais menos 

custosos.  

As técnicas de LID procuram imitar as condições hidrológicas de pré-desenvolvimento do 

local, através de técnicas de projeto para armazenar, infiltrar, evaporar e diminuir o escoamento 

superficial. 

O controle e a gestão dos impactos são realizados, não somente pela utilização de técnicas 

estruturais, mas, principalmente, pela educação pública, de acordo com as condições climáticas, 

geológicas e socioeconômicas. Alguns conceitos que definem a tecnologia de LID devem ser 

integrados ao processo de planejamento, incluindo: Uso da hidrologia como parte integrante do 

projeto; foco na micro-gestão; controle das águas pluviais na fonte; uso de métodos simples não-

estruturais; e criação de uma paisagem hidrologicamente funcional. 

A criação da paisagem hidrologicamente funcional, que imite a natureza, pode ser alcançada 

através de: 

a) Minimização de impactos por águas pluviais, incluindo diminuição de áreas impermeáveis, 

conservação de recursos e ecossistemas naturais, manutenção de cursos de drenagem, redução 

de encanamentos e minimização de movimentação de terra, ainda no planejamento; 

b) Fornecimento de medidas de armazenamento dispersas, pelo uso de práticas que retenham 

o escoamento, para mitigar ou restaurar distúrbios inevitáveis ao regime hidrológico; 

c) Manutenção do tempo de concentração de pré-desenvolvimento por propagar fluxos e 

manter o tempo de deslocamento e o controle de descarga; e 
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d) Implementação de programas de educação pública efetiva para encorajar proprietários a 

usar medidas de prevenção à poluição e a manter práticas de gestão da paisagem 

hidrologicamente funcional no lote. 

Incorporar os conceitos de LID ao processo de planejamento inclui considerar a hidrologia 

como foco de projeto, bem como a minimização e desconexão de superfícies impermeáveis, o 

aumento dos caminhos de fluxo e a definição e localização de dispositivos de controle de micro-

gestão. As etapas do processo de planejamento, conforme Prince George’s Country (1999) são 

apresentadas a seguir: 

Etapa 1: Identificar Zoneamento aplicável, uso do solo e outras normas.  

Refere-se ao zoneamento aplicável e demais regulamentações que pretendem regular a 

densidade e a geometria do empreendimento; tais regulamentações devem ser obedecidas para a 

aprovação do empreendimento por parte do Poder Público.  

Etapa 2: Definir condições de desenvolvimento e áreas protegidas.  

Para determinar os objetivos que fazem parte do anseio de conservar as condições naturais e 

definir as condições de desenvolvimento, deverão ser avaliadas as condições prévias, características 

topográficas, hidrografia, existência de áreas protegidas e zonas de conservação, e outras 

características locais.  

Etapa 3: Reduzir movimentação de terra.  

Os limites de movimentação de terra referem-se ao local para o qual o desenvolvimento está 

dirigido. O desenvolvimento da área inclui as áreas impermeáveis, como estradas, calçadas, 

telhados, e áreas permeáveis, tais como áreas verdes e sistemas de drenagem. Para minimizar os 

impactos hidrológicos em local com existência de cobertura vegetal, o parcelamento pode ser 

implantado em áreas que são menos sensíveis a alterações ou que tenham menor valor, em termos 

de funções hidrológicas. A redução de áreas de movimentação de terra para a manutenção das 

condições naturais auxilia por diminuir a necessidade de mitigação dos impactos causados por estas 

alterações a jusante. 

Etapa 4: Utilizar digitais locais.  

As características naturais da área podem ser utilizadas para buscar as “digitais” do local, e 

fazer uso do caminho natural de drenagem, aproveitando de sistemas naturais em detrimento ao 

desenvolvimento de sistemas artificiais, e assim, minimizar os impactos hidrológicos. 

Para Prince George’s Country (1999), como técnicas de distúrbios mínimos, tem-se: 

a) Redução da pavimentação e compactação de solos altamente permeáveis; 

b) Minimização do tamanho dos dispositivos, da área de armazenamento e localização de 

material de construção dentro das condições de desenvolvimento durante a fase de construção 

de um projeto; 
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c) Localização do layout, limpeza e nivelamento da construção para evitar a remoção de 

árvores existentes; 

d) Minimização de impermeabilidade através da redução do total de superfícies 

pavimentadas; 

e) Delineação e sinalização da menor área de distúrbio possível para minimizar a 

compactação de solo e restringir o armazenamento temporário de equipamentos de construção 

nestas áreas; 

f) Desconexão de áreas impermeáveis, aumentando as oportunidades para infiltração e 

redução do fluxo de escoamento; e 

g) Preservação da topografia existente e divisão de drenagem associada para encorajar os 

caminhos de fluxo dispersos. 

Etapa 5: Utilizar Drenagem/Hidrologia como elemento de projeto.  

É preciso avaliar e compreender a hidrologia local para criar a paisagem hidrologicamente 

funcional, que imite a natureza. A organização espacial do local é muito importante, sendo o estudo 

de aptidão de áreas de grande relevância. Sistemas abertos de drenagem podem trabalhar com 

formas naturais e usos da terra para figurar como um elemento de projeto importante para o 

planejamento, podendo sugerir boas localizações para parques e áreas de jogos, alinhamento de 

caminhos e locais potenciais para construção. O sistema de drenagem ajuda a integrar formas 

urbanas, dando ao projeto uma relação esteticamente mais agradável às características naturais do 

local. 

Etapa 6: Reduzir/Minimizar Total de Áreas Impermeáveis.  

A rede viária (ruas, estradas, calçadas e áreas de estacionamento) compreende a maior fonte 

de áreas impermeáveis. Para Prince George’s Country (1999), algumas técnicas podem ser 

incorporadas ao traçado urbano para reduzir o escoamento total de superfícies impermeáveis 

(Figura 07), tais como: 

a) Layout alternativo das vias: pode resultar numa redução de impermeabilidade total de 26%; 

b) Estreitamento de seções de vias: o uso de seções mais estreitas pode reduzir em 33% o total 

de áreas impermeáveis, economizando ainda pela ausência de sarjetas e meios-fios. 

c) Implantação de calçadas apenas em um dos lados de vias vicinais; em alguns casos, 

calçadas ou caminhos para pedestres podem ser eliminados em todas as outras ruas. 

d) Redução ou eliminação de acostamentos dos dois lados da via podem reduzir de 25 a 30% 

as áreas impermeáveis.  
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Figura 07 – Exemplos de redução de áreas impermeáveis em vias.  

(Fonte: Geórgia, 2001 b). 

Etapa 7: Desenvolver planejamento integrado preliminar.  

As condições de desenvolvimento do local e a minimização de áreas impermeáveis 

providenciam base para condução de análises comparativas de hidrologia de pré e pós-

desenvolvimento, confirmando ou não o sucesso na criação de paisagem hidrológica funcional. 

Esses procedimentos visam desconectar as áreas impermeáveis inevitáveis, bem como usar 

técnicas para modificar os caminhos de fluxo de pós-desenvolvimento para que o tempo de 

concentração possa ser mantido o mais próximo possível das condições de pré-desenvolvimento. 

Etapa 8: Minimizar áreas impermeáveis diretamente conectadas.   

Para minimizar as áreas impermeáveis diretamente conectadas, são necessárias algumas 

estratégias: 

a) Desconectar calhas e direcionar o fluxo para áreas vegetadas; 

b) Direcionar fluxos de áreas pavimentadas para áreas vegetadas estabilizadas. 

c) Interromper direções de fluxo de largas superfícies pavimentadas. 

d) Encorajar escoamento raso em áreas vegetadas. 

e) Localizar as áreas impermeáveis para que estas drenem para sistemas naturais, proteções 

vegetais, áreas de recursos naturais ou zonas/solos infiltráveis. 
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Etapa 9: Modificar/Aumentar os caminhos de fluxo.   

Para alterar e controlar o Tempo de concentração (Tc), é preciso: 

a) Maximizar o fluxo raso de superfície; 

b) Aumentar e alargar caminhos de fluxo; 

c) Alongar e amenizar declividades locais e do lote; 

d) Maximizar o uso de sistemas de canais naturais abertos (valos de infiltração); e 

e) Aumentar e melhorar vegetação do local e do lote. 

Etapa 10: Comparar hidrologia de pré e pós-desenvolvimento.  

A presente etapa permite avaliar a hidrologia de pré e pós-desenvolvimento, quantificando o 

nível de controle providenciado pelo processo de planejamento, bem como a necessidade 

remanescente de controle a ser efetuado pelo uso de IMPs. 

Etapa 11: Completar planejamento local de LID.  

Essa etapa trata do desenvolvimento de um procedimento iterativo de etapas de projeto. 

Baseado nos resultados da avaliação hidrológica, a necessidade por controles adicionais é 

identificada, sendo atingidas por emprego de IMPs.  

 

5. URBANIZAÇÃO CONVENCIONAL E URBANIZAÇÃO COM LID 

 

Dentre as práticas urbanísticas convencionais adotadas, destaca-se o traçado urbano com 

desprezo a topografia natural do local, a ocupação dos terrenos marginais aos cursos d’água, o uso 

de avenidas de fundo de vale associadas à canalização do corpo d’água, além da excessiva 

impermeabilização de vias, calçadas, estacionamentos e do próprio lote. Esse tipo de urbanização dá 

maior magnitude aos impactos e altera o ambiente de forma inadequada. Normalmente essas 

cidades não contam com instrumentos reguladores do uso e ocupação do solo.  

O sistema de drenagem é então implantado após o desenvolvimento do espaço urbano, como 

uma forma de correção dos problemas advindos da ocupação desordenada e sem controle, seguindo 

o pensamento tradicional de que “a melhor drenagem é a que escoa o mais rapidamente possível a 

precipitação”.  Como conseqüência dos projetos baseados neste conceito, tem-se o aumento das 

inundações a jusante devido à canalização. 

Ressalta-se ainda, que, os investimentos na implantação de sistema convencional para os 

novos parcelamentos é responsabilidade do empreendedor, no ato de implantação do 

empreendimento, conforme Lei Federal nº 6766/79; já as obras corretivas, ficam a cargo do Poder 

Público, onerando sobre toda a sociedade.  

Por muito tempo, o planejamento das cidades ignorou as conseqüências de modificações 

ambientais que o processo de expansão urbana ocasiona. Consideravam-se apenas os aspectos 
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sociais, culturais e econômicos para fins de planejamento. Essa concepção colocou em risco a 

sustentabilidade do ambiente urbano. 

Franco (2001) faz uma prospecção futura onde a cidade se volta para os rios dentro de uma 

nova estruturação urbana baseada na sustentabilidade ambiental. Essa transformação exige que a 

sociedade como um todo se empenhe em prol de uma mudança ética e de valores em relação com a 

natureza, o meio ambiente e a própria urbe, entendida como seu principal habitat. Essa nova ética, 

baseada em princípios ecológicos, tem por metáfora a “cidade como extensão do corpo humano”, 

ou, na cidade vista como “ecossistema humano”, onde os recursos naturais deverão ser gerenciados 

de modo a se promover a qualidade de vida urbana com o mínimo de impacto ambiental. 

A mudança desse cenário exige alterar o padrão estratégico do planejamento integrado da 

cidade que envolve planejamento urbano e uso do solo; esgotamento sanitário, resíduos sólidos e 

drenagem urbana. Cruz e Tucci (2008) defendem que todos esses elementos possuem forte 

interferência entre si e necessitam de soluções integradas.  

O planejamento urbano com técnicas de desenvolvimento de baixo impacto (LID) diferencia-

se do uso dos sistemas convencionais, pela necessidade de se tratar da questão das águas pluviais e 

de seu manejo ao mesmo tempo em que se elabora o projeto urbano, além disso, possibilita a 

continuidade do desenvolvimento urbano sem gerar custos excessivos, e permite a modulação do 

sistema de drenagem em função do crescimento urbano, além do tratamento combinado das 

questões de drenagem pluvial com as questões urbanísticas.  

Com a aplicação das técnicas de LID ao planejamento urbano, é possível a recuperação da 

capacidade de infiltração das superfícies urbanas, estimulando o reuso de água, reduzindo os 

impactos, além de proporcionar ganhos econômicos e paisagísticos.  

Baptista et al. (2005) colocam que estas tecnologias são alternativas em relação às soluções 

clássicas porque consideram os impactos da urbanização de forma global, tomando a bacia 

hidrográfica como base de estudo, buscando compensar, sistematicamente, os efeitos da 

urbanização. Esta compensação é efetuada pelo controle da produção de excedentes de água 

decorrentes da impermeabilização e evitando-se sua transferência rápida para jusante. 

Quando bem sucedidas, essas técnicas contribuem efetivamente para a melhoria da qualidade 

de vida nas cidades, com a redução das cargas de poluição de origem pluvial; recuperação e a 

preservação do meio ambiente; indo no sentido das condições necessárias para o desenvolvimento 

sustentável. A utilização desta nova técnica de planejamento se aplica a novos parcelamentos, e 

ainda, apresenta vantagens para implantação em empreendimentos já consolidados. Além disso, no 

desenvolvimento com técnicas de baixo impacto, o custo para o município é nulo, uma vez que as 

técnicas são executadas por empreendedores privados, por exigência legal previamente ao 

recebimento dos equipamentos urbanos pela municipalidade.  
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Pelo seu enfoque na compensação dos efeitos da urbanização, as técnicas de LID apresentam 

inúmeras vantagens com relação às tradicionais; uma dessas vantagens é que o rio volta a fazer 

parte da cidade, devendo se integrar a ela, de forma harmoniosa e agradável; os fundos de vale são 

valorizados através da presença de vegetação, tornando-se atrativos para a população, com a criação 

de parques urbanos, áreas de lazer e práticas de esportes. Tais vantagens dependem das soluções 

adotadas e da sua inserção no ambiente urbano (Figura 08).  

 
Figura 08 - Comparação de um desenho convencional de parcelamento (acima), com um plano 

inovador desenvolvido utilizando melhores práticas para desenho do local (abaixo) 
(Fonte: Adaptado de Geórgia, 2001 a). 
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6. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

 

Para avaliação dos aspectos urbanísticos, ambientais e hidrológicos da Bacia, foram definidos 

parâmetros (Tabela 01) para comparação das condições de urbanização convencional e urbanização 

com técnicas de LID. 

Tabela 01 – Parâmetros para comparação 
Aspectos Parâmetros Unid. de comparação 

Taxa de ocupação % 
Coeficiente de aproveitamento - 
Área de vias e estacionamentos m2 

Áreas verdes m2 
Áreas de passeios m2 

Área Impermeável (AI) m2 
Área Impermeável Diretamente Conectada 

(AIDC) 
m2 

Área Impermeável Não Conectada (AINC) m2 
Infra-estrutura de drenagem enterrada m 

Urbanísticos 

Canais abertos m 
Cobertura vegetal m2 Ambientais 

Recarga subterrânea m3 
Tempo de retorno anos 

Volume de escoamento superficial direto m3 
Tempo de concentração min 

Duração da chuva min 
Coeficiente de escoamento superficial (C) - 

Hidrológicos 

Volume de armazenamento m3 

É importante ressaltar, que os aspectos urbanísticos definem o desenho da cidade, fazem parte 

do planejamento urbano, apresentam a forma como a área está ocupada, e respondem em grande 

proporção pelas conseqüências da urbanização sobre o meio ambiente. Os aspectos ambientais 

tratam de garantir a conservação das condições naturais; e os aspectos hidrológicos são de grande 

importância no processo de planejamento, pois visa resgatar e manter o funcionamento hidrológico 

de pré-ocupação da área. 

As Áreas Verdes referem-se a quantidade de área de espaços livres de uso público; são 

acrescidos nesse cálculo as áreas de praças, parques e sistemas de lazer. As áreas impermeáveis 

(AI) constituem-se por áreas que não permitem a pronta infiltração de água no solo, tais como 

superfícies pavimentadas, áreas construídas e calçadas. 

Segundo Garotti e Barbassa (2009), a impermeabilização do solo é um importante parâmetro 

urbanístico que reflete o impacto da urbanização sobre os sistemas de drenagem de águas pluviais, 

podendo ser utilizado na estimativa de valores apropriados para C. 
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Para os autores, as Áreas Impermeáveis Diretamente Conectadas (AIDC) tem um volume 

escoado próximo do volume precipitado, pois o escoamento é direcionado ao sistema de drenagem, 

sem oportunidade de infiltração. Nesse caso, admite-se que o coeficiente de escoamento superficial 

possa ser tomado igual ao percentual de áreas conectadas, negligenciando as pequenas 

contribuições das áreas permeáveis. 

 

7. CONCLUSÕES 

 

As estratégias americanas de LID atuam estimulando processos físicos, químicos e biológicos 

naturais, minimizando impactos ambientais e gastos com sistemas de tratamento. Os ganhos 

paisagísticos, ambientais e econômicos reforçam as vantagens apresentadas por esta concepção do 

tratamento da drenagem urbana, controlando não somente o pico, mas também o volume, a 

freqüência e a duração, além da qualidade do escoamento. 

Conclui-se a partir da exposição teórica que o planejamento urbano utilizando-se de técnicas 

de LID é possível quanto aos aspectos físicos-territoriais, apresentando vantagens urbanísticas, 

ambientais e hidrológicas sob os sistemas convencionais de desenvolvimento; no entanto, para que 

se torne um sistema de drenagem urbana sustentável, é preciso estruturar e preparar os mecanismos 

técnico-institucionais e sociais. 

O desenvolvimento de projetos-piloto é fundamental para envolver estudos experimentais dos 

dispositivos estimulados por essa técnica de desenvolvimento, além disso, será possível avaliar o 

efeito que a combinação de diferentes dispositivos podem produzir, além do desenvolvimento e da 

viabilidade de alternativas de monitoramento. 
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