
 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  1 

PARÂMETROS URBANÍSTICOS CONTEMPORÂNEOS NA APLICAÇÃO E 
CONCEPÇÃO DO LID (LOW IMPACT DEVELOPMENT)  

 
Luana Fernanda da Silva Baptista1*, Luciana Márcia Gonçalves2, Ademir Paceli Barbassa3, 

Mayara Caroline Felipe4, Natália Tecedor5 
 

Resumo 
 
A urbanização cada vez mais crescente, gerada pelas novas demandas de oportunidades e consumo, 
resultou no excesso de impermeabilização do solo urbano. Essa forma de ocupação elevou a 
velocidade do escoamento superficial, sobrecarregando a rede de drenagem urbana e resultando 
numa série de impactos ambientais, econômicos e sociais. Assim, os parâmetros urbanísticos se 
mostram fundamentais na ordenação do espaço como forma de estimular o planejamento urbano 
sustentável no que se refere ao manejo das águas pluviais urbanas. Neste contexto, o uso do Low 
Impact Development (LID) se destaca pelo gerenciamento integrado da ocupação urbana, cujo 
objetivo é a minimização dos impactos hídricos a partir de medidas e estruturas compensatórias 
inseridas no desenho da cidade, e que buscam recuperar as condições hidrológicas locais relativas 
ao período de pré-desenvolvimento urbano. Desta maneira, busca-se compreender quais e como os 
parâmetros urbanísticos associados ao uso do LID podem ser uma alternativa sustentável para 
fornecer novos estímulos e previsões na concepção do espaço e de sua paisagem.  
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CONTEMPORARY URBAN PARAMETERS IN THE APPLICATION AND 

DESIGN OF LID (LOW IMPACT DEVELOPMENT) 
 
Abstract 
 
The ever increasing urbanization, generated by new demands and opportunities of consumption, 
resulted in excess urban soil sealing. This form of occupation increased the speed of runoff, 
overloading the urban drainage network, resulting in a range of environmental, economic and 
social. Thus, the fundamental urban parameters are shown in the ordering of space as a way to 
stimulate sustainable urban planning with regard to the management of urban stormwater. In this 
context, the use of Low Impact Development (LID) is notable for the integrated management of 
urban occupation, whose goal is to minimize the impacts of water from countervailing measures 
and structures embedded in the design of the city and seeking to recover the local hydrological 
conditions for the period of pre-urban development. Thus, we seek to understand what and how the 
urban parameters associated with the use of LID can be a sustainable alternative to provide new 
stimuli and predictions in the design space and its landscape. 
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1  INTRODUÇÃO  

Os conflitos espaciais encontrados no território urbano são resultantes das atuais interações 
entre sociedade e meio ambiente. Quando reconhecemos os processos históricos e físicos pelos 
quais essa relação se construiu, observamos que as necessidades humanas caminham em paralelo 
com as transformações físico-espaciais identificadas ao longo do tempo. Dentro deste contexto, o 
Brasil se caracteriza por passar por um processo de desenvolvimento urbano há aproximadamente 
60 anos. Se em 1960 cerca de 70% da população vivia no meio rural, em 2010 este cenário se 
inverteu, com 84,4% da população morando em áreas urbanas (Censo 2010, IBGE).  

A migração, difundida pelo acesso a melhores condições de vida em áreas de concentração 
tecnológica (AGRA et al., 2005), trouxe para o país consequências estruturais, sociais e 
organizacionais, em decorrência do distanciamento de poder público. Com a elevação dos padrões 
de consumo, houve uma promoção na expansão horizontal da cidade, resultando na produção de 
novos espaços urbanísticos. A necessidade de grandes deslocamentos facilitou a implantação de 
grandes estruturas viárias, alterando a formação do sítio natural e provocando uma mudança no 
perfil das bacias hidrográficas. Com a impermeabilização de extensos trechos, através de (novas) 
ruas e calçadas e de obras de drenagem para a alteração dos cursos d´água, fenômenos naturais do 
ciclo hidrológico se tornaram grandes problemas urbanos, pois a ocupação irrestrita de áreas 
passíveis de inundações facilitou o surgimento de novos pontos de alagamento, além de alterações 
significativas no comportamento original das águas e da paisagem natural.  

Pode-se afirmar  que a drenagem urbana se caracteriza como uma das grandes problemáticas 
enfrentadas pelos gestores do solo urbano na contemporaneidade. A dificuldade na aplicação dos 
instrumentos urbanísticos resulta numa urbanização desordenada nas áreas de bacias hidrográficas e 
nos pontos de várzea, elevando os picos de escoamento superficial direto e os volumes das vazões. 
Esta situação leva a obstrução de galerias e canais, diminuindo a condução das águas e acarretando 
a contaminação da população a partir das águas estacionadas. Com o aumento dos tempos de 
concentração e da velocidade de escoamento, a rede de drenagem tem seu sistema afetado, gerando 
custos adicionais para os governos, aumento de enchentes e desvalorização de propriedades, em 
especial nas localizadas a jusante, que são áreas que tendem a ocupação urbana pela população de 
baixa renda. Por outro lado, a aplicação efetiva dos diversos parâmetros urbanísticos definidos no 
Estatuto da Cidade, nos planos diretores, zoneamentos, na  transferência do direito de construir, nas 
operações urbanas consorciadas, entre outros, podem ser entendidos como uma forma de reduzir os 
diversos impactos citados.  

O planejamento urbano eficaz busca nos instrumentos de gestão do território uma 
oportunidade de estimular à permanência de áreas com cobertura vegetal, possibilitando um 
escoamento natural e proteção ao solo. E por ter essa visão integradora sobre a gestão das águas 
pluviais urbanas, o uso do Low Impact Development (LID6) se torna bastante relevante como uma 
alternativa sustentável para as cidades brasileiras. Seu objetivo é restaurar a capacidade natural de 
infiltração do solo a partir da descentralização dos fluxos pluviais para permitir e otimizar de forma 
natural, o fluxo da águas, resgatando os níveis de escoamento e infiltração do solo referentes ao 
período de pré-urbanização, diferentemente dos métodos atuais aplicados nas grandes cidades, onde 
o controle das águas é realizado através de grandes dutos e detenções a partir da canalização dos 
rios. Por isso, pretende-se no presente objeto, explorar os conceitos do LID através da 
aplicabilidade dos instrumentos urbanísticos nas cidades brasileiras, para que seja possível 

                                                           
6 Pode ser relacionado com infraestrutura verde, já que ambos os conceitos se caracterizam por terem como finalidade o 
estímulo a paisagens ecológicas e sustentáveis a partir do planejamento e projeto de estruturas hidrológicas e redes de 
drenagem. 
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identificar os parâmetros necessários para as diversas escalas urbanas que transpassam por seu 
território, gerando cenários que favoreçam a qualidade de vida considerando a aplicação dos 
conceitos do desenvolvimento de baixo impacto.  

 
2  CONTEXTUALIZAÇÃO  

A ocupação do território brasileiro se fundou basicamente nas relações de poder de compra do 
solo, geradas pelo contexto do capitalismo e da Lei de Terras (1850). Já na metade do século XIX, o 
cultivo do café levou à urbanização do Brasil e definiu os vértices de seu desenvolvimento 
econômico. Essa expansão possibilitou o crescimento em torno de eixos ferroviários, gerando novas 
cidades com os mais diversos investimentos de infraestrutura e traçados regulares (MARICATO, 
1997). Já na década de 1950, com a expansão industrial, uma nova lógica urbana se instalou, 
estimulada pela integração do território urbano através dos transportes e meios de comunicação. 
Essa ampliação do espaço urbano gerou cenários que se caracterizavam principalmente pela 
paisagem ambientalmente degradada (SOARES, 2007). Dessa forma, cabia a população de baixa 
renda a ocupação de áreas menos valorizadas, como espaços inundáveis, ausentes de infraestrutura 
e carentes da aplicação de parâmetros urbanísticos (MACEDO, 2007). Esta nova visão das cidades, 
aliadas a ocupação irregular do solo, estimulou a impermeabilização do solo e o descarte de 
resíduos sólidos nos corpos d`água, trazendo novas questões a serem enfrentadas.  

Outra consideração relevante é de que os padrões brasileiros de ocupação territorial 
consomem uma quantidade considerável de terra, gerando fragmentos na paisagem e promovendo 
intensas modificações nos ecossistemas. Dessa maneira, pode-se afirmar que a ausência da 
aplicação de mecanismos de regulamentação do solo e a carência das redes de saneamento 
favorecem a contaminação dos mananciais, a erosão de áreas degradadas, um aumento do número 
de áreas passíveis de inundações, a canalização dos rios e a produção de resíduos sólidos, 
determinando assim cenários de uma vida urbana ambientalmente degradada (TUCCI, 2008). Já as 
áreas de cobertura vegetal foram substituídas por materiais impermeáveis, favorecendo a redução da 
infiltração do solo; o aumento das vazões máximas; a redução do tempo de deslocamento para o 
escoamento e custos adicionais para a contenção dos impactos, além da redução da 
evapotranspiração, já que a superfície impermeabilizada não retém a água como as folhagens e o 
solo. Há de se considerar também que, essas questões se alteram de acordo com as áreas onde há 
maior ou menor precipitação de chuvas e onde as redes de drenagem se efetivam. Por isso, o 
sistema de drenagem urbana acaba por se tornar deficitário, pois não atende mais a demanda para a 
qual foi estruturado.  

A introdução de áreas impermeáveis no território da cidade, como construções, passeios e 
ruas, impede a infiltração da água no solo, fazendo com que ruas, bueiros e sarjetas lavem a cidade 
e sejam responsáveis pelo encaminhamento da água até os rios. Além disso, a água que infiltra e 
chega aos aquíferos se mistura aos poluentes lançados nos rios, causando a destruição da drenagem 
natural (TUCCI, 2008). Ademais, a ocupação acelerada, a impermeabilização e a crescente 
urbanização das áreas ribeirinhas, que sempre constituíram os leitos naturais dos cursos d`água, 
elevam os picos de vazão, necessitando da intervenção de medidas estruturais para volumes cada 
vez maiores (FILHO, 2004). Como as enchentes geradas por esta situação tendem a ocorrer em 
regiões à jusante, ocupadas pela população de baixa renda, esse aumento de volume dos rios 
transfere o problema para áreas com inadequadamente ocupadas , facilitando o surgimento de novos 
pontos de alagamento e promovendo mudanças efetivas na paisagem original dos relevos (TUCCI, 
2005). Esta situação tem levado os profissionais a adotarem medidas estruturais de controle das 
águas pluviais na fonte, como forma de devolver as bacias suas condições de pré-urbanização 
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(SOARES apud CANHOLI, 2007). Entretanto, cabe ressaltar, que a aplicação de medidas não-
estruturais, ou seja, aquelas que dependem de uma política educacional, se mostra como uma parte 
fundamental neste processo, visto que seu caráter preventivo impede situações de correção (FILHO, 
2004). 

O Brasil ainda faz uso dos aspectos da urbanização com princípios higienistas, onde se 
procura transferir o mais rápido possível a água para pontos a jusante, para que se evite doenças 
(TUCCI, 2008). Essa visão mais setorizada do ambiente faz com que se busquem soluções 
estruturais imediatistas, o que reafirma o desconhecimento dos aspectos da água no território 
urbano, além da inabilidade no gerenciamento do solo por parte dos municípios. Nota-se que as 
políticas de desenvolvimento urbano se fundamentaram em legislações que deixam a cargo do 
poder público municipal o controle, parcelamento e ordenação do uso do solo (TAVANTI, 2009). 
Diante disso, elaboram-se leis que limitam a ocupação e desconsideram os meios naturais e físicos. 
Consequentemente ocorre o aterramento de nascentes d`água, a impermeabilização dos solos e o 
desrespeito à topografia, com a implantação do sistema de drenagem ocorrendo em uma malha 
urbana já consolidada e pavimentada, favorecendo o aumento da velocidade de escoamento. No 
entanto, a visão integrada permite que certos impactos no sistema, como a obstrução dos dutos e 
sarjetas, sejam devidamente evitados a partir do devido planejamento. Outra forma de demonstrar 
os benefícios referentes à implantação de uma tecnologia sustentável é que o custo desse sistema é 
menor do que um sistema tradicional, onde elevadas obras de engenharia acabam por se tornar 
necessárias. Por utilizar canais gramados, valas e sistemas naturais, a população vislumbra uma 
paisagem visualmente mais agradável e harmoniosa, que passa a ser fomentada pela propaganda em 
torno da paisagem verde e da qualidade de vida (TUCCI, 2008). 

Nos países desenvolvidos há uma busca pela aplicação de práticas sustentáveis no que diz 
respeito ao manejo das águas pluviais. Denominado Low Impact Development – LID (NAHB; 
USEPA; Prince George`s County, Maryland) ou Water Sensitive Urban Design (WSUD) na 
Austrália, o LID possui como princípios o tratamento e reuso dos efluentes, a conservação dos 
caminhos naturais no escoamento e a minimização dos impactos (TUCCI, 2008). 

Alguns princípios do LID possuem profunda conexão com as aplicações do planejamento 
urbano, já que ele possui como base teórica e prática o reconhecimento da formação do espaço a 
partir de um sistema articulado e integrado, onde os fragmentos espaciais se conectam de forma que 
se evite uma ocupação dispersa e que atenda as necessidades dos habitantes. Este princípio permite 
um consumo menor de terra; um maior aproveitamento das redes já existentes; uma viabilidade 
maior na acessibilidade ao transporte; e um estímulo à participação comunitária, já que a paisagem 
urbana se torna mais atraente. Dentro desta forma de urbanização, o uso de estruturas 
compensatórias tanto na escala do lote quanto na escala da cidade é estimulado como uma forma de 
compensar o excesso de impermeabilização. Contudo, os benefícios que o LID se propõe a realizar 
no território urbano dependem de uma gestão urbana integradora, que permeia pelas diversas 
esferas políticas, em especial no âmbito municipal.  

 
3 PARÂMETROS URBANÍSTICOS A CONSIDERAR NA INTERFACE COM O LID 

Os instrumentos de política urbana do Brasil devem estar associados aos novos paradigmas 
que circundam o cenário das cidades. O planejamento urbano praticado no país não acompanha a 
atual densidade das cidades, o que faz com que medidas antes fundamentais passem a ter um novo 
perfil no espaço e impeçam a aplicação de novos olhares à paisagem. As atuais práticas e 
necessidades socioeconômicas exigem a integração entre diversos setores e por isso é fundamental 
que a política urbana abrigue os instrumentos urbanísticos como uma maneira de prever e proteger 
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os bens coletivos, já que seu objetivo é antecipar as dinâmicas, minimizar os impactos e prever as 
interferências necessárias para a qualidade de vida (MENDES, 2008).  

A ausência de mecanismos reguladores do solo na maioria das cidades brasileiras leva a uma 
concentração populacional em pequenas áreas e a uma ocupação arbitrária, já que a população de 
renda média e alta consome a parte da cidade com aplicação efetiva do planejamento urbano, 
gerando a cidade formal e a cidade informal. Tal aspecto reflete a inexistência de uma gestão do 
solo integrada, que deixa de lado a prática da sustentabilidade e do baixo investimento (TUCCI, 
2008). Na questão do manejo das águas pluviais, as obras de drenagem são a cargo do poder 
municipal, o que sobrecarrega economicamente o município. Assim, o planejamento da cidade em 
áreas de ocupação para controle da fonte de drenagem e controle de ocupação em áreas de risco se 
mostra mais prático e com uma relação custo-benefício muito melhor em longo prazo, pois os 
reflexos são sentidos nos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Dessa maneira, o planejamento 
do desenvolvimento urbano deve ter como base a unidade da bacia hidrográfica e as tendências dos 
vetores de expansão da cidade. Entretanto, deve haver uma comunicação entre as diversas esferas 
políticas para que ocorra a devida integração entre as inúmeras questões a serem enfrentadas, que 
por vezes são interdisciplinares, setoriais e dependem de uma gestão municipal organizada (TUCCI, 
2008). 

No âmbito legislativo, o Brasil avançou no processo da gestão política dos recursos hídricos 
com a aplicação de mecanismos normativos que buscam um maior controle quanto à contaminação 
dos rios e a qualidade da água (TUCCI, 2008). Para isso, foi desenvolvido o Plano Nacional de 
Recursos Hídricos (PNRH - Lei nº 9.433/97), que busca as diretrizes para políticas públicas 
voltadas para a melhoria da oferta da água em quantidade e qualidade, a partir do seu 
gerenciamento e do seu reconhecimento como um elemento estruturante para a implementação de 
um desenvolvimento sustentável (MMA, 2006). Entre os diversos instrumentos que funcionam em 
paralelo ao PNRH, evidencia-se o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001). Seu 
caráter federativo estipulou os conceitos básicos para o uso do solo em uma gestão integrada, o que 
acabou por tornar difícil a aplicação de certos conceitos para a maioria das cidades brasileiras, visto 
que não há a cultura da gestão articulada por parte dos gestores urbanos. Entretanto, o conceito de 
função social estabelecido no estatuto, pode ser um mecanismo essencial na aplicação de medidas 
que visam minimizar as questões que envolvem o uso e a ocupação do solo.  

Inserido no conceito de integração espacial, o LID busca a articulação do território a partir do 
desenvolvimento urbano desde o projeto e desenho na escala do lote individual até ao planejamento 
da bacia inteira. Dessa forma, o LID possui uma série de princípios a serem considerados no 
momento de sua implantação, havendo uma interação entre as diversas circunstâncias espaciais 
encontradas. Sua associação com a aplicação e promoção de políticas que envolvam a comunidade 
se mostra como um fator essencial para o sucesso de sua implantação nas cidades. Entretanto, essa 
dinâmica integrada é recente no Brasil, o que torna um desafio para sua aplicação e efetivação em 
áreas já urbanizadas. Para conter este aspecto, utiliza-se como instrumento o Plano Diretor  que 
define as políticas de desenvolvimento da expansão urbana da cidade. Como procura compatibilizar 
os interesses da sociedade com os gestores, suas diretrizes devem promover a interação entre os 
atores da cidade, especialmente no que tange o parcelamento do solo. Assim, o LID se caracteriza 
como uma ferramenta para o gerenciamento das águas pluviais urbanas, que em associação ao 
Estatuto da Cidade, pode estabelecer às diretrizes necessárias a política urbana para a melhoria do 
planejamento e da gestão urbana sustentável.  

O Estatuto da Cidade define a função social da propriedade, a qual deve ser utilizada a favor 
do coletivo, do bem-estar e do meio ambiente (MENDES, 2008). Em paralelo, tem-se objetivo 
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fundamental do LID, que é incorporar os objetivos hidrológicos e gerais ao processo de 
planejamento local o mais cedo possível. Agindo localmente, o LID permite o pleno 
desenvolvimento da propriedade, mantendo as funções hidrológicas essenciais do sítio. Por isso, no 
seu emprego, a drenagem tradicional do lote é invertida, de forma que possa imitar as funções 
naturais de infiltração. A integração hidrológica do lote no processo de planejamento começa pela 
identificação e preservação das áreas sensíveis que afetam a hidrologia, incluindo fluxos, várzeas, 
pântanos, encostas íngremes, áreas de alta permeabilidade do solo e conservação das zonas de 
floresta. A interação do LID com o planejamento local se inicia com a identificação do uso da terra, 
do zoneamento aplicável na região e da subdivisão do espaço. Essas exigências são destinadas a 
regular a densidade e a geometria do desenvolvimento, especificando larguras viárias, áreas de 
estacionamento e definição das áreas de proteção dos recursos naturais (PRINCE GEORGY`S 
COUNTY, 1999). 

O Plano Diretor, devido ás suas especificidades locais, procura através da gestão urbana 
orientar as ações do poder público de forma a compatibilizar os interesses da sociedade com o 
desevolvimento urbano, de modo que este traga benefícios aos cidadãos, qualidade de vida, e uma 
gestão mais democrática, garantindo o direito à cidadania. A identificação das áreas de zoneamento 
existentes e a subdivisão aplicável dos regulamentos pode ser compreendida como uma prática 
essencial para o planejamento de lotes que considerem os preceitos do LID. No entanto, o 
zoneamento convencional por muitas vezes é inflexível e restringe o desenvolvimento sobre 
determinados parâmetros. Consequentemente, as municipalidades que desejam otimizar o meio 
ambiente e trazer benefícios econômicos a partir das abordagem do LID, devem considerar a 
adoção de opções de zoneamento ambientalmente sensíveis e flexíveis, facilitando sua aplicação. 
Por exemplo, na aplicação de um zoneamento específico para áreas permeáveis, que pode vir a ser 
definido no Plano Diretor da Bacia Hidrográfica, é possível estimar os impactos e compará-los com 
os objetivos de proteção de mananciais para se determinar o limite adequado para o total de 
superfícies impermeáveis na bacia. Ou seja, uma compreensão da dinâmica e das inter-relações no 
ciclo hidrológico pode ser usado como uma orientação para a preservação da condição hidrológica 
de pré-desenvolvimento (PRINCE GEORGY`S COUNTY, 1999). 

O Plano Diretor baseado na Bacia Hidrográfica busca a implementação das políticas de 
recursos hídricos no corpo da cidade, e para isso busca ser a unidade básica no gerenciamento e 
ocupação do território urbano. Procura também minimizar os impactos referentes a urbanização, 
pois os relaciona com a bacia ao qual a área ocupada está inserida. Já o Plano Diretor de Drenagem 
Urbana possui um objetivo mais específico e visa rehabilitar o sistema de drenagem urbana, através 
de ações estruturais, que promovem uma melhoria na qualidade da água dos rios, e ações não 
estruturais, através de parâmetros informativos e educacionais a população. Para isso, ambos devem 
estar de acordo com o Plano Diretor local, reconhecendo as áreas de possível expansão, os 
principais pontos de alagamentos e as áreas de risco. Dessa forma, uma gestão sistematizada entre o 
LID e as políticas locais existentes podem estimular a construção de espaços para equipamentos 
públicos, além de evidenciar futuras potencialidades. O sistema de drenagem ajuda a integrar as 
formas urbanas, dando ao desenvolvimento uma relação integral e esteticamente harmoniosa com as 
características naturais do local (PRINCE GEORGY`S COUNTY, 1999).  

A regulação do uso e ocupação do solo pode ser um mecanismo essencial na aplicação dos 
conceitos do LID para controle das águas de chuva na fonte. Por ser bastante diferente do 
tratamento convencional, através da tubulação, as funções hidrológicas, como infiltração, 
frequência e recarga e volume de descargas das águas subterrâneas podem ser mantidas com o uso 
de superfícies impermeáveis reduzidas, abertura de seções dos canais e uso de áreas de 
biorretenção. A quantidade de espaço necessário para o controle da gestão das águas pluviais é uma 
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questão fundamental, já que o LID se propõe a integrar e distribuir as estruturas por todo o sítio, 
para que as paisagens a serem construídas não sejam únicas e exclusivamente dedicadas ao manejo 
das águas pluviais, oferecendo ao sítio um desempenho multifuncional. Contudo, há alguns 
conceitos que poderiam ser altamente aplicáveis no Brasil, inclusive por estarem de certa forma 
inserida nos parâmetros existentes. Um deles, o Desenvolvimento Cluster, procura a implantação de 
edificações que estejam concentradas em áreas específicas para minimizar os custos de 
infraestrutura e desenvolvimento ao conseguir a densidade permissível. Esta abordagem permite a 
preservação do espaço aberto e natural para recreação, do espaço de uso comum e a preservação de 
recursos ambientalmente sensíveis (PRINCE GEORGY`S COUNTY, 1999). Para isso, a aplicação 
do Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV) é uma opção, já que busca conhecer quais modificações 
e impactos positivos e negativos a implantação do empreendimento irá gerar na população e nas 
áreas adjacentes (MENDES, 2008). Cada município tem a lei que rege o solo no que se refere aos 
empreendimentos e atividades públicas que irão ter licença e autorização para construção. Dessa 
forma, o EIV associado com a transferência do direito de construir, que é quando o proprietário é 
autorizado a construir em outra localidade ou a vender o lote, de acordo com o potencial construtivo 
da região, podem ser únicos na busca pela preservação das áreas verdes, pela proteção ao 
patrimônio histórico e pela realização de programas habitacionais. 

Outro recurso importante que colabora com a aplicabilidade do LID ao processo de 
planejamento é a  gestão do fundo municipal. Sua regulação é feita entre a prefeitura e a sociedade, 
conforme as necessidades previstas no plano diretor local. Se considerarmos que o fundo pode ser 
utilizado para implementar projetos estratégicos no território urbano, como eixos viários, habitação, 
parques e áreas verdes, preservação de rios e córregos, entre outros, a gestão, mais uma vez, 
caminha pela integralidade dos diversos setores, e o LID se mostra como mais um  instrumento que 
fomenta a sustentabilidade. Assim, o uso das áreas com potencial urbanísitico em associação a uso 
do LID podem ser utilizados na cidade como um recurso para a aplicação de áreas que buscam 
compensar os impactos das áreas impermeáveis e elaborar paisagens hidrológicas funcionais.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A busca pela aplicação da sustentabilidade no ciclo hidrológico, em decorrência das 
mudanças ocorridas com o processo acelerado de desenvolvimento urbano, requer a reintegração da 
água no ambiente urbanizado e o reconhecimento dos benefícios que em longo prazo permitirão 
uma equidade social, econômica e ambiental do espaço. Entretanto, a dificuldade de aplicação 
efetiva dos instrumentos urbanísticos no solo brasileiro por partes dos gestores municipais se mostra 
como o grande desafio para a aplicabilidade do LID. Sua integração com os parâmetros urbanísticos 
irão estabelecer subsídios para uma nova forma de se entender o espaço e implementar o sistema de 
drenagem, buscando sempre o menor impacto no ambiente natural.    

A solução sustentável para as cidades exige o gerenciamento integrado da infraestrutura 
urbana, iniciando-se pela aplicação de instrumentos urbanísticos que permeiam distintas hierarquias 
urbanas, que provocam conflitos de interesses. O desenvolvimento de um plano diretor deve 
fornecer o zoneamento adequado a partir do reconhecimento dos vetores da expansão urbana e das 
áreas que tendem a ocupação. Entretanto, o compromisso com a preservação das funções naturais 
do solo e que favoreça a rede natural de escoamento somente ocorrerá sob uma visão articulada e 
integradora do espaço, caminhando entre diversas escalas, seja da cidade seja do lote. Por isso, a 
articulação do espaço através de paisagens hidrologicamente funcionais permitem respostas 
ambientais e econômicas que a longo prazo trarão benefícios para a equidade social, ambiental e 
econômica do espaço.  
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