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RESUMO – As técnicas de Desenvolvimento de Baixo Impacto (LID) são ferramentas importantes 

na redução dos impactos das águas pluviais. Nesse contexto, o objetivo desta revisão bibliométrica 

é caracterizar e analisar o estado da arte do uso de sistemas LID no manejo de águas pluviais 

urbanas. O percurso metodológico avaliou a evolução conceitual do tema de pesquisa combinando 

aspectos relacionados à análise de desempenho e mapeamento científico, por meio de uma busca na 

biblioteca Scopus, que resultou em 682 publicações entre 2003 e 2022, além da investigação de 

descritores secundários no software VOSviewer. A partir dos resultados, tornou-se possível 

identificar a tendência de crescimento nas publicações relacionadas ao uso de LID em questões 

relacionadas ao manejo pluvial, à rede de colaboração entre os autores e o mapeamento temporal de 

coocorrência dos principais termos vinculados às publicações encontradas. Por fim, conclui-se que 

este estudo contribuiu para fornecer uma melhor compreensão do status atual de pesquisas sobre 

águas pluviais e sua relação com o uso de técnicas sustentáveis no contexto urbano. 

 

ABSTRACT – Low Impact Development (LID) techniques are important tools in reducing 

stormwater impacts. In this context, this bibliometric review aims to assess state of the art in using 

LID systems in urban stormwater management. The methodological path evaluated the conceptual 

evolution of the research theme, combining aspects related to performance analysis and scientific 

mapping, through a search in the Scopus library, which resulted in 682 publications between 2003 

and 2022, in addition to the investigation of secondary descriptors in the VOSviewer software. From 

the results, it became possible to identify the growth trend in publications related to the use of LID 

in issues related to stormwater management, the collaboration network among authors and the 

temporal mapping of co-occurrence of the main terms linked to the publications found. Finally, it is 

concluded that this study has contributed to a better understanding of the current condition of 

stormwater research and its relationship with sustainable techniques in the urban context. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os impactos devido às mudanças climáticas e à rápida urbanização afetam diretamente o ciclo 

natural da água, o que acarreta o aumento significativo na frequência e magnitude das inundações 

urbanas em diversas regiões do mundo. Ao mesmo tempo, o processo antropogênico de mudança no 

uso e ocupação do solo, aumenta as superfícies impermeáveis e quantidade de poluentes, resultando 

na deterioração da qualidade da água nos corpos hídricos receptores. 

Os sistemas convencionais de drenagem têm como principal função transportar as águas 

pluviais e residuais para longe dos centros urbanos, direcionando-os para drenos e descargas de 

córregos. Embora ajude a minimizar os problemas de alagamentos e inundações, esses sistemas não 

fornecem um controle adequado da qualidade da água, deixando de lado outros aspectos 

importantes na gestão urbana, como amenidade visual, proteção ecológica e usos múltiplos da água 

(Chen et al., 2021).  

Há uma tendência crescente no desenvolvimento de uma gestão da água de forma mais 

sustentável, como resultado de reconhecimento político mais amplo da sustentabilidade (Zhou, 

2014). Nesse contexto, o conceito de Desenvolvimento de Baixo Impacto (LID - Low Impact 

Development) surge como uma estratégia de manejo, por meio do planejamento multidisciplinar 

integrado a práticas de tratamento e controle na fonte, em pequena-escala (Souza et al., 2012). 

Essas técnicas podem reduzir os efeitos negativos da urbanização, agindo sobre a hidrologia e 

qualidade da água, mitigando os efeitos da impermeabilização das superfícies e reduzindo o volume 

de escoamento e os picos de vazão (Zhao et al., 2018). 

Diferentemente dos sistemas convencionais, as medidas de LID estabelecem que os sistemas 

de drenagem precisam ser concebidos com o intuito de minimizar os impactos da urbanização, 

retornando às condições hidrológicas anteriores ao desenvolvimento, ou seja, às condições naturais. 

Para tanto, incorporam-se às redes de drenagem as características dos ecossistemas naturais, 

promovendo a infiltração no solo, a evapotranspiração e coleta e uso da água de chuva (Miguez et 

al., 2010). As técnicas LID tem passado por um grande crescimento e disseminação nas últimas 

décadas e aplicações do seu uso podem ser vistos com iniciativas em todo o mundo (Fletcher et al., 

2015). 

Para uma efetiva implementação, projetos de drenagem, baseados em técnicas de LID, 

requerem conhecimentos abrangentes e interdisciplinares. Neste sentido, o objetivo desta revisão 

bibliométrica, é possibilitar uma avaliação mais criteriosa destas técnicas, bem como uma 
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compreensão ampla de como sua implementação tem sido disseminada em diversos países e 

contextos. Pretende-se assim, incentivar o uso de LIDs no manejo de águas pluviais urbanas, e 

auxiliar os pesquisadores e gestores interessados em sua aplicação e desenvolvimento. 

2. METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa, optou-se por uma revisão bibliométrica, com o intuito de 

reunir as principais publicações, autores, países e tendências de pesquisa emergentes a respeito da 

utilização de medidas LID para mitigar os efeitos das chuvas no contexto urbano. A pesquisa visa 

avaliar a evolução conceitual do tema de pesquisa combinando aspectos relacionados à análise de 

desempenho e mapeamento científico (Cobo et al., 2011). 

A busca foi realizada na biblioteca Scopus, uma das principais plataformas de busca por 

trabalhos científicos e acadêmicos de repercussão global. Para retratar o objetivo deste estudo, a 

primeira abordagem consistiu em uma busca de palavras entre os títulos, resumos e palavras-chave 

das publicações que melhor representassem a temática de interesse, sendo elas: “low”, “impact”, 

“development”, “urban” e “stormwater”. 

Ainda na etapa de busca, utilizou-se filtros para delimitar o tipo de documento e intervalo 

temporal das publicações. Dessa forma, foram utilizadas pesquisas publicadas entre 2003 e 2022, 

classificadas como artigos científicos, artigos de revisão ou livros, o que resultou na Equação 1, 

constituída por operadores booleanos.  

TITLE-ABS-KEY (low AND impact AND development AND urban AND 

stormwater) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar") OR LIMIT-TO 

(DOCTYPE, "re”) OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "bk”)) 

(1) 

 

 

Para a investigação dos descritores secundários foi utilizado o software VOSviewer, proposto 

por van Eck e Waltman (2010), disponibilizado gratuitamente para construção e visualização de 

mapas bibliométricos. Conforme descrito por Santos et al. (2020), o método consiste em um 

agrupamento textual, que formam grupos (denominados de clusters) regidos por centroides, onde 

um centroide é um termo que reproduz o eixo central de um grupo, quando observado um 

determinado tema.  

A análise dos dados foi realizada em duas etapas, sendo a primeira focada em uma análise 

estatística dos metadados identificados no Microsoft Excel para obter uma análise da produtividade 
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e trajetória de crescimento anual e os documentos mais citados. Na segunda etapa, foram gerados 

mapas bibliométricos no software VOSviewer, por meio de técnicas que incluíram a análise de 

coautoria e coocorrência baseada nos dados de texto. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A etapa de busca resultou em 682 trabalhos, publicados até o dia 12 de julho de 2022, 

compostos por 625 artigos científicos, 52 artigos de revisão e 5 livros. Entre os trabalhos 

selecionados, 661 (96,9%) foram redigidos em inglês e 245 (35,9%) são de acesso aberto. A análise 

da produção científica foi realizada a partir do da quantidade de publicações por ano, que permitiu 

avaliar a evolução literária científica do tema por meio de indicadores bibliométricos de 

produtividade, conforme ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Desempenho das publicações entre 2003 e 2022. Fonte: Autoria própria. 

 

Com base na distribuição temporal, é possível identificar a tendência de crescimento nas 

publicações relacionadas ao uso de LID em questões relacionadas ao manejo pluvial, 

principalmente a partir do ano de 2010. Nesse caso, a quantidade de citações pode ser utilizada 

como parâmetro para mensurar a influência acadêmica das publicações. As publicações mais 

citadas podem ser consultadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Documentos mais citados entre 2003 e 2022 

Título Autores Periódico Citações 

SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The 

evolution and application of terminology 

surrounding urban drainage 

Fletcher et al. 

(2015) 
Urban Water Journal 796 

Effectiveness of low impact development practices: 

Literature review and suggestions for future research 

Ahiablame et 

al. (2012) 
Water, Air, and Soil 

Pollution 
492 

A review of models for low impact urban 

stormwater drainage 

Elliott e 

Trowsdale 

(2007) 

Environmental 

Modelling and 

Software 

452 

Impediments and solutions to sustainable, 

watershed-scale urban stormwater management: 

Lessons from Australia and the United States 

Roy et al. 

(2008) 
Environmental 

Management 
399 

Water quality improvement through bioretention 

media: Nitrogen and phosphorus removal 

Davis et al. 

(2006) 
Water Environment 

Research 
334 

Fonte: Autoria própria. 

 

Entre os artigos elencados com maior número de citações, as pesquisas de Ahiablame et al., 

(2012), Elliott e Trowsdale (2007) e Fletcher et al. (2015) tratam-se de revisões sistemáticas que 

documentam o histórico, o escopo e aplicações, além de fornecerem recomendações para uma 

comunicação clara entre os princípios de LID e o manejo de águas pluviais, em análises globais. Por 

sua vez, o trabalho de Roy et al. (2008) realiza uma revisão narrativa que identifica impedimentos 

para a gestão sustentável de águas pluviais urbanas, comparando experiências da Austrália e 

Estados Unidos. Por fim, a pesquisa de Davis et al. (2006) exprime um artigo fruto de uma pesquisa 

que analisa, por meio de experimentos, a remoção de nutrientes de um escoamento de águas 

pluviais por biorretenção. 

Ao analisar os mapas bibliométricos, é possível verificar a rede de colaboração entre os 

autores (Figura 2), que formaram uma rede com sete clusters. Também é possível destacar a força 

de autores dos Estados Unidos (261 publicações e 11349 citações), China (167 publicações e 3544 

citações), Austrália (48 publicações e 2680 citações), Reino Unido (20 publicações e 1607 citações) 

e Canadá (57 publicações e 2119 citações). Ainda que outros países como Canadá, Coréia do Norte, 

Brasil e Itália possuam um maior número de publicações que o Reino Unido, a força da região é 

considerada mais elevada, em virtude da quantidade de citações por publicação. Salienta-se que o 

alto número de publicações proveniente dos Estados Unidos também deve-se ao fato de que a 

terminologia LID foi criada na cidade de Vermont, Estados Unidos, no ano de 1977.    
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Figura 2 - Rede de clusters das principais conexões entre países. Fonte: Autoria própria. 

 

O mapeamento temporal de coocorrência baseado no texto dos títulos e resumos (Figura 3) 

resultou em quatro clusters. Percebe-se que termos como “uso da terra”, “mudanças climáticas” e 

“inundação urbana” passaram a ocorrer com maior frequência a partir de 2019, isso ocorre em 

virtude do aumento da vulnerabilidade humana frente às mudanças climáticas, que vem 

ocasionando uma maior conscientização sobre as perdas socioeconômicas e o impacto ambiental 

das inundações (Cea e Costabile, 2022). 

A análise temporal demonstra uma transição de focos temáticos ao longo do tempo. Enquanto 

o foco até 2016 estava principalmente em assuntos relacionados a qualidade das águas pluviais, a 

partir de 2018, termos relacionados ao escoamento e captação das águas passaram a ter maior 

ocorrência, com muitos exemplos de publicações com o uso do software “Storm Water 

Management Model – SWMM” (Rossman, 2010). Nessa transição, destaca-se também as tentativas 

de cenarização, estudos de caso e tecnologias que pudessem auxiliar no aprimoramento do manejo 

das águas pluviais com sistemas LID. Também se percebe que os anos mais recentes demonstram 

uma maior preocupação com outros aspectos na gestão de desastres. Exemplos são vistos com as 

palavras-chaves envolvendo “risk”, “climate change” e “land use” (Figura 3).  
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Figura 3 - Rede de clusters da tendência temporal de coocorrência baseada em texto. Fonte: Autoria própria. 

 

Outra mudança substancial é o surgimento de palavras-chave relacionadas a técnicas LID, 

como pavimentos permeáveis, telhados verdes e trincheiras de infiltração. Esses termos estão 

diretamente relacionados a esforços para alcançar uma maior resiliência urbana, que assim como as 

mudanças climáticas, vem ganhando maior atenção nos últimos cinco anos (Sharifi, 2020). Uma vez 

que, reduzir o risco de inundações urbanas a partir de soluções mais sustentáveis no contexto 

ambiental urbano tornou-se crucial (Mattos et al., 2021). 

4. CONCLUSÃO 

Além de identificar as principais áreas de foco temático, este artigo destaca o histórico de 

publicações, os países que mais publicam sobre o assunto e as palavras-chave que ocorrem com 

maior frequência ao longo do tempo. Os resultados mostram que o número de publicações que 

abordam o uso de sistemas LID no manejo de águas pluviais urbanas vem aumentando ao longo dos 
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anos, apresentando uma tendência de crescimento, onde os autores dos Estados Unidos e China 

tiveram mais publicações nesta temática. 

Por conseguinte, as informações levantadas podem ser utilizadas por grupos de pesquisa como 

ponto de referência, para obter um melhor conhecimento sobre a estrutura e evolução temática de 

sistemas LID no manejo de águas pluviais. No geral, este estudo contribuiu para fornecer uma 

melhor compreensão da condição atual de pesquisas sobre águas pluviais e sua atual relação com o 

uso de técnicas sustentáveis no contexto urbano, tido como um campo de pesquisa em ascensão.  

Dessa forma, novas pesquisas são necessárias para preencher as lacunas de conhecimento 

relacionadas às limitações metodológicas, dentre elas o método de escolha dos artigos, que pode ser 

refinado, além da ampliação da base de dados utilizada, que pode incluir outros bancos de dados 

científicos. 
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