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Nas três ultimas décadas observa-se cada vez mais o efeito da ocupação antrópica desordenada no meio ambiente. Em 
contrapartida, a comunidade acadêmica vem desenvolvendo propostas e modelos de planejamento e gestão territorial 
que visam à conservação da natureza. Dentre as propostas apresentadas ao poder público, com efeito atenuante do 
impacto da ocupação territorial desordenada, tem-se a ideia de Loteamento Sustentável (LS), que no Brasil é pouca 
difundida. A implantação de LS pode se dar, por exemplo, a partir da aplicação de conceitos ambientais inovadores em 
projetos, que objetivam à ocupação do solo de modo ordenado. Soma-se ao cenário de intervenção, ocasionado pelo LS, 
a necessidade da mitigação dos efeitos distintos provocados pela ocupação junto ao meio ambiente e área de entorno. 
Um dos procedimentos sugeridos na implantação do LS, para mitigar os efeitos da ação antrópica provocados em 
virtude do aumento da vazão de água pluvial a jusante do loteamento, devido à impermeabilização do solo, recai na 
construção de bacia de detenção. Esse instrumento se caracteriza em um mecanismo que retém a água temporariamente, 
de forma que com o passar do tempo o mesmo vai liberando a água para a rede pluvial. Para que esse mecanismo 
realize a sua função de forma eficiente com o passar do tempo, se faz necessário ter um controle sob o mesmo. 
Seguindo essa perspectiva, propõe-se que a bacia de detenção seja devidamente cadastrada no sistema cadastral 
municipal usando-se de atributos específicos que configurem em um procedimento eficiente de gestão do LS. Para se 
atingir este objetivo realizou-se uma pesquisa com o uso do método Delphi, questionando-se aos especialistas quais 
atributos deveriam ser considerados para o cadastramento da bacia de detenção no sistema cadastral municipal. A 
proposição do método Delphi para esse fim foi aplicado durante uma pesquisa de doutorado sobre LS e contou com a 
participação de 23 especialistas. Eles foram selecionados através da análise prévia do currículo disponível na plataforma 
Lattes (http://lattes.cnpq.br). Dentre esses, cinco participantes foram desconsiderados por não se enquadrarem no perfil 
desejado e definido tecnicamente, segundo a proposição metodológica apresentada por Zapata (1995) para a seleção de 
especialistas multicritério multiatributo, restando 18 participantes especialistas. O resultado obtido com a pesquisa foi 
de que os atributos necessários, além do código/identificador unívoco, o nome do proprietário, endereço e coordenadas, 
são: área (informar a área total da bacia), data da próxima manutenção (informar a data da próxima manutenção 
preventiva ou corretiva), data de construção (informar a data que a bacia de detenção foi construída), informação do uso 
em período de seca (anotar qual o uso que poderá ser adotado para a bacia de detenção quando a mesma estiver seca, 
como por exemplo, área para parque, recreação diversas, quadra poliesportiva, etc.), manutenção preventiva (informar o 
que deverá ser realizado na manutenção preventiva, como por exemplo, limpeza, corte da vegetação, desassoreamento 
do extravasor, etc), revestimento superficial (especificar o revestimento superficial, por exemplo, pedras, vegetação 
rasteira, concreto, etc ) e volume (informar o volume total da bacia). Como forma de ilustrar a aplicabilidade dos 
resultados obtidos após aplicação do método Delphi, realizou-se um estudo de caso em um loteamento no município de 
São José/SC. Nesse estudo, mostrou-se que a bacia de detenção poderá ser devidamente cadastrada com os atributos 
apresentados pelos especialistas, bem como se pode verificar que os atributos são eficientes ferramentas para auxiliar o 
controle da bacia de detenção e, como consequência, na gestão do LS. 
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