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O sistema
O Sistema de Consulta de Zoneamento Urbano de Londrina permite ao usuário pesquisar informações
geográficas referentes ao uso e ocupação do solo, sistema viário, perímetro urbano, expansão urbana e o
limite do Município de Londrina.

Conhecendo as ferramentas
Para realizar a pesquisa você deverá conhecer as ferramentas de consulta. São apenas cinco ferramentas.

1. Pesquisa por endereço
Para pesquisar por endereço utilize rua/av. número da casa e cidade. Clique no ícone "lupa"
realizar a busca.

para

Exemplo:
Av. Duque de Caxias, 635 Londrina
- Para digitar o número utilize preferencialmente as teclas superiores do teclado.
- O sistema possibilita ao usuário pesquisar por CEP. Como o CEP corresponde ao número de rua/av você deverá procurar
seu lote na sequência.
- Após realizar a pesquisa confira com atenção o lote a ser consultado de acordo com as informações de data, quadra e
loteamento constantes no seu carnê de IPTU.

Ao fazer a consulta o sistema dará um zoom no local desejado.
2. Camadas
Esta ferramenta possibilita ativar e desativar as camadas. A abreviação "Prop." se refere à palavra
"Proposta".
Estão disponíveis as seguintes camadas:











Prop.de Sistema Viário (Zoom)*
Prop. de Sistema Viário dos Distritos
Prop. de Zoneamento (Zoom)*
Prop. de Zoneamento dos Distritos
Zoneamento em Vigor (Zoom)*
Zona Comercial Seis (ZC-6) em Vigor
Perímetro Urbano
Expansão Urbana
Limite do Município

* Estas camadas só serão visualizadas quando o zoom estiver próximo ao local pesquisado.

3. Legenda
Visualize aqui as cores das legendas. Ligue as Camadas desejadas e pesquise a
legenda neste menu.

4. Mapa Base
A ferramenta Mapa Base possibilita a escolha de diferentes
mapas bases que ficarão ao fundo da tela. Estão disponíveis nove opções de mapas
base. Entre eles; imagem de satélite, ruas, topografia e outros.

5. Zoom
Com esta ferramenta de escala você pode carregar a visualização inicial do seu mapa,
centralizá-lo ou aumentar e diminuir o zoom da visualização.

Consultando a Proposta de Zoneamento
Digite o endereço no campo "Pesquisa por endereço" e clique no ícone "lupa"

para realizar a busca.

Exemplo:
Rua Goiás, 857 Londrina

Ao realizar a busca o aplicativo irá ampliar o zoom para o local desejado.

Aplicado o zoom, a proposta de zoneamento irá aparecer.
- Isso acontecerá porque as camadas de "Proposta de Zoneamento" e "Proposta de Sistema Viário" estão programadas para
ligarem automaticamente.

Identifique o lote que deseja consultar e clique em cima dele.

Uma pequena janela irá abrir com as informações referentes ao lote.

Na janela ira aparecer as seguintes informações:









Data
Quadra
Loteamento
Gleba
Lote (anterior ao loteamento)
Proposta de Zoneamento
Parâmetros Urbanísticos Básicos
Acesso ao Projeto de Lei

Para os itens "Parâmetros Urbanísticos Básicos" e "Acesso ao Projeto de Lei" existem links que abrirão em
outra página. Clique em Mais Info para acessar.
Ao clicar em Mais info, no item "Parâmetros Urbanísticos Básicos",
abrirá em uma nova janela um arquivo em formato PDF com os
parâmetros urbanísticos básicos para o zoneamento proposto pelo
Projeto de Lei 228 de 2013.

Ao clicar em Mais info, no item "Acesso ao Projeto de Lei", abrirá em
uma nova janela o Projeto de Lei 228 de 2013 na íntegra dentro do site
da Câmara Municipal de Londrina.

Clique no ícone

ao lado da palavra "Íntegra" o faça o download do Projeto de Lei em formato DOC.

Consultando a Proposta de Sistema Viário
Assim como a Proposta de Zoneamento, a camada da “Proposta de Sistema Viário” já está
automaticamente selecionada ao abrir o aplicativo.
Para uma melhor visualização da proposta de sistema viário, vá até o menu "Camadas" e desmarque as demais camadas que
estiverem selecionadas.

Ao clicar na rua que deseja consultar uma pequena janela abrirá com as seguintes informações:





Logradouro
Hierarquia Viária
Proposta de Alargamento
Acesso ao Projeto de Lei

Ao clicar no item Mais info em "Acesso ao Projeto de Lei" abrirá em uma nova janela o Projeto de Lei nº229
de 2013 dentro do site da Câmara Municipal de Londrina.

Clique no ícone

ao lado da palavra "Íntegra" e faça o download do Projeto de Lei em formato DOC.

Consultando a Proposta de Zoneamento e Proposta de Sistema Viário para os
Distritos
A consulta da proposta de Zoneamento e de Sistema Viário para os distritos funciona da mesma forma do
distrito sede. Faça a pesquisa por endereço e ative as camadas relacionadas aos distritos.

Prop. Zoneamento dos Distritos


Para consultar a Proposta de Zoneamento
localize o lote que deseja consultar e clique
sobre ele.



Uma janela irá se abrir com informações
referentes ao lote.

Prop. Sistema Viário dos Distritos


Para consultar o Sistema Viário clique sobre a
linha da rua.



Uma janela irá se abrir as com informações.

Consultando o Zoneamento em Vigor
ATENÇÃO!
1. Para consultar o Zoneamento em Vigor é necessário que o mesmo esteja ligado junto com a camada
Zona Comercial Seis (ZC-6). A ZC-6 é representada no mapa por uma linha vermelha. Os lotes que
estiverem voltados para essa linha vermelha terão zoneamento Zona Comercial Seis (ZC-6). Para verificar
as informações referentes a este zoneamento clique na linha vermelha.
2. A linha que representa as Vias Arteriais também são vermelhas, portanto tome cuidado para não
confundi-las. Não foi possível alterar estas cores, pois as mesmas estão de acordo com a legislação e
parâmetros já estabelecidos anteriormente.

Desative todas as outras camadas e ative a camada Zoneamento em Vigor e a
camada Zona Comercial 6 (ZC 6) em Vigor.

Digite o endereço no campo "Pesquisa por endereço" e clique no ícone "lupa"
Exemplo:
Rua Goiás, 857 Londrina

para realizar a busca.

 Ao realizar a busca o aplicativo irá
ampliar o zoom para o local desejado.
 Aplicado o zoom o Zoneamento em
Vigor irá aparecer.
 Identifique o lote que deseja consultar e
clique no mesmo. Atenção para os
casos de Zona Comercial 6 (ZC-6).

 Ao clicar sobre o lote a janela de
informações irá abrir.
Na janela irá
informações:









aparecer

as

seguintes

Data
Quadra
Loteamento
Gleba
Lote (anterior ao loteamento)
Zoneamento em Vigor
Parâmetros Urbanísticos Básicos
Acesso à Lei

Nos itens "Parâmetros Urbanísticos Básicos" e "Acesso à Lei" selecione Mais Info para abrir o arquivo PDF
ou o site da Câmara Municipal de Londrina.

Consultando o Perímetro Urbano, a Expansão Urbana e o Limite do Município de
Londrina
Ao abrir o sistema a camada de Perímetro Urbano já estará visível. Para visualizar a Expansão Urbana ou o
Limite do Município ative as camadas relacionadas aos mesmos.

Para mais informações clique sobre a linha desejada.
Assim abrirá uma janela contendo as seguintes informações;




Área em Km²
Lei
Acesso à Lei

Em caso de dúvidas entre em contato
Gerência de Geoprocessamento do IPPUL.
Telefone: (43) 3372-8427
e-mail: geoprocessamento@londrina.pr.gov.br

