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1.

APRESENTAÇÃO

A elaboração do Relatório de Avaliação Ambiental – RAA do Programa de
Desenvolvimento Urbano Sustentável de Londrina (BR-L 1094) atende os termos do
Regulamento Operacional do Programa PROCIDADES/BID, no qual está inserido o
Município de Londrina.
A finalidade do RAA é apoiar, junto com a comunidade em geral, a divulgação e o
esclarecimento do Programa, dos seus impactos ambientais e sócio-econômicos, assim
como dos critérios, procedimentos e ações institucionais visando a sua sustentabilidade
sócio-ambiental. Portanto, o RAA será dado a conhecer através de reunião pública e
disponibilizado para consulta da população em geral.
O RAA visa uma análise pró-ativa do Programa, definindo medidas para a
prevenção, correção, mitigação ou compensação dos impactos ambientais diversos e a
maximização dos impactos positivos que sejam conseqüência das obras e ações
financiadas.
O RAA estabelece procedimentos e critérios ambientais a serem atendidos pelos
empreendimentos previstos:
(i) Garantindo a sua viabilidade ambiental;
(ii) Priorizando a qualidade ambiental do Programa do município de Londrina, em
consonância com as políticas públicas ambientais e sociais;
(iii) Apoiando a incorporação de atributos ambientais desde a concepção às demais
fases do Programa, operação, monitoramento e avaliação.
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2.

OBJETIVOS E COMPONENTES DO PROGRAMA

2.1 Objetivos do programa

O objetivo do Programa é promover o desenvolvimento urbano sustentável de Londrina
mediante: (i) a recuperação ambiental das áreas degradadas dos fundos de vale; (ii) a
melhoria da mobilidade urbana com foco nos meios de transporte não motorizados através
de bicicletas e no tratamento de pontos críticos do sistema viário; (iii) a revitalização do
centro histórico como espaço de inclusão social e; (iv) o fortalecimento da gestão municipal
nas áreas de planejamento urbano, gestão ambiental e gestão fiscal.
2.2

Componentes do Programa

2.2.1

Componente 1: Recuperação e revitalização ambiental dos fundos de vale.

O objetivo específico deste componente é intervir nos fundos de vale a fim de remover a
população em situações de risco, recuperar as áreas degradadas, e revitalizar as margens
de rios e córregos na área urbana e prevenir novas ocupações irregulares. Concretamente,
neste componente financiar-se-ão: a realocação e provisão de unidades habitacionais
básicas para 231 famílias que atualmente moram em áreas de risco e não tem acesso a
programas de financiamento de moradias; a recuperação e requalificação de 383.633,14m²
de fundos de vale e a revitalização de 1.062.463,37 m2 do Parque Linear Ribeirão Cambé
através

de

ações

de

urbanização/implantação

de

mobiliário

urbano,

revegetação/recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e a estabilização de
solo de trechos críticos ao longo de 30 km de afluentes do Ribeirão Cambé (sobretudo nos
locais em que ocorrem desmoronamento/erosões de margem e nas confluências de
afluentes com o Cambé que apresentem forte interface com o sistema viário). Os resultados
esperados deste componente são: diminuição de famílias em áreas de risco, redução nas
cargas de sedimentos e diminuição de risco de enchentes, aumento do número de áreas
verdes, estabilização de solo em áreas de preservação permanente e aumento nas áreas de
lazer da cidade.
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2.2.2 Componente 2: Mobilidade Urbana.

O objetivo deste componente é melhorar a mobilidade urbana mediante o financiamento
de novas ciclovias que facilitem o deslocamento da população, principalmente de baixa
renda, de forma socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável e do tratamento de
pontos críticos do sistema viário com vistas a reduzir os tempos de viagem em trechos de
alta circulação e presença de transporte público coletivo. Concretamente, se financiarão:
24,3 quilômetros de ciclovias; adequação geométrica de 6 pontos de tráfego; 1,5km de
duplicação viária, 10,6 km de pavimentação asfáltica. O componente terá os seguintes
resultados: redução de tempos de viagem nas áreas de intervenção e incremento do
número de viagens por modos não motorizados através de bicicletas.
2.2.3 Componente 3: Revitalização do Centro Histórico.

O objetivo deste componente é melhorar as condições urbanísticas e de infraestrutura
do Centro Histórico. Mediante este componente se financiarão a revitalização de áreas
verdes do Centro Histórico; a restauração de 3 edifícios históricos incluindo o Museu de
Arte, Espaço Cultural/Casa de Criança, Biblioteca Pública & Teatro Zaqueu de Melo, a
recuperação e revitalização de vias públicas abrangendo o Calçadão Central. O principal
resultado deste componente é a valorização imobiliária dos prédios localizados no Centro
Histórico e o incremento de novos investimentos privados na área de intervenção.
2.2.4 Componente 4: Modernização da Gestão Municipal.

O objetivo deste componente é melhorar o desempenho institucional e fiscal da
Prefeitura. O componente financiará o estabelecimento de um Sistema de Informação
Geográfica Corporativo incluindo a integração e atualização do cadastro multi-finalitário e a
modernização e integração da rede de dados; a preparação para implantação de um
sistema de licenciamento ambiental; a elaboração dos Planos de Macrodrenagem Urbana e
de Mobilidade e Transporte. Os resultados previstos são: aumento de receita municipal, e
realização de investimentos de acordo com os planos setoriais.
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3. DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
O Município de Londrina está localizado na região norte do Estado do Paraná (PR), a
377,77 km da capital Curitiba. Londrina ocupa uma área de 1.653,3 km² cerca de 1% da
área total do Estado do Paraná1. Na zona urbana Londrina apresenta uma área de 164,33
km² e uma zona de expansão urbana 80,68 km², totalizando 245,01 km². A população
municipal é de 506.701 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa do Paraná.
Destes, 493.520 concentram-se na área urbana. A densidade demográfica do Município é
de 306,49 hab./km² 2.
O Produto Interno Bruto de Londrina atingiu a marca de R$ 8,9 bilhões em 2009,
apresentando um crescimento de 102% desde 20023. A atividade econômica em Londrina
tem participação relativa de 0,26% no PIB nacional, ocupando o 51º lugar no ranking dos
5.564 municípios brasileiros. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,824 o que o
coloca na 10ª posição entre os 399 municípios do Estado e acima do IDH nacional (0,699) e
do Paraná (0,787)4.
Londrina é uma das cinco cidades mais importantes da região Sul, juntamente com
Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Joinville. Destaca-se como um centro em
desenvolvimento de negócios, tecnologia, pesquisa, saúde, sendo uma importante
referência educacional a nível nacional e internacional.
A cidade de Londrina é um importante pólo de desenvolvimento regional, exercendo
influência direta sobre mais de 800 mil pessoas residentes em sua Região Metropolitana
(RML). Sofre, no entanto, os impactos dessa condição: a velocidade do processo de
urbanização, o crescimento da aglomeração urbana própria e no seu entorno, as ameaças
ao meio ambiente como ocupação de fundos de vale, a pressão sobre seu sistema viário, a
deterioração do centro histórico, e as limitações orçamentárias para fazer frente a esses
déficits.

1

IBGE – Sinopse do Censo Demográfico de 2010
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (2010)
3
IBGE (2010)
4
Índice de Desenvolvimento Humano municipal segundo os municípios do Paraná (1991/2000)
2
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3.1 Localização
O município de Londrina compreendendo a área urbana e rural apresenta uma área
territorial de 1.650,809 km², segundo a Resolução nº. 05, de 10/10/02, do IBGE. Esta área
abrange cerca de 1% da área total do Estado do Paraná.
Já a área urbana de Londrina apresenta área de 164,33 Km² e a zona de expansão
urbana 80,68 Km², totalizando 245,01 Km². No presente estudo, a área urbana foi
considerada como sendo a área urbana atual, mais a área de expansão urbana, devidas às
projeções de expansão desta área.
No extremo sudeste do município, existe uma área em litígio, pois ocorre um problema
na fronteira entre Londrina e Tamarana. Nesta área localiza-se a Reserva Indígena de
Apucaraninha, com uma área de 5.574,00 ha e o Salto Apucaraninha.
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FONTE: IPPUL/ PML
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FONTE: IPPUL/ PML
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3.2 Crescimento Populacional

A taxa de crescimento populacional no Município de Londrina nas décadas de 80, 90
e 2000 ficou acima da verificada para o Estado do Paraná no mesmo período. As pequenas
cidades e diversas regiões do Estado, contrariamente, apresentam uma taxa de crescimento
menos acentuada ou mesmo uma redução na população total.
Taxa de crescimento populacional no Município de Londrina e
regiões selecionadas no Paraná - 1980/2010

A densidade populacional no Município de Londrina está entre as mais altas do
Estado, 305,8 hab./km2 para uma média regional de 34,7 hab./km2 e estadual de 52,2
hab./km2. A média de Londrina é o dobro da média da Região Metropolitana de Curitiba,
conforme tabela a seguir:

Densidade Demográfica Município de Londrina e
regiões selecionadas no Paraná - 1980/2010 – 2009

3.3 Diagnóstico das Densidades Urbanas

Compreende-se por densidade populacional a relação existente entre o número de
habitantes de determinada área pela área em questão (hectare) e por densidade construtiva
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a relação entre a área construída (m²) e a área de terrenos, glebas, ou qualquer unidade
territorial (quadra, bairro, região etc.).
Com base no cálculo da densidade populacional de Londrina por bairros foram
espacializados os dados da relação entre população e área do bairro. Os bairros Centro
Histórico e Ipiranga, localizados na região administrativa do centro, são aqueles que, em
2000, apresentavam os maiores índices de densidade populacional – situados entre 75 a
100 habitantes por hectare. Esses índices, por sua vez são muito superiores ao índice
médio de densidade populacional de toda a área urbana de Londrina que, para o ano 2000,
foi de 22,29 hab/ha.

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO E DENSIDADE POPULACIONAL (2000)
POPULAÇÃO 2000
REGIAO

ÁREA (ha)

DENSIDADE
POPULACIONAL

TOTAL

%

(hab/ha)

CENTRO

1472

86891

20,43

59,03

LESTE

4900

83655

19,66

17,07

NORTE

5147

107347

25,23

20,86

OESTE

3679

77441

18,20

21,05

SUL

3886

70072

16,47

18,03

TOTAL

19084

425406

100

22,29

A maior densidade construída também se encontra na região Central, de acordo com
o Cadastro Imobiliário de 2007. São mais de 5 mil metros quadrados construídos para cada
hectare. Os oito bairros com maior densidade construtiva estão na região central,
destacando-se o Centro Histórico e o Ipiranga, respectivamente com 11.463 e 8.037 m²/ha.
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3.4 Caracterização Sócio-econômica

O movimento provocado pelas mudanças da base econômica agrícola afetou
substantivamente a cidade de Londrina, bem como o seu entorno e causou impacto na
estrutura urbana e nas condições de gestão das cidades, que passaram a administrar um
abrupto crescimento das demandas.
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O crescimento intenso dos pólos e o extravasamento de sua ocupação em direção
ao território dos Municípios vizinhos apresentam hoje características de conurbação com
Cambé e Ibiporã.
A mesorregião Norte Central que compreende 79 Municípios tem apenas oito com
posição privilegiada, em relação ao IDH médio do Estado. Londrina apresenta IDH-M
superior a 0,800, classificado como de alto desenvolvimento humano.
Considerando os componentes do IDH-M, a esperança de vida ao nascer, taxa de
alfabetização, taxa de freqüência escolar e renda per capita, constata-se que desempenho
superior está vinculado à realização de políticas públicas, particularmente na área de
educação, que vem apresentando o melhora sensível no índice ao longo dos anos,
conforme tabela a seguir.
Os Municípios que registram IDH-M mais baixo estão concentrados na porção sul da
mesorregião. Nas melhores posições estão os pólos Londrina e Maringá e a maioria dos
Municípios que integram essa aglomeração.
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Esperança de Vida ao nascer, Taxa de Alfabetização de Adultos, Taxa Bruta de
Freqüência Escolar, Renda per capita e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) do Município de Londrina –
1970/2000

Total de Domicílios, famílias em situação de pobreza no Município
de Londrina e regiões selecionadas no Paraná – 2000 e 2010

O coeficiente de mortalidade infantil no Município de Londrina encontra-se abaixo
dos demais avaliados. O fato repete-se com as taxas de pobreza e de analfabetismo, estes
relacionados com as taxas do Estado do Paraná, uma vez que não há dados disponíveis por
região conforme tabela:
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Coeficiente de mortalidade infantil, taxa de pobreza e taxa de analfabetismo
no Município de Londrina e regiões selecionadas no Paraná – 2010

O panorama traçado indica um crescimento populacional e econômico concentrado
nas regiões metropolitanas, como as de Londrina e Curitiba. Por outro lado, os pequenos
Municípios da região norte-central, da mesma forma que em outras regiões paranaenses,
têm passado por processos inversos, marcados pela estagnação ou decadência econômica
e populacional, o que é acompanhado por uma queda na qualidade de vida, na cobertura
dos serviços públicos, nas condições habitacionais e nos índices de escolaridade e
remuneração, com exceção dos Municípios vizinhos de Londrina como poderemos verificar
no capítulo a seguir, enquanto Londrina apresenta índices de IDH positivo no confronto com
os demais Municípios, indicadores econômicos apontam uma perda significativa da
dinâmica econômica do Município.
3.5 Caracterização Ambiental

3.5.1 Hidrografia
O Município de Londrina possui uma rica e bem distribuída rede de drenagem.
Grande parte dos rios do Município é de caráter perene e escoam por sobre o relevo que
possui orientação para a margem esquerda do rio Tibagi. Na área urbana, são 84 cursos d
água, sob os mais diversos tipos de degradação e ocupação.
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A hidrografia de Londrina também é muito rica, sendo que o município possui sete
micro-bacias. Destacam-se as bacias do Ribeirão Cambé, que forma o parque linear do
Igapó, e o Ribeirão Cafezal. Este último compõe o sistema de captação de água para
abastecimento público, responsável por 40% da água captada pelo município. Os outros 60
% são captados diretamente do rio Tibagi.
O rio Tibagi é o principal curso hídrico do Município, com extensão aproximada de
78km na área municipal. Este rio atravessa inúmeros outros Municípios antes de chegar a
Londrina, que se encontra na área conhecida como Baixo -Tibagi. Atualmente, o rio Tibagi
encontra-se bastante alterado em termos de características ecológicas naturais, devido às
intensas atividades agro-industriais e urbanas que são praticadas no âmbito de toda a bacia.
Devido à impermeabilização do solo, a implantação da área urbana do Município tem
causado o aumento na quantidade de água pluvial que chega até os cursos d‟água,
principalmente em épocas de chuvas intensas.
Atualmente, a drenagem das águas pluviais nas bacias hidrográficas urbanas do
Município está sendo efetuada de forma inadequada, sendo que o sistema foi concebido
para coletar e enviar a água pluvial para o curso d‟água o mais rápido possível, reduzindo
consideravelmente a quantidade de água infiltrada no solo, responsável pelo abastecimento
do lençol freático e carreando rapidamente todo tipo de sedimento para os córregos da
região.
Bacias hidrográficas urbanas do município de Londrina

BACIAS
HIDROGRÁFICAS

AFLUENTES DE
PRIMEIRA ORDEM
Córrego do Aí
Córrego do Jaci
Córrego dos Crentes
Bacia do Ribeirão Água das Pedras
Córrego Londrina
Córrego Marabá
Córrego Palmital
Água da APUEL
Água do Acampamento
Córrego Cegonha
Córrego da Lontra
Bacia do Ribeirão Cafezal
Córrego das Andorinhas
Córrego do Sabiá

AFLUENTES DE
SEGUNDA ORDEM

Córrego Tamareira
Água do Tatu
Córrego Pica-Pau Amarelo
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Córrego do Salto
Córrego Mangahiba
Córrego Saltinho

Bacia do Ribeirão Cambé

Bacia do Ribeirão Jacutinga

Ribeirão São Domingos
Ribeirão Esperança
Córrego Gabiroba
Córrego Jerimú
Córrego Água Fresca
Córrego Baroré
Córrego Cacique
Córrego Capivara
Córrego Carambeí
Córrego Colina Verde
Córrego Cristal
Córrego da Chapada
Córrego da Mata
Córrego São Lourenço
Córrego das Pombas
Córrego do Bem-te-vi
Córrego do Inhambu
Córrego do Monjolo
Córrego do Pica-pau
Córrego do Piza
Córrego do Tico-tico
Córrego dos Tucanos
Córrego Leme
Bacia do Ribeirão Cambé
Córrego Rubi
Córrego do Jacu
Córrego Itaúna
Córrego Mosel
Córrego Pirapozinho
Córrego Poço Fundo
Córrego Sem Dúvida
Arroio Primavera
Arroio Diamante

Córrego Ponte Seca
Córrego Água Clara
Córrego Uberaba
Córrego Cebolão

Córrego da Roseira
Córrego Guarujá

Córrego Cafezal
Bacia do Ribeirão Limoeiro

Bacia do Ribeirão Lindóia

Ribeirão Barreiro
Bacia do Ribeirão Lindóia
Córrego Cabrinha
Córrego do Topo
Córrego do Veado
Córrego João Paz
Córrego Mineral
Córrego Ouro Verde
Córrego Páreo 2
Córrego Vezozzo
Córrego do Pateo

Bacia do Ribeirão Quati

Córrego Bom Retiro

Córrego Ibiá

1

FONTE: PML/Secretaria Municipal do Ambiente – SEMA .
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3.5.2 Geologia
A geologia de Londrina é formada em grande parte pelo Grupo São Bento, mais
especificamente pela Formação Serra Geral. Esta formação é constituída por extensos
derrames de rochas ígneas, predominando basaltos de idade jurássica-cretácica. No
entanto, no extremo sudeste, ocorrem as Formações Pirambóia e Botucatu, estas são
seqüências sedimentares continentais formadas no Triássico-Jurássico.
A região é geologicamente bastante homogênea, correspondendo aos basaltos de
natureza toleítica que predominam na formação Serra Geral. São rochas escuras de
granulação fina com aspectos variáveis, de maciço a visicular-amigdaloidal. A área do
Município localiza-se sobre as rochas vulcânicas basálticas da Formação Serra Geral, a
qual possui espessura local de cerca de 850 metros, representados pelos sucessivos
derrames
Ademais, o quadrilátero central que deu origem à cidade de Londrina localiza-se na
região norte do Município, onde as vertentes são em geral fracas e apresentam valores em
torno de 3%. O relevo é praticamente plano (0-3%), com vertentes de rampas longas,
ocorrendo na média e baixa vertente, rupturas côncavas. É comum, nessa região, encontrar
cabeceiras de córregos embutidas entre as rampas das vertentes. Na região sul do
Município, as vertentes são mais íngremes e o relevo ondulado.

3.5.3 Solos

Grande parte do município de Londrina (55%), o equivalente a 898,234 km 2 é
constituído pela classe dos Nitossolo Vermelho Eutroférrico típico, e apenas 2% (24,925
km2) é constituída pelo Nitossolo Vermelho Distroférrico típico, o Latossolo Vermelho
Distroférrico ocupa 7% da área do município, correspondendo a 122,663 km2, o Latossolo
Vermelho Distroférrico típico, álico ocupa 2% do recorte espacial (30,710 km2) e o Latossolo
Vermelho Eutroférrico típico ocupa 12% da área, o equivalente a 203,344 km2. Estas classes
de solos estão na maioria dos casos localizados nas porções onde o relevo é considerado
plano e suave ondulado.
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Já a associação neossolo litólico Eutrófico chernossólico + chernossolo argilúvico
Férrico saprolítico + nitossolo vermelho Eutroférrico típico, ocupando uma área de 370,933
km2, correspondem a 22% da área em estudo. Estes solos estão localizados onde o relevo é
considerado ondulado e forte ondulado.

Fonte: IPPUL / PML
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Fonte: IPPUL / PML

3.5.4 Relevo

O município de Londrina localiza-se no Terceiro Planalto, no bloco denominado
Planalto de Apucarana, que segundo MAACK (2001) representa o plano de declive ou a
encosta da escarpa da Serra Geral no Paraná, idêntica a Serra da Boa Esperança ou à
escarpa triássico-jurássica respectivamente. Os formadores da escarpa são os bancos de
arenito São Bento inferior ou Botucatu com lençóis de trapp resistentes na capa, os quais,
na frente da escarpa, apresentam a espessura de 50 - 200 metros.
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Segundo a Prefeitura de Londrina (1995) o município ainda pode ser dividido em
duas grandes áreas conforme a inclinação das vertentes de seu relevo: na parte centro-sul
predomina o relevo mais movimentado e com variada constituição litológica, que originou
vertentes bastante inclinadas quando comparada à porção centro-norte, de uniformidade
litológica e relevo ondulado e de vertentes menos inclinadas.
Londrina está compreendida entre as cotas 360 metros e 860 metros. Onde 10%, ou
seja, 172,023 km2 do município está localizado entre as altitudes de 360 e 460 m, outros
40% da área (657,265 km2) situa-se entre as altitudes de 460 e 560 metros.
As altitudes mais elevadas localizam-se na porção sul e as menores altitudes estão
localizadas nas planícies de inundação dos principais cursos hídricos da região central do
município e na porção leste, nas margens do rio Tibagi.
Mais da metade da área urbana de Londrina (52%) o equivalente a 129, 000 km2
situa-se entre as altitudes de 460 e 560 m, outros 47% (114, 000 km2) situam-se entre as
altitudes de 560 e 660 m e apenas 2, 010 km2, que representa 1% da área urbana de
Londrina está localizada entre as altitudes de 360 e 460 m.
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A maior parte da área abrangida pelo município de Londrina apresenta suaves
inclinações, visto que, aproximadamente 98% dela encontram-se em declividades abaixo de
30%. O que representa que 44% da área, ou seja, 726,100 km2 encontra-se em locais com
inclinações entre 05 e 12%. Nestes locais deve-se restringir a mecanização na agricultura,
visando evitar processos erosivos acelerados.
As áreas com inclinações acima de 30%, ou seja, entre 30 e 47% e acima de 47%
perfazem um total de 2% do recorte espacial. Nos locais com inclinações entre 30 e 47%,
não é permitido o corte raso. E nas áreas com inclinações acima de 47% não é permitida a
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derrubada de florestas, devido à fragilidade destes ambientes. Estas áreas encontram-se
principalmente nos vales mais encaixados ao longo dos cursos hídricos e nas vertentes
mais inclinadas, distribuídas de maneira quase que uniforme no interior da área em estudo,
no entanto, ocorre um predomínio destas inclinações na porção sudeste do município,
devida a variações na geologia.
Em 99% da área urbana de Londrina as inclinações do terreno estão abaixo de 30%,
onde 47% da área em estudo (116,06 km2), apresenta inclinações entre 5 e 12%, nestas
áreas localizadas no entorno da sede do município, deve-se restringir à mecanização na
agricultura.

As vertentes do Município de Londrina estão orientadas de maneira relativamente
uniforme, onde 16% das vertentes (251,822 km2) estão orientadas para o norte, 14%
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(235,518 km2) das vertentes estão orientadas para o nordeste, 13% (220,457 km2) das
vertentes estão orientadas para leste, 12% (195,905) das vertentes estão orientadas para
sudeste, 11% (186,976 km2) das vertentes estão orientadas para o sul, 11% (183,674 km2)
das vertentes estão orientadas para o sudoeste, 11% (174,710 km2) das vertentes estão
orientadas para o oeste e 12% (201,747 km2) das vertentes estão voltadas para o noroeste.
As vertentes da área urbana também estão orientadas de maneira relativamente
uniforme: 11% das vertentes (39,704 km2) estão orientadas para o norte, 13% (32,495 km2)
para o nordeste, 15% (35,751 km2) para leste, 12% (29,157 km2) para sudeste, 12% (29,284
km2) para o sul, 12% (28,387 km2) para o sudoeste, 10% (23,465 km2) para o oeste e 11%
(26,767 km2) das vertentes estão orientadas para o noroeste.
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3.5.5. Clima

De acordo com a classificação de Köeppen o clima predominante na área de estudo
é o Cfa - Clima subtropical; temperatura média no mês mais frio inferior a 18º (mesotérmico)
e temperatura média no mês mais quente acima de 22º, com verões quentes, geadas pouco
freqüentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo, sem
estação seca definida (IAPAR, 1994).
A área urbana de Londrina apresenta a formação de ilhas de calor de consideráveis
magnitudes e que atingem, em alguns casos, os 10°C e 13°C (principalmente em noites de
verão). Tais ilhas térmicas têm sido observadas, sobretudo, nos locais mais elevados do
relevo, onde a densidade de edificações é mais intensa, fato contrário onde a vegetação é
mais exuberante; sobre estes locais tem se formado ilhas de frescor urbano, que podem
atingir diferenças de até 8° C inferior às áreas mineralizadas ou de solos secos e nus que
circundam a cidade.
Os ventos de superfície também exercem importante participação na configuração
climática urbana, pois intensificam as trocas de calor e umidade entre os diferentes locais.
Sendo assim, a ausência de áreas verdes no entorno da cidade e a intensa atividade
agrícola, deixam os solos nus em duas épocas do ano; em tais condições, eles se aquecem
muito quando secos e sob radiação solar, podendo atingir até os 48°C de temperatura na
superfície.
A precipitação média total anual da estação é de 1.588mm, onde o mês mais
chuvoso é dezembro com uma precipitação média mensal de 207,8mm e o mês menos
chuvoso é agosto com uma precipitação média mensal de 49,9mm.
Segundo dados da Estação Londrina, a temperatura média anual do Município é de
21ºC, tendo a maior temperatura no mês de janeiro, com a média mensal de 23,9ºC e a
menor temperatura nos meses de junho e julho, com a média mensal de 16,9ºC.
Em relação aos ventos que ocorrem na região, a direção mais freqüente de origem é
a leste (E), pois em quase todos os meses do ano, os ventos têm origem a leste (E), menos
no mês de junho, onde a direção predominante é nordeste (NE).
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Já em relação à velocidade destes ventos, a média anual é de 24 m/s, onde os
meses em que os ventos atingem maiores velocidades são setembro, outubro e novembro
com uma média mensal de 2,8 m/s e o mês em que os ventos atingem as menores
velocidades é em junho, com uma média mensal de 2,0 m/s.
O balanço hídrico representa a contabilidade do fluxo da movimentação da água no
solo, tendo a chuva uma função de alimentar os reservatórios de água do solo e a
evapotranspiração, a de retirar esta água através das plantas.
O processo do balanço hídrico é dotado de um caráter de síntese climática, por
envolver de um lado, os aspectos quantitativos do regime pluvial e, de outro, os elementos
envolvidos com a demanda evaporativa do ar próximo ao solo, como a disponibilidade da
energia radiante, calor sensível, tensão do vapor d água e ventos. Além disso, não menos
importante é o papel da cobertura vegetal, natural ou cultivada, elemento intermediário entre
os reservatórios da água do solo e da atmosfera.
No que tange ao Balanço Hídrico não são observados períodos de déficit hídrico,
com grande escassez de água no solo.
Quanto ao Índice de Aridez e Umidade da área em estudo, dado através da relação
entre excesso de água e a evapotranspiração potencial, nota-se um ambiente de clima
úmido, com déficit nulo a muito pequeno no ano.

3.5.6. Vegetação
A vegetação original do Município de Londrina é a Floresta Ombrófila Mista e
Floresta Estacional Semidecidual (FES), no entanto, devidas à urbanização e atividades
agropecuárias ocorrem apenas alguns fragmentos florestais de vegetação nativa.
Mais da metade da área do Município, o equivalente a 1.117,408 km 2 (67%) é
destinado à agricultura e pastagem, e 410,237 km2 (25%) encontra-se coberta por
vegetação. Porém, em estágios iniciais, intermediários e avançados de sucessão, estes
fragmentos florestais estão distribuídos em toda a área do município, principalmente ao
longo dos cursos hídricos. 7% do município (111,359 km2) é representado pela sua área
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urbana, e apenas 11,805 km2, o equivalente 1% da área é coberta por corpos hídricos, que
na maioria dos casos são lagos artificiais e açudes.
No município de Londrina, ocorrem apenas alguns fragmentos florestais, sendo que
os mesmos podem ser encontrados de forma mais representativa na porção centro-sul do
município, na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Apertados. Um destes fragmentos mais
representativos é a Mata dos Godoy, e as matas pertencentes à reserva Indígena de
Apucaraninha.
Considerando a área urbana de Londrina, o equivalente a 114,05 km2 (46%) é
destinado a usos agrosilvipastoris ou estão cobertas por gramíneas, e 33,41 km2 (14%)
encontra-se coberta por vegetação, porém, em estágios iniciais, intermediários e avançados
de sucessão. 39% da área (95,53km2) apresenta-se urbanizada, e apenas 2,02 km2, o
equivalente 1% da área é coberta por corpos hídricos.
Na área urbana de Londrina, as áreas verdes encontram-se mal distribuídas no
âmbito da cidade, pois estas estão localizadas, sobretudo, na porção centro-sul da cidade.
A área verde mais significativa localizada no centro de Londrina é o Parque Igapó, na
Região dos Lagos (Ribeirão Cambezinho – Igapó), formado por quatro lagos, o Lago Igapó I
com 172 070 m²/1 964 m, o Lago Igapó II com 184 326,41 m²/1 022 m, o Lago Igapó III com
26 012,50 m²/609 m, e o Lago Igapó IV com 86 375 m²/1 120 m.
Outras importantes áreas verdes no município de Londrina são a Área de Lazer Luigi
Borghesi (Zerão), com 1 050 m de extensão, o Bosque do Marco Zero, com 77 996,60 m2, e
o Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon, com 20.000 m2. Na área urbana do
município existe um total de 249 praças.
Na zona rural é possível encontrar uma grande quantidade de fragmentos florestais
dentro das propriedades rurais, completando um total de 5,9% de cobertura florestal nativa.
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Classes de Uso e cobertura do Solo da área urbana de Londrina
14%
39%

46%

1%

Vegetação em estágios de sucessão
Área Urbana
Corpos Hidricos
Agricultura/Gramíneas

Fonte: IPPUL/PML
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3.5.7 Áreas de Preservação Permanente – APP
As Áreas de Preservação Permanente (APP‟s) foram definidas pelo Código Florestal
(BRASIL, 1965). Posteriormente, de acordo com a Lei nº 6.938 (BRASIL, 1981), estas áreas
foram consideradas como reservas ecológicas. Estas áreas foram criadas para proteger o
ambiente natural, o que significa que não são áreas para alteração de uso da terra, devendo
estar cobertas com a vegetação original.
Da área total no município de Londrina (1.650,809 km2), 11%, o equivalente a
180,305 km2, está localizado em área de preservação permanente, e os demais 89% da
área total do município (1.470,504 km2) estão localizados em áreas não protegidas pela Lei
nº 4.771/65.
Da área urbana de Londrina (244,01 km2), 7 %, o equivalente a 20,01 km2, está
localizado em área de preservação permanente e os demais 92% da área urbana de
Londrina (224,00 km2) não estão protegidos pela Lei nº 4.771/65.
O uso intensivo do solo e a ausência de planejamento pelas atividades urbanas têm
gerado disfunções espaciais e ambientais que repercuti na qualidade de vida do homem e
atinge, na maioria das vezes, de forma mais intensa, a população de baixa renda, a qual,
muitas vezes, sem acesso à moradia, passa a ocupar áreas impróprias para habitação,
como por exemplo, as Áreas de Proteção Permanente – (APPs).

3.5.8 Áreas de Preservação Permanente da área urbana de Londrina

Área de Preservação Permanente APP

Área (km2)

Áreas protegidas pela Lei nº 4.771/65

20,01

Áreas não protegidas pela Lei nº 4.771/65

224,00

Total

244,01
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Percentual de Áreas de Preservação Permanente
na área Urbana de Londrina
8%

92%
Áreas protegidas pela Lei nº 4.771/65
Áreas não protegidas pela Lei nº 4.771/65

Fonte: IPPUL / PML
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3.5.9 Uso e Ocupação do Solo – Zoneamento

O zoneamento possui um fim específico: delimitar geograficamente áreas territoriais
com o objetivo de estabelecer regimes especiais de uso, gozo e fruição da propriedade.
Trata-se de controle estatal capaz de ordenar o interesse privado e a evolução econômica
com os interesses e direitos ambientais e sociais, possibilitando o alcance do tão almejado
crescimento sustentável.
A cada especialidade de planejamento, corresponde a correlação espacial das
características, aptidões e limitações para a atividade especifica, que resultará no
zoneamento.
O zoneamento urbano se tornou em instrumento de fundamental importância dentro
dos planos pilotos das grandes metrópoles. Podemos encontrar quatro principais divisões
conceituais e técnicas do zoneamento ambiental urbano: Zona Industrial, Zona Comercial,
Zona Residencial e Zona Especial.
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Fonte: IPPUL / PML
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4. DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO
4.1 Componente 1 – Recuperação e Revitalização Ambiental dos Fundos de Vale
4.1.1 Sub-componente 1A – Fundos de Vale em Área de Risco

4.1.1.1 Justificativa

O município de Londrina possui como característica natural marcante a presença de
muitas nascentes que dão origem a inúmeros córregos e ribeirões. Somente na área urbana
encontramos cinco grandes bacias hidrográficas (Jacutinga, Cambé, Lindóia, Limoeiro e
Cafezal) com mais de 80 cursos d‟água. Dada a importância deste patrimônio natural, o
novo Plano Diretor Participativo do Município de Londrina (PDPML) institucionalizou como
objeto central do planejamento físico territorial as bacias hidrográficas, conferindo a elas o
status de unidade do planejamento público e prevendo ações de voltadas a preservação das
áreas de preservação permanente localizadas no entorno destes cursos d água, conhecidas
na cidade como fundos de vale.
Os setores especiais de fundos de vale são constituídos pelas áreas contíguas às
áreas de preservação permanente dos cursos d'água, nascentes e várzeas do Município de
Londrina e incluem as faixas sanitárias e áreas verdes, até a via mais próxima projetada ou
executada (Artigo 141 da Lei nº 11.471 de 05.01.2012), são caracterizados pela presença de
córregos e muitas vezes de nascentes de rios. Nesse aspecto, são áreas extremamente
importantes, pois a qualidade da água que bebemos depende da preservação do contexto
ambiental em que essas áreas estão inseridas. A mata ciliar, que é a vegetação que protege
os rios, dada a sua importância, é considerada uma APP – área de preservação
permanente, pois impede situações como o assoreamento. A habitação no local é prática
ilegal, pois as fossas podem contaminar diretamente o córrego, ou mesmo as próprias
nascentes.
Os fundos de vale em Londrina protegem seus mais de 90 cursos d'água,
constituindo parques lineares. Estes projetos visam o plantio de árvores nativas e a
construção e/ou revitalização dos espaços de lazer municipais, contando com o apoio e uma
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intervenção conjunta com a comunidade, para a preservação e conservação do ambiente
urbano, enfocando também a melhoria da segurança municipal.
Os fundos de vale são inedificáveis, ressalvadas construções de baixo impacto e de
interesse público, mediante prévio licenciamento ambiental. (§ único, Artigo 141 da Lei
11.471 de 05.01.2012). Os setores especiais de fundos de vale deverão atender,
prioritariamente, à implantação de parques lineares destinados às atividades de recreação e
lazer, à proteção das matas nativas, à drenagem e à conservação de áreas críticas. (Artigo
142 da Lei nº 11.471 de 05.01.2012).
Devido ao rápido crescimento populacional e expansão desordenada no núcleo
urbano de Londrina, os fundos de vale foram alvo de inúmeros problemas e conflitos de
ordem social e ambiental, entre eles sua ocupação irregular, trazendo conseqüências diretas
sobre a qualidade de vida da população residente nas imediações. A primeira refere-se à
insegurança quanto a enchentes e deslizamentos que decorre em prejuízos financeiros para
pessoas com condições financeiras precárias, aliada ao risco eminente de mortes e/ou
graves acidentes. A segunda conseqüência é um problema silencioso que se reflete no
atendimento diário em postos de saúde e muitas mortes na primeira infância: a qualidade da
água e a destinação dos resíduos. Residências localizadas em áreas de preservação
permanente não têm acesso a esgotamento sanitário e muitas vezes, a água tratada e
coleta de lixo, assim, utilizam o curso d‟água para abastecimento, lazer e destinação final de
esgoto e resíduos, lixo e entulho, fechando o ciclo de doenças.
Elaborado em 2010, o Plano Local de Habitação de Interesse Social no Município de
Londrina – PLHIS-Ld diagnosticou, definiu diretrizes e objetivos, propôs intervenções, além
de monitoramento, avaliação e revisão da questão da habitação, principalmente de famílias
de baixa renda em assentamentos precários e em situações de risco. Dados do PLHIS-Ld
quanto às ocupações irregulares situadas em fundos de vale mostram 3.510 domicílios
nesta condição, espalhados pelas diversas regiões do município.
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CENTRO

Nº de Domicílios
Ocupação Irregular em Áreas de risco
Fundos de Vale
38

NORTE

579

SUL

735

LESTE

677

OESTE

132

RURAL

1.349

Total de domicílios

3.510

Região Administrativa do Município de
Londrina

Fonte: Diagnóstico do PLHIS-LD Tabela 23

Á área de intervenção escolhida para o Programa foi, prioritariamente, a Região
Leste, responsável pela concentração de grande parte das famílias em áreas de risco,
conforme observa-se no mapa abaixo.
A localização privilegiada da Região Leste pode estar justificando o maior número de
assentamentos e famílias no local. A proximidade com a região central da cidade liberando,
eventualmente, da utilização do transporte público pode estar se constituindo em atrativo
para escolha desta região.
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Fonte: Diagnóstico do PLHIS-LD Tabela 23

Muitos destes fundos de vale já estão sendo desocupados e as famílias realocadas
para habitações do Programa Minha Casa Minha Vida, porém não existe verba associada
para a recuperação dos fundos de vale. Assim, faz parte do escopo deste Programa a
recuperação e urbanização desses locais devolvendo à comunidade do entorno uma área
de lazer recuperada, limpa, saudável e segura. No total, serão recuperados 383.633,14m²
de fundos de vale, em áreas onde a Prefeitura já removeu as habitações irregulares.
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Área / intervenção

Metragem aproximada de
recuperação ambiental (m²)

Fundo de Vale Jardim Paulista/Cantinho do Céu

11.389,39

Fundo de vale do Jardim Alto da Boa Vista I

9.449,11

Fundo de vale do Jardim Alto da Boa Vista II
(Jd.Pinheiros)
Fundo de vale do Jd. Prof. Marieta/ Comunidade Monte
Sião
Fundo de vale da Rua Zircônio

45.231,59
34.642,89
3.019,36

Fundo de vale do Rosa Branca (Jardim Sérgio Antonio I e
II
Fundo de vale da Av. Santa Mônica

28.001,87
18.502,70

Fundo de vale do Jd. Monte Cristo

42.676,66

Fundo de vale do Jardim Santa Inês

31.970,72

Fundo de vale do Jd. Rosa Branca I (Córrego Marabá)

8.718,82

Fundo de vale do Jd. Santa Fé

25.535,29

Fundo de vale do Córrego Tucanos

124.494,74
383.633,14 m2

TOTAL
Fonte: PRI - Plano de Reassentamento Involuntário de Londrina (2012)

Para que a recuperação ambiental seja realizada, será necessária a realocação de
famílias que se encontram nestas áreas selecionadas pelo Programa. Nestas áreas foram
identificadas 231 famílias a serem atendidas, que estão relacionadas de acordo com as
regiões onde residem, conforme planilha a seguir:
FAMÍLIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA
Área / intervenção
Fundo de vale da Rua Zircônio
Fundo de Vale Rosa Branca (Sérgio Antonio I e Sérgio Antonio II)
Fundo de vale Jardim Santa Mônica
Fundo de vale do Jd. Monte Cristo
Fundo de vale do Jardim Santa Inês
Fundo de vale do Jd. Santa Fé
Fundo de Vale Jardim Alto Boa Vista I
Fundo de Vale Jardim Alto Boa Vista II
Fundo de Vale Jardim Profª Marieta/Comunidade Monte Sião
Fundo vale do Jd. Paulista/Cantinho do Céu
TOTAL GERAL

nº Famílias a serem
reassentadas
05
36
27
10
97
23
03
01
08
21
231

Fonte: PRI - Plano de Reassentamento Involuntário de Londrina (2012)
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Num

primeiro momento já estão disponíveis as áreas de destino para

reassentamento de 219 famílias Londrina. A pequena parcela restante, será remanejada na
medida em que forem disponibilizadas as áreas para tal procedimento, obedecendo-se aos
critérios de elegibilidade e soluções aplicáveis aqui identificados.
4.1.1.2 Objetivos Específicos

A recuperação e revitalização ambiental dos fundos de vales em áreas de risco
tem por objetivo intervir nos fundos de vale a fim de promover a recuperação das áreas
degradadas, revitalizar as margens dos rios e córregos na área urbana, removendo a
população em situações de risco, e prevenindo novas ocupações irregulares.
A desocupação das áreas de Fundo de Vale, na região leste e norte, garantirá a
reposição da qualidade de vida das famílias afetadas pela ação, tanto no aspecto físico
(reposição de moradia) como nos aspectos econômicos, sociais e culturais.
4.1.1.3 Beneficiários


231 famílias ocupantes de áreas de fundos de vale de Londrina, nas áreas eleitas
pelo Programa;



População do entorno dos fundos de vale que serão recuperados em diversos pontos
do perímetro urbano do distrito sede do Município de Londrina.

4.1.1.4 Justificativa

O PRI/Londrina dentro da sub-componente 1A do BR-L1094, buscou atender as
políticas operacionais do BID conforme o recomendado na OP-710/BID de julho de 2007. As
famílias que serão reassentadas encontram-se em áreas de risco social, ambiental e
sanitário. São Fundos de Vale e Áreas de APP‟s impossibilitando a permanência das
mesmas no local.
O universo dos reassentamentos necessários é de 231 famílias das regiões Leste e
Norte do distrito sede (área urbana) do Município de Londrina. A realocação não é o objetivo
do BR-L1094, mas é objetivo do Sub-componente A-1, uma vez que sem reassentar as
famílias não existe possibilidade de recuperar ambientalmente os Fundos de Vale nos quais
elas ocupam.
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O PLHIS Londrina em seu diagnóstico,detectou a vulnerabilidade social destas
famílias, que terão dificuldades em enfrentar os impactos da mudança para uma situação de
regularidade, que pressupõe custos decorrentes de serviços inerentes às condições de
cidadania (taxas, impostos, luz e água etc.). Para tanto serão gestionadas “tarifas sociais”
pela municipalidade, além do atendimento na rede de assistência.
Os reassentamentos deverão preferencialmente ocorrer na mesma região de origem,
evitando impacto de deslocamentos. O Plano prevê ações de Geração de Trabalho e
Renda, para proporcionar novas perspectivas de trabalho e melhorar as existentes.
Foi elaborado cadastramento atual das famílias a serem atendidas nestas áreas, e a
caracterização das comunidades, que geraram todas as soluções propostas, visando a
habitação digna e adequada para cada situação, considerando o tamanho da família,
acessibilidade e geração de renda, em local regular e dotado de infra-estrutura, além de
acesso a equipamentos públicos, já disponíveis. A reabilitação sócio-econômica será
produto do trabalho de geração de trabalho e renda, além do trabalho de mobilização e
organização comunitária, para restabelecer a subsistência e a renda, reconstruir as redes
sociais que respaldam a produção, serviços e assistência mútua.
As famílias que já desenvolvem algum tipo de atividade de geração de renda no
local, receberão um módulo para continuar desenvolvendo suas atividade. Além disso será
construído um ”Barração de Reciclagem” (Galpão) na região uma vez que a maioria das
famílias exerce esta atividade.
O arcabouço legal existente, seja no nível federal, estadual e principalmente o
municipal, através do Plano Diretor Participativo e do Plano Local de Habitação de Interesse
Social, respalda as exigências do Programa. Os projetos de construção de novas unidades
habitacionais, e sua infra-estrutura necessária, serão objeto de licenciamento ambiental
através do IAP – Instituto Ambiental do Paraná. Os impactos relativos às obras civis serão
de responsabilidade do executor, e estarão previstos nos termos de referência para licitação
e contratos das obras.
Serão incorporadas ações de monitoramento a serem realizadas de forma
sistemática durante o período de execução, através de equipe multidisciplinar e multiinstitucional, com participação da comunidade. Além disso, haverá uma avaliação pósocupação.
4.1.1.5 Mapeamento das Áreas de Intervenção
Encontram-se em anexo os seguintes itens:
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Mapa Intervenção das áreas de Recuperação e Revitalização dos Fundos de Vale
(Anexo 1);
Plano de Reassentamento Involuntário – PRI-Londrina (Anexo 2);
Planos de Restauração Ambiental dos Fundos de Vale contemplados no Programa,
elaborados para a fase de preparação do Programa junto ao BID:
Anexo 3 – Plano Alto da Boa Vista I
Anexo 4 – Plano Alto da Boa Vista II
Anexo 5 – Plano Rosa Branca I
Anexo 6 – Plano Zircônio
Anexo 7 - Plano Sergio Antonio I e II
Anexo 8 - Plano Monte Cristo
Anexo 9 - Plano Córrego Tucanos
Mapas de localização das demais áreas beneficiadas:
Anexo 10 - Professora Marieta/Comunidade Monte Sião
Anexo 11 - Santa Inês
Anexo 12 - Santa Fé
Anexo 13 - Cantinho do Céu
Anexo 14 - Santa Mônica

4.1.1.6 - Avaliação dos impactos à montante e à jusante das intervenções a serem
realizadas nos fundos de vale e as medidas mitigadoras
A intervenção nos fundos de vale, visando a sua restauração ambiental e a
apropriação pública dos espaços que se encontram fora das áreas de preservação
permanente (APP), deverá apresentar a seguinte metodologia:
(i) A remoção das famílias que ocupam os fundos de vale para moradias populares,
implicará na necessidade de demolição das antigas moradias, a remoção dos
entulhos gerados e a reciclagem dos materiais reutilizáveis (tubulações plásticas,
rede elétrica, madeiras, telhas, metalon, etc.).
(ii) A remoção de entulhos será realizada com a utilização de retroescavadeiras e
caminhões caçamba, compactando e expondo o solo às intempéries. Nos locais de
difícil acesso, a remoção de entulhos será realizada manualmente, com o uso de
carrinhos de mão;

Como medidas mitigadoras das intervenções nos fundos de vale, visando minimizar
os impactos à montante e à jusante dos corpos hídricos, deverão ser executadas as
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seguintes obras, imediatamente após a remoção dos entulhos e adequação topográfica das
áreas:

(i) Plantio de gramado em placas, nos locais de declive acentuado (= ou > a 30%) ou
em que o solo apresente baixa estabilidade de agregados, minimizando os
processos erosivos e a movimentação de massa;
(ii) Plantio de gramado em placas, no entorno das pistas de caminhada, no entorno dos
locais onde serão instalados equipamentos (academias ao ar livre, pérgulas, parques
infantis, bancos, etc.) e no entorno de quadras poliesportivas;
(iii) Plantio imediato de mudas de espécies arbóreas nativas, representantes do Bioma
local “Mata Atlântica”, de acordo com os estágios sucessionais;
(iv) Reestruturação da drenagem urbana no entorno dos fundos de vale contemplados,
com a limpeza de bueiros e minimização da força de enxurrada, com a edificação de
dissipadores de energia nos locais de sobrecarga da drenagem urbana, minimizando
os impactos erosivos e a movimentação de massa, especialmente em locais de
elevada declividade.
(v) A quantidade, forma e custo das aquisições dos itens acima está previsto no Plano
de Restauração de cada compartimento (anexo 3 a 9).

4.1.2 Sub-componente 1B – Parque Linear do Ribeirão Cambé
Este sub-componente pretende agir numa região que totaliza 1.062.463,37 m 2 de
extensão

dos

trechos

passíveis

de

intervenção,

através

de

ações

de

urbanização/implantação de mobiliário urbano, revegetação/recuperação de Áreas de
Preservação Permanente (APPs), e a estabilização de solo de trechos críticos ao longo de
30 km de afluentes do Ribeirão Cambé sobretudo nos locais em que ocorrem
desmoronamento/erosões de margem e nas confluências de afluentes com o Cambé que
apresentem forte interface com o sistema viário. O resultado esperado deste subcomponente são a conscientização ambiental a partir de ações integradas de melhoramento
da infraestrutura urbana e a recuperação e valorização de espaços públicos.
As obras a serem executadas neste sub-componente se referem à confecção de
calçadas, decks de madeira para área de contemplação, trapiches ou complementação das
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calçadas onde as mesmas se encontrem em áreas alagadiças, iluminação pública adequada
para ampliar o uso da área também à noite, inserções de gabiões nas áreas erodidas
acompanhados de aterro ou reaterro, colocação de mobiliário urbano diferenciado de modo
a caracterizar a obra, colocação de equipamentos de esporte e lazer tais como quadras
poliesportivas, campos de futebol, áreas de convivência, parques infantis, academias ao ar
livre, pistas de bicicross e skate, dentre outras, e elaboração de paisagismo.

4.1.2.1 Justificativa
A forma desordenada do crescimento urbano no Brasil, sem considerar as
características naturais do meio, muitas vezes aliada à falta de infraestrutura, vem
ocasionando inúmeros impactos negativos para a qualidade do meio urbano. Londrina
possui características ambientais importantes neste aspecto, tendo influencia direta, nos
recursos hídricos que cortam a cidade e seu entorno.
O uso inadequado dessas áreas gera uma cadeia de impactos ambientais que passa
pela impermeabilização do solo, alterações na topografia, erosão das margens e
assoreamento dos cursos d‟água, perda das matas ciliares, diminuição da biodiversidade,
aumento do escoamento superficial, etc.
Com nascente na Zona Oeste e atravessando a cidade em direção à Região Leste, o
Parque Linear Ribeirão Cambé constitui-se em conjunto de importantes áreas de lazer para
a cidade, elemento essencial do sistema de drenagem urbana e regulador da ventilação e
temperatura de parte da área urbana.
Com o intuito de facilitar a compreensão da proposta do Parque Linear do Ribeirão
Cambé, realizar o detalhamento das etapas envolvidas e executar as ações propostas,
optou-se por dividir o Parque Linear em 10 compartimentos, conforme Tabela a seguir:
PARQUE LINEAR DO RIBEIRÃO CAMBÉ
Compartimentos
Compartimento 1 e 2 – Ribeirão
Cambé / Av. Arthur Thomas
Área 53.554,04 m2

Detalhamento das Ações
Construção de ponte mista visando interligação de conjuntos
de Londrina e Cambé, e passeio adequado a caminhada com
identidade visual característica para identificação do Parque
Linear; criação de área estar e playground pontuais
atendendo a população periférica; remodelação de pista de
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Compartimento 4 – Córrego
Baroré
Área 82.128,17 m2
Compartimento 5 – Lago Igapó
IV
Área 85.430,00 m2

Compartimento 6 –Córrego
Rubi
Área 122.730,17 m2

Compartimento 7 – Lago Igapó
III
Área 101.847,38 m2
Compartimento 8 – Córrego
Colina Verde
Área 50.252,79 m2
Compartimento 9 – Aterro do

bicicross e campos de futebol suíço existentes;
Caracterização como parque ecológico linear com usos
restritivos, controlando fontes poluidoras; estabilização de
encosta para prevenção de deslizamento de solo e
assoreamento; recomposição de espécies adequadas em
área de PP; Mobiliário urbano padronizado, inclusive bancos,
lixeiras e luminárias, Ciclovia.
Passeios periféricos adequado a caminhada e com
identidade visual característica para identificação do Parque
Linear; Interrupção despejo de material de construção;
Reflorestamento mata de cabeceira na nascente e
recomposição de mata ciliar em área de PP; Mobiliário
Urbano padronizado, inclusive bancos, lixeiras e luminárias.
Introdução de vegetação arbórea com floração que reforcem
e caracterizem as visuais significativas, importantes na leitura
dos compartimentos; Introdução de arbustos de pequeno
porte para valorização visual, permitindo controle visual;
áreas de estar/lazer; academia ao ar livre e playground;
remodelagem de trapiche existente; criação de campo de
futebol em platô existente; criação de passeio adequado a
caminhada e com identidade visual característica para
identificação do Parque Linear; Reconstrução de ponte de
ligação de bairros e criação de ponte de ligação entre o
compartimento; recomposição de mata ciliar; introdução de
espécies arbóreas nativas frutíferas; Mobiliário urbano
padronizado, inclusive bancos, lixeiras e luminárias; Ciclovia;
Complementação vegetal, com introdução de espécies
vegetais com floração e arbustivas faixas com flor para
conter erosões sem perda do controle visual; estabilização
de encosta para prevenção de deslizamento de solo e
assoreamento; criação de dissipador; Reflorestamento das
nascentes; Introdução de áreas de estar/lazer, trilhas para
Cooper e Ciclovia, academia ao ar livre e playground;
readequação de campo de futebol, arquibancada em half
existente; elaboração de quadra esportiva em local de campo
de futebol suíço existente; Execução de passeio em toda
periferia adequado a caminhada e com identidade visual
característica para identificação do Parque Linear; Mobiliário
Urbano padronizado, inclusive bancos, lixeiras e luminárias.
Passeios adequado a caminhada e com identidade visual
característica para identificação do Parque Linear;
Implementação vegetação circundante com floração;
Readequação
de
quadra
poliesportiva
existente;
Recomposição de mata ciliar; Mobiliário Urbano padronizado,
inclusive bancos, lixeiras e luminárias; Ciclovia
Área de preservação permanente caracterizada como de uso
restritivo a mata existente; Execução de passeio em toda
periferia adequado a caminhada e com identidade visual
característica para identificação do Parque Linear; Mobiliário
Urbano padronizado, inclusive lixeiras e luminárias.
Caracterizar toda a área como uma grande praça/jardim
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Igapó II
Área 114.680,99 m2

Compartimento 10 – Córrego
água Fresca
Área 186.327,13 m2

Compartimento 11 – Lago
Igapó II
Área 265.512,70 m2

ÁREA TOTAL

público com algumas atividades específicas; Melhoria de
área esportiva existente (campo de futebol, quadras de vôlei
de areia); criação de pista bicicross, áreas de estar/lazer,
academia ao ar livre e playground; Pontes para pedestres
ligando as calçadas opostas e interligando bairros;
Jardim
com canteiros floridos, caramanchões, bancos
e
equipamentos diluídos; Introdução de extratos arbóreo com
floração nas vias periféricas; Execução de passeio em toda
periferia adequado a caminhada e com identidade visual
característica para identificação do Parque Linear; Mobiliário
Urbano padronizado, inclusive bancos, lixeiras e luminárias;
Ciclovia.
Passeios adequados a caminhada e com identidade visual
característica para identificação do Parque Linear;
Reflorestamento parcial, principalmente na nascente do rio,
com introdução de arbustivas de pequeno porte em área de
grande declividade; recomposição de mata ciliar em área de
PP;
estabilização de encosta para prevenção de
deslizamento de solo e assoreamento; Remodelagem das
áreas esportivas existentes; Substituição urgente das
tubulações
de águas pluviais; criação de dissipador;
Mobiliário Urbano padronizado, inclusive bancos, lixeiras e
luminárias; Ciclovia.
Complementação vegetação periférica com introdução de
várias espécies, inclusive com floração para caracterização e
valorização do compartimento; Melhoria das áreas para
ginásticas, trilha para cooper e playground; Isolamento visual
de edificação existente através da introdução de estratos
arbóreos e arbustivos; Execução de passeio em toda
periferia adequado a caminhada e com identidade visual
característica para identificação do Parque Linear; Mobiliário
Urbano padronizado, inclusive bancos, lixeiras e luminárias;
Ciclovia
1.062.463,37

4.1.2.2 Objetivos específicos

Além dos objetivos gerais do Programa, os objetivos deste componente são:
 Promover a reabilitação urbanística e ambiental de áreas de fundo de vale em
Londrina, a fim de melhorar o ambiente urbano e contribuir para a dinamização social
e econômica destas áreas;


Preservação do sistema hidrológico urbano como parte importante do sistema de
drenagem urbana;
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Democratização da oferta de lazer na área urbana por meio da ampliação do
equipamento e mobiliário urbano instalados.

4.1.2.3 Beneficiários
O Complexo do Parque Linear atenderá aproximadamente 200.0005 pessoas
moradoras do entorno além do restante da população de Londrina, totalizando
aproximadamente 506.000 pessoas6.

4.1.2.4 Mapeamento das Áreas de Intervenção

Encontra-se anexo as seguintes pranchas com detalhamento das áreas de intervenção:
Anexo 15 - Mapa Geral Intervenção Parque Linear Ribeirão Cambé
Anexo 16 – Compartimento 01 e 02 - Ribeirão Cambé / Avenida Arthur Thomas
Anexo 17 - Compartimento 04 – Córrego Baroré – Parte 1
Anexo 18 - Compartimento 04 – Córrego Baroré – Parte 2
Anexo 19 - Compartimento 05 – Lago Igapó IV
Anexo 20 - Compartimento 06 – Córrego Rubi – Parte 1
Anexo 21 - Compartimento 06 – Córrego Rubi – Parte 2
Anexo 22 - Compartimento 07 – Lago Igapó III
Anexo 23 - Compartimento 08 – Córrego Colina Verde – Parte 1
Anexo 24 - Compartimento 09 – Aterro Lago Igapó II – Parte 1
Anexo 25 - Compartimento 09 – Aterro Lago Igapó II – Parte 2
Anexo 26 - Compartimento 10 – Córrego Água Fresca – Parte 1
Anexo 27 - Compartimento 10 – Córrego Água Fresca – Parte 2
Anexo 28 - Compartimento 11 – Lago Igapó II – Parte 1

4.1.2.5 Avaliação dos impactos à montante das intervenções a serem realizadas nos
fundos de vale e as medidas mitigadoras
A intervenção nos fundos de vale, visando a sua restauração ambiental e a
apropriação pública dos espaços que se encontram fora das áreas de preservação
permanente (APP), deverá apresentar a seguinte metodologia:
5
6

Dados IBGE Censo 2010 – da população do entorno e considerando a população usuária do local.
Dados IBGS Censo 2010.
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(i) A remoção das famílias que ocupam os fundos de vale para moradias populares,
implicará na necessidade de demolição das antigas moradias, a remoção dos
entulhos gerados e a reciclagem dos materiais reutilizáveis (tubulações plásticas,
rede elétrica, madeiras, telhas, metalon, etc.).
(ii) A remoção de entulhos será realizada com a utilização de retroescavadeiras e
caminhões caçamba, compactando e expondo o solo às intempéries. Nos locais de
difícil acesso, a remoção de entulhos será realizada manualmente, com o uso de
carrinhos de mão;

Como medidas mitigadoras das intervenções nos fundos de vale, visando minimizar
os impactos à montante dos corpos hídricos, deverão ser executadas as seguintes obras,
imediatamente após a remoção dos entulhos e adequação topográfica das áreas:

(i) Plantio de gramado em placas, nos locais de declive acentuado (= ou > a 30%) ou
em que o solo apresente baixa estabilidade de agregados, minimizando os
processos erosivos e a movimentação de massa;
(ii) Plantio de gramado em placas, no entorno das pistas de caminhada, no entorno dos
locais onde serão instalados equipamentos (academias ao ar livre, pérgulas, parques
infantis, bancos, etc.) e no entorno de quadras poliesportivas;
(iii) Plantio imediato de mudas de espécies arbóreas nativas, representantes do Bioma
local “Mata Atlântica”, de acordo com os estágios sucessionais;
(iv) Reestruturação da drenagem urbana no entorno dos fundos de vale contemplados,
com a limpeza de bueiros e minimização da força de enxurrada, com a edificação de
dissipadores de energia nos locais de sobrecarga da drenagem urbana, minimizando
os impactos erosivos e a movimentação de massa, especialmente em locais de
elevada declividade.
(v) A quantidade, forma e custo das aquisições dos itens acima está previsto no Plano
de Restauração de cada compartimento (anexos de 3 a 9).
(vi) Obras de contenção de margens (gabiões, gramados, drenagens, etc.) para
recuperar e prevenir áreas críticas de erosão e que geram uma quantidade muito
grande de material que assoream os lagos impedindo escoamento rápido das águas
em eventos de chuva intensas promovendo alagamento nas vias. Este trabalho é
complementar as dragagens sendo realizadas ou previstas com outros recursos que
não o programa.
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4.2 Componente 2 – Mobilidade Urbana

4.2.1 Justificativa

O crescente aumento da frota de veículos todos os anos tem preocupado as
autoridades locais, visto que a infraestrutura viária não se expande na mesma proporção e
velocidade.
A tabela abaixo mostra que a frota total de veículos em Londrina praticamente
dobrou nos últimos 10 anos e o sistema viário foi sofrendo ajustes pontuais.
Veículos Automotores Registrados em Londrina no período de
2000/2010

Destaca-se que o número de automóveis foi o que mais cresceu enquanto que o
número de ônibus se manteve constante, apesar de o transporte coletivo urbano ter sido
assumido tanto pelo Plano Diretor de 1998, como pelo Plano Diretor Participativo de 2008
como prioridade com vistas a uma cidade sustentável e comprometida com os conceitos de
Mobilidade Sustentável. Além dos automóveis, outro meio de transporte que cresceu muito
em Londrina foi a motocicleta, que saltou de 24.000 em 2000 para 61.031 em 2010,
triplicando o número em 10 anos.
Na área urbana de Londrina existem aproximadamente 2.000 quilômetros de vias, 24
viadutos, 38 pontes, 9.000 cruzamentos e 51 rotatórias de pequeno porte, que em horários
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de pico geram vários pontos de estrangulamento, considerando a frota existente no
município.
No que tange às ciclovias, Londrina ainda não começou a investir no modo de
transporte através de bicicletas, que poderia suprir as necessidades das populações de
baixa renda e que habitam regiões distantes do centro da cidade, pois a bicicleta é o veículo
preferencial para amplas parcelas de trabalhadores, principalmente para os que não
dispõem de relações de trabalho formais que possibilitaria acesso ao vale-transporte. O uso
da bicicleta como veículo de transporte só não é mais difundido em razão da reduzida
infraestrutura oferecida aos seus usuários e a falta de sinalização adequada e alta
velocidade dos veículos motorizados.
A análise das condições de circulação e transporte no Município de Londrina destaca
o fato de que o sistema viário da cidade vem sofrendo pressão intensa em decorrência do
aumento da frota de veículos motorizados. Tendência que não tem indicação de reversão no
curto prazo. Isto implica enfrentar o desafio em diferentes direções: a primeira delas deveria
ser a preocupação com a melhoria do transporte público, já que esta modalidade traz
resultados no curto prazo, com baixo investimento e atinge a maioria da população; a
segunda seria a produção de soluções eficientes e seguras para modalidades não
motorizadas como o andar a pé e de bicicleta, que exige ajustes no sistema viário e
disciplinamento das calçadas, o terceiro foco de intervenção seria o ordenamento do
sistema viário como um todo. Nenhum destes itens é excludente. Há necessidade de
coordenar estas soluções para que a população possa movimentar-se pela cidade de forma
rápida, eficaz, econômica e de preferência com o menor impacto sobre a qualidade
ambiental.
Além destas ações, se faz urgente a elaboração de um Plano Diretor de Mobilidade e
Transporte para que haja um dimensionamento baseado em pesquisas de origem e destino,
contagem volumétrica por modo de transporte, entre outros. A inclusão da bicicleta nos
deslocamentos urbanos também deve ser contemplada na implementação do Plano de
Mobilidade e Transporte como forma de inclusão social, de redução e eliminação de agentes
poluentes e melhoria da saúde da população.

56

4.2.2 Objetivos específicos


Redução de tempos de viagem nas áreas de intervenção;



Redução dos riscos de acidentes envolvendo pedestres;



incremento do número de viagens por modos não motorizados através de bicicletas.

4.2.3 Beneficiários

População de Londrina em geral.

4.2.4 Mapeamento das Áreas de Intervenção

Encontra-se Anexo o Caderno ANÁLISE FUNCIONAL E AVALIAÇÃO ECONÔMICA,
com a Descrição e Detalhamento das Intervenções do Componente II – Mobilidade Urbana.
Anexo 29 - Componente Mobilidade Urbana - Analise Funcional e Avaliação Econômica
4.3 Componente 3 – Revitalização do Centro Histórico

Este componente visa melhorar as condições urbanísticas e de infraestrutura do Centro
Histórico. Mediante este componente se financiarão: (i) revitalização de áreas verdes do
Centro Histórico; (ii) a restauração de 3 edifícios históricos incluindo o Museu de Arte,
Espaço Cultural/Casa da Criança,

Biblioteca Pública & Teatro Zaqueu de Melo, (iii) a

2

recuperação de 20.553,97m de extensão de Calçadão Central. Os principais resultados
deste componente são a valorização imobiliária dos prédios localizados no Centro da
Cidade e pelo incremento da atividade econômica na área central.
4.3.1 Justificativa
A essência do centro urbano está no seu valor histórico-cultural, portanto, sua
recuperação e melhoria de renda deve se dar com foco num espaço nostálgico e agradável,
porém inovado tecnologicamente, atendendo, além dos exigentes freqüentadores que
migraram, também aos turistas.
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Para tanto a revitalização deve ser realizada com muito critério e identidade histórica,
com preocupação em relação à paisagem urbana, abrangendo desde a infra-estrutura de
saneamento, paginação de piso, sinalização viária, iluminação e mobiliário, até a
padronização de placas de lojas, criando um ambiente que se identifique com qualquer
londrinense.
O projeto deve permitir acessibilidade a todos, com faixa táctil no piso, o qual deve
ser antiderrapante frente às intempéries, cuidado especial com os idosos e facilidade de
manutenção. Deve possuir locais estratégicos de informações de vários tipos: de
localização, educativas, sociais e ambientais. Deve ainda, privilegiar a história e memória da
ocupação, referenciando os edifícios históricos. Em matéria de segurança, deve permitir a
concentração e circulação de pessoas com policiamento, instalação de vídeo visita e
aumentar o número de freqüentadores.

4.3.2 Objetivos específicos
O objetivo geral do Programa é promover a reabilitação urbanística e de
infraestrutura do Centro Histórico de Londrina, a fim de melhorar o ambiente urbano e
contribuir para a dinamização social e econômica destas áreas.
Os objetivos específicos são:


Revitalização de 07 praças do Centro Histórico;



Restauro de 03 edifícios públicos de valor histórico;



Reforma do Calçadão Central, compreendendo 05 trechos e totalizando 20.553,97m2
de extensão;

 Revitalização das Alamedas Miguel Blasi e Manoel Ribas totalizando 200 metros de
extensão.

4.3.3 Beneficiários
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As ações deste componente atingirão diretamente a população residente da região
central, com aproximadamente 150.0007 habitantes, além do restante da população
londrinense, de 506.000 pessoas8.
4.3.4 Mapeamento das Áreas de Intervenção

Encontra-se anexo as seguintes pranchas com detalhamento das áreas de
intervenção:


Reforma do Calçadão Central:
Anexo 30 – Trecho 1
Anexo 31 – Trecho 2
Anexo 32 – Trecho 3
Anexo 33 – Trecho 4
Anexo 34 – Trecho 5



Revitalização de 07 praças do Centro Histórico:
Anexo 35 – Praça Getúlio Vargas
Anexo 36 – Praça XV de Novembro
Anexo 37 – Praça Rocha Pombo
Anexo 38 – Praça Marechal Floriano Peixoto
Anexo 39 – Praça 1º de Maio
Anexo 40 – Praça 07 de Setembro
Anexo 41 – Praça Tomi Nakagawa



Revitalização das Alamedas Miguel Blasi e Manoel Ribas:
Anexo 42 – Alamedas Miguel Blasi
Anexo 43 – Manoel Ribas


Restauro dos 03 edifícios públicos históricos:
Anexo 44 – Museu de Arte
Anexo 45 – Espaço Cultural Casa da Criança
Anexo 48 – Mapa Geral Centro Histórico

7
8

Dados IBGE Censo 2010 – da população do entorno e considerando a população usuária do local.
Dados IBGE Censo 2010.
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5. PLANO OPERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DOS COMPONENTES

5.1 Componente 1 - Recuperação e revitalização ambiental dos fundos de vale.
5.1.1 Sub-componente 1A – Fundos de vale em áreas de risco

5.1.1.1 Conceitos básicos

Os conceitos básicos estabelecidos para orientar execução das ações aqui descritas
estão alinhadas com toda a legislação federal, estadual e municipal para estes fins, e
principalmente, no que tange ao sub-componente de remoção e reassentamento de 231
famílias que atualmente moram em áreas de risco, cujas ações serão melhor detalhadas
adiante, com as políticas operacionais do BID para programas que envolvam
reassentamentos involuntários expressas na OP-710/BID de julho de 2007.
5.1.1.2 Diretrizes Metodológicas para Implementação do PRI
O plano de reassentamento será operacionalizado por meio de ações inseridas nos
Planos de Produção Habitacional, provisão de módulo comercial, construção de barracão de
reciclagem e Projeto de Trabalho Técnico Social, sendo que o último está sendo detalhado e
será apresentado antes da assinatura do contrato de empréstimo, abordando os eixos de
mobilização e comunicação, participação comunitária e desenvolvimento sócio organizativo,
geração de renda/empreendedorismo, educação ambiental sanitária e patrimonial, execução
do reassentamento e monitoramento e avaliação contemplando também atividades culturais
em busca de uma cultura de paz entre os moradores e nova vizinhança. Para a efetivação
do

remanejamento,

serão

observadas

as

particularidades

dos

grupos familiares

supracitados. Todas as ações deverão ser voltadas a promoção da melhoria na qualidade
de vida dos mesmos, com enfoque nas questões de saúde, educação, relacionamento
familiar, proteção à infância e convivência comunitária, minimizando os problemas sociais
que interferem negativamente no grau de vulnerabilidade social em que se encontram.
Segue abaixo as diretrizes metodológicas para a implantação do PRI:
a) Estabelecer o controle da quantidade de famílias a serem removidas das áreas de
preservação permanente, objeto de intervenção do PRI. Monitoramento, através de visitas
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freqüentes às áreas congeladas e enumeradas pela equipe da COHAB-LD para se certificar
de que não haja novas invasões: selamento da área e estabelecimento de parceria com a
comunidade para o controle da área com a criação das comissões de família.
b) Viabilizar mecanismos de controle do número de famílias a serem atendidas.
Todas as famílias já foram identificadas e cadastradas, incluindo as famílias conviventes e
as que utilizam as moradias para provisão de sustento, com pequenos comércios instalados.
Para tanto, serão consideradas tais particularidades, com a provisão de módulos acoplados
as unidades habitacionais para oportunizar a continuidade da geração de renda. O
Programa prevê soluções com projeto e metragem diferenciada para indivíduos sozinhos,
grupos familiares, famílias com idosos ou portadores de necessidades especiais e uso misto
(habitação e atividade econômica).
c) Promover a melhoria da condição de moradia, tendo em vista que a população
alvo atualmente ocupa áreas de risco geológico e vulnerabilidade social. O objetivo em si do
reassentamento é o provimento de habitação de qualidade, em lotes regularizados e
dotados de infraestrutura adequada, integrados ao tecido legalizado da cidade.
d) Tratar a todos os sujeitos com equidade e isonomia; soluções adequadas a todos
os afetados serão providenciadas, entendendo-se que a solução para todos não é solução
igual para todos.
e) Promover condições de sustentabilidade do empreendimento; ações de geração
de trabalho e renda, de cuidados com o patrimônio e resgate da cidadania são parte do
trabalho social que será desenvolvido no pré e pós ocupação.
f) Providenciar equipamento adequado para atividades de reciclagem, tendo em vista
o número significativo de famílias cuja atividade de geração de renda esta diretamente
relacionada com a manipulação e comercialização de materiais recicláveis. Será construído
barracão (galpão) de reciclagem e as atividades de criação e gestão de cooperativa de
recicladores deverão fazer parte do programa de geração de renda e inserção de novos
produtores nessa atividade econômica.
g) Assegurar a participação comunitária em todo processo de Reassentamento; um
dos eixos do Projeto de Trabalho Técnico Social é o de Mobilização e Organização
Comunitária (MOC), que se inicia (i) na etapa de planejamento do reassentamento, com a
formação das comissões de família, (ii) continua durante a fase de obras com a Comissão
de Acompanhamento de Obras (CAO) e (iii) durante o pós ocupação, com as ações de
educação sanitária, gestão do patrimônio e geração de renda, atividades culturais para
grupos específicos, como jovens e infância, entre outras.
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h) Considerar particularidades de gênero, idosos, famílias que ocupam as moradias
para desenvolvimento de atividade comercial e composição familiar – a tipologia
habitacional oferecida considerada essas particularidades.
i) Assegurar mecanismos de monitoramento e avaliação do processo de
Reassentamento, por meio de indicadores sociais, estabelecimento do marco zero;
avaliação permanente em todo processo, com registros fotográficos, relatórios, atas, lista de
presença e outros instrumentos pertinentes. – o eixo de Monitoramento e Avaliação é parte
integrante do PTTS, e será contratado de forma independente.
j) Na fase de execução do projeto, deverá ser revalidado o cadastramento de todos
os grupos familiares para garantir que todas as famílias sejam remanejadas, dando
condições para execução das atividades de revitalização - a atualização e consistência
cadastral é atividade rotineira da COHAB, cujo banco de dados está compatibilizado com os
dados do Cadastro Único Federal.
k) Assegurar que seja feito trabalho de capacitação, sensibilização quanto ao uso e
preservação do meio ambiente e empreendimento – no PTTS o eixo de Educação Sanitária
e Ambiental proverá ações específicas de reciclagem e disposição de resíduos sólidos,
cuidados com os equipamentos sanitários, apoio para gestão do novo espaço/patrimônio,
ações de combate a dengue e outras doenças derivadas de disposição inadequada de
inertes e resíduos, DST, formação de agentes multiplicadores, etc.
l) Desenvolver trabalho técnico social com o público alvo, iniciando-se desde a etapa
de planejamento do reassentamento, e estendendo-se pelo período mínimo de 12 meses
após a entrega dos imóveis e remoção das famílias;
m) Fornecer a titularidade para todos os beneficiários de unidades habitacionais sem
qualquer ônus; o público alvo do Programa receberá as unidades habitacionais sem custo,
com titulo de propriedade definitivo. Para a excepcionalidade de famílias que já foram
beneficiadas por política habitacional em ocasião anterior, a reposição habitacional se dará
por CDRU – Concessão de Direito Real de Uso, verificadas as condições socioeconômicas
da família e garantido o respeito ao principio da vulnerabilidade da família afetada1. Em
anexo estão as minutas dos compromissos propostos.
n) Viabilizar os lotes de esquina para as unidades habitacionais com módulo
comercial; os módulos mistos serão instalados em lotes de área ligeiramente maior, capazes
de abrigar a atividade econômica anteriormente associada à moradia de origem, garantindo
a manutenção das condições de obtenção de renda.
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o) Nos casos de ocupante não morador, possuidor de atividade comercial, será
avaliada a situação de vulnerabilidade. No caso de atividade produtiva não vulnerável, será
ressarcido o valor da benfeitoria, em processo de reintegração de posse, encaminhando os
trabalhadores vinculados à atividade econômica a programas de capacitação oferecidos ao
PRI se houver descontinuidade na geração desses empregos
5.1.1.3 Critério de Elegibilidade para Ocupação das Unidades Habitacionais

Os beneficiários deste Plano são as famílias que atualmente ocupam áreas de
preservação permanente nos Fundos de Vale que passarão pelo processo de
recuperação ao longo da implantação do Programa). Num primeiro momento já estão
disponíveis as áreas de destino para reassentamento de 219 famílias Londrina. A
pequena parcela restante, será remanejada na medida em que forem disponibilizadas
as áreas para tal procedimento, obedecendo-se aos critérios de elegibilidade e soluções
aplicáveis aqui identificados. Os critérios de elegibilidade já são de conhecimento das
famílias, tendo em vista que o município, por meio da COHAB-LD, já tem desenvolvido
um trabalho de sensibilização relacionado à questão da ocupação irregular destas áreas
e da necessidade de desocupação dos moradores em momento oportuno. Os quesitos
já apresentados para a comunidade, para caracterizar o público alvo são:
1. Obrigatoriamente serão atendidas todas as famílias que estiverem ocupando a
área irregular a ser recuperada, desde que já tenham sido identificadas em
levantamento social até a data de corte – essa data corresponderá ao evento de
informação e mobilização comunitária de início do Programa, com a divulgação do
Programa BID/PML e das regras de atuação e elegibilidade;
2. As famílias que já tenham sido beneficiadas anteriormente com unidade
habitacional fornecida por recursos públicos (federais, estaduais, ou municipais)
serão atendidas com reposição habitacional, respeitando-se os critérios específicos
definidos nas diretrizes, de compra subsidiada, de acordo ao regramento
especificado no item “M”
3. Famílias que não foram atendidas no Programa Minha Casa Minha Vida, mas que,
por justificativas de segurança, venham a deixar a área irregular, considerando que
vários grupos já foram removidos anteriormente, deixando os remanescentes em
maior vulnerabilidade. Boa parte desse contingente responde pelo grupo de
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indivíduos isolados, que não são prioritários no PMCMV, mas que serão atendidos
com unidade habitacional no Programa.
Alguns outros critérios de prioridades poderão ser acordados com as famílias durante
os trabalhos.
5.1.1.4 Procedimentos previstos para o reassentamento involuntário pré e pósocupação
O município de Londrina, através da Companhia de Habitação de Londrina –
COHAB-LD, tem vivenciado experiências com o reassentamento involuntário, retirando
famílias em risco sócio ambiental de áreas de risco, através de outras fontes de recursos,
como:


Programa Habitar-Brasil/BID:
o Poligonal Maracanã;
o Poligonal Primavera.



FNHIS – Fundo Nacional Habitação de Interesse Social / 2008
o Comunidade do Fundo de Vale do Jardim Belleville;
o Comunidade do Fundo de Vale dos Conjuntos Habitacionais José Belinati e
Semiramis;
o Comunidade do Fundo de Vale do Jardim Novo Perobal, Novo Franciscato e
Fazenda Refúgio;



FNHIS – Fundo Nacional Habitação de Interesse Social / 2009
o Comunidade do Fundo de Vale Hilda Mandarino;
o Comunidade do Fundo de Vale da Rua Café Arábica;
o Comunidade Nossa Senhora Aparecida.
Nestes projetos foram sendo desenvolvidos procedimentos para reassentamento, os

PTTS – Projeto de Trabalho Técnico Social, que dividem-se em duas fases:


Pré-Ocupação;



Pós-Ocupação.
Tanto no pré quanto no pós ocupação o trabalho é desenvolvido em 3 eixos

específico:
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ESA – Educação Sanitária Ambiental



GTR – Geração de Trabalho e Renda



MOC – Mobilização e Organização Comunitária
As ações e atividades desenvolvidas dentro de cada eixo tanto no pré quanto na pós-

ocupação, estão detalhadas nos Procedimentos Operativos para o Trabalho Social de
Preparação,

Acompanhamento

e

Execução

dos

Reassentamentos

e

Ações

por

Reassentamento – PTTS.
O objetivo do trabalho social é possibilitar espaços de participação coletiva, por meio
de ações que visem desencadear o processo de reconhecimento de direitos e deveres, logo,
de cidadania. O presente plano de reassentamento tem em suas diretrizes a execução de
uma proposta participativa frente aos interesses das comunidades. Dessa forma todos os
procedimentos operativos para o trabalho social de preparação, acompanhamento e
execução do reassentamento, estão alicerçados na perspectiva da participação comunitária
e no controle social. Neste processo, estarão compreendidas as atribuições distintas do
poder público e da população, principalmente nos aspectos de preservação das unidades
habitacionais, após a mudança, bem como dos espaços coletivos, equipamentos públicos
disponíveis para o bem-estar coletivo. A metodologia tem em vista o desenvolvimento
comunitário e compreende um conjunto de processos pedagógicos e meios técnicos
definidos a partir da realidade comunitária. Tendo em vista que o objetivo do trabalho
técnico social é promover a melhoria da qualidade de vida das famílias, possibilitando ainda
a ampliação da participação dos espaços de cidadania, o trabalho técnico social será
dividido em três fases, sendo a primeira de planejamento pré-obra quando têm início os
trabalhos junto à comunidade para levantamento do perfil dos moradores; apresentação do
projeto junto a entidade financiadora,. apresentação da proposta de intervenção para a
comunidade alvo, assinatura do termo de adesão frente à proposta de reassentamento,
instalação da sede administrativa do trabalho social (escritório local - ELO junto às
comunidades de origem), realização de ações de caráter investigativo da realidade social,
bem como de identificação e capacitação de lideranças. A segunda fase refere-se ao
período de obras, etapa que compreende o desenvolvimento e conclusão das obras até a
mudança das famílias para a nova moradia. É o período de consolidação dos grupos de
acompanhamento do projeto (Comissão de Famílias), bem como da comissão de
acompanhamento de obras (CAO) e demais grupos de interesse. Neste período
intensificam-se as ações no plantão social, bem como o estabelecimento de parcerias
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indispensáveis a sustentabilidade das intervenções propostas. A terceira fase compreende o
período de doze meses que sucedem a entrega das unidades habitacionais - pós-ocupação.
Essa fase inicia-se imediatamente após a mudança das famílias para a nova unidade
habitacional. Intensificam-se as ações relacionadas aos processos de trabalho, de
organização comunitária e de apropriação por parte das famílias do bem adquirido e das
alterações inerentes a sua aquisição. Em paralelo são iniciadas as ações de monitoramento
e avaliação que serão contratadas fora da PML e COHAB, garantindo resultados
independentes. A instalação do escritório ou sede administrativa onde serão concentradas
as ações que compõe o plano de reassentamento, deverá ser providenciada pelo Município.

No PRI em anexo (anexo 2), encontra-se a Tabela que aponta a síntese das ações a
serem realizadas no período de execução do trabalho social, bem como as respectivas
fases de execução.

Os custos estimados neste componente para remoção e realocação das famílias em
área de risco, além do trabalho social, compreendem os seguintes itens:


Construção de Unidade Habitacional



Execução de Infraestrutura (unidade habitacional)



Urbanização do Loteamento



Execução da Rede de Energia Elétrica



Realização de Regularização Fundiária

5.1.1.5 Marco Jurídico

O Programa está condicionado ao ordenamento jurídico existente no país, de onde
se destacam as normativas que orientarão a execução do Componente 1. Os principais
instrumentos jurídicos que incidem direta e indiretamente são os que seguem:

5.1.1.6 Legislação Federal


Constituição Federal de 1988;



Lei Federal nº 10.406/02 - Código Civil;

66



Lei de Parcelamento do Solo (Lei n. º 6766/79 alterada parcialmente pela Lei n.º
9785/99);



Lei Federal nº 10.251/01 - Estatuto das Cidades;



Medida Provisória n. º 2220/01 - Concessão de Uso Especial Para Fins de Moradia;



Decreto-Lei n. º 271/67 – Concessão de Direito Real de Uso;



Lei Federal nº 10.931/04;



Lei Federal nº 11.481/07.

5.1.1.7 Legislação Municipal


Lei Orgânica Municipal;



Plano Diretor Participativo do Município de Londrina – Lei nº 10.637/2008;



Lei complementares do Plano Diretor de 1998, pois os projetos de Lei do PDP em
vigência, ainda estão sob análise da Câmara Municipal;

Ainda incidem sobre a matéria em termos de Município:


PEMAS – Plano Municipal para Assentamentos Subnormais – Londrina;



PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social;



CMH – Conselho Municipal de Habitação.

5.1.1.8 Critérios de Elegibilidade Ambiental – CEA

O sub-componente A do Componente 1 - Recuperação e Revitalização Ambiental
dos Fundos de Vale divide-se em duas partes para fins de análise dos critérios de
elegibilidade ambiental, sendo eles: Remoção e reassentamento de 231 famílias que
atualmente moram em áreas de risco e Recuperação Ambiental de 383.633,14m² de áreas
degradadas em fundos de vale:
a) Sub-Componente 1A – Remoção e Reassentamento de Famílias

Tipo de Projeto: Remoção e reassentamento de 231 famílias residentes em fundos
de vale em áreas de risco:
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(i)

As construções não devem ser localizadas em área de risco (p.ex., áreas
alagáveis);

(ii) Implantar dispositivos de facilitação ao acesso de deficientes físicos e idosos;
(iii) Garantir transporte público;
(iv) Atender rigorosamente os procedimentos e critérios de segurança aos usuários
(prevenção de incêndios, saídas e escadas de emergência, etc.);
(v) Garantir o abastecimento de água potável, instalações sanitárias e coleta e
tratamento de esgoto sanitário adequado, drenagem pluvial e resíduos sólidos que
não prejudiquem o meio ambiente;
(vi) Notificar/divulgar a população sobre as intervenções previstas;
(vii) Elaborar, plano de reassentamento dependendo das características dos
empreendimentos, considerando a diversidade das famílias;
(viii) Descrever as dimensões e características dos serviços e obras necessárias,
fluxo e tipo de tráfego previsto (existência de risco de acidentes com cargas
perigosas), materiais a serem utilizados, justificativa dos serviços e obras e
alternativas locacionais, se existirem, comparando os diversos impactos
potenciais;
(ix) Prevenir danos e deterioração das edificações, gerando perda de suas funções
(p.ex., de benefícios às famílias), devido à falta de manutenção e conservação,
fomentando a participação (conscientização) comunitária para a conservação e
garantindo a manutenção/zeladoria;
(x) Assegurar o correto acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, com a
implantação de mecanismos adequados para a coleta seletiva;
(xi) Atuar de forma rigorosa na prevenção de atividades ilegais que possam atentar
contra a segurança das famílias.
b) Sub-Componente 1A – Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas

Tipo de Projeto: Recuperação Ambiental de 383.633,14m² de áreas degradadas em
fundos de vale:

(i) Caracterização dos corpos hídricos e dos trechos a serem recuperados: localização,
largura, área, regime hídrico, tipo de solo e sua dinâmica, cobertura vegetal
existente, de conformidade com o Código Florestal, e outras leis que versem sobre a
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matéria, ocupação das áreas vizinhas, qualidade da água segundo parâmetros da
legislação vigente, outros exigidos pelo órgão licenciador;
(ii) Descrever as dimensões e características dos serviços e obras necessárias, fluxo e
tipo de tráfego previsto (existência de risco de acidentes com cargas perigosas),
materiais a serem utilizados, justificativa dos serviços e obras, relatório dos diversos
impactos potenciais;
(iii) Descrever as modificações na infra-estrutura viária local e modificações para a
população local, se forem necessárias;
(iv) Prevenir e/ou mitigar os incômodos gerados e as interferências na infra-estrutura
próxima durante os serviços e obras;
(v) Avaliar/monitorar/fiscalizar as alterações para os meios físico e biológico, tais como:
degradação e ou aumento de partículas em suspensão nos corpos d‟água;
movimentação de terra; localização de área de empréstimo e de bota-fora;
modificações em ecossistemas; erosão do solo e assoreamento;
(vi) Elaborar plano para recomposição das matas ciliares degradadas, com a utilização
de espécies nativas da região e demais formas de cobertura vegetal;
(vii) Implantar e monitorar as medidas para controle da erosão e contenção de taludes;
(viii) Demonstrar existência de infra-estrutura capaz de suportar incremento de
ocupação, caso os serviços e obras propiciem o redirecionamento da ocupação urbana.
Além dos critérios de elegibilidade ambiental já mencionados no Componente 1 –
Recuperação e Revitalização de Fundos de Vale - Sub Componente A - Fundos de Vale em
Áreas de Risco, deverão ser aplicados, quando pertinentes, os seguintes critérios:

(i) No projeto de engenharia, considerar em particular a atual área de influência do
projeto, definindo os limites da bacia de contribuição aonde se insere e sua interação
com outras bacias relevantes, considerando, no mínimo: áreas residenciais e
equipamentos sociais instalados, áreas atingidas pelas inundações na bacia de
contribuição, arborização existente, valas de escoamento de água pluvial e/ou
esgoto a céu aberto;
(ii) Reduzir ao mínimo tempo possível interferências nos sistemas de abastecimento de
água, coleta e encaminhamento de esgotos;
(iii) Prever transporte e destinação ambientalmente adequados de materiais gerados
pelo projeto em áreas pré-determinadas de bota-fora; considerando, em especial, o
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solo mole retirado de canais contaminados, os quais necessitam ser dispostos
corretamente para a sua inertização;
(iv) Aproveitar o bota-fora da obra na recuperação de áreas degradadas, se o material
for constituído por resíduos sólidos inertes, de acordo com a classificação da ABNT
NBR 10.004/2004;
(v) Fomentar a participação (conscientização) comunitária para a conservação; e
garantias de manutenção pela Prefeitura;
(vi) Prever a implantação de coleta de lixo (incluindo, se necessário, a implantação de
telas ou grades de retenção ao longo da drenagem), e de proteção vegetal de
margens e taludes, de forma a evitar o assoreamento dos cursos de água e
proibir/fiscalizar/punir o lançamento de esgoto “in natura”;
(vii) Implementar programa de monitoramento periódico da qualidade da água do corpo
aquoso;
(viii) Restringir ao máximo a supressão da cobertura vegetal na execução das obras e
macro e micro drenagem;
(ix) Elaborar plano para recomposição das matas ciliares degradadas, caso aplicável, e
demais formas de cobertura vegetal;
(x) Implantar e monitorar as medidas para controle da erosão e contenção de taludes;
(xi) Elaborar plano específico de tráfego para o período de obras;
(xii) Assegurar a integridade da estabilidade estrutural dos imóveis lindeiros;
(xiii) Na fase de operação, garantir as necessárias manutenção e conservação
adequadas dos empreendimentos ressalta-se a geração de resíduos de limpeza de
galerias, canais, lagos, etc;
(xiv) Além da destinação (incluindo coleta e transporte) adequada - em local licenciado
para esta finalidade pelo órgão ambiental - é preciso que a operação seja feita
seguindo os procedimentos recomendados de proteção aos trabalhadores
envolvidos nas atividades de manutenção e, ainda, acompanhar as suas condições
de saúde.

5.1.1.9 Proposta para Recuperação das Áreas de Fundo de Vale
A recuperação de áreas degradadas, principalmente as que circundam corpos
d‟água, além das funções normais de mitigar os impactos ambientais, promovidos pela
ocupação desordenada (proteção dos corpos d'água, purificação do ar, melhoria microclimática, redução da velocidade dos ventos, equilíbrio do balanço hídrico, controle de
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pragas e agentes vetores de doenças, restabelecer e enriquecer a fauna local e regional,
contenção de ruídos, etc.), é também uma ação mitigadora no sentido de promover a
estabilidade do solo, protegendo as áreas de risco e contribuindo com a melhoria da
qualidade do manancial, do sistema Tibagi.
Além disso, esta ação tem também uma importante função social, uma vez que
não pode se tornar área de risco para a comunidade, proporcionando locais de esconderijos
de difícil acesso para os promotores da segurança, e áreas suscetíveis a novas invasões.
Ao mesmo tempo, faz-se necessário criar vínculo da área com a população de
entorno, para que esta se aproprie do espaço, e dele faça uso como área de lazer,
passando a defendê-lo e zelar pelo mesmo.
A proposta de recuperação desta área envolve três critérios e fases distintas:
1º - Recuperação da APP - Área de Preservação Permanente: envolve a recomposição da
mata ciliar, onde necessário, utilizando o sistema sucessional, levando em conta a proposta
de Budowiski (1965), que classifica as espécies em pioneiras, secundárias iniciais,
secundárias tardias, e climáceas, tendo espaçamento de 3,00m x 3,00m, no adensamento,
da faixa compreendida entre o leito maior sazonal até 30,00 metros acima, e o raio de 50,00
metros no entorno das nascentes (que não há na área): (APP - Área de Preservação
Permanente).
2º - Recuperação da AFV - Área de Fundo de Vale: faixa compreendida entre os 30,00
metros acima do leito maior sazonal até a divisa da Via marginal, onde serão plantadas
espécies frutíferas nativas, formando um cinturão no entorno do fundo de vale, sendo que
nas demais áreas de fundos de vale serão plantados espécies nativas do Brasil, formando
pequenos grupos (arboretos) esparsos, além de grama e/ou outras espécies de forração;
3º - Implantação de Equipamentos na Área de Fundo de Vale: serão implantadas pistas de
caminhadas no entorno da área com gramado, bem como a implantação de bancos e
lixeiras conforme detalhamento em plano de restauração.
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5.1.2 Sub-Componente 1B – Parque Linear do Ribeirão Cambé
As ações a serem realizadas na recuperação e revitalização ambiental do Parque
Linear do Ribeirão Cambé são:


Inserção, bem como recuperação, de equipamentos e mobiliário urbano com
desenho padronizado buscando unidade visual (banco, lixeiras, comércio ambulante,
luminárias), caracterizando compartimentos urbanos dirigidos aos usuários dos
trechos destinados ao lazer;



Passeio adequado a caminhada e com identidade visual característica para
identificação do Parque Linear;



Ciclovia para uso de lazer;



Revegetação/recuperação de Áreas de Preservação Permanente – APPs – da área
da bacia hidrográfica do Ribeirão Cambé;



Paisagismo do Parque Linear;



Estabilização de solo de trechos críticos ao longo de 30 km de afluentes do Ribeirão
Cambé (sobretudo nos locais em que ocorrem desmoronamento/erosões de margem
e nas confluências de afluentes com o Cambé que apresentem forte interface com o
sistema viário);



Recuperação de trechos erodidos e reconstrução de galerias pluviais danificadas
e/ou troca de tubulações cuja capacidade não suporta a vazão atual;

5.1.2.1 Marco Jurídico
O Programa está condicionado ao ordenamento jurídico existente no país, de onde
se destacam as normativas que orientarão a execução da Componente 1. Os principais
instrumentos jurídicos que incidem direta e indiretamente são as que seguem:

5.1.2.2 Legislação Federal


Constituição Federal de 1988;



Lei de Parcelamento do Solo (Lei n. º 6766/79 alterada parcialmente pela Lei n.º
9785/99);



Lei Federal nº 10.251/01 - Estatuto das Cidades;



Lei Federal nº 4.771/65 - Código Florestal Brasileiro;
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Resoluções CONAMA.

5.1.2.3 Legislação Municipal


Lei Orgânica Municipal



Plano Diretor Participativo do Município de Londrina – Lei nº 10.637/2008



Lei complementares do Plano Diretor de 1998, pois os projetos de Lei do PDP em
vigência, ainda estão sob análise da Câmara Municipal;



Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC – Decreto
Municipal 768/2009.

Ainda incidem sobre a matéria em termos de Município:


CONSEMMA - Conselho Municipal do Meio Ambiente;



SEMA1 – Secretaria Municipal do Ambiente.

5.1.2.4 Critérios de Elegibilidades Ambiental (CEA)

a) Ampliação de capacidade de drenagem, pavimentação e urbanização de vias públicas,
viadutos, parques, praças e ciclovias.

(i) Implantar medidas específicas:
- para proteção/conforto aos usuários de equipamentos urbanos (mínimas:
iluminação pública de qualidade, sinalização, travessia de pedestres em nível,
áreas e horários permitidos de carga e descarga, ruído);
- de cuidados especiais com a vegetação arbórea pré existente, promover a
arborização e ajardinamento;
- assegurar a integridade das áreas de proteção permanente (matas ciliares);
- adensar a vegetação nos trechos onde a sua recuperação se faz necessária.
(ii) Implantação de sistema de drenagem de águas pluviais constituído, no mínimo, de
escoamento superficial através de canaletas/meio-fio e, quando o caso, coletores–
tronco subterrâneos com lançamento ao corpo coletor, considerando a rede de
drenagem à qual se interliga. Não será permitida ligação direta de esgoto na rede
de drenagem pluvial.
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(iii) Implantação de dissipadores de energia em pontos de lançamento de águas
pluviais compatíveis com as condições existentes a jusante do emissário final, se
houver necessidade de implantá-los.
(iv) Enfatizar a arborização e o paisagismo / ajardinamento das áreas. Apresentar
projeto de paisagismo da área.
(v) Calçadas: seguir diretrizes técnicas para proporcionar maior segurança e conforto
aos pedestres além de melhoria na acessibilidade, paisagismo e esquinas.
(vi) Delimitar áreas específicas para circulação de pedestres e de ciclistas para maior
segurança dos usuários da via.
(vii) Implantar sinalização informativa condizente com projeto de programação visual
integrado às diretrizes globais do programa.
(viii) Implantar sinalização de trânsito informativa e de regulamentação.
(ix) Prevenir danos e deterioração das construções e áreas de intervenção, gerando
perda de suas funções na operação, devidos à falta de manutenção e
conservação, fomentando a participação (conscientização) comunitária para a
conservação e garantindo a manutenção/zeladoria pela PML ou responsáveis por
ela delegados.
(x) Garantir e monitorar a qualidade da água servida à população (sobretudo em
praças, parques, banheiros públicos).

b) (Empreendimentos para regularização do comércio informal ou não): construção de
espaços comerciais nas proximidades dos fundos de vale para abrigar e regularizar o
comércio informal ambulante (quiosques ou espaços estacionáveis – para kombis de
caldo de cana, água de coco, churrascos – com ligações das concessionárias locais de
água, esgoto e energia; espaço adequado destinação do lixo gerado e com identidade
visual padronizada).

(i) Elaborar, dependendo das características dos usuários dos empreendimentos,
“plano de zoneamento” do empreendimento considerando o tipo de atividade
(produtos comercializados), evitando que atividades como a venda de alimentos,
tenham contato direto com outras atividades potencialmente poluentes.
(ii) Garantir a ampla informação, conscientização e educação dos comerciantes
instalados, objetivando a implantação e o funcionamento de um sistema interno de
manutenção de espaços, instalações e equipamentos individuais e comunitários;
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de segurança; de condições higiênicas de espaços individuais e coletivos, assim
como de produtos perecíveis comercializados.
(iii) Assegurar os corretos acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, descarte de
materiais acondicionadores de mercadorias etc., com a implantação de
mecanismos adequados para a coleta seletiva.
(iv) Dispor de banheiros públicos ou restritos aos comerciantes instalados.
(vi) Implantar cuidados relacionados ao tráfego de veículos de carga e descarga e
outros.
(vii) Implantar locais de serviços/apoio específicos tais como “fraldário”, primeiros
socorros e disposição de equipamento de combate a incêndios.
(viii) Atuar de forma rigorosa na prevenção de atividades ilegais que possam atentar
contra a segurança da população.

c) Pontes/Passarelas.

(i) Caracterização do corpo hídrico: localização, largura, regime hídrico e área
inundável, cobertura vegetal existente, conformidade com o Código Florestal,
ocupação das áreas vizinhas (incluindo tipos de ecossistemas), habitações e
distância, qualidade da água, outros exigidos pelo órgão licenciador.
(ii) Descrever as dimensões e características da obra, fluxo e tipo de tráfego previsto
(existência de risco de acidentes com cargas perigosas, em caso afirmativo
apresentar Plano de Ação para acidentes com cargas perigosas), materiais a
serem utilizados, justificativa da obra e alternativas locacionais, se existirem,
comparando os diversos impactos potenciais.
(iii) Descrever as modificações na infra-estrutura viária e modificações para a
população local.
(iv) Prevenir/mitigar os incômodos gerados e as interferências na infra-estrutura
próxima durante as obras.
(v) Avaliar/monitorar/fiscalizar as alterações para os meios físico e biológico, tais
como: aumento de sólido em suspensão; degradação da qualidade da água;
movimentação de terra prevista, indicando volume movimentado e localização de
área de empréstimo e de bota-fora (caracterizar os materiais e fontes de
empréstimo e de demolições, sedimentos e material retirado para execução das
fundações); modificações em ecossistemas; erosão do solo e assoreamento.
75

(vi) Elaborar plano para recomposição das matas ciliares degradadas, caso aplicável,
e demais formas de cobertura vegetal.
(vii) Implantar e monitorar as medidas para controle da erosão e contenção de taludes.
(viii) Demonstrar existência de infra-estrutura capaz de suportar incremento de
ocupação caso a obra propicie o redirecionamento da ocupação urbana.

d) Drenagem pluvial, preservação e recuperação ambiental com a implantação de rede de
drenagem e de obras de controle de inundações.

(i) Na avaliação ambiental, considerar em particular a atual área de influência do
projeto, definindo os limites da bacia de contribuição aonde se insere e sua
interação com outras bacias relevantes, considerando, no mínimo: áreas
residenciais e equipamentos sociais instalados, áreas atingidas pelas inundações
na bacia de contribuição, arborização existente, valas de escoamento de água
pluvial e/ou esgoto a céu aberto.
(ii) Realizar estudos hidrológicos rigorosos e elaborar de plano de contingência para
eventos pluviométricos extremos.
(iii) Elaborar e implantar plano de contingência sanitário para épocas críticas de
acumulação e alagamento de áreas a jusante.
(iv) Reduzir ao mínimo tempo possível interferências nos sistemas de abastecimento
de água, coleta e encaminhamento de esgotos.
(v) Prever transporte e destinação ambientalmente adequados de materiais gerados
pelo projeto em áreas pré-determinadas de bota-fora; considerando, em especial,
o solo mole retirado de canais contaminados, os quais necessitam ser dispostos
corretamente para a sua inertização.
(vi) Aproveitar o bota-fora da obra na recuperação de áreas degradadas, se o material
for constituído por resíduos sólidos inertes, de acordo com a classificação da
ABNT NBR 10.004/2004.
(vii) Fomentar a participação (conscientização) comunitária para a conservação; e
garantias de manutenção pela PML.
(viii) Prever a implantação de coleta de lixo (incluindo, se necessário, a implantação de
telas ou grades de retenção ao longo da drenagem), e de proteção vegetal de
margens e taludes, de forma a evitar o assoreamento dos cursos de água e
proibir/fiscalizar/punir o lançamento de esgoto “in natura”.
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(ix) Implementar programa de monitoramento periódico da qualidade da água do corpo
aquoso.
(x) Restringir ao máximo a supressão da cobertura vegetal na execução das obras de
macro e micro drenagem. Elaborar plano para recomposição das matas ciliares
degradadas, caso aplicável, e demais formas de cobertura vegetal.
(xi) Implantar e monitorar as medidas para controle da erosão e contenção de taludes.
(xii) Elaborar plano específico de tráfego para o período de obras.
(xiii) Assegurar a integridade da estabilidade estrutural dos imóveis lindeiros.
(xiv)Na fase de operação, garantir as necessárias manutenção e conservação
adequadas dos empreendimentos, ressalta-se a geração de resíduos de limpeza
de galerias, canais, córregos e lagos.
(xv) Além da destinação (incluindo coleta e transporte) adequada - em local licenciado
para esta finalidade pelo órgão ambiental - é preciso que a operação seja feita
seguindo os procedimentos recomendados de proteção aos trabalhadores
envolvidos nas atividades de manutenção e, ainda, acompanhar as suas
condições de saúde.

e) Equipamentos sociais (quadras poliesportivas, campo de futebol, pista de skate, pista de
bicicross, etc).

(i) Notificar/divulgar a população sobre as intervenções previstas. Fomentar a
conscientização comunitária para a conservação e manutenção.
(ii) Garantir o abastecimento de água potável (acompanhada de laudo analítico e
monitoramento periódico no caso de fonte própria), instalações sanitárias e coleta
de esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos que não prejudiquem o meio
ambiente (incluindo procedimentos para a construção e instalação de tanques
sépticos e disposição de efluentes) e que minimizem a incidência de roedores e
outros vetores.
(iii) Observar padrões mínimos de qualidade que assegurem iluminação, níveis
aceitáveis de ruído e conforto térmico.

Ressalta-se que os Planos de Controle Ambiental (PCAs) dos projetos deverão ser
elaborados pela empresas contratadas para execução das obras, com base nos Critérios de
Elegibilidade Ambiental e de outras experiências de licenciamento da Prefeitura para obras
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similares, devidamente orçados, e submetidos como parte integrante do projeto para o
licenciamento do IAP, para poderem ser incluídos, juntamente com possíveis condicionantes
ou exigências do órgão ambiental licenciador, nas licitações e contratos de obras.

5.2 Componente 2 – Mobilidade Urbana

O objetivo é melhorar a mobilidade urbana mediante a implantação de novas
ciclovias que facilitem o deslocamento da população, principalmente de baixa renda, de
forma socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável; através das adequações
geométricas garantir a movimentação de fluxo direto, conversões e retornos nos
cruzamentos, com ordenação do tráfego e maior segurança para a travessia de pedestres, e
para atendimento do que prevê a Lei 12.587 de 03.01.2012 Política Nacional de Mobilidade
Urbano, bem como através de pavimentação asfáltica para melhorar as condições de
tráfego e de segurança para os condutores dos veículos.

5.2.1 Descrição sucinta

a) Ciclovias


Ciclovia Lago Igapó 1: construção de ciclovia com 3.300 m;



Ciclovia Saul Elkind: construção de ciclovia com 5.800 m;



Ciclovia Avenida Adhemar de Barros: construção de ciclovia com 2.300 m;



Ciclovia Avenida Dez de Dezembro: construção de ciclovia com 2.500 m;



Ciclovia Avenida Robert Koch: construção de ciclovia com 2.150 m;



Ciclovia Avenida Harry Prochet: construção de ciclovia com 1.000 m;



Ciclovia Avenida Arthur Thomas: construção de ciclovia com 2.800 m;



Ciclovia Avenida Aracy Soares dos Santos: construção de ciclovia com 800 m;



Ciclovia Avenida Santos Dumont: construção de ciclovia com 1.800 m;



Ciclovia Avenida Henrique Mansano: construção de ciclovia com 1.850 m.

b) Adequações da Geometria Viária:
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Transposição do Córrego Quati - Avenida Oulavo Benato: permitir a interligação e o
deslocamento entre o Jardim dos Alpes e a BR-369, com 110m de extensão,
diminuindo percursos inclusive do transporte público coletivo sem sobrecarregar a
Avenida Winston Churchill;



Transposição do Ribeirão Lindóia - Avenida Francisco de Melo Palheta: Permitir a
interligação e o deslocamento entre a região do Jardim Imagawa e do Residencial do
Café, com 200m de extensão, diminuindo percursos inclusive do transporte público
coletivo sem sobrecarregar a Avenida Winston Churchill;



Transposição do Córrego Barreiro - ligando a Avenida Nereu Mendes e Máximo
Peres Garcia no trecho compreendido entre a Rua Marginal até a Rua Renato Mussi,
via que liga diversas regiões da cidade, a obra beneficia diretamente 50 mil
habitantes das proximidades ou que utilizam o trajeto diariamente melhores
condições de tráfego e proporcionam também melhoria nos diversos serviços
públicos. Além da transposição, serão realizadas também a implantação de obra de
arte tipo bueiro simples celular de concreto, pavimentação asfáltica e drenagem
pluvial do local.



Adequação de geometria nos cruzamentos das Avenidas Winston Churchill com
Terminal Ouro Verde e Avenida Lucílio de Held: melhorar as condições de segurança
e fluidez em dois pontos de estrangulamento de tráfego, que apresenta faixa
exclusiva de ônibus dada a intensa circulação de linhas do transporte público coletivo
em direção à região norte da cidade, assim como atender o acesso e egresso ao
Terminal;



Rotatória no cruzamento das Ruas Paul Harris e Anália Franco: garantir a
movimentação de fluxo direto, conversões e retornos neste cruzamento, com
ordenação do tráfego e maior segurança para a travessia de pedestres.



Passarela para pedestres em madeira na Avenida Dez de Dezembro (4º Distrito):
construção de passarela para transposição da Avenida Dez de Dezembro, atual
ponto de severidade de acidentes de trânsito envolvendo atropelamentos,
interligando as regiões do Jardim Califórnia com o Centro Cívico.

c) Duplicação de Vias


Duplicação das Ruas Senador Souza Naves e Presidente Costa e Silva: ampliar a
capacidade destas vias de acesso ao Centro Cívico, com a construção de rotatória
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no Monumento à Bíblia e 1.500m de via com 9,00 metros de largura, promovendo a
ligação com a rotatória existente na Rua Heródoto (barragem do Lago Igapó 1);

d) Pavimentação Asfáltica


Pavimentação Saul Elkind Trecho Oeste 1ª Fase – A obra vai ligar a Saul Elkind, em
pista simples, diretamente na Rua Primo Campana, faltando 850 metros de asfalto
para a PR-445 (Cambé). Serão executados 40.196,07 m², com 4,7 km de asfalto;



Pavimentação Saul Elkind Trecho Leste 2ª Fase – Ligação até a BR-369 (Ibiporã),
faltando apenas 720 metros de asfalto até a divisa de Ibiporã. Serão executados
44.268,58 m², com 4,9 km.

5.2.2 Marco Jurídico


Plano Diretor Participativo do Município de Londrina – Lei nº 10.637/2008 - Artigos 6,
108, 109 e 110.



Lei Federal nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro;



NBR 9.050/04 – Norma de Acessibilidade;



Manual de Projeto de Interseções em Nível não Semaforizadas em Áreas Urbanas.

5.2.3 Critérios de Elegibilidade Ambiental (CEA)

As intervenções neste componente serão feitas em locais com estruturas já
existentes, causando impacto ambiental reduzido, não sendo necessário elaborar CEA/
tirar., quando pertinentes, deverão ser aplicados os seguintes critérios:

(i) Descrever as dimensões e características dos serviços e obras necessárias, fluxo e tipo
de tráfego previsto (existência de risco de acidentes com cargas perigosas), materiais a
serem utilizados, justificativa dos serviços e obras, relatório dos diversos impactos
potenciais;
(ii) Descrever as modificações na infra-estrutura viária local e modificações para a
população local, se forem necessárias;
(iii) Prevenir e/ou mitigar os incômodos gerados e as interferências na infra-estrutura
próxima durante os serviços e obras;
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(iv) Elaborar plano específico de tráfego para o período de obras;
(v) Observar padrões mínimos de qualidade que assegurem iluminação, níveis aceitáveis
de ruído e conforto térmico.
(vi) Elaborar plano para recomposição das matas ciliares degradadas, caso aplicável, e
demais formas de cobertura vegetal.
(vii) Implantar e monitorar as medidas para controle da erosão e contenção de taludes.
5.3 Componente 3 - Revitalização do Centro Histórico.

5.3.1 Descrição sucinta

As ações a serem realizadas na Revitalização do Centro Histórico são:


Recuperação da pavimentação viária e revitalização do pavimento das calçadas com
acessibilidade, calçadão central, Revitalização das Alamedas Miguel Blasi e Manoel
Ribas transformando-as em Boulevard;



Renovação na iluminação ornamental e mobiliária urbano;



Arborização adequada a um local de concentração de pessoas e veículos, além da
proteção contra a formação de ilhas de calor;



Aplicação da Lei Cidade Limpa, compreendendo placas comerciais, indicativas,
informativas, etc; e fachadas das edificações;



Valoração nas edificações históricas de Londrina, compreendendo desde reformas à
recuperação de fachadas;



Recuperação de praças históricas.

5.3.2 Marco Jurídico

O Programa está condicionado ao ordenamento jurídico existente no país, de onde
se destacam as normativas que orientarão a execução do Componente 4. Os principais
instrumentos jurídicos que incidem direta e indiretamente são as que seguem:

5.3.3 Legislação Federal


Constituição Federal de 1988;
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Lei de Parcelamento do Solo (Lei n. º 6766/79 alterada parcialmente pela Lei n.º
9785/99);



Lei Federal nº 10.251/01 - Estatuto das Cidades;



Lei Federal nº 4.771/65 - Código Florestal Brasileiro;



Resoluções CONAMA;



Lei 6.292 de 15 de dezembro de 1975 - Dispõe sobre o tombamento de bens no
Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

5.3.4 Legislação Municipal


Lei Orgânica Municipal;



Plano Diretor Participativo do Município de Londrina – Lei nº 10.637/2008 – artigos
29,30 e 31;



Lei complementares do Plano Diretor de 1998, pois os projetos de Lei do PDP em
vigência, ainda estão sob análise da Câmara Municipal;



Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC – Decreto
Municipal 768/2009;



LEI 11.188 de 19 de abril de 2011 - Dispõe sobre a Preservação do Patrimônio
Cultural do Município de Londrina.

Ainda incidem sobre a matéria em termos de Município:


CONSEMMA - Conselho Municipal do Meio Ambiente;



SEMA1 – Secretaria Municipal do Ambiente.

5.3.5 Critérios de Elegibilidade Ambiental (CEA)

a) Ações de zeladoria; recuperação e melhoramento de infra-estrutura; recuperação e
melhoramento de equipamentos urbanos; reordenamento de ruas comerciais
especializadas.

(i) Notificar/divulgar à população sobre as intervenções previstas.
(ii) Considerar possíveis interfaces com “planos diretores setoriais”, tais como,
por exemplo, o plano diretor de transportes e circulação na área central, e o
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de drenagem urbana, avaliando previamente a possibilidade de áreas
alagáveis e as alternativas para corrigir problemas atuais e evitar os futuros.
(iii) Enfatizar a arborização e o paisagismo das áreas dos empreendimentos.
(iv) Integrar as intervenções co-localizadas (no tempo e no espaço) com as dos
demais componentes do Programa.
(v) Prevenir danos e deterioração dos empreendimentos, gerando perda de suas
funções (i.e., de benefícios à população), devidos à falta de manutenção e
conservação, fomentando a participação (conscientização) comunitária para a
conservação, e garantindo a manutenção/zeladoria pela Prefeitura ou
responsáveis por ela delegados.
(vi) Garantir e monitorar a qualidade da água servida à população (sobretudo em
praças, banheiros públicos); o esgotamento sanitário ambientalmente
adequado (interditando ligações clandestinas com o sistema pluvial,
sobretudo nas ruas a serem reordenadas e nas quais se pretende recuperar
drenagem e pavimentação).
(vii) Atuar de forma rigorosa na prevenção de atividades ilegais e predatórias que
possam atentar contra a segurança da população e a integridade dos
empreendimentos.

b) Recuperação de edifícios tombados e construções de valor histórico e arquitetônico
em terrenos públicos.

(i)

Implantar dispositivos de facilitação ao acesso de deficientes físicos e idosos.

(ii)

Atender rigorosamente os procedimentos e critérios de segurança aos
usuários (prevenção de incêndios, saídas e escadas de emergência, etc.).

(iii) Prevenir danos e deterioração dos empreendimentos, gerando perda de suas
funções (i.e., de benefícios à população), devidos à falta de manutenção e
conservação, fomentando a participação (conscientização) comunitária para a
conservação, e garantindo a manutenção/zeladoria.
(iv) Atuar de forma rigorosa na prevenção de ações predatórias que possam
atentar contra a integridade dos empreendimentos e preservação de suas
características originais.

c) Reurbanização de vias públicas e praças.
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(i)

Implantar medidas específicas:
para proteção/conforto aos usuários de equipamentos urbanos (mínimas:
iluminação pública de qualidade, sinalização, travessia de pedestres,
áreas e horários permitidos de carga e descarga, ruído);
de cuidados especiais com a vegetação arbórea pré-existente, promover
a arborização e ajardinamento;

ii)

Enfatizar a arborização e o paisagismo / ajardinamento das áreas. Apresentar
projeto de paisagismo da área.

iii) Calçadas: seguir diretrizes técnicas para proporcionar maior segurança e
conforto aos pedestres além de melhoria na acessibilidade, paisagismo e
esquinas.
iv) Delimitar áreas específicas para circulação de pedestres e de ciclistas para
maior segurança dos usuários da via.
v)

Implantar sinalização informativa condizente com projeto de programação
visual integrado às diretrizes globais do programa.

vi) Implantar sinalização de trânsito informativa e de regulamentação.
vii) Prevenir danos e deterioração das construções e áreas de intervenção,
gerando perda de suas funções na operação, devidos à falta de manutenção
e conservação, fomentando a participação (conscientização) comunitária para
a conservação e garantindo a manutenção/zeladoria pela PML ou
responsáveis por ela delegados.
5.4 Componente 4 - Modernização da Gestão Municipal.

A execução deste Componente se dará através da contratação dos planos de gestão
relacionados a mobilidade urbana e macrodrenagem urbana para o município de Londrina,
bem como a implantação do Sistema de Informação Geográfica (SIG) Corporativo na
Prefeitura, implantação do Sistema de Gestão e Gerenciamento de Arquivo Público e
fortalecimento da Tecnologia da Informação da Prefeitura de Londrina , através de melhorias
do Data Center e da integração de sistemas, além da aquisição de software de tratamento
de dados de tráfego e dimensionamento de ciclos semafóricos, associados à preparação de
profissional técnico da Prefeitura.
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5.4.1 Plano de Drenagem Urbana

5.4.1.1 Justificativa

Conforme o Manual de Diretrizes e Parâmetros para a elaboração do Termo de
Referência do Plano Diretor de Águas Pluviais Urbanas e Projetos de Drenagem Urbana, do
Ministério das Cidades, a finalidade do Plano de Drenagem Urbana de Londrina é dotar a
prefeitura de subsídios técnicos e institucionais que permitam reduzir os impactos das
inundações e no meio ambiente do município, criar as condições para uma gestão
sustentável da drenagem urbana.
5.4.1.2 Síntese do Termo de Referência

O Plano será fundamentado nos seguintes aspectos principais:


Abordagem interdisciplinar no diagnóstico e na solução dos problemas de
inundação;



Bacias hidrográficas como unidades de planejamento;



Soluções integradas à paisagem e aos mecanismos de conservação do meio
ambiente;



Soluções economicamente viáveis que apresentem relações benefício/custo
adequadas e prevejam a recuperação dos custos de investimentos;



Excesso de escoamento superficial controlado na fonte, evitando a transferência
para jusante do aumento do escoamento e da poluição urbana;



Redução dos impactos, sobre o sistema de drenagem, provocados por novos
empreendimentos;



Prioridade para: a) Controle da impermeabilização; b) Restrição da ocupação de
áreas de recarga, várzeas e áreas frágeis; c) Implantação de dispositivos de
infiltração ou reservatórios de amortecimento ao invés de obras de aceleração e
afastamento das águas pluviais (canalização);



Incorporação desses princípios na cultura da administração municipal,
principalmente nos setores diretamente responsáveis pelos serviços de águas
pluviais;



Institucionalização desses princípios incorporando-os na legislação municipal, e
vinculando com o Plano Diretor do Município e o Código Ambiental;
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Horizonte de planejamento de 20 anos, correspondente ao ano 2032.

O Plano deverá apresentar soluções em nível de planejamento abrangendo tanto
medidas de controle não-estruturais como estruturais.
As medidas não-estruturais serão constituídas pelas posturas a serem incorporadas
na legislação municipal, e medidas de gestão a serem implantadas na administração
municipal para o aprimoramento do manejo das águas pluviais.
As medidas estruturais, que são as obras destinadas à redução do risco de
inundações, serão apresentadas na forma de anteprojetos de engenharia.
O Plano deverá também propor um Programa Municipal de Drenagem que conterá: o
orçamento estimativo das medidas de controle, a valoração dos benefícios, o cronograma
físico-financeiro, a identificação da origem dos recursos necessários à concretização do
Plano, além de outros elementos essenciais à consistência e à viabilidade do programa.
Destaca-se que as ações propostas no Programa de Desenvolvimento Urbano
sustentável apresentadas neste Relatório de Avaliação Ambiental não visam trabalhar com a
estrutura dos canais de fundo de vale do ponto vista hidrodinâmico, mas sim urbanizar as
áreas (margens) onde ocorreram invasões por populações de baixa renda e onde a
municipalidade já está removendo as famílias para locais seguros, para que a população
residente no entorno se aproprie dos locais como áreas de lazer e descanso e ajude a
prefeitura a fiscalizar e a coibir novas ocupações irregulares, preservando assim os Fundos
de Vale. Desta forma, independem dos estudos a serem gerados pelo Plano de Drenagem
Urbana, pois estão embasadas na política municipal e estadual de preservação ambiental,
principalmente das áreas de Fundos de Vale e APPs. A eficácia das ações se deve
principalmente a seriedade na aplicação das leis municipais de parcelamento de solo, dos
Planos Diretores de diferentes épocas de Londrina, bem como do Plano Local de Habitação
de Interesse Social - PLHIS, como medida preventiva a deslizamentos, enchentes e
catástrofes decorrentes da intensificação das chuvas em curto intervalo de tempo, que
podem ocasionar perdas materiais além do risco de vida da população.
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5.4.2 Plano de Mobilidade e Transporte

5.4.2.1 Justificativa

Em 1988, a Constituição Federal da República incluiu, pela primeira vez na história,
um capítulo específico para a política urbana, que prevê uma série de instrumentos para a
garantia, no âmbito de cada município, do direito à cidade, da defesa da função social da
propriedade e da democratização da gestão urbana. No entanto, o texto constitucional
necessitava de uma legislação complementar de regulamentação desses instrumentos e
como resultado de mais de uma década de negociações, foi aprovada em 2001 a Lei
10.257/2001 - Estatuto da Cidade - que regulamentou os art. 182 e 183 da Constituição
Federal e estabeleceu diretrizes gerais da política urbana. O Estatuto da Cidade garante o
direito às cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao
saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.A inclusão social passa a ser o
foco central de toda ação pública, contemplando também a equiparação de oportunidades
para as pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, criando um novo processo de
construção voltado ao exercício da cidadania para todos.
Elaborar o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade é uma decisão de governo para
integrar as políticas de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de
habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo, além de atender as
exigências da Lei Federal nº 12.587, de 03/01/2012, "que institui as diretrizes básicas da
Política Nacional de Mobilidade Urbana" e dá prazos.
O município também necessita realimentar seu banco de dados e rever sua
estratégia e redefinir a rede de transporte coletivo municipal, a partir dos desejos de
viagens, que contemple a análise de viabilidade de um modal de média capacidade como o
BRT, além da multimodalidade nas principais estações de transferência, estimulando redes
capilares por modo a pé ou bicicletas. A última pesquisa Origem e destino - OD realizada
em Londrina é datada de 1994 e o município vem sofrendo com a estatística crescente de
1,73 pessoas por cada carro na cidade, dados DER-PR de agosto/2011. Há uma migração
crescente do modo de transporte coletivo para o individual e a hipótese mais provável é a
ineficiência do atendimento.
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Ainda, o município conta com um contrato de concessão do sistema que vencerá
daqui a 4 (quatro anos) e tem que se preparar para estruturar um novo modelo e novo
contrato de concessão do sistema.

5.4.2.2 Síntese do Termo de Referência

O Plano será fundamentado nos seguintes aspectos principais:


Pesquisa de Origem e Destino, incluindo: a) Pesquisa de origem e destino domiciliar,
b) Pesquisa de linha de contorno (acessos ao Município) com entrevistas de origem
e destino com condutores de automóveis e contagem de tráfego; c) Pesquisa de
linha de controle (pesquisa realizada em pontos estratégicos da rede para ajuste e
aferição da matriz de origem e destino);



Pesquisa de Transporte Coletivo e Tráfego, incluindo: a) Pesquisa de sobe e desce;
b) Pesquisa de contagem de tráfego; c) Pesquisa de velocidade e retardamento;



Estudo de Reorganização da Rede de Transporte Coletivo (para curto prazo);



Estudos de Plano de Mobilidade, incluindo: a) Estudo de rede viária; b) Estudo
cicloviário; c) Estudo de rede estrutural de transporte coletivo; d) Estudo de novas
tecnologias de transporte coletivo; e) Modelagens e simulações; f)Cenários e
projeções de viagens; g) Políticas e diretrizes públicas.

5.4.3 Implantação do Sistema de Informação Geográfica (SIG) corporativo na
Prefeitura

5.4.3.1 Justificativa:

Segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano do Paraná, alguns
benefícios específicos estão relacionados com a implantação de SIG em municípios
(FERRARI, 1997):


A digitalização da base cadastral fornece aos órgãos municipais uma base única e
adequada para abranger os aspectos urbanos físicos, sociais e econômicos;



Proporciona facilidades para a atualização dos dados;



Facilita o acesso dos usuários às informações que sejam de seu interesse;
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Produção de mapas em papel, com o mesmo nível de atualização e confiabilidade da
base digital, de qualquer área, em qualquer escala e com a combinação desejada de
níveis de informação;



Dados podem ser mais facilmente combinados, possibilitando consultas complexas
de forma rápida. Estas consultas podem respaldar decisões e subsidiar os projetos a
serem desenvolvidos pelas entidades públicas e particulares;



Permite que os dados possam ser rapidamente agregados segundo o critério
espacial;



As tarefas da administração municipal que se baseiam no SIG terão um alto grau de
automatização, resultando em maior rapidez, precisão e confiabilidade dos
procedimentos;



Integra, pelo critério espacial, os dados gerados em cada setor, contribuindo para um
aproveitamento maior dos mesmos. Agiliza o acesso a dados produzidos em outros
órgãos, evitando redundâncias.

5.4.3.2 Síntese do Termo de Referência
A Prefeitura do Município de Londrina tem traçado ao longo dos últimos anos
caminhos favoráveis à implantação de um geoprocessamento Corporativo, a fim de garantir
que as ações desempenhadas no território municipal se integrem e se inter-relacionem com
a participação da comunidade e de diversas secretarias, institutos e demais órgãos da
administração direta e indireta, tais como de Planejamento, Fazenda, Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI,
Obras, Saúde, Educação, Assistência Social, entre outras.
O Município de Londrina entende que a disponibilidade de uma base cartográfica
necessita de ferramentas específicas para um Sistema de Informação Geográfica – SIG e
de metodologias adequadas de trabalho para suportar a implementação e integração do
GEO Corporativo.
A Gestão Municipal resolve inúmeros problemas que dependem de um planejamento
estratégico, e entre os benefícios deste trabalho e sua utilização tem-se resultados advindos
da disponibilidade deste sistema desktop que unido ao sistema web, permitirá o acesso e
manipulação de informações geográficas georreferenciadas, podendo ser citados:
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A integração as ações governamentais, por meio da coordenação do planejamento e
da gestão pública, visando o desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida dos
munícipes;



A atualização e manutenção do cadastro Técnico multifinalitário que auxilia no
reconhecimento do território;



Os subsídios à prática de uma política tributária justa e eficiente em relação à
arrecadação dos atributos próprios, como IPTU;



Projetar o atendimento da infraestrutura (água e esgoto, por exemplo) de forma a
orientar a ocupação do território de forma ordenada, conforme preconiza o plano de
saneamento do município;



Subsídios à fiscalização e regularização da lei de uso e ocupação do solo urbano;



Definição de um conjunto de ações preventivas, de socorros, assistenciais e
recuperativas para estabelecer os procedimentos legais e organizacionais para
operações no município em resposta a vários tipos de desastres ou em situações de
emergência, conforme preconiza a medida provisória federal n° 547 de 11 de outubro
de 2011;



Diagnóstico das áreas mais propensas a determinadas epidemias e promover ações
que evitem a sua propagação de forma a garantir melhorias na prestação de
serviços;



A localização das demandas de Saúde Pública em relação à densidade populacional
e à renda familiar;



Os subsídios para o planejamento e implantação de linhas de transporte públicos
mais eficientes promovendo a melhoria na condição de mobilidade dos cidadãos; e



Os subsídios para o planejamento e implementação de um sistema de matrículas
para as escolas municipais, visando reduzir a distância entre o endereço dos alunos
e a escola.
Para tanto, é necessário um conjunto de infraestrutura de comunicação, hardware,

sistemas e pessoas que envolvam:


Edição da Base Cartográfica em Banco de Dados - Corporativo;
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Ferramentas de Depuração da Base Cartográfica Municipal;



Serviço de desenvolvimento do profissional de cartografia do Município.
Podem-se atingir estes objetivos através da aquisição de uma solução de SIG

orientada as essas necessidades, com dados, softwares, desenvolvimento, treinamentos e
suporte para as melhores práticas na sua utilização.
Desta forma o termo de referência do GEO Corporativo deverá contemplar os
seguintes itens:
a) Atualização e Upgrade das licenças de uso do software da família ArcGIS, dando
continuidade e compatibilidade com a ferramenta já utilizada no município;
b) Fornecimentos de licenças de uso de Software SIG básico desktop e Software SIG
para ambiente de servidor de dados georreferenciados;
c) Treinamentos sobre os softwares envolvidos, considerando os níveis de usuários na
solução: administradores de base de dados, e usuários finais;
d) Serviços de suporte a implantação do SIG para instalação e configuração dos
softwares, análise de requisitos, modelagem de geodatabase, design de mapas,
Infra-estrutura e dimensionamento de hardware, design/revisão da solução ArcGIS,
Tuning de GeoDatabase e operação assistida;
e) Suporte Técnico remoto sobre os softwares fornecidos.

Os técnicos da administração municipal deverão ter uma efetiva participação na
execução das atividades, atuando como atores do processo e se qualificando para
manuseio de equipamentos e aplicativos desenvolvidos para apoiar a gestão cadastral.
Dever-se-á criar uma nova cultura de gestão da informação, o que agilizará o processo de
tomada de decisão, tendo como referência a utilização de um Cadastro Técnico
Multifinalitário (CTM).

5.4.4 Implantação do Sistema de Gestão e Gerenciamento de Arquivo Público
no Município

5.4.4.1 Justificativa
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As melhorias nas condições de Gestão Documental resultam não só na eficácia
administrativa, mas também constitui uma política pública indispensável para implantar e
integrar entre si a modernização administrativa, a transparência das ações governamentais
e o respeito aos direitos dos cidadãos.

Recentemente promulgada, a Lei 12.527 de 18.112011, que dispõe sobre os
procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com
o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do §
3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, vem de encontro ao que objetiva
a administração municipal. Desde 2009 já se encontrava a disposição dos interessados, na
página oficial do município, link Portal da Transparência, informações sobre quantidade de
cargos comissionados e seus salários mensais, bem como despesas com viagens do
prefeito. Em 2012 foi adicionada a página, a escala de médicos dos serviços 16 e 24 horas
da Prefeitura Municipal de Londrina.
Para acessar página:
http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1180&Itemid
=1165

Em junho de 2012, para se adequar ao que determina a Lei 12.527, foi
disponibilizado na página oficial do município de Londrina, link Acesso a Informação,
informações de interesse coletivo e/ou geral (citados abaixo), com o objetivo de facilitar
esse tipo de acesso ao cidadão, podendo ser acessado pela página:
http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15550&Itemi
d=1629
Perguntas e Respostas sobre a Lei de Acesso à Informação
Organograma
Endereços e telefones das unidades e horários de atendimento
Repasses ou Transferências
Posição das Obras em Andamento
Despesas
Licitações
o
Licitações em andamento
o
Licitações concluídas
Contratos
o
Contratos
o
Contratos on-line (todas entidades)
Convênios
Outras Informações (planejamento, acompanhamento on-line execução orçamentária,
prestações de contas, despesas publicidade, planilha tarifa transporte coletivo)
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Solicitação e Consulta de pedido de informação de acordo com Lei de Acesso a informação
o
Protocolo/Processo on-line de pedido de informação e serviços municipais
o
Consulta de Protocolo/Processo de andamento de pedido de informação e serviços
municipais
Gastos com Pessoal
o
Quadro de Pessoal: Administração Direta, Autarquica e Fundacional

Quadro de Cargos Comissionados

Quadro de Cargos Efetivos

Relação de Servidores Comissionados

Relação de Servidores Efetivos

Relação de Servidores Inativos
o
Quadro de Despesas de Pessoal: Administração Direta, Autarquica e
Fundacional

Relação dos Pagamentos dos Servidores Comissionados

Relação dos Pagamentos dos Servidores Efetivos

Relação dos Pagamentos dos Servidores Inativos

Um sistema eficiente e espaço adequado de armazenamento garante, além da
melhor organização e acondicionamento dos documentos, também redução de custos de
busca implícitos em um espaço com condições de armazenamento inadequados.

Partindo do princípio que os documentos que uma prefeitura recebe, produz e
guarda em seu poder não são somente papéis velhos para se jogar em qualquer canto. Vaz
(1994), atribui à documentação municipal três dimensões importantes que são:
a)

Patrimônio público – os documentos são patrimônio público, tanto no sentido

administrativo como do ponto de vista cultural;
b)

Elemento de constituição e exercício da cidadania – se a guarda e conservação

dos documentos impede que se tenha acesso ao seu conteúdo, ela provavelmente estará
privando os cidadãos do direito à informação;
c)

Base de preservação da memória da sociedade – os documentos devem ser

conservados e organizados de forma que sejam um espaço para a pesquisa histórica. Isto
significa não só criar condições para que os pesquisadores realizem suas pesquisas, mas
para que a sociedade possa constituir e reforçar sua identidade cultural.

Dentro dessa perspectiva, salienta-se a importância de ações governamentais que
visem melhorias nas condições de guarda e gestão documental, possibilitando maior
credibilidade na administração, uma consciência de preservação do bem público e o acesso
à informação pelo cidadão.
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A legislação brasileira é clara sobre a responsabilidade e dever dos Municípios
quanto à proteção, guarda, preservação e gestão de documentos públicos na esfera de sua
competência.

Além disso, atualmente o município de Londrina possui um alto custo com
armazenamento de documentos nos órgãos da Prefeitura, chegando-se aos seguintes
resultados:

O edifício do Centro Administrativo municipal possui uma área de aproximadamente
11.000 m². Desta metragem, cerca de 10% é destinada a arquivos correntes, intermediários
e permanentes onde os documentos estão armazenados sem critério de guarda,
comprometendo sua conservação e dificultando sua localização, sendo necessário uma
melhor destinação e conseqüentemente um melhor cuidado com esta documentação.

Outro ponto relevante é que para locação encontramos inúmeras dificuldades em
encontrar imóveis que atendam as necessidades do Arquivo e que estejam de acordo com
as normas determinadas pelo Conselho Nacional de Arquivo – CONARQ.

Objetivo geral
Modernizar o processo guarda e busca da documentação visando maior rapidez no
acesso as informações e agilidade na tomada de decisão dos gestores, melhorando o
atendimento ao público interno e externo.
Objetivos Específicos
Melhorar o acondicionamento da documentação produzida pela Prefeitura;
Proporcionar a implantação da gestão documental no município;
Racionalizar e reduzir os custos operacionais e de arquivamento da
documentação arquivístico pública;
Garantir economia, eficiência, eficácia e transparência da ação administrativa;
Agilizar o acesso aos documentos e informações, proporcionando melhor
atendimento aos munícipes;
Proteger, conservar, garantir o acesso e divulgar o patrimônio histórico
documental do Município de Londrina, fonte de pesquisa e de conhecimento;
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Suprir o Município de todas as informações necessárias ao processo de
análise na tomada de decisão.

5.4.5 Fortalecimento da Tecnologia da Informação da Prefeitura de Londrina Melhorias do Data Center/Integração de Sistemas
5.4.5.1 – Justificativa

A infraestrutura de TI da Prefeitura de Londrina, além de atender aos mais de
500.000 habitantes da cidade, também reflete nos municípios que compõem a região
metropolitana e em mais aproximadamente outros 20 municípios do Estado, usuários do
sistema informatizado de saúde.

A Prefeitura de Londrina possui uma rede de informática composta por mais de 250
locais distintos e 4.000 microcomputadores na qual rodam vários sistemas e serviços de
informática que impactam diretamente a vida do cidadão.

A Prefeitura de Londrina precisa aumentar a capacidade de armazenamento e
redundância do seu Data Center, que é o coração da infraestrutura de informática da PML,
para suprir a demanda dos serviços de TI, cada vez em maior número e exigindo
disponibilidade ininterrupta. Essa estrutura é de mais de dez anos atrás e é composta por
alguns equipamentos obsoletos que precisam ser substituídos para não inviabilizar o
crescimento do uso da Tecnologia da Informação na Prefeitura.

As mudanças tecnológicas ocorridas nas últimas décadas têm levado as
organizações, públicas e privadas, a novos paradigmas de gestão, com a finalidade de
aperfeiçoar o seu desempenho, alcançar resultados e cumprir com a sua missão
institucional de bem atender os seus clientes. A responsabilidade, complexidade e
abrangência dos serviços de TI exigem a definição de estratégias e um forte planejamento
organizacional, derivado dos planos governamentais, com suporte de conhecimento
especializado e de informações oportunas. A crescente necessidade de informação e os
recursos cada vez maiores, mais variados e mais baratos da tecnologia da informação e
comunicação (TIC) transformaram a TI de um centro que processava transações batch, para
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uma unidade viabilizadora e, muitas vezes, indutora da estratégia organizacional. Essa
abrangência deu à TI uma nova posição no contexto organizacional, tornando-a
inexoravelmente necessária à sobrevivência das organizações num mundo de mudanças
aceleradas. Contudo, ela precisa estar em condições de cumprir esse papel, sob pena de
prejudicar os objetivos da organização.

Este projeto trata da aquisição de hardware, licenciamento de software e treinamento
para melhorias do Data Center e da aquisição de software, serviço especializado de
consultoria e desenvolvimento de sistemas com treinamento e transferência de tecnologia,
necessários à integração dos sistemas de informática da PML.
Objetivo Geral

Melhorar a capacidade de armazenamento e segurança do Data Center e integrar as
bases de dados dos sistemas da Prefeitura de Londrina.
Objetivos Específicos

Aumentar a capacidade de armazenamento de dados do Data Center da PML
dos atuais 4 terabytes para no mínimo 50 terabytes e com capacidade de
crescimento;
Otimizar a rede interna do prédio da PML, onde funcionam mais de 500 micros,
ligando os concentradores de cabeamento por fibra óptica;
Garantir a segurança da informação através da aquisição e instalação de dois
storages, sendo um redundante em local distinto do atual data Center;
Desenvolver um Sistema Integrador (Sintegra) que conecte todas as bases de
dados dos sistemas de informática da Prefeitura de Londrina e execute: Acesso
padronizado e autenticado aos sistemas; Ferramenta para higienização das
bases de dados originais (identificação e limpeza); Redesenvolvimento e
incorporação no próprio sistema integrador de algumas funcionalidades
disponíveis em sistemas ou controles independentes e desativação desses
sistemas ou controles independentes; Business Intelligence (BI);
Capacitar as equipes da Diretoria de Tecnologia da Informação – PML.
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Resultados Esperados

Além dos aspectos mais gerais, citados no tópico cenário desejado, pode-se
afirmar que os maiores dividendos deste projeto ficam por conta do maior e melhor controle
da qualidade dos serviços públicos municipais, aumento da produtividade, melhoria do
atendimento ao cidadão, agilidade e modernidade, facilidade no intercâmbio e integração de
informações e redução de custos. A comprovação disso pode ser notada através de alguns
benefícios pontuais listados a seguir:

Possibilidade real de aumento da arrecadação em função da
identificação do contribuinte e da sua situação (pessoa física ou jurídica) em
qualquer um dos sistemas da Prefeitura de Londrina;
Melhor gerenciamento dos serviços prestados pelo município e
condição favorecida para a identificação de situações-problema e correção mais
rápida;
Transparência;
Desburocratização e maior agilidade;
Emissão de Certidão Negativa Conjunta (Nome) sistematizada;
Emissão de Certidão Negativa Conjunta (Internet);
Emissão de Certidão Positiva Conjunta (Nome) sistematizada;
Unificação dos créditos tributários para elaboração da ação de
execução fiscal;
Redução do número de execuções fiscais;
Redução de custas judiciais.
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6. PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROGRAMA
A população atua diretamente nas intervenções previstas no Programa através da
participação popular em conselhos municipais, entidades de classe, associações de
moradores,

sociedade

civil

organizada,

universidades

em

reuniões

de

trabalho,

conferências, oficinas e audiências públicas, nessas reuniões, oficinas, conferências e
audiências públicas a população decide as prioridades de investimentos em obras e
serviços a serem realizados a cada ano.
A participação popular ativa é um processo de onde a sociedade pode opinar sugerir
na gestão da cidade, baseado na ampliação da transparência e do controle sobre a
arrecadação e aplicação dos recursos públicos. Contou também com técnicos de todos os
setores e órgãos da administração municipal coordenados pela equipe técnica do Instituto
de Pesquisa e Planejamento de Londrina – IPPUL.
O Relatório de Avaliação Ambiental considera que os projetos do Programa são
projetos previamente referendados pela população. Os componentes do Programa, assim
como os seus projetos, estão em plena conformidade com as políticas públicas; bem como
com os planos e programas setoriais que as concretizam.
Estes últimos foram discutidos com a comunidade durante a revisão do Plano Diretor
Participativo do Município de Londrina. A Lei Geral do Plano Diretor foi aprovada em
24/12/2008, Lei nº 10.637/2008) e que substituiu o a Lei nº 7482/1998 e foi intensamente
discutido com a efetiva participação da população.
O processo de revisão e atualização do Plano Diretor atendeu aos preceitos da
Constituição Federal e do Estatuto das Cidades. O processo possibilitou a permanente
participação democrática com vistas ao exercício de cidadania. O mesmo ocorreu com as
exigências de órgãos envolvidos, como o Ministério das Cidades. As proposições que o
integram

foram

elaboradas

com

a

participação

da

população

e

confirmadas

democraticamente com a realização das Conferências Municipais do Plano Diretor:
Audiências Públicas, Oficinas de Sensibilização, Fóruns de Participação popular, Cursos de
Capacitação, Grupos de Trabalhos, Pré-Conferências Regionais e Conferências Municipais
que consolidaram as propostas dos Grupos e Plenária Final.
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A principal Conferência Municipal do Plano Diretor, após as várias etapas
preparatórias foi realizada nos dias 05, 06 e 07 de Maio de 2006, o evento reuniu 207
delegados participantes, além de convidados e observadores, para definir as propostas do
projeto da lei geral, que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores em 2008.
A segunda etapa foi composta pelos mesmos tipos de grupos de trabalhos para
elaboração do Código Ambiental e da Lei do Patrimônio Histórico e Cultura (aprovada em 19
de abril de 2011, Lei 11.188, de) e revisarão das Leis e Códigos (do Parcelamento do Solo,
do Sistema Viário, do Perímetro e Expansão Urbana, do Uso e Ocupação do Solo, Código
de Obras e Código de Posturas) que complementam a Lei Geral e estão em processo de
aprovação na Câmara Municipal de Londrina.
Além da participação da comunidade na elaboração da revisão do Plano Diretor de
1998, a aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade é algo novo para nossa
comunidade, em que a relação dos negócios imobiliários passa por componente regulador
da especulação imobiliária, onde os vazios urbanos serão edificados, a proteção ambiental,
histórica e cultural terá amparo e os investimentos públicos serão recuperados para novas
aplicações em infra-estrutura e no desenvolvimento do município.
A metodologia aplicada na revisão do plano de 1998, constituída da participação
comunitária, diagnóstico técnico e das proposições estabelecidas no plano diretor de 1998,
foram às fases de conhecimento da realidade, do desejado e do futuro, finalizando com as
propostas dos projetos de leis. A lei do plano diretor onde, contém todas as políticas a
serem desenvolvidas pelo município, direciona a cidade no rumo traçado pela comunidade,
buscando a função social e a sustentabilidade. Nas leis normativas onde, busca a
regulamentação da cidade na tradução das políticas definidas na lei do plano diretor com a
inclusão de parâmetros técnicos e medidas necessárias para a construção e utilização do
espaço público.
Abaixo pode-se observar o quadro da Participação no processo de revisão e
elaboração do Plano Diretor Participativo do Município de Londrina.
6.1 Síntese da participação popular no programa
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Número de
reuniões,
audiências
públicas etc.

Datas e locais

Número de
Participantes

01 – 1ª Audiência
Pública

04 de Julho - Câmara
Municipal de Londrina 1ª
Audiência Pública - 1ª Fase
– Julho a Outubro/2005

340 pessoas

03 – Reuniões
Técnicas

10 pessoas

04 – Reuniões
Comunitárias

25, 27 e 29 de Julho de
2005
Auditório
da
Secretaria
Municipal
do
1
Ambiente – SEMA
09, 11 e 12 de agosto e 05
de setembro de 2005 Região Norte
16, 17, 19 e 23 de agosto de
2005 – Região Oeste

03 – Reuniões
Comunitárias
03 – Reuniões
Comunitárias
08 – Reuniões
Comunitárias

04 – Reuniões
Comunitárias

Temas discutidos

Mobilização
Interna
da
Prefeitura; da Sociedade Civil
Organizada e População em
Geral para Revisão do Plano
Diretor Participativo do Município
de Londrina - PDPML
1º Momento: Equipe do Núcleo
de Participação Popular

61 pessoas

2º Momento: Leitura Comunitária
– Fase de Sensibilização

106 pessoas

2º Momento: Leitura Comunitária
– Fase de Sensibilização

24, 30 e 31 de agosto de
2005 – Região Leste
06, 12 e 20 de setembro
2005 – Região Sul

35 pessoas

2º Momento: Leitura Comunitária
– Fase de Sensibilização
2º Momento: Leitura Comunitária
– Fase de Sensibilização

156 pessoas

2º Momento: Leitura Comunitária
– Fase de Sensibilização

01 – Curso de 20
horas
01
Reunião
Comunitária
13 Fóruns de
Participação
Popular
1- 2ª Audiência
Pública
08
PréConferências
1- 1ª Conferência
para a Revisão do
PDPML

22, 23, 26, 27, 28 e 30 de
setembro e 03, 04 de
outubro de 2005 – Zona
Rural
17 a 31 outubro de 2005 –
APP Sindicato
10 de outubro – Região
Central
06 a 26 de novembro de
2005 – todas as regiões do
município de Londrina
03/12/2005
–
Câmara
Municipal de Londrina
04/03/06 à 02/04/06 Regiões do Município
Auditório da Universidade
Pitágoras – 05, 06 e 07 de
Maio de 2006

40 pessoas

2ª Fase da Participação Popular

18 pessoas

85 pessoas

2º Momento: Leitura Comunitária
– Fase de Sensibilização
3ª Fase: Novembro – Dezembro
Fóruns de Participação Popular
4ª fase da mobilização popular

433 pessoas

Pré Conferências Regionais

207 pessoas

1- 2ª Conferência
para Revisão do
PDPML

Auditório da Universidade
Pitágoras – 31 de Maio de
2007

152 pessoas

1ª Conferência para Aprovação
das propostas de revisão do
Plano Diretor Participativo do
Município de Londrina – PDPML.
2ª Conferência para Aprovação
das propostas de revisão do
Plano Diretor Participativo do
Município de Londrina – PDPML.

29 pessoas

266 pessoas
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A Lei Geral do Plano Diretor Participativo do Município de Londrina foi aprovado no dia 24 de
Dezembro de 2008 – Lei nº 10.637/2008
18reuniões
Ordinárias
do
Conselho Municipal
de Habitação; 1
reunião
Extraordinária

O Conselho se reúne na
COHAB-LD 1 vez por mês,
sendo a primeira reunião
no dia 26/05/2010 e última
no dia 10/10/2010;

Em média 30 Temas sobre o programa de
pessoas
habitação no município de
participam das Londrina.
reuniões

A Reunião Extraordinária
foi
realizada
em
26/11/2010.
03reuniões
Em média 30 Programa Local de Habitação de
Específicas
para COHAB-LD
pessoas
Interesse Social no município de
Discussões
do
participam das Londrina.
Plano Local de
reuniões
Habitação
de
Interesse Social –
PLHIS.
03- Reuniões
Sede do IPPUL – outubro e Em média 25 Minuta da Lei de Preservação do
novembro de 2009
pessoas
Patrimônio Histórico e Cultural

01- Conferência

Câmara
Municipal
de 176 pessoas
Londrina em 30/01/2010

16- reuniões

Sede do IPPUL iniciou-se Em média 25 Minuta do Código Ambiental
no 03/09/2009 e terminou pessoas
em 22/03/2010

01- Conferência

Câmara
Municipal
Londrina
em
17
18/04/2010

25técnicas

de 86 pessoas
e

Minuta da Lei de Preservação do
Patrimônio Histórico e Cultural

Minuta do Código Ambiental

Reuniões Sede do IPPUL iniciou-se Em média 25 Minuta da Lei do Sistema Viário
em
03/09/2009
à pessoas
20/05/2010

02- Oficinas

Sede do IPPUL, em 26 e Em média 25 Minuta da Lei do Sistema Viário
27/05/2010
pessoas

01- Conferência

Câmara
Municipal
Londrina
em
25
26/06/2010

de 158 pessoas
e

Minuta da Lei do Sistema Viário
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Desde sua concepção, além das discussões com comunidade foram realizadas
diversas reuniões internas com equipe técnica responsável pelos componentes do
Programa para atender demandas levantadas pela comunidade,
Além desses canais de Participação Popular a Administração Municipal possui o N.Com
que exerce importante papel de comunicação com a mídia e a comunidade através da
constante veiculação das atividades diárias que estão sendo desenvolvidas pela
Administração.
No site Oficial do Município está disponível o link Fale com Prefeito, canal de
comunicação com a população de Londrina, onde o munícipe pode se dirigir ao chefe do
executivo para reinvidicar, reclamar, sugerir e elogiar as ações que estão sendo
desenvolvidas ou que quer que seja implantada em sua região.
No site Oficial também sempre há disponível enquetes de avaliações das ações
proposta pelo Governo.
Destacamos também o Programa Prefeitura nos Bairros, atendimento realizado
semanalmente das 06 às 12 horas, com participação do Prefeito e equipe de secretariado
para atendimento a população e encaminhamento das demandas.
A 1ª apresentação pública ocorreu no dia 29/02/2012, das 19h30 às 22h, no Auditório
do SERCOMTEL, localizado à Rua Fernão de Magalhães, 383 – Bairro Cervejaria e contou
com a participação de 127 pessoas de diferentes segmentos: instituições de ensino
superior, associação de moradores, secretariado municipal, Câmara Municipal, Segurança
Pública, órgãos Estaduais, organizações não-governamentais, servidores municipais da
Administração Direta e Indireta e comunidade em geral.
O Relatório de Avaliação Ambiental – RAA foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL com a colaboração das Secretarias Municipais
do Ambiente, Cultura e Obras e da Companhia Municipal de Habitação de Londrina –
COHAB e de acordo com as diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID
para o processo de divulgação e consulta ao público.
O RAA e seus Anexos, na íntegra, estão à disposição para consulta e download na
página oficial do Município, no link:
http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14454&Itemi
d=1567
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As apresentações públicas tiveram como objetivo divulgar o Programa e esclarecer os
impactos ambientais e sócio-econômicos, assim como os critérios, procedimentos e ações
institucionais visando sua sustentabilidade sócio-ambiental. Através do RAA foi realizada
uma análise pró-ativa do Programa, definindo medidas para a prevenção, correção,
mitigação ou compensação dos impactos ambientais diversos e a maximização dos
impactos positivos que sejam conseqüência das obras e ações financiadas.
Ao final da apresentação foram oportunizadas manifestações e comentários por parte
dos presentes.
Em seguida a esta apresentação pública, foram realizadas outras duas, sendo a 2ª
Reunião realizada no dia 19/03/2012 na Sala de Reuniões no IPPUL – Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano de Londrina, à Avenida Duque de Caxias, 635, Londrina – Paraná,
às 15h, dirigida ao Ministério Público – Promotoria do Meio Ambiente e Chefe do Escritório
Regional do IAP em Londrina. Estiveram presentes a Promotora do Meio Ambiente, Sra.
Solange Vicentin, o Chefe Regional do IAP, Sr. Andrew Pinheiro Neto, além de
representantes da Secretaria Municipal do Ambiente, Instituto de Desenvolvimento de
Londrina - CODEL e da Câmara Municipal de Londrina (vereador Jairo Tamura).
A 3ª apresentação pública do Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável de
Londrina foi realizada no dia 29/05/2012, às 15h30, à convite da Câmara Municipal de
Londrina, em sua Sala de Sessões, à Rua Governador Parigot de Souza, 145.
Além da Comunidade em geral, presente na plenária da Câmara, estiveram presentes os
seguintes vereadores:


Amauri Cardoso



Antenor Ribeiro



Eloir Valença



Gerson Araújo



Ivo de Bassi



Jacks Dias



Jairo Tamura



Joel Garcia



José Roque Neto



Lenir de Assis



Marcelo Belinati



Roberto



Roberto Fú
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Roberto Kanashiro



Rodrigo Gouvêa



Rony Alves



Sandra Graça



Sebastião



Tito Valle
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7. ESTABELECIMENTO DE PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS OPERACIONAIS
NO PROGRAMA
A viabilidade ambiental dos empreendimentos individuais (projetos) do Programa
depende do estabelecimento de procedimentos ambientais operacionais, onde as medidas e
os cuidados ambientais expostos no RAA deverão atuar como efetivos procedimentos
ambientais operacionais no Programa e consideram-se quatro aspectos:
(i)

Inserção da variável ambiental no “ciclo de vida” dos projetos do Programa;

(ii) Respeito às exigências da legislação ambiental aplicável aos projetos do
Programa (Licenciamento Ambiental);
(iii) Estabelecimento de Critérios de Elegibilidade Ambiental do Programa (CEA);
(iv) Avaliação da capacidade institucional ambiental municipal.
7.1 Inserção da variável ambiental no ciclo de vida dos empreendimentos
A inserção da variável ambiental será considerada em todas as fases do ciclo de vida
dos empreendimentos incluídos no Programa: concepção/planejamento, projeto, obras e
operação. Esta inserção inclui atividades e responsabilidades, tanto dos proponentes dos
projetos quanto do órgão responsável pelo cumprimento dos procedimentos ambientais,
como o Grupo Gestor do Programa, vide organograma abaixo, composta pelo (1 ) Conselho
Deliberativo, sendo este presidido pelo Chefe do Executivo e tendo como demais membros
os titulares das pastas, e a (2) Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP, composta
por coordenação geral, e tendo como unidades subordinadas a esta: a) sub-coordenação
gestão financeira, b) sub-coordenação gestão de aquisições e contratos c) e subcoordenação técnica dos componentes.
Os servidores que compõe o grupo (2) serão preferencialmente de carreira e deverão
estar à disposição em tempo integral nos casos que for possível tempo parcial.
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Organograma do Grupo Gestor

Tempo Parcial

Tempo Integral
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A Figura a seguir apresenta a proposta de fluxograma para a inserção da variável
ambiental no ciclo de vida dos empreendimentos do Programa. A observação do fluxograma
permite dimensionar as tarefas a serem desempenhadas pelos responsáveis da questão
ambiental no Programa.
Fluxograma de inserção ambiental no ciclo de vida de empreendimentos
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Dentre as obras previstas no programa, que necessitam de licenciamento ambiental
junto ao IAP, foi solicitado previamente o parecer ambiental junto a SEMA1, Órgão Municipal
responsável pela fiscalização. De posse do parecer técnico expedido pelo órgão municipal,
foi solicitado o licenciamento ambiental das obras do Programa junto ao Instituto Ambiental
do Paraná – IAP.
No quadro síntese (página 124) encontra-se as obras discriminadas por componente,
o tipo de licenciamento ambiental exigido e o status atual de andamento do instrumento de
licenciamento ambiental cada obra.

O fluxograma considera um licenciamento ambiental levando-se em conta a
necessidade de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), Licença de Operação (LO),
Autorização Ambiental (AA), Licença Ambiental Simplificada (LAS), Dispensa do
Licenciamento Ambiental Estadual (DLAE) e a elaboração de Plano Básico Ambiental
(PBA), porque é preciso considerar a situação de licenciamentos mais complexos.
Em situações previstas na Resolução 051/2009 – SEMA2 (anexo 47), cabe a
solicitação de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual - DLAE junto ao IAP.
Por não se tratarem, em princípio, de licenciamentos complexos, este fato reduz em
muito a quantidade de tarefas, no entanto, as atividades de verificação da inserção
ambiental em projetos executivos de engenharia e em licitações de obras, deverão ser bem
acompanhada pela Unidade de Gerenciamento do Programa – Sub-Coordenação Técnica
dos Componentes - Gestão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Gestão de
Acompanhamento e Fiscalização Ambiental, responsável pelas atividades de supervisão e
fiscalização das obras no Programa, bem como pelos empresas a contratadas para a
execução das Obras.
A supervisão e fiscalização ambiental deverão garantir a verificação da correta
implantação:
a) Das especificações ambientais inseridas no projeto executivo;
b) Dos critérios de elegibilidade ambiental – CEA – do Programa (gerais e específicos
para o tipo de empreendimento considerado);
c) Das prescrições e condicionantes advindas da análise do órgão ambiental
licenciador.
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O monitoramento deverá ser realizado a partir de indicadores relativos aos
resultados ambientais alcançados pelos empreendimentos (manutenção da qualidade
ambiental da obra) como, também, do desempenho da gestão ambiental no Programa.
Neste aspecto, é preciso acrescentar que será necessária a elaboração de relatórios
periódicos ao BID, para isso é preciso uma gestão eficaz da documentação e registros de
caráter ambiental no Programa.
A Secretaria Municipal do Ambiente – SEMA1 designou um técnico para apoiar e
supervisionar o desenvolvimento ambiental do Programa, estando de acordo com a
coordenação do Programa visando a sua efetiva participação junto ao Conselho Deliberativo
e a Unidade de Gerenciamento do Programa – Sub-Coordenação Técnica dos
Componentes - Gestão de Acompanhamento e Fiscalização Ambiental.
7.2 Atividades e Responsabilidades

Quadro Síntese de Atividades Ambientais e Responsabilidades
ATIVIDADES
Integrar
ÇÃO

CONCEP

FASE

a

RESPONSABILIDADE

OBSERVAÇÕES

variável

ambiental na concepção do

UGP e SEMA1.

Programa.
O
Inserir

os

PROJETO

UGP e SEMA1.

nos projetos

AMBIENTAL

os

ambiental,
específicos,

gerais

e

para

os

projetos do
Programa.
O RAA apresenta a

Requerer o licenciamento
LICENCA

define

critérios de elegibilidade

critérios

ambientais de elegibilidade

RAA

ambiental das obras junto
ao

órgão

competente (IAP).

ambiental

síntese
1

UGP e SEMA .

do

licenciamento ambiental
para

projetos

no

programa.
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O

LICITAÇÃO DE OBRAS

Incluir

nos

Termos

de

Licitação

os

Referências e
Editais

de

Critérios

de

Elegibilidade

órgão

ambiental

licenciador

prescreve

condições

para

a

validade das licenças
1

UGP e SEMA .

Ambientais e as prescrições
advindas do Licenciamento.

ambientais,

que

deverão

ser

consideradas

nos

documentos

de

licitação.
Inserção de cuidados e
medidas ambientas nas
UGP e SEMA1.

Supervisão Ambiental

fichas/relatórios
supervisão,
sob

de

de

obras

orientação

da

SEMA1.
do

componente ambiental
UGP e SEMA1.

Fiscalização Ambiental

nos procedimentos de
fiscalização de obras
sob

orientação

da

1

SEMA .
Apoio

às

Ações

de

Educação Sócio Ambiental.

UGP e SEMA1.

Ações

previstas

nos

projetos do Programa.
Recebimento da obra,

Verificação

final

da

implantação de dispositivos
de interesse ambiental nas
OBRAS

RECEBIMENTO DE

EXECUÇÃO DE OBRAS

Inserção

com a verificação das
UGP e SEMA1.

obras

medidas

e

ambientais

cuidados
previstas

nos projetos e editais
de licitação.

OPERAÇÃO

Obtenção da licença de
operação

(LO)

do

UGP SEMA1.

empreendimento.
Elaboração
documentação/registro

e
de

1

UGP e SEMA .

A

SEMA1

verificar

deverá
e
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ocorrências,
outros

informes

e

documentos

eventualmente

de

auxiliar

na atividade.

caráter ambiental previstos
no

contrato

de

financiamento do BID.
Verificação periódica do
funcionamento
UGP e SEMA1.

Monitoramento Ambiental

de

dispositivos, medidas e
cuidados

ambientais

implantados

nos

empreendimentos.
Apoio

às

Ações

de

Elaboração

para

a

atividades

UGP SEMA1.

continuadas

previstas nos projetos
do Programa.

de

procedimentos
AMBIENTAIS

PROCEDIMENTOS

MANUAL

DE

Educação Sócio Ambiental.

Ações

e

rotinas

execução
ambientais

das
ao

UGP e SEMA1.

longo do ciclo de vida do
empreendimento.

7.3 Licenciamento ambiental dos empreendimentos

a) Procedimentos e órgãos competentes

Os licenciamentos ambientais emitidos no Paraná são de responsabilidade do
Instituto Ambiental do Paraná – IAP, que é o órgão estadual do meio ambiente, vinculado a
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Com exceção de Curitiba, todo o resto do
Estado necessita do IAP para o licenciamento.
Existem algumas modalidades de licenciamento em que as ações constantes neste
Programa necessitarão de algum tipo de licenciamento, que são:
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Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual – DLAE  Concedida para os
empreendimentos cujo licenciamento ambiental não compete ao órgão ambiental
estadual, conforme os critérios estabelecidos em resoluções específicas;



Autorização Ambiental – AA  Aprova a localização e autoriza a instalação,
operação e/ou implementação de atividade que possa acarretar alterações ao meio
ambiente, por curto e certo espaço de tempo, de caráter temporário ou a execução
de obras que não caracterizem instalações permanentes, de acordo com as
especificações constantes dos requerimentos, cadastros, planos, programas e/ou
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais
condicionantes determinadas pelo IAP;



Licença Ambiental Simplificada – LAS  Aprova a localização e a concepção do
empreendimento, atividade ou obra de pequeno porte e/ou que possua baixo
potencial poluidor/degradador, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os
requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem como autoriza sua
instalação e operação de acordo com as especificações constantes dos
requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as medidas de
controle ambiental e demais condicionantes determinadas pelo IAP;



Licença Prévia – LP  Concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;



Licença de Instalação – LI  Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade
de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicionantes, da
qual constituem motivos determinantes;



Licença de Operação – LO  Autoriza a operação da atividade ou empreendimento,
após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores,
com as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados para a
operação.

b) Órgão ambiental estadual

O Instituto Ambiental do Paraná - IAP, entidade autárquica, foi instituído em 1992,
através da Lei Estadual no 10.066, de 27 de julho com a criação da Secretaria Secretaria do
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Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Possui como missão “Proteger, preservar, conservar,
controlar e recuperar o patrimônio ambiental, buscando melhor qualidade de vida e o
desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade.”
c) Órgão ambiental municipal

A Secretaria Municipal do Ambiente – SEMA1 expede o Parecer Técnico Ambiental
para obtenção de alguns alvarás de licença, de acordo com o Decreto Municipal nº 1155 de
18 de Novembro de 2010.
Para obtenção de Licenciamento Ambiental junto ao IAP – Instituto Ambiental do
Paraná, de acordo com as Resoluções nº 065/2008 e nº 070/2009 do Conselho Estadual do
Meio Ambiente, o único documento necessário expedido pela Prefeitura é a “Certidão do
Município Quanto ao Uso e Ocupação do Solo”. Tal certidão é expedida pelo Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL.
O procedimentos para obter o Parecer Ambiental da SEMA1 para fins de alvará de
licença para funcionamento consiste no preenchimento do Memorial Descritivo, que está
disponível no site da Prefeitura Municipal de Londrina.
O Memorial Descritivo é um documento contendo as seguintes informações:
identificação do requerente, características do empreendimento, água utilizada (origem,
consumo e despejo), equipamentos utilizados, matéria-prima e insumos, produtos e
subprodutos, resíduos sólidos, resíduos líquidos e resíduos gasosos, poluição sonora,
croqui de localização (rede hidrográfica e ocupações nas áreas vizinhas). Este memorial
serve de subsídio para a vistoria “in loco” e também para a emissão do parecer técnico
ambiental.
A SEMA1 tem um prazo 30 (trinta) dias para a emissão do parecer técnico ambiental,
após a documentação exigida estar correta.
A fiscalização ambiental das ações deste programa poderá ser realizada pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, pelo
IAP e pela própria SEMA1, por meio do seu setor de fiscalização.
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7.4 Experiência do Município em Licenciamento Ambiental de Obras

A tabela abaixo apresenta obras que foram licenciadas pela Prefeitura do Município
de Londrina (PML) junto ao órgão ambiental estadual IAP (Instituto Ambiental do Paraná).

Tabela sobre as licenças e/ou autorizações solicitadas pela PML ao IAP.
LOCAL

OBJETO

LICENÇA AMBIENTAL

Jardim Neman Sayhum

Pavimentação asfáltica

DLAE n. 113

Jardim Sabará

Drenagem e pavimentação asfáltica

AA n. 24284

Diversas ruas e avenidas do

AA n. 20873

município

Recapeamento asfáltico

Parque Arthur Thomas

Revitalização

do

Parque

Arthur

AA n. 19991

Thomas
Jardim Rosicler- Rua Primo

Viaduto sobre linha férrea

LI n. 6353

Av. Jockey Club

Viaduto BR 369

AA n. 22244

Patrimônio Heimtal

Adequação de dissipador córrego

AA n. 22955

Campana

Moser
Vila Brasil

Reforma e ampliação da UBS

DLAE n. 112

Jardim União da Vitória II

Reforma e ampliação da UBS

DLAE n. 111

Estrada dos Pioneiros

Pavimentação Asfáltica – acesso

AA n. 25834

UTFPR
Rotatória

do

loteamento

Alphaville à rua Akira Yoshii

Pavimentação asfáltica e duplicação
da

rodovia

Mábio

AA n. 27549

Gonçalves

Palhano
Jd. Nova Londrina – Av.

Travessia sob ferrovia

LI n. 6354

Construção de Centro de Referência

DLAE n. 41

Clarisse de Lima Castro
Conj.

Habitacional

Maria

Cecília – Rua Eugênio da

da Assistência Social – CRAS B

Silva
Conj.

Habitacional

José

Giordano

Construção de Centro de Referência
da

Assistência

Social

–

DLAE n. 42

CRAS

NORTE A
Parque das Águias – Rua

Construção de Centro de Referência

DLAE n. 48
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Hermelindo Leão e Jacuí

da

Assistência

Social

–

CRAS

CENTRO A
Av. Rio de Janeiro com JK

Construção de Centro de Proteção à

AA n. 22051

Criança e Adolescente
Jd. San Fernando

Construção de Centro de Referência
da

Assistência

Social

–

AA n. 25243

CRAS

CENTRO B
Av. Guilherme de Almeida –

Implantação da Praça da Juventude

DLAE n. 1535

Duplicação da Av. Castelo Branco

LI n. 6526

Jd Franciscato
Av. Aniceto Espiga à Rua Foz
do Iguaçu

Fonte: SEMA1/PML, 2011
7.5 Critérios de Elegibilidade Ambiental do Programa (CEA)

Os Critérios de Elegibilidade Ambiental do Programa (CEA) são condições de caráter
ambiental estabelecidas pelo BID, com base nos estudos realizados no RAA e nos critérios
e normas do Banco, que os empreendimentos devem cumprir para serem financiados pelo
Programa.
A verificação dos CEA é peça fundamental nos procedimentos propostos para a
inserção da variável ambiental de todas as fases do „ciclo de vida‟ dos empreendimentos
incluídos no Programa, conforme visto no fluxograma do item anterior.
Os Critérios de Elegibilidade Ambiental não atuarão em prejuízo de outros requisitos
mais rigorosos que poderão ser exigidos pelo órgão ambiental licenciador. A exigência de
atendimento destes critérios deve estar incluída nas cláusulas de convênios a serem
firmados com intervenientes no Programa.
Os CEA deverão constar do regulamento operacional do Programa.

7.6 Critérios Gerais de Elegibilidade Ambiental

Estes critérios são válidos para todos os empreendimentos do Programa, ou seja:
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a) Os projetos deverão estar em conformidade com os preceitos de desenvolvimento
sustentável descritos na legislação ambiental, em particular o Artigo 225 - Capítulo VI
do Meio Ambiente - da Constituição da República Federativa do Brasil, do Estatuto
das Cidades e o Plano Diretor do Município de Londrina e demais instrumentos
legais aplicáveis.
b) Os projetos deverão estar em conformidade com os planos setoriais aos quais se
vinculam o plano local de habitação de interesse social – PLHIS, o plano de
saneamento, o programa de resíduos sólidos, etc.
c) Os projetos deverão identificar as possíveis interferências e as necessárias
articulações (temporais e espaciais) com outros empreendimentos e políticas
públicas passíveis de influenciar a sua sustentabilidade e, portanto, a consecução
dos seus objetivos (permanência de seus benefícios ao longo do tempo).
d) Os projetos deverão assegurar:


a participação das partes diretamente interessadas pelo empreendimento na
sua concepção;



que as preocupações e sugestões das comunidades diretamente afetadas
pelo projeto sejam consideradas;



as articulações interinstitucionais identificadas como fundamentais à sua
sustentabilidade;



a notificação/divulgação a população sobre as intervenções previstas. Reduzir
interferências na circulação de veículos durante a execução das obras.
Elaborar plano específico com grande divulgação pela imprensa, a ser
apresentado e aceito pelos responsáveis pelo tráfego no Instituto de
Planejamento e Pesquisa Urbano de Londrina – IPPUL, e da Companhia
Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina – CMTU;



a sua efetiva gestão, com o estabelecimento de arranjos institucionais e suas
respectivas garantias de manutenção e conservação, capacitação de pessoal,
controle ambiental, etc.

e) Os projetos deverão observar todos os procedimentos ambientais descritos para a
inserção da variável ambiental no “ciclo de vida” das atividades do Programa.
f) Os proponentes do Programa deverão promover (através de recursos próprios ou
incluídos no orçamento dos projetos) programas e/ou campanhas e ações de
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educação ambiental e sanitária, objetivando a efetiva participação da comunidade
diretamente beneficiada na conservação e manutenção dos projetos.
g) Os projetos deverão atender as exigências legais (normas, leis, decretos, resoluções
etc.) federais, estaduais e municipais aplicáveis ao seu setor, assim como, das
normas técnicas específicas, incluídas suas emendas e revisões, tais como as
Normas Brasileiras Registradas – NBR, elaboradas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, as quais são emanadas do Sistema Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, conforme a Lei no 5.966, de 11 de
novembro 1973 e demais documentos legais decorrentes). Os empreendimentos
deverão observar a NB-9050-1994 de acessibilidade para deficientes físicos.
h) Os empreendimentos deverão comprovar o seu Licenciamento Ambiental, junto aos
órgãos ambientais competentes ou a sua dispensa de licenciamento.
i)

Os impactos ambientais negativos identificados para cada atividade deverão ter sua
eliminação ou mitigação incluída no orçamento do Projeto Executivo e nos Editais de
Licitação das obras.

j)

Os empreendimentos deverão atender ao decreto municipal 768/2009 que Institui o
Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no Município de
Londrina-PR, disciplina os transportadores de resíduos em geral e dá outras
providências.

k) No

caso

de

projetos

envolvendo

a

necessidade

de

desapropriação

e

reassentamento, deverá ser atendida a Política Operacional Nº 710 do BID.
l)

Os empreendimentos não poderão afetar negativamente áreas de preservação
permanente ao longo dos rios e outras, sem prévia autorização do órgão ambiental
competente conforme as normas legais vigentes.

m) Relativamente às obras e ao período de obras, deverão ser observados, no mínimo,
os seguintes requisitos:


Implantação de plano específico de destinação ambientalmente adequada
dos materiais de construção e outros gerados pelo empreendimento e de
bota-foras;



Canteiros de obras adequadamente localizados, considerando: preservação
da vegetação arbórea; implantação de dispositivos de controle (óleos e
graxas); cuidados necessários com a água potável, os esgotos, e outros;
reconformação de terrenos e recuperação da área na desmobilização;
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controle nas movimentações e estocagens de terra, evitando terraplenagens
desnecessárias;


Preservação das instalações de outros serviços pré-existentes (iluminação
pública, esgoto, distribuição de água potável, telefonia). Apresentação de
informação e coordenação adequadas junto aos demais órgãos responsáveis
por esses serviços;



Cuidados especiais com a vegetação arbórea pré-existente e promoção da
arborização e ajardinamento;



Implantação de medidas específicas para a segurança dos usuários e da
população em geral no acesso ao projeto (sinalização, travessia de
pedestres, trajetos, horários etc.), assim como observar os cuidados
necessários no transporte de materiais;



Todo o material de pavimentação deve ser oriundo de empreendimento
minerário devidamente licenciado.

7.7 Critérios Específicos de Elegibilidade Ambiental

(i) No projeto de engenharia, considerar em particular a atual área de influência do
projeto, definindo os limites da bacia de contribuição aonde se insere e sua interação
com outras bacias relevantes, considerando, no mínimo: áreas residenciais e
equipamentos sociais instalados, áreas atingidas pelas inundações na bacia de
contribuição, arborização existente, valas de escoamento de água pluvial e/ou
esgoto a céu aberto.
(ii) Reduzir ao mínimo tempo possível interferências nos sistemas de abastecimento de
água, coleta e encaminhamento de esgotos.
(iii) Prever transporte e destinação ambientalmente adequados de materiais gerados
pelo projeto em áreas pré-determinadas de bota-fora; considerando, em especial, o
solo mole retirado de canais contaminados, os quais necessitam ser dispostos
corretamente para a sua inertização.
(iv) Aproveitar o bota-fora da obra na recuperação de áreas degradadas, se o material
for constituído por resíduos sólidos inertes, de acordo com a classificação da ABNT
NBR 10.004/2004.
(v) Fomentar a participação (conscientização) comunitária para a conservação; e
garantias de manutenção pela Prefeitura.
119

(vi) Prever a implantação de coleta de lixo (incluindo, se necessário, a implantação de
telas ou grades de retenção ao longo da drenagem), e de proteção vegetal de
margens e taludes, de forma a evitar o assoreamento dos cursos de água e
proibir/fiscalizar/punir o lançamento de esgoto “in natura”.
(vii) Implementar programa de monitoramento periódico da qualidade da água do corpo
aquoso.
(viii) Restringir ao máximo a supressão da cobertura vegetal na execução das obras de
macro e micro drenagem. Elaborar plano para recomposição das matas ciliares
degradadas, caso aplicável, e demais formas de cobertura vegetal.
(ix) Implantar e monitorar as medidas para controle da erosão e contenção de taludes.
(x) Elaborar plano específico de tráfego para o período de obras.
(xi) Assegurar a integridade da estabilidade estrutural dos imóveis lindeiros.
(xii) Na fase de operação, garantir as necessárias manutenção e conservação
adequadas dos empreendimentos, ressalta-se a geração de resíduos de limpeza de
galerias, canais, lagos etc.
(xiii) Além da destinação (incluindo coleta e transporte) adequada - em local licenciado
para esta finalidade pelo órgão ambiental - é preciso que a operação seja feita
seguindo os procedimentos recomendados de proteção aos trabalhadores
envolvidos nas atividades de manutenção e, ainda, acompanhar as suas condições
de saúde.
7.8 Capacidade Institucional da SEMA1

A

função

de

gestão

de

acompanhamento

ambiental

do

Programa

será

desempenhada por profissional designado pela Secretaria Municipal do Ambiente, que
compõe a Unidade de Gerenciamento do Programa – Sub-coordenação técnica dos
Componentes. A SEMA1 é um órgão da administração direta da Prefeitura do Município de
Londrina, que tem por finalidade fixar diretrizes, coordenar, executar e fazer cumprir a
Política Municipal do Meio Ambiente.
7.8.1 Competências da Secretaria Municipal do Ambiente – SEMA1
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De acordo com o Regimento Interno da Secretaria Municipal do Ambiente, aprovado
pelo Decreto Municipal n0. 547 de 21 de agosto de 2002, ficam definidas as competências
da SEMA1:


Articular-se com organismos municipais, estaduais, federais e privados, visando
obter recursos financeiros e tecnológicos para desenvolver programas de proteção
ao ambiente;



Assegurar a preservação, a recuperação e a exploração dos recursos naturais do
município;



Estabelecer, implantar e administrar a política ambiental do município;



Elaborar e administrar projetos, como a criação de parques, de áreas de proteção
ambiental, de reservas ecológicas e de estações ecológicas, fazendo a manutenção
de áreas verdes, em consonância com o planejamento urbano municipal;



Elaborar, implantar e manter os serviços de parques e jardins, de plantio, poda e
erradicação de árvores;



Elaborar e implantar campanhas educacionais e de treinamento destinadas a
conscientizar a população para os problemas de preservação do ambiente,
juntamente com as Secretarias e órgãos e entidades afins;



Fiscalizar todas as formas de agressão ao ambiente, aplicar as penalidades cabíveis
e orientar sua recuperação;



Assessorar a administração municipal, no que concerne aos aspectos ambientais;



Agir integradamente com todos os órgãos, secretarias e entidades, visando à
melhoria da qualidade de vida;



Emitir pareceres sobre concessão de licença para instalação de empresas que
manifestem interesse em explorar, economicamente, recursos naturais do município;



Emitir pareceres e laudos técnicos ambientais, quanto a empreendimentos que visem
ao parcelamento do solo urbano e a indústrias que causem qualquer tipo de impacto
ambiental;



Emitir pareceres e laudos técnicos ambientais, quanto à utilização, doação ou
qualquer empreendimento em áreas verdes e de preservação permanente pelo
Município;



Fiscalizar projetos e serviços de parques e jardins, no que tange aos aspectos
ambientais;



Manter viveiro de mudas para produção de espécies nativas e ornamentais;
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Proceder à normatização e ao treinamento para poda e erradicação em arborização
urbana a serem regulamentados por Decreto;



Emitir laudos para erradicação e substituição de árvores;



Planejar e elaborar normas técnicas para a arborização urbana do município;



Administrar, no âmbito municipal, os recursos provenientes de fundos criados com a
finalidade de destinar recursos ao ambiente;



Fiscalizar e autuar todas as alterações do solo, do subsolo e de pontos críticos de
acúmulo de poluentes, visando à proteção e à contenção dos processos de
deterioração ambiental no âmbito do município.

Relação de profissionais da SEMA1
Cargo/Habilitação

Nível de escolaridade

Efetivos

Arquiteto

Ensino Superior com habilitação na área

01

Motorista II

Nível Médio

13

Técnico de Gestão Pública

Nível Médio com habilitação na área

13

Auxiliar de Serviços

Nível Médio

01

Engenheiro Agrônomo

Ensino Superior com habilitação na área

02

Engenheiro Químico

Ensino Superior com habilitação na área

01

Fiscal

Nível Médio com habilitação na área

12

Geógrafo

Ensino Superior com habilitação na área

04

Geólogo

Ensino Superior com habilitação na área

01

Gestor de Planejamento

Ensino Superior com habilitação na área

02

Jardineiro

Nível Médio

19

Mecânico II

Nível Médio

01

Op. de Máq. Motrizes

Nível Médio

06

Operário

Nível Médio

11

Pedreiro

Nível Médio

03

Professor

Ensino Superior com habilitação na área

03

Serviço de Biologia

Ensino Superior com habilitação na área

03

Técnico Florestal

Nível Médio com habilitação na área

06

Vigilante

Nível Médio

05

TOTAL

107
122

Em janeiro de 2012, o Município aprovou o Código Ambiental (anexo 46), legislação
complementar ao Plano Diretor Participativo do Município de Londrina, que tem como
finalidade regular as ações da Administração Pública e da Coletividade que garantam
proteção,

conservação,

defesa,

melhoria,

recuperação

e

controle

do

ambiente

ecologicamente equilibrado, e estabelecer normas para a administração, a proteção e o
controle do patrimônio ambiental, da qualidade do ambiente e do desenvolvimento
sustentável do Município de Londrina (Anexo 46).

123

QUADRO SÍNTESE DA SITUAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL DE LONDRINA

COMPONENTE I – RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALE
COMPONENTES

Componente 1
Sub Componente IA
Fundos de vale em áreas
de risco
Realocação de 231
famílias de áreas de risco
de proteção ambiental na
Região Leste de Londrina

INTERVENÇÕES

NECESSIDADE
LICENÇA
AMBIENTAL
SIM
NÃO

INSTRUMENTO DE
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

STATUS

(i) Fundo de Vale Cantinho de Céu – 21 famílias

X

Declaração COHAB

Em andamento

(ii) Fundo de Vale Jd Santa Mônica - 27 famílias

X

Declaração COHAB

Em andamento

(iii) Fundo de Vale Rua Zircônio - 05 famílias

X

Declaração COHAB

Em andamento

(iv) Fundo de Vale Jardim Sergio Antonio I e II
(antiga Rosa Branca) - 36 famílias

X

Declaração COHAB

Em andamento

(v) Fundo de Vale Jardim Monte Cristo – 10
famílias

X

Declaração COHAB

Em andamento

(vi) Fundo de Vale Jardim Santa Inês - 97 famílias

X

Declaração COHAB

Em andamento

(vii) Fundo de Vale Jd. Santa Fé - 23 famílias

X

Declaração COHAB

Em andamento

(viii) Fundo de Vale Jd. Alto da Boa Vista I - 03
famílias

X

Declaração COHAB

Em andamento

(ix) Fundo de Vale Jd. Alto da Boa Vista II - 01

X

Declaração COHAB

Em andamento
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família

Componente 1
Sub Componente IA
Fundos de vale em áreas
de risco
Recuperação Ambiental
de Fundos de Vale –
383.633,14m2 de áreas
desocupadas em
diversas regiões de
Londrina

(x) Fundo de Vale Jd. Profª Marieta/Comunidade
Monte Sião - 08 famílias
Fundo de Vale Cantinho de Céu – 11.389,39m2

X

Declaração COHAB
Res.051/2009 29
SEMA
Pedir Parecer para
1 10
SEMA
E DLAE IAP

Fundo de Vale Av. Santa Mônica – 18.502,70m2

X

Área Fundo Vale Jardim Alto Boa Vista I –
9.449,11m2

Área Fundo
45.231,59m2

Vale

Jardim

Boa

Vista

II

-

Área
Fundo
Vale
Jardim
Prof.
Marieta/Comunidade Monte Sião - 34.642,89m2
9

X

X

X

X

Res.051/2009 2
SEMA
Pedir Parecer para
1
SEMA
E DLAE IAP
Res.051/2009 2
SEMA
Pedir Parecer para
1
SEMA
E DLAE IAP
Res.051/2009 2
SEMA
Pedir Parecer para
1
SEMA
E AA- IAP
Res.051/2009 2
SEMA

Em andamento
Of. 015 e
053/2012
1
SEMA –
Parecer 69/2012

Of. 015 e
053/2012
1
SEMA Parecer 70/2012
Of. 015 e
053/2012
1
SEMA –
Parecer 71/2012
Of. 015 e
053/2012
1
SEMA –
Parecer 72/2012
Of. 015 e
053/2012

Of. 126/2012
IAP
DLAE
Protocolo
07.945.360-9
Of. 126/2012
IAP
DLAE
Protocolo
07.945.359-5
Of. 126/2012
IAP
DLAE
Protocolo
07.945.354-4
Of. 424/2012
IAP
AA
Protocolo
07.965.160-5
Of. 126/2012
IAP

SEMA2: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
SEMA1:Secretaria Municipal do Ambiente

10
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1

SEMA –

Fundo de Vale Ra Zircônio – 3.019,36m2

X

Fundo de Vale Rosa Branca (Sergio Antonio I e II)
– 28.001,87m2

X

Pedir Parecer para
1
SEMA
E DLAE IAP
Res.051/2009 2
SEMA
Pedir Parecer para
1
SEMA
E DLAE IAP
Res.051/2009 2
SEMA
Pedir Parecer para
1
SEMA
E DLAE IAP

Fundo de Vale Jd. Monte Cristo – 42.676,66m2

Fundo de Vale Jd. Santa Ines – 31.970,72m2 m

X

2

Fundo de Vale Jd. Rosa Branca I (Córrego
Marabá) – 8.718,82m2

X

X

Res.051/2009 2
SEMA
Pedir Parecer para
1
SEMA
E DLAE IAP
Res.051/2009 2
SEMA
Pedir Parecer para
1
SEMA
E DLAE IAP
Res.051/2009 2
SEMA
Pedir Parecer para
1
SEMA

Parecer 73/2012
Of. 015 e
053/2012
1
SEMA Parecer 76/2012
Of. 015 e
053/2012
1
SEMA –
Pareceres
77 e 78/2012

Of. 015 e
053/2012
1
SEMA –
Parecer 81/2012
Of. 015 e
053/2012
1
SEMA –
Parecer 82/2012
Of. 015 e
053/2012
1
SEMA –
Parecer 83/2012

DLAE
Protocolo
07.945.358-7
Of. 126/2012
IAP
DLAE
Protocolo
07.945.352-8
Of.126/2012
IAP
DLAE
Protocolos
07.945.351-0
e
07.945.355-2
Of. 126/2012
IAP
DLAE
Protocolo
07.945.365-0
Of. 126/2012
IAP
DLAE
Protocolo
07.945.364-1
Of. 424/2012
IAP
AA
Protocolo
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E AA IAP
Fundo de Vale
25.535,29m2

Fundo de Vale
124.494,74m2

do

Jardim

Córrego

Santa

Fé

Tucanos

–

–

Compartimento 1 e 2 – Ribeirão Cambé/A. Arthur
Thomas
2
Área 53.554,04m

Componente 1
Sub Componente IB
Parque Linear do
Ribeirão Cambé
Área Total 1.062.463,37m

do

2

Compartimento 4 – Córrego Baroré
2
Área 82.128,17m

X

X

X

07.965.161-3

Res.051/2009 2
SEMA

Parecer 85/2012

DLAE
Protocolo
07.945.363-3

Res.051/2009 2
SEMA

Of. 372/2012
1
SEMA –

Of. 424/2012
IAP

Pedir Parecer para
1
SEMA
E AA IAP
1
Parecer SEMA

Parecer
302/2012

AA
Protocolo
07.965.158-3
Of. 042/2012
IAP
Protocolo
07.945.230-0
AA – 34775
Of. 042/2012
IAP
Protocolo
07.945.232-7
AA – 34777

X

1

Parecer SEMA

X

1

Parecer SEMA

Of. 054/2012
1
SEMA –
Parecer 90/2012

1

Parecer SEMA
E
IAP – AA

Of. 054/2012
1
SEMA –
Parecer 89/2012

E
IAP – AA
Compartimento 6 – Córrego Rubi
2
Área 122.730,17m

Of. 054/2012
1
SEMA –
Parecer 87/2012

E
IAP – AA
Compartimento 5 – Lago Igapó IV
2
Área 85.430,00m

Of. 126/2012
IAP

Pedir Parecer para
1
SEMA
E DLAE IAP

E
IAP – AA
X

Of. 015 e
053/2012
1
SEMA –

Of. 054/2012
1
SEMA –
Parecer 91/2012

Of. 042/2012
IAP
Protocolo
07.945.233-5
AA – 34778
Of. 042/2012
IAP
Protocolo
07.945.234-3
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Compartimento 7 – Lago Igapó III
2
Área 101.847,38m

X

1

Parecer SEMA
E
IAP – AA

Compartimento 8 – Córrego Colina Verde
2
Área 50.252,79m

X

Parecer 92/2012
1

Parecer SEMA
E
IAP – AA

Compartimento 9 – Aterro do Igapó II
2
Área 114.680,99m

X

X

1

Parecer SEMA

X

1

Parecer SEMA

Of. 054/2012
1
SEMA –
Parecer 95/2012

1

Parecer SEMA
E
IAP – AA

Of. 054/2012
1
SEMA –
Parecer 94/2012

E
IAP – AA
Compartimento 11 – Lago Igapó II
2
Área 265.512,70m

Of. 054/2012
1
SEMA –
Parecer 93/2012

E
IAP – AA
Compartimento 10 – Córrego água Fresca
2
Área 186.327,13m

Of. 054/2012
1
SEMA –

Of. 054/2012
1
SEMA –
Parecer 96/2012

AA – 34779
Of. 042/2012
IAP
Protocolo
07.945.235-1
AA – 34780
Of. 042/2012
IAP
Protocolo
07.945.236-0
AA – 34781
Of. 042/2012
IAP
Protocolo
07.945.237-8
AA – 34782
Of. 042/2012
IAP
Protocolo
07.945.238-6
AA – 34783
Of. 042/2012
IAP
Protocolo
07.945.239-4
AA – 34774
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COMPONENTE II – MOBILIDADE URBANA
NECESSIDADE
COMPONENTES

INTERVENÇÕES

LICENÇA

INSTRUMENTO DE

AMBIENTAL

LICENCIAMENTO

SIM
Cliclovia Lago Igapó 1 – Construção Ciclovia
3.300m (MTUR)
Cliclovia Saul Elkind – construção ciclovia 5.800m
(MTUR)

NÃO

STATUS

AMBIENTAL

X

IAP - DLAE

X

IAP - DLAE

Autorizado
Protocolo 07.745.217-6 – nº 1524
Autorizado
Protocolo 07.745.217-6 – nº 1524
Of. 013/2012
1

Cliclovia Avenida Adhemar de Barros – Construção
Ciclovia 2.300m

Parecer SEMA
X

Of. 014/2012 –

1

SEMA

IAP

e

DLAE

IAP - DLAE

Parecer 66/2012

Protocolo
07.945.227-0

CICLOVIAS
Cliclovia avenida Dez de Dezembro- construção de
ciclovia 2.500m

X

Autorizado

RLA - DLAE

Protocolo 07.745.217-6 – nº 1524
1

Cliclovia avenida Robert Koch – Construção
Ciclovia 2.150m)
Cliclovia avenida Harry Prochet – Construção
Ciclovia 1.000m)
Cliclovia avenida Arthur Thomas – Construção

Parecer SEMA
X

e

Em andamento

IAP - DLAE
X

RLA - DLAE

X

RLA - DLAE

Autorizado
Protocolo 07.745.217-6 – nº 1524
Autorizado
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Protocolo 07.745.217-6 – nº 1524

Ciclovia 2.800m)
Cliclovia avenida Aracy Soares dos Santos –
Construção Ciclovia 800m
Ciclovia Avenida Santos Dumont – construção
ciclovia 1800m
Ciclovia Avenida Henrique Mansano – construção
ciclovia 1850m

X

RLA - DLAE

X

RLA - DLAE

X

RLA - DLAE

Autorizado
Protocolo 07.745.217-6 – nº 1524
Autorizado
Protocolo 07.745.217-6 – nº 1524
Autorizado
Protocolo 07.745.217-6 – nº 1524
Autorizado

Transposição do Córrego Quati – Avenida Oulavo
Benato

X

AA nº 24286

AA

Protocolo 73752370
Autorizado
LP nº 26394

Transposição Ribeirão Lindóia

X

LP/LI

Protocolo 78379790

ADEQUAÇÕES

LO nº 22960

GEOMÉTRICAS

Protocolo 92187276
Autorizado
Transposição Córrego Barreiro

X

AA

AA nº 30521
Protocolo 78379804
2

Adequação da Geometria nos cruzamentos das
avenidas Winston Churchil com Terminal Ouro
Verde e Lucilio de Held

X

2

Res. 051/2009-SEMA

Res. 051/2009-SEMA

Art.1º

Art.1º

§ 10º, inciso I e

§ 10º, inciso I e

§ 11º

§ 11º
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Of. 024/2012 - IAP Protocolo
07.945.228-9

Rotatória no cruzamento das Ruas Paul Harris e
Anália Franco

DLAE /COD

X

1

E Of. 035/12 SEMA
TCA 5350/2012

Ofício IAP - Nº 25/2012
Passarela para pedestres em madeira na avenida
dez de dezembro

RLA/DLAE /COD

X

1

Duplicação das Ruas Senador Souza Naves e
DUPLICAÇÃO DE VIAS

Presidente Costa Silva

E RLA/DLAE - Protocolo
07.945.229-7
Of. SEMA - 132/2012

LP/LI/LO

X

IAP LP/LI/LO
2

AMPLIAÇÃO

1ª Fase - Face Oeste

Pavimentação asfáltica

2ª Fase - Face Leste

avenida Saul Elkind

X

2

Res. 051/2009-SEMA

Res. 051/2009-SEMA

Art.1º

Art.1º

§ 10º, inciso I e

§ 10º, inciso I e § 11º

§ 11º
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COMPONENTE III – REVITALIZAÇÃO ÁREAS VERDES
NECESSIDADE
COMPONENTES

INTERVENÇÕES

LICENÇA AMBIENTAL
SIM

NÃO

INSTRUMENTO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
2

Trecho I

X

Res. 051/2009-SEMA

Res. 051/2009-

Art. 1º

SEMA

§ 15

Art. 1º § 15

Res. 051/2009-SEMA
Trecho II

REFORMA CALÇADÃO

X

X

X

2

2

§ 15

Art. 1º § 15
2

Tombado estadual

2

SEMA

§ 15

Art. 1º § 15
2

*Está em processo tombamento –

Res. 051/20092

SEMA

Art. 1º

Res. 051/2009-SEMA
X

Res. 051/2009-

Art. 1º

Art. 1º

§ 15
Trecho V (inclui praça Willie David)

Res. 051/2009SEMA

Res. 051/2009-SEMA
Trecho IV

2

Art. 1º

Res. 051/2009-SEMA
Trecho III

STATUS

§ 15
2

Res. 051/20092

Art. 1º

SEMA

§ 15

Art. 1º § 15
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IPHAN (Ouro Verde e entorno)

Of. 001/2012-CPC e
029/2012-CPC
Secretaria Estado
Cultura

Of.055/2012Iphan/Pr
Res. 051/20092

Res. 051/2009-SEMA
Praça Getulio Vargas
*não é tombado

X

2

SEMA

Art. 1º § 15

Art. 1º
§ 15

Of. 49/12 Sema

1

aval.árvores
Parecer 139/2012

REVITALIZAÇÃO CENTRO
HISTÓRICO

Res. 051/2009Res. 051/2009-SEMA
Praça XV Novembro
*não é tombado

X

2

2

SEMA

Art. 1º

Art. 1º § 15

§ 15

Of. 49/12
1

Sema aval.árvores
Parecer 135/2012
Praça Rocha Pombo
*Pat. Histórico Estadual
*Está em processo tombamento -

Res. 051/2009-SEMA
X

2

Res. 051/20092

Art. 1º

SEMA

§ 15

Art. 1º § 15
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IPHAN

Of. 49/12
1

Sema aval. Árvores
Autorização Secretaria Estado

Parecer 144/2012

Cultura e do IPHAN
Of. 001/2012-CPC e
029/2012-CPC
Secretaria Estado
Cultura

Of. IAP
508/2008-GAB
Protocolo
7081148-0/2008
Res. 051/2009Res. 051/2009-SEMA

Praça Marechal Floriano Peixoto
X
*não é tombado

2

2

SEMA

Art. 1º

Art. 1º § 15

§ 15

Of.49/12 Sema

1

aval.árvores
Parecer 173/2012
Res. 051/2009-SEMA

Praça 1º Maio/Concha
Acustica/memorial Pioneiro
*não são tombados

X

2

Res. 051/20092

Art. 1º

SEMA

§ 15

Art. 1º § 15
1

Of. 49/12 – Sema
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aval.árvores
Parecer 126/2012
Res. 051/2009Res. 051/2009-SEMA
Praça 7 de setembro
*não é tombado

X

2

2

SEMA

Art. 1º

Art. 1º § 15

§ 15

Of. 49/12 – Sema

1

aval.árvores
Parecer 127/2012
Res. 051/2009-SEMA
Praça Tomi Nakagawa
*não é tombado

X

2

Res. 051/20092

Art. 1º

SEMA

§ 15

Art. 1º § 15

Res. 051/2009Res. 051/2009-SEMA
Alameda Miguel Blasi

X

2

2

SEMA

Art. 1º

Art. 1º § 15

§ 15

Of.49/12
1

Sema aval.árvores
Parecer 102/2012
Res. 051/2009Alameda Manoel Ribas
*não é tombado

Res. 051/2009-SEMA
X

2

2

SEMA

Art. 1º

Art. 1º § 15

§ 15

Of. 49/12 Sema

1

aval.árvores
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Parecer 102/2012
Res. 051/20092

Res. 051/2009-SEMA

*Está em processo tombamento -

Of. 001/2012-CPC e

§ 15

029/2012-CPC

X
Autorização Secretaria Estado

IPHAN

SEMA

Art. 1º § 15

Art. 1º

Restauro Museu Artes Londrina
*Pat. Histórico Estadual

2

Cultura e do IPHAN

Secretaria Estado
Cultura

Of.055/2012-

RESTAURAÇÃO

Iphan/Pr

EDIFICIOS HISTÓRICOS
Res. 051/2009-SEMA

Restauro Casa Criança/Espaço
Cultural – contrapartida PML

X

*não são tombados

Municipal e Teatro Zaqueu de Melo
*não é tombado

X

Res. 051/20092

Art. 1º

SEMA

§ 15

Art. 1º § 15

Res. 051/2009-SEMA

Revitalização Biblioteca Publica

2

2

Res. 051/20092

Art. 1º

SEMA

§ 15

Art. 1º 7§ 15
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8.

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL DO PROGRAMA (PGAS)

8.1 Apresentação
O Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) é desenvolvido considerando
essencialmente os procedimentos sócio e ambientais operacionais no Programa.
O PGAS foi estruturado de modo a atender todas as demandas, ou seja, os cuidados
e medidas de controle, prevenção e correção, e monitoramento sócio e ambientais relativos
à mitigação e/ou compensação dos impactos ambientais negativos, bem como da
potencialização dos impactos positivos (cuidados e medidas que visam garantir e amplificar
os impactos positivos causados pelo projeto) diagnosticados pelo RAA sobre os
empreendimentos previstos para financiamento pelo Programa.
Estes cuidados e medidas sócio e ambientais constituem os Critérios de
Elegibilidade Ambiental do Programa (CEA). No PGAS os CEA estão organizados segundo
os seguintes requisitos:
(i) Requisito de Gestão Sócio e ambiental na UGP;
(ii) Requisito de Controle Sócio e ambiental de Obras;
(iii) Requisito de Registro e Documentação Ambiental e Social na UGP;
(iv) Requisito de Capacitação, Educação Ambiental e Apoio à Comunicação Social
na UGP.
(v) Plano de Reassentamento Involuntário - PRI.
(iv) Supervisão e Fiscalização.

8.2 Gestão do Programa

Financiamento: a ser executado com recursos incluídos na Gestão do Programa a
cargo da UGP.

8.2.1 Justificativas e Função
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A inserção da variável sócio e ambiental será considerada em todas as fases do ciclo
de vida dos empreendimentos incluídos no Programa: concepção/planejamento, projeto,
obras e operação. Esta inserção inclui atividades e responsabilidades, tanto dos
proponentes dos projetos quanto da UGP, organismo responsável pelo cumprimento dos
procedimentos sócio e ambiental.
A inserção sócio e ambiental, em todas as fases do ciclo de vida dos
empreendimentos do Programa, corresponde à inclusão (i) dos Critérios de Elegibilidade
Ambiental (CEA), (ii) e das prescrições e condicionantes advindas do Licenciamento
Ambiental.
Para que esta inserção seja possível, as tarefas sócio e ambientais deverão estar
inseridas no projeto executivo, no edital de obras, na supervisão e na fiscalização das obras,
no recebimento das obras e na operação/monitoramento.
(i) no projeto executivo e no edital de obras a inserção dos CEAs e exigências
advindas do Licenciamento Ambiental, deverá ser verificada e garantida
diretamente pela UGP;
(ii) as atividades de supervisão e de fiscalização, a cargo dos especialistas em
meio ambiente e aspectos sociais da UGP, deverão garantir a verificação da
correta implantação, nas obras, das medidas e cuidados preconizados pelos
CEAs e pelo Licenciamento Ambiental.
(iii) no caso, articular, além de ações comuns de inspeções às obras, significa,
também, a inclusão da verificação da conformidade aos cuidados e medidas
socioambientais nas fichas de supervisão e fiscalização das obras, bem
como, quando necessário, no diário de obras;
(iv) o monitoramento deverá ser realizado a partir de indicadores relativos à
manutenção da qualidade ambiental das obras, assim como de desempenho
da gestão sócio e ambiental no Programa. Neste aspecto, será necessária a
elaboração de relatórios periódicos para o BID (exigidos pelo BID
contratualmente) além de uma gestão eficaz da documentação e registros de
caráter ambiental no Programa.

A inserção da variável sócio e ambiental no ciclo de vida dos empreendimentos do
Programa foi mostrada no fluxograma do sub-capítulo 7.1. A observação do fluxograma
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permite dimensionar as tarefas a serem desempenhadas pelos responsáveis pela questão
sócio e ambiental no Programa, apresentadas no quadro de atividades e responsabilidades
no mesmo item.

8.2.2 Atribuições dos Profissionais Ambiental e Social na UGP
No âmbito da UGP (vide organograma página 106), a Gestão Sócio e ambiental
estará

a

cargo

dos

profissionais

designados

pela

COHAB,

IPPUL,

e

SEMA1,

respectivamente, sendo na Gestão Técnica de Reassentamento e Ação Social, Gestão
Técnica de Recuperação Ambiental e Gestão de Acompanhamento e Fiscalização
Ambiental.
Estes profissionais serão responsáveis pela execução das ações sócio e ambientais
do Programa devidamente articuladas com as demais unidades técnicas da UGP e demais
organismos participantes do Programa.
O apoio técnico à supervisão, fiscalização e monitoramento dos procedimentos
ambientais dos componentes do Programa será dado por estes mesmos profissionais, se
necessário apoiados - i.e., se o volume de trabalho (dependente do ritmo de implantação
das obras) mostrar-se excessivo - por técnico(s) das áreas ambiental e social alocados de
outras secretarias ou contratados pela UGP durante o tempo necessário por contrato
temporário renovável ou não.
As principais atribuições dos especialistas ambiental e social da UGP são:
(i) apoio técnico no planejamento inicial das ações sócio e ambientais previstas
para cada projeto e pela avaliação periódica de desempenho ambiental e
social do Programa;
(ii) inclusão dos critérios de elegibilidade sócio e ambiental e exigências de
licenciamento nos editais de licitação de obra;
(iii) aprovar o início das intervenções físicas nas áreas, somente após a garantia
de que as ações e os procedimentos sócio e ambientais tenham sido
considerados a contento;
(iv) decidir sobre ações e procedimentos de obras, de modo a evitar, minimizar,
controlar ou mitigar impactos potenciais;
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(v) visitas periódicas às obras para verificar e atestar que todas as atividades
relativas às questões sócio e ambientais estão sendo executadas dentro dos
padrões de qualidade recomendados nos requisitos do PGAS do Programa,
nas condicionantes das autorizações e licenças ambientais e nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
(vi) registrar no diário de obras os problemas ambientais e as não conformidades
observadas durante as visitas de supervisão e fiscalização das obras e
participar da aprovação das medições e dos pagamentos das atividades sócio
e ambientais;
(vii) apresentar periodicamente à Coordenação da UGP, a avaliação sobre a
eficiência dos cuidados sócio e ambientais relacionados às intervenções
físicas previstas e sobre os ajustes necessários;
(viii)

aprovar, em conjunto com a coordenação setorial da UGP, as

penalidades às empresas construtoras, no caso de não atendimento dos
requisitos sócio e ambientais, ou seja, na situação de configuração de não
conformidades significativas e não resolvidas no âmbito das reuniões de
planejamento de obras;
(ix) aprovar, em conjunto com a coordenação setorial de obras, no caso de ações
que tragam impactos ambientais significativos ou de continuidade sistemática
de não-conformidades significativas, a paralisação das obras de modo a
possibilitar a adoção, a tempo, de medidas corretivas;
(x) elaboração de relatórios que deverão ser encaminhados bimestralmente à
UGP, contendo: introdução; principais atividades desenvolvidas no período;
detalhamento do andamento e da situação das ações ambientais;
justificativas, quando couber, das alterações ocorridas nos procedimentos
ambientais e cronogramas; cronograma executivo atualizado; aspectos
relevantes

da

implantação

dos

programas/procedimentos

ambientais;

ocorrências registradas no diário de obras; conclusões; e anexos.
8.3 Requisito de Controle Sócio Ambiental de Obras

Financiamento: as medidas e cuidados sócio e ambientais indicados neste requisito,
bem como os seus custos, deverão estar detalhados e incluídos no Projeto de
Engenharia.
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8.3.1 Justificativa e Função
Este requisito apresenta o escopo central dos Critérios de Elegibilidade Sócio e
ambiental do Programa (CEA) os quais incluem de forma complementar, o previsto nos
demais requisitos do PGAS. Este requisito é de suma importância para a prevenção e
mitigação de impactos negativos oriundos da execução das obras de construção civil e a
sua operação já que estabelece normas sustentáveis para o desenvolvimento das
atividades.
Os CEA são condições de caráter sócio e ambiental estabelecidas pelo BID, com
base nos estudos realizados no RAA e nos critérios e normas do Banco, que os
empreendimentos devem cumprir para serem financiados pelo Programa.
A verificação dos CEA é peça fundamental nos procedimentos propostos para a
inserção da variável sócio e ambiental em todas as fases do ciclo de vida dos
empreendimentos incluídos no Programa, conforme visto no seu fluxograma.
Os CEA não atuarão em prejuízo de outros requisitos mais rigorosos que poderão
ser exigidos pelo órgão ambiental licenciador. A exigência de atendimento destes critérios
deve estar incluída nas cláusulas de convênios a serem firmados com intervenientes no
Programa.

8.3.2 Cuidados e Medidas Gerais
Estes cuidados e medidas socioambientais são critérios válidos para todos os
empreendimentos do Programa. Estes critérios são válidos para todos os empreendimentos
do Programa, ou seja:
a) Os projetos deverão estar em conformidade com os preceitos de desenvolvimento
sustentável descritos na legislação ambiental, em particular o Artigo 225 - Capítulo VI
do Meio Ambiente - da Constituição da República Federativa do Brasil, do Estatuto
das Cidades e o Plano Diretor do Município de Londrina e demais instrumentos
legais aplicáveis.
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b) Os projetos deverão estar em conformidade com os planos setoriais aos quais se
vinculam o plano local de habitação de interesse social – PLHIS, o plano de
saneamento, o programa de resíduos sólidos, etc.
c) Os projetos deverão identificar as possíveis interferências e as necessárias
articulações (temporais e espaciais) com outros empreendimentos e políticas
públicas passíveis de influenciar a sua sustentabilidade e, portanto, a consecução
dos seus objetivos (permanência de seus benefícios ao longo do tempo).
d) Os projetos deverão assegurar:
 A participação das partes diretamente interessadas pelo empreendimento na sua
concepção;
 Que as preocupações e sugestões das comunidades diretamente afetadas pelo
projeto sejam consideradas;
 As articulações interinstitucionais identificadas como fundamentais à sua
sustentabilidade;
 A notificação/divulgação a população sobre as intervenções previstas.
 Reduzir interferências na circulação de veículos durante a execução das obras.
 Elaborar plano específico com grande divulgação pela imprensa, a ser
apresentado e aceito pelos responsáveis pelo tráfego no Instituto de
Planejamento e Pesquisa Urbano de Londrina – IPPUL, e da Companhia
Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina – CMTU;
 A sua efetiva gestão, com o estabelecimento de arranjos institucionais e suas
respectivas garantias de manutenção e conservação, capacitação de pessoal,
controle ambiental, etc.
e) Os projetos deverão observar todos os procedimentos ambientais descritos para a
inserção da variável ambiental no “ciclo de vida” das atividades do Programa.
f) Os proponentes do Programa deverão promover (através de recursos próprios ou
incluídos no orçamento dos projetos) programas e/ou campanhas e ações de
educação ambiental e sanitária, objetivando a efetiva participação da comunidade
diretamente beneficiada na conservação e manutenção dos projetos.
g) Os projetos deverão atender as exigências legais (normas, leis, decretos, resoluções
etc.) federais, estaduais e municipais aplicáveis ao seu setor, assim como, das
normas técnicas específicas, incluídas suas emendas e revisões, tais como as
Normas Brasileiras Registradas – NBR, elaboradas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, as quais são emanadas do Sistema Nacional de
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Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, conforme a Lei no 5.966, de 11 de
novembro 1973 e demais documentos legais decorrentes). Os empreendimentos
deverão observar a NB-9050-1994 de acessibilidade para deficientes físicos.
h) Os empreendimentos deverão comprovar o seu Licenciamento Ambiental, junto aos
órgãos ambientais competentes ou a sua dispensa de licenciamento.
i) Os impactos ambientais negativos identificados para cada atividade deverão ter sua
eliminação ou mitigação incluída no orçamento do Projeto Executivo e nos Editais de
Licitação das obras.
j) Os empreendimentos deverão atender ao decreto municipal 768/2009 que Institui o
Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no Município de
Londrina-PR, disciplina os transportadores de resíduos em geral e dá outras
providências.
k) No caso de projetos envolvendo a necessidade de desapropriação e reassentamento,
deverá ser atendida a Política Operacional Nº 710 do BID.
l) Os empreendimentos não poderão afetar negativamente áreas de preservação
permanente ao longo dos rios e outras, sem prévia autorização do órgão ambiental
competente conforme as normas legais vigentes.
m) Relativamente às obras e ao período de obras, deverão ser observados, no mínimo,
os seguintes requisitos:
 Implantação de plano específico de destinação ambientalmente adequada dos
materiais de construção e outros gerados pelo empreendimento e de botaforas;
 Canteiros de obras adequadamente localizados, considerando: preservação da
vegetação arbórea; implantação de dispositivos de controle (óleos e graxas);
cuidados necessários com a água potável, os esgotos, e outros; reconformação
de terrenos e recuperação da área na desmobilização; controle nas
movimentações

e

estocagens

de

terra,

evitando

terraplenagens

desnecessárias;
 Preservação das instalações de outros serviços pré-existentes (iluminação
pública, esgoto, distribuição de água potável, telefonia). Apresentação de
informação e coordenação adequadas junto aos demais órgãos responsáveis
por esses serviços;
 Cuidados especiais com a vegetação arbórea pré-existente e promoção da
arborização e ajardinamento;
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 Implantação de medidas específicas para a segurança dos usuários e da
população em geral no acesso ao projeto (sinalização, travessia de pedestres,
trajetos, horários etc.), assim como observar os cuidados necessários no
transporte de materiais;
 Todo o material de pavimentação deve ser oriundo de empreendimento
minerário devidamente licenciado.
8.3.3 Cuidados e Medidas Específicos

a) Tipos de Projetos: Recuperação e revitalização ambiental dos fundos de vale, divide-se
em duas partes para fins de análise dos critérios de elegibilidade socio e ambiental Remoção e reassentamento involuntário em áreas de risco e o de Recuperação Ambiental
de áreas degradadas em fundos de vale.
Os cuidados e medidas referentes a estes tipos de projeto estão listados e discutidos
no item 5.1.1 deste RAA.

b) Tipos de Projetos: Parques Lineares (estudo de caso Ribeirão Cambé).

Os cuidados e medidas referentes a estes tipos de projeto estão listados e discutidos
no item 5.1.2 deste RAA.

c) Tipos de Projetos: Ampliação de capacidade de drenagem, pavimentação e urbanização
de vias públicas, viadutos, parques, praças e ciclovias.
Os cuidados e medidas referentes a estes tipos de projeto estão listados e discutidos
no item 5.1.2 deste RAA.

d) Tipos de Projetos: Empreendimentos para regularização do comércio informal ou não:
construção de espaços comerciais nas proximidades dos fundos de vale para abrigar e
regularizar o comércio informal ambulante (quiosques ou espaços estacionáveis – para
kombis de caldo de cana, água de coco, churrascos – com ligações das concessionárias
locais de água, esgoto e energia; espaço adequado destinação do lixo gerado e com
identidade visual padronizada).
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Os cuidados e medidas referentes a estes tipos de projeto estão listados e discutidos
no item 5.1.2 deste RAA.

e) Tipos de Projetos: Pontes/Passarelas
Os cuidados e medidas referentes a estes tipos de projeto estão listados e discutidos
no item 5.1.2 deste RAA.

f) Tipos de Projetos: Drenagem pluvial, preservação e recuperação ambiental com a
implantação de rede de drenagem e de obras de controle de inundações.

g) Tipos de Projetos: Equipamentos sociais (quadras poliesportivas, campo de futebol, pista
de skate, pista de bicicross, etc).
Os cuidados e medidas referentes a estes tipos de projeto estão listados e discutidos
no item 5.1.2 deste RAA.

h) Tipos de Projetos: Melhoramento de sistema viário; construção rotatórias; construção de
ciclovias; construção de passarelas.
Os cuidados e medidas referentes a estes tipos de projeto estão listados e discutidos
no item 5.2 deste RAA.

i) Tipos de Projetos: Ações de zeladoria; recuperação e melhoramento de infra-estrutura;
recuperação e melhoramento de equipamentos urbanos; reordenamento de ruas comerciais
especializadas.

Os cuidados e medidas referentes a estes tipos de projeto estão listados e discutidos
no item 5.3 deste RAA.

j) Tipos de Projetos: Recuperação de edifícios tombados e construções de valor histórico e
arquitetônico em terrenos públicos.
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Os cuidados e medidas referentes a estes tipos de projeto estão listados e discutidos
no item 5.3 deste RAA.

k) Tipos de Projetos: Reurbanização de vias públicas e praças.
Os cuidados e medidas referentes a estes tipos de projeto estão listados e discutidos
no item 5.3 deste RAA.

8.4 Requisito de Registro e Documentação Ambiental e Social na UGP

Financiamento: a ser executado com recursos incluídos na Gestão do Programa a
cargo da UGP.

8.4.1 Justificativas e Função

A UGP deverá estabelecer e manter informações, em papel ou meio eletrônico, para:

(i) descrever os principais elementos do PGAS e a interação entre eles;
(ii) fornecer orientação sobre a documentação relacionada.

Este requisito trata da elaboração de um documento em que seja descrito de
maneira genérica o funcionamento de todos os elementos do PGAS e que indique a
documentação específica de cada elemento. Este documento normalmente é o Manual do
PGAS.
8.4.2 Atividades Propostas
Quando se está implantando um sistema, fica muito difícil fazer com que as pessoas
cumpram determinadas rotinas sem que isto esteja escrito em algum lugar. É recomendável,
portanto, documentar todos os procedimentos requeridos pelo PGAS.
Os Registros são a comprovação do cumprimento dos requisitos, procedimentos,
exigências legais etc.
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A UGP deverá estabelecer e manter procedimentos para o controle de todos os
documentos exigidos pelo PGAS e outros de cunho social e ambiental no Programa, para
assegurar que:
(i) possam ser localizados;
(ii) sejam periodicamente analisados, revisados quando necessário e aprovados
quanto à sua adequação, por pessoal autorizado;
(iii) as versões atualizadas dos documentos pertinentes estejam disponíveis em
todos os locais onde são executadas operações essenciais ao efetivo
funcionamento do PGAS; (iv) documentos obsoletos sejam prontamente
removidos de todos os pontos de emissão e uso ou, de outra forma,
garantidos contra o uso não intencional;
(iv) quaisquer documentos retidos por motivos legais e/ou para preservação de
conhecimento sejam adequadamente identificados.
A documentação deve ser legível, datada (com datas de revisão) e facilmente
identificável, mantida de forma organizada e retida por um período de tempo especificado.
Devem ser estabelecidos e mantidos procedimentos e responsabilidades referentes à
criação e alteração dos vários tipos de documentos.

8.5 Requisito de Capacitação, Educação Ambiental e Apoio à Comunicação Social na
UGP

Financiamento: Requisitos a serem implementados pela UGP em conjunto com a
comunicação social da prefeitura e o órgão municipal de meio ambiente com recursos
incluídos na Gestão do Programa e no Componente 4 do Programa - Modernização da
Gestão Municipal.

8.5.1 Justificativas e Função

a) Requisito de Educação e Comunicação Social e ambiental
O surgimento de expectativas e a mobilização das organizações políticas e sociais
de uma determinada comunidade ocorrem de modo sistemático quando da divulgação da
147

implantação de empreendimentos, notadamente com relação aos moradores situados na
área de intervenção ou em suas proximidades ou usuários de um projeto.
O requisito tem por objetivo maior a promoção do diálogo social e institucional,
objetivando a eficácia das medidas de adequações propostas no âmbito do Programa,
assim como, a redução dos impactos socioambientais negativos e maxização dos positivos,
inerentes às intervenções. Sua meta é consolidar comunicação e relacionamento
permanente entre a UGP e as diversas partes interessadas, proporcionando o pleno
conhecimento do empreendimento e suas implicações socioambientais.

Busca-se a

promoção de ações socioculturais e de valorização do patrimônio municipal, a disseminação
do conhecimento das questões socioambientais e práticas voltadas à sustentabilidade do
empreendimento proposto e, também, da própria cidade.
O requisito deverá apresentar interfaces institucionais (governo e sociedade civil)
com as prefeituras municipais, conselhos municipais e regionais (quando couber), órgãos
estaduais e federais, empresas contratadas, instituições do terceiro setor.
b) Requisito de Capacitação
Este requisito é parte integrante do Componente 4 do Programa – Modernização da
Gestão Municipal.
Na busca de fortalecer e modernizar o setor público, o Programa direcionará seus
esforços para intervenções que atendam aspectos como capacitação, melhoria da
infraestrutura, dentre outras.
8.5.2 Atividades Propostas

a) Atividade de Comunicação e Divulgação
Objetiva a apresentação de informações referentes à concepção, implantação,
operação e resultados do Programa como um todo, assim como detalhes do PGAS a ser
realizado em atenção às medidas de mitigação, compensação e prevenção dos impactos
socioambientais gerados pelas intervenções.
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Na fase de pré-implantação das obras o objetivo será fornecer à população
informações a respeito das características do empreendimento e etapas de implantação, por
meio de um conjunto de ações destinadas à difusão ampla dirigida aos públicos específicos.
Nesta fase pré-construtiva, as informações divulgadas estarão focadas nas
características da obra, cronograma, áreas diretamente afetadas, critérios e procedimentos
a serem adotados nos processos, tipos de projetos a serem promovidos e critérios de
elegibilidade, previsão de ocupação de mão-de-obra, entre outros. Será também objeto de
divulgação a estratégia de controle ambiental das obras e de compensação ambiental do
empreendimento.
As ações de comunicação durante as obras – fase de implantação – deverão ser
específicas, concebidas a partir de Relatórios de Acompanhamento elaborados pelas
empreiteiras, a fim de orientar a população quanto aos transtornos provocados pelas
intervenções, com ações preventivas de segurança, palestras, atendimentos expeditos
(através de canais de comunicação estabelecidos), orientações gerais, encaminhamentos,
etc.
Concomitantemente ao início das obras, a UGP e a prefeitura deverão
operacionalizar o sistema de atendimento específico dirigido a consultas e reclamações
decorrentes das intervenções.
Serão amplamente divulgados os endereços para envio de correspondência, número
de telefone para atendimento imediato, ouvidoria e endereço eletrônico para recebimento de
demandas, consultas, reclamações e sugestões.
Todas as consultas e reclamações serão respondidas e o registro das mesmas será
mantido em base de dados permanentemente atualizada, gerenciada pela UGP no requisito
de Gestão Ambiental, que inserirá em seus Relatórios de Acompanhamento informações
referentes às reclamações e outras demandas provenientes da população.
Da mesma forma, na fase pós-obra, deverão ser definidos recursos de comunicação
que estejam preparados para efetuar o acompanhamento das condições pós-obra,
comunicando os novos traçados viários, as novas rotas e linhas de trânsito, as vias não
mais inundáveis em eventos pluviométricos intensos, entre outros. Consistirão em
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importante escopo desta etapa as ações de educação ambiental e promoção cultural que
passarão a ser disponibilizadas/viabilizadas a partir das melhorias trazidas pelo Programa.
A UGP poderia considerar o estabelecimento de uma Ouvidoria que atue de forma
permanente na comunicação com a comunidade afetada, canalizando as sugestões e
reclamações para o setor técnico apropriado.
b) Atividade de Educação Ambiental
Objetiva que durante a implantação e operação das obras previstas seja mantido
forte vínculo entre a Prefeitura e os representantes de comunidades afetadas e demais
agentes intervenientes locais, de forma que sejam promovidas campanhas de educação
sobre temas de relevante interesse para a gestão ambiental e urbana.
Dentre os temas que poderão ser abordados nessas campanhas, incluir-se-ão pelo
menos os seguintes:
Recuperação e/ou proteção das APPs;
Relevâncias das APAs que influenciam o Município e o Estado;
Importância da manutenção da qualidade e quantidade dos recursos hídricos;
Controle de doenças propagadas pela água;
Requalificação e regularização do uso e ocupação do solo;
Melhoria da acessibilidade urbana;
Desenvolvimento econômico e socio e ambiental da região;
Resgate dos valores históricos, culturais e patrimoniais;
Valorização dos espaços públicos;
Promoção da Cidadania;
Identificação do público-alvo do município;
Estruturação de programas e ações socioculturais com a finalidade de disseminar os
aspectos culturais e resgatar a história do município;
Promoção de eventos e atividades com públicos específicos, vinculados ao
calendário histórico-cultural da cidade;
Avaliação periódica da participação.

c) Atividade de Capacitação
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Para capacitação da UGP, dos gestores sócio-ambientais e demais órgãos
participantes do Programa serão realizados grupos de estudos e reuniões periódicas
abrangendo temas que envolvem as bases de gestão do Programa: (i) a busca do
desenvolvimento sustentável; (ii) o fortalecimento dos órgãos de gestão e controle
ambiental; (iii) a transversalidade e (iv) a participação e o controle social.Tais ações,
devidamente articuladas com as políticas setoriais da Prefeitura de Londrina e com enfoque
na legislação vigente, visam qualificar os responsáveis e envolvidos na execução das
atividades, a fim de garantir a efetividade e a qualidade das ações.
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