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RESUMO 
 

O crescimento urbano vem sendo amplamente discutido ante as implicações dele decorrentes no meio 
ambiente. Torna-se um problema ambiental, pois a falta ou a deficiência no processo de gestão 
ocasiona alterações nos geossistemas que podem influenciar direta ou indiretamente na qualidade de 
vida da população, que contribui, também, com o uso irracional dos recursos naturais. A bacia 
hidrográfica tem sido valorizada ultimamente como importante unidade de análise, planejamento e 
gestão ambiental. Nesta perspectiva, a bacia é entendida como uma unidade da paisagem, de 
planejamento e de gestão do território. Este trabalho visa contribuir para a análise acurada dos 
impactos socioambientais urbanos na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Limoeiro, no município de 
Londrina – PR. Esta região vem sofrendo um rápido processo de expansão urbana devido à 
valorização imobiliária. Assim, os objetivos deste trabalho se  prenderam na identificação dos impactos 
buscando estabelecer propostas para o equilíbrio dos ecossistemas da área abrangida pela bacia 
hidrográfica. Para o seu desenvolvimento foi elaborada uma matriz com os dados da análise ambiental 
sobre os impactos socioambientais urbanos que ocorrem ao longo da área de estudo, visando atingir 
os objetivos propostos anteriormente. Isso demandou vários trabalhos de campo para convalidação dos 
dados obtidos por meio da análise de imagens de satélite. Essas ferramentas chaves permitiram 
elencar medidas que poderão ser adotadas pelas políticas públicas que irão contribuir na gestão dos 
recursos hídricos dessa região. 
 
Palavras chave: Bacia Hidrográfica; Impactos Socioambientais; Expansão Urbana; Gestão de recursos 
hídricos; Gestão Ambiental. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O crescimento urbano, sem um planejamento ambiental, torna o ambiente natural 

gradativamente mais frágil e vulnerável aos processos de degradação ambiental. 

Atualmente o reconhecimento global sobre a complexidade crescente dos problemas 

ambientais, que afeta a sociedade, estão influenciando cada vez mais o contexto social e econômico 

das populações envolvidas. 
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O crescimento urbano está tornando-se uma temática amplamente discutida na problemática 

ambiental, pois a falta ou a deficiência no processo de gestão ambiental ocasiona alterações no 

ambiente que podem influenciar direta ou indiretamente na qualidade de vida da população, 

contribuindo ainda a utilização irracional dos recursos naturais. 

Neste sentido, a preocupação com o meio ambiente tem sido cada vez maior a partir de 

iniciativas de várias áreas do conhecimento principalmente com relação à Ciência Geográfica. Percebe-

se a preocupação nos estudos relacionados a essa temática buscando-se, cada vez mais, a inserção 

do homem no meio ambiente, ou seja, ele está inserido de forma articulada e integrante nesse meio. 

A sociedade, no seu cotidiano, mesmo preocupada com as próprias questões e problemas, não 

têm conseguido dimensionar as transformações degradantes que vem ocorrendo e abrangendo o 

território que ocupa. Em decorrência desse comportamento a degradação do espaço geográfico 

habitado poderá atingir estados irreversíveis. 

As áreas urbanas em expansão, através da abertura de novos loteamentos, exigem para as 

suas implantações grande remobilização e exposição dos materiais não consolidados, facilitando o 

surgimento de processos erosivos. 

A ocupação correta deve adequar-se à declividade do terreno, ao sistema natural de 

drenagem, condições naturais de estabilidade dos taludes naturais ou artificiais, entre outros fatores. A 

maior ou menor intensidade dos fenômenos erosivos, desencadeados pela implantação dos 

loteamentos, dependerá da adoção destes cuidados. 

Além disso, há que se tomar cuidado com as atividades humanas realizadas ao longo dos 

mananciais hídricos, a fim de se evitar assoreamentos, contaminações, redução da disponibilidade de 

água e condições de manutenção da biodiversidade. Atividades desenvolvidas no passado trouxeram 

graves consequências na atualidade, necessitando de medidas corretivas para amenizar situações que 

possam melhorar no futuro a ocupação do espaço geográfico. 

A análise e avaliação ambiental envolvem a busca de soluções para os impactos ambientais 

provocados pela ação antrópica. Este estudo centrou-se na área urbana abrangida pelo Ribeirão 

Limoeiro, localizada na zona leste do município de Londrina, estado do Paraná. Essa região apresenta 

um forte processo de ocupação urbana em face da valorização imobiliária, onde se procurou analisar 

os impactos ambientais advindos dessas especulações. 

Os centros urbanos têm concentrado, cada vez mais, populações no mundo e em especial no 

Brasil. Essa concentração, ligada a um crescimento desordenado e acelerado, tem provocado uma 

série de mudanças no ambiente (GUERRA & CUNHA, 2006, p. 15). 



 3 

A complexidade dos processos de impactos ambientais urbanos apresenta um duplo desafio. 

De um lado, é preciso compreender a realidade e construir um objeto de investigação. De outro, é 

necessário articular uma interpretação coerente dos processos ecológicos (biofísico-químicos) e sociais 

de degradação ambiental (COELHO, 2006, p. 19). Desta forma, “a realidade de um espaço urbano é  

representativa de um estágio histórico dos movimentos de mudanças sociais e ecológicas (particulares 

e gerais) combinadas que modificam permanentemente o espaço em questão” (COELHO, 2006, p. 27). 

De acordo com Amorim (2011), a Zona Leste da cidade de Londrina tem sido, sobretudo nos 

últimos dez anos, reinserida no 

[...] rol dos interesses imobiliários dos investidores de pequeno, médio e grande 
porte.” Dentre os novos investimentos, surgiu a instalação da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o Complexo Marco Zero e o Teatro 
Municipal, que podem vir a alterar até mesmo a estrutura urbana da cidade e 
consolidar um novo "filão", expressão corrente por parte de investidores da área 
recém descoberta pelo mercado imobiliário (AMORIM, 2011, p. 18). 

O processo de expansão urbana na referida área iniciou-se na década de 1950 com a 

construção do Aeroporto de Londrina e também em função da indústria Cervejaria Londrina, em cujo 

redor foram construídos vários bairros operários. Assim, ao longo dos anos de 1960 e 1970 aí ocorreu 

a construção de diversos de Conjuntos Habitacionais. E houve também a instalação do Hospital 

Universitário Regional Norte do Paraná, onde se desenvolveu uma concentração de serviços e 

comércios em função da centralidade desempenhada por esse empreendimento. 

A proposta deste estudo na área da Bacia do Ribeirão Limoeiro justifica-se pela ausência de 

estudos ambientais e o rápido processo de valorização imobiliário. 

 

2 OBJETIVOS 

Com a finalidade de contribuir, para qualidade ambiental da área de estudo, procurou-se 

efetuar uma análise dos impactos ambientais decorrentes de todas essas instalações que se deram ao 

longo desses últimos anos.  

A escolha desse local se prendeu à grande importância estratégica e a valorização imobiliária 

que aí está ocorrendo. Buscou-se analisar  os impactos socioambientais urbanos, bem como identificar 

as suas principais causas. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Materiais 

 Carta Topográfica Londrina - PR, folha SF.22-Y-D-III-4, Ministério do Exército, escala de 

1:50.000, Projeção Universal Transversa de Mercator, datum horizontal SAD-69, 1996; 

 Carta Topográfica Assaí - PR, folha SF.22-Z-C-I-3, Ministério da Economia, Fazenda e 

Planejamento, escala de 1:50.000, Projeção Universal Transversa de Mercator, datum 

horizontal SAD-69, 1991;  

 Imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) resolução de aproximadamente 90 

metros; 

 Software ArcGIS 9.3; 

 Câmera fotográfica digital Sony;  

 GPS para apoio no trabalho em campo. 

 

Método 

Para desenvolvimento da pesquisa e alcance dos objetivos propostos foram definidas várias 

fases de procedimentos. 

Com a definição do tema e delimitação do objeto de estudo, foi iniciado o levantamento 

bibliográfico e de dados existente sobre a temática na Biblioteca Central da Universidade Estadual de 

Londrina, na Biblioteca Pública Municipal, nos órgãos como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SEMA) e no Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Nesta etapa houve a sistematização de leituras, para 

a elaboração do embasamento teórico. 

Procedeu-se em seguida a coleta de dados e geofotografização na área de estudo por meio de 

trabalhos de campo. 

Por meio da utilização de imagem de satélite pode-se convalidar dados e elaborar alguns 

mapeamentos temáticos que permitiram uma melhor visualização do estado ambiental da área da 

bacia hidrográfica. 

Após essas etapas, e análises desses materiais, realizou-se a Análise de Impactos Ambientais, 

segundo STIPP(2010) retirado do “Manual de Orientação” ,texto de sala de aula da disciplina de 

Análise Ambiental do Curso de Especialização “Análise Ambiental em Ciências da Terra”. 
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Assim na Análise dos Impactos Ambientais procedeu-se à apresentação da (identificação, 

valoração, geofotografias e interpretação) dos impactos ambientais observados nos trabalhos de 

campo na área de estudo. 

 

4 LOCALIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL DA ÁREA DE ESTUDO  

Londrina está localizada no Sul do Brasil, na mesorregião Norte Central Paranaense é um 

importante pólo de desenvolvimento regional e nacional, exercendo grande influência sobre o norte do 

Paraná.E uma das cidades mais importantes da Região Sul do Brasil e segundo o IBGE o município 

possui 506.701 habitantes.  

 

Figura 1. Localização do Município de Londrina-PR (fonte?). 

 
 

O processo de colonização da cidade ocorreu através da Companhia de Terras Norte do 

Paraná (CTNP), iniciando-se em 1929 no Patrimônio Três Bocas e no ano de 1934 através da Lei 

Estadual nº 2.159 foi oficializado a criação do município.  
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A área urbana inicialmente projetada em forma de tabuleiro de xadrez, capaz de comportar 

20.000 habitantes em poucos anos se tornou pequena para atender o crescimento urbano de Londrina. 

Em 1950 já haviam 33.095 habitantes na área urbana. 

De acordo com Archela (2009) a partir da década de 60, com o declínio da supremacia do café, 

Londrina já contava com uma boa infra-estrutura no comércio e prestação de serviços, continuando 

assim sua influência catalisadora na região. Na década de 70, a cidade sofreu um novo surto de 

crescimento, desta vez ocasionado pelo êxodo rural devido entre outros fatores à substituição de 

culturas perenes por áreas de pastagens e de culturas rotativas, principalmente pela soja, trigo e milho, 

bem como à alta mecanização ocorrida no campo.  

A falta de habitação suficiente para absorver tal demanda fez com que a periferia da cidade 

crescesse de maneira desordenada. Mesmo com a construção, de conjuntos habitacionais, tal 

problema não foi solucionado. Assim a área urbana de Londrina, planejada inicialmente para 20.000 

habitantes, conta hoje com mais de 500.000 habitantes. 

A ausência de planejamento urbano e de controle de uso do solo, contribuíram para o 

surgimento de áreas densamente povoadas e com excessiva verticalização, como na área central da 

cidade que se contrapõem as áreas altamente povoadas, mas descontínuas da periferia, que se 

intercalam entre as grandes áreas tipicamente rurais. 

No caso da Zona Leste de Londrina, onde se localiza o Ribeirão Limoeiro, lócus do nosso 

estudo, de acordo com Amorim (2011, p. 210):  

O caso da construção de obras públicas em parcerias com empresários privados, 
como se verifica na Zona Leste, onde o poder público local, com recursos oriundos 
do Governo Federal, está construindo o Teatro Municipal na mesma área em que 
empresários locais e externos iniciaram a construção do Boulevard Shopping 
Londrina – componente do Complexo Marco Zero, uma das maiores obras da 
iniciativa privada da cidade –, constitui-se num fator dinâmico da valorização da 
área, incidindo diretamente no aumento do preço da terra, bem como na 
estruturação desta Zona. Além desses empreendimentos, em 2007 foi construído, 
em área periférica da Zona Leste, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), que também resultou positivamente para os proprietários da área 
incorporarem expectativas de aumento do preço de seus terrenos ou lotes.  

A Zona Leste de Londrina compreende um quinto da população da cidade, isto é, 

aproximadamente 90 mil habitantes de acordo com o Plano Diretor Participativo de 2008. Constituía-se, 

até recentemente, numa área de pouca atenção por parte do setor imobiliário, mais direcionado aos 

segmentos de médio-baixo e baixo poder aquisitivo, sendo, ademais, a segunda zona da cidade em 

efetivos de conjuntos habitacionais construídos pelo poder público.    
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Contudo, os processos acima evidenciados nas duas últimas décadas têm revigorado na Zona 

Leste os caprichos da valorização imobiliária, demandando novas infra-estruturas urbanas e 

readequações viárias, ao que, encontrando respaldo por parte do poder público local, o setor imobiliário 

encontrou uma nova área de empreendimentos e incorporações imobiliárias, entretanto, numa escala 

bem inferior a já praticada no setor sudoeste da cidade, marcado pela galopante valorização imobiliária 

e auto-segregação de segmentos de médio-alto e alto poder aquisitivo (AMORIM, 2011).  

 

Figura 2. Mapa das Bacias Hidrográficas do município de Londrina com destaque da Bacia do Ribeirão 
Limoeiro. Fonte: Barros et al., 2012. 

 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Análise Hipsométrica 

As formas do relevo exercem papel fundamental para o direcionamento das atividades 

humanas, tais como instalação de moradias, criação de caminhos e estradas, implantação de cultivos 
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agrícolas, criação de rebanho, delimitação de limites territoriais. Por isso, sua importância na análise da 

paisagem e no planejamento territorial. Sobre a importância do estudo do índice de hipsometria, Rosa e 

Brito (2003, p. 5) afirmam que:  

Possibilita conhecer o relevo, que por sua vez interfere decisivamente no processo 
erosivo, principalmente através do escoamento superficial da água. A configuração 
topográfica de uma área de drenagem está estritamente relacionada com os 
fenômenos de erosão que processam em sua superfície.  

A carta hipsométrica da bacia hidrográfica do Ribeirão Limoeiro foi organizada em 6 classes 

com equidistância de 30 metros. Na Figura 3 a hipsometria aparece com altitudes variando entre 375 e 

580 metros, onde o relevo se apresenta menos propício a escorregamentos superficiais. Já nas áreas 

com índice maior de altitude chegando a 580 metros são consideradas com índice de 

escorregamentos.  

Figura 3. Mapa de Hipsometria da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Limoeiro. Org.: Almeida, 2012. 

 
 

Análise de Declividade 

Associando a declividade com a hipsometria tem-se a declividade que é determinante na 

paisagem de uma região, pois direciona o uso e ocupação e também torna um terreno mais ou menos 

susceptível a sofrer impactos. 
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Quanto maior a declividade é maior a fragilidade do terreno, portanto mais suscetível a sofrer 

deslizamentos e processos erosivos. A análise da área da bacia sobre esses aspectos aparece  na 

tabela 1 e na Figura 4. 

 

Tabela 1. Classes de declividade. Org.: Almeida, 2012. 
Categoria de declividade Declividade (%) Categoria de fragilidade 

Muito fraca até 6% Muito baixa 

Fraca de 6 a 12 % Baixa 

Média de 12 a 20 % Média 

Forte de 20 a 30% Forte 

Muito forte acima de 30 Muito forte 

 

Figura 4. Declividade da bacia do Ribeirão Limoeiro. Org.: Almeida, 2012. 

 
 

Por meio da imagem de satélite, Figura 5 pode-se observar a área urbana próxima ao Ribeirão 

Limoeiro. A microbacia está situada em sua maior parte no município de Londrina, tendo sua nascente 

na zona leste da sua  área urbana, próxima ao aeroporto do município. Esta bacia tem grande 

importância para a cidade, pois nela se encontram além do Aeroporto “Governador José Richa”, o 

Hospital Universitário (HU) pertencente à  Universidade Estadual de Londrina que atende pacientes de 
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250 municípios do Paraná e de mais de 100 outros municípios de outros estados, de várias regiões do 

país principalmente, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia e mais dois cemitérios, 

o Parque das Oliveiras e o São Paulo. 

 

Figura 5. Imagem SPOT (2006) da área urbana do Ribeirão Limoeiro. 

 
 

A parte urbanizada da bacia  têm o uso residencial como a principal forma de ocupação, 

embora apresente uso comercial e serviços. A urbanização na microbacia situa-se a montante do 

Ribeirão Limoeiro. Na margem direita do Ribeirão encontram-se poucos afluentes e a maior 

concentração de afluentes se localiza na margem esquerda. 

 

Levantamento dos Impactos Socioambientais 

Para se proceder a Análise Ambiental foram elaboradas algumas matrizes, de acordo com 

STIPP (2002) que deram embasamento para a identificação dos impactos socioambientais da área de 

estudo. 
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Tabela 2. Processos Ambientais – Área Urbana do Ribeirão Limoeiro – Londrina-PR 

Riscos Hidrogeológicos Classe de Impacto  Critério de Potencial de 
Risco 

Erosão Hídrica A - alta • Direta  

Escorregamentos A - alta • Direta  

Processos Pedogenéticos A - alta • Direta  

Assoreamento B - média • Indireta  

Escoamento Superficial A - alta • Direta  

Inundação – cheias C - baixa • Não – relacionado  

RISCOS BIOLÓGICOS 

Degradação da Paisagem natural B - média • Indireta  

Alterações da Biodiversidade 
(Ecológica) 

B - média • Indireta  

RISCOS ANTRÓPICOS 

Demanda de Infra-estrutura B - média • Indireta  

Demanda de Serviços Urbanos C - baixa • Não relacionado  

Concentração Populacional A - alta • Direta  

Deslocamentos Diários A - alta • Direta  

Segregação Social C - baixa • Não-relacionado 

Conflitos/Tensões sociais C - baixa • Não relacionado 

Especulação Imobiliária A - alta • Direta  

Saúde Pública C - baixa • Não relacionado 

PROBLEMAS SÓCIOAMBIENTAIS 

Suscetibilidade de risco à vida C - baixa • Não relacionado  

Suscetibilidade à disseminação de 
epidemias 

C - baixa • Não relacionado 

Violência Urbana C - baixa • Não relacionado 

Desconforto Ambiental (térmico, 
acústico, atmosférico) 

C - baixa • Não relacionado 

Deseconomias Urbanas (oneração do 
orçamento público) 

A - alta • Direta  

Custo Ambiental (degradação-
recuperação) 

A - alta • Direta  

Fonte: STIPP, 2002. 

Tabela 3. Matriz de Suporte à Análise Ambiental. 

LEGENDA 
CRITÉRIO DO POTENCIAL DE 

RISCO 
 CLASSE DE IMPACTO  CONDIÇÃO DE 

AGRAVAMENTO 

DIRETA A ALTA Catastrófico 

INDIRETA B MÉDIA Preocupante 

NÃO RELACIONADO C BAIXA Controlável 
Fonte: STIPP, 2002. 
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Por meio do trabalhos de campo realizados na área da Bacia do Ribeirão Limoeiro pode-se 

constatar os tipos de impactos socioambientais, registrados por meio das geofotografias cuja 

amostragem são apresentadas a seguir.  

Com relação aos problemas ambientais das áreas evidenciadas na pesquisa, este artigo se 

prendeu à descrição de pontos mais impactados, tais como Aeroporto de Londrina, área do entorno do 

Hospital Universitário e alguns pontos críticos das margens do Ribeirão Limoeiro. Onde pode-se 

observar que os processos de ocupação e expansão urbana tornou-se um sério problema, 

principalmente por ocorrer de forma desordenada, onde foram utilizados os recursos naturais sem um 

devido planejamento.  

Na foto abaixo a área do Aeroporto “Governador José Richa” próximo da nascente do Ribeirão 

Limoeiro, bem dentro da zona urbana pode-se observar: rachaduras nas paredes de algumas casas e 

de acordo com a Associação de Bairros local isso vem ocorrendo na maioria das casas que margeiam 

o aeroporto, devido ao recebimento de um grande volume de tráfego de aeronaves de muito 

movimento (pouso e decolagens). O impacto ambiental (vibração) provocado pelos aviões que decolam 

muitas vezes por dia nesse local se caracteriza pela geração de emissões atmosféricas (gasosas), 

efluentes líquidos e resíduos sólidos.  

 

Figura 6. Foto da pista do aeroporto e nascente do Ribeirão Limoeiro. Foto: Almeida, 2013. 

 
 

As principais emissões gasosas geradas nas atividades do Aeroporto de Londrina são os 

gases provenientes dos motores das aeronaves que atingem todo o seu entorno. Quanto aos efluentes 
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líquidos observou-se o esgoto sanitário e as águas de drenagem (pluviais e oleosas) das áreas de 

pátios, pista de pouso e decolagem que ainda necessitam de um maior cuidado. Os resíduos sólidos 

gerados pelas atividades aí desenvolvidas são o lixo comum, material reciclável, resíduos 

contaminados com óleo ou produtos químicos. Atualmente com o estudo de ampliação do aeroporto a 

INFRAERO está desenvolvendo um programa de revitalização para ser implantado nessa área com o 

objetivo de amenizar esses impactos ambientais. 

Nas duas fotos que se seguem foi observada a expansão do bairro Ernani de Moura Lima, nas 

proximidades do Córrego Barreiro um dos principais afluentes do Ribeirão Limoeiro, onde ocorrem 

vários tipos de processos erosivos impactando bem a região.  

 

Figura 7 e 8. Área urbana próxima ao Ribeirão Limoeiro. Foto: Almeida, 2012. 

    
 

Figura 9 e 10. Resíduos Sólidos Urbanos. Foto: Almeida, 2013. 
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Figura 11. Resíduos Sólidos Urbanos. Foto: Almeida, 2013. 

 
 

Ao longo das margens do Ribeirão Limoeiro pode-se observar todo um descaso tanto por parte 

da população quanto pelo poder público evidenciado pelos depósitos de lixo urbano em vários pontos 

durante os trabalhos de campo. 

Os processos erosivos são condicionados basicamente por alterações do meio ambiente, 

provocadas pelo uso do solo nas suas várias formas, desde o desmatamento e agricultura, até obras 

urbanas e viárias, que, de alguma forma, propiciam a concentração das águas de escoamento 

superficial. 

A erosão manifesta-se como fenômeno resultante da ruptura de equilíbrio do meio ambiente, 

decorrente da transformação drástica da paisagem, por eliminação da cobertura vegetal natural e 

introdução de novas formas de uso do solo sem os cuidados necessários.  

Além do impacto da erosão, a produção de sedimentos e transporte para os recursos hídricos 

que tem como conseqüência principal o assoreamento dos cursos d’água, reservatórios e deterioração 

da qualidade dessas águas. E isso durante esta pesquisa foi observado nos fundos do Hospital 

Universitário da Universidade Estadual de Londrina devido principalmente ao desmatamento sem 

planejamento de proteção nas encostas. 

 



 15 

Figura 12 e 13. Processo erosivo - fundos do Hospital Universitário (HU). Foto: Almeida, 2013. 

    
 

A retirada da vegetação de uma área deixa-a exposta à erosão, causada principalmente pelas 

chuvas, o que acaba acarretando em um movimento de massa no solo.  

Após um longo período chuvoso, esses impactos da água com o solo acabam gerando um 

fluxo de sedimentos que podem originar ravinas, e se processo for contínuo pode provocar um 

gradativo aprofundamento do solo chegando ao aparecimento de uma voçoroca. Nesta paisagem, a 

água de escoamento superficial ao percolar linearmente no solo e atingir o lençol freático, compromete 

a estabilidade da área e gera a formação de vários tipos de processos de erosão. 

 

Figura 14 e 15. Voçoroca. Foto: Almeida, 2013. 
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PROPOSTAS PARA A MITIGAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DA BACIA DO RIBEIRÃO 

LIMOEIRO  

Em face dos impactos ambientais apresentados neste trabalho enumeraram-se algumas 

propostas que podem e devem ser levadas em consideração para a sua mitigação e recuperação dos 

espaços afetados. 

 

Quadro 1. Propostas para mitigação de impactos e recuperação da área. Org.: Almeida, 2013. 

• Programa de Educação Ambiental com a população local, através de palestras e atividades práticas. 
(escolas da região) 

• Revitalização do curso do Ribeirão Limoeiro pelo poder público 

• Recuperação da Mata Ciliar com árvores nativas e utilização de padrões técnicos (poder público e 
comunidade local). 

• Melhoria na coleta de resíduos urbanos (poder público e comunidade local) 

• Construção de um comitê local para monitoramento ambiental da bacia, principalmente nas áreas de 
maior risco. (comunidade e poder público)  

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os problemas ambientais aqui abordados e descritos permitiram uma visualização global dos 

fatores responsáveis pelos processos de degradação ambiental da área da Bacia do Ribeirão Limoeiro, 

na cidade de Londrina, estado do Paraná. Pode-se concluir que a contenção e reparação dos impactos 

ambientais observados dependem, em grande parte, de iniciativas da própria população local em 

conjunto com uma forte atuação do poder público. 
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