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RESUMO: O espaço não é mero receptáculo das localizações de atividades, mas palco (re) produtivo 

das ações humanas em um determinado lugar e tempo histórico. Logo, a categoria temporal pressupõe 

pensar a história como uma continuidade entre o presente-passado-futuro. Os agentes produtores do 

espaço urbano não atuam de forma ordenada, mas especializam-se da forma que lhes é conveniente, 

primando por áreas centrais ou áreas localizadas próximas às infraestruturas instaladas pelo poder 

público. No entanto, no que tange aos conjuntos habitacionais realizados pelo Estado, especificamente 

pela Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), que se confirma como um dos principais 

agentes da produção do espaço, a ação se dá de forma oposta, conformando loteamentos nas áreas 

periféricas. Nesse sentido, centramos nossa investigação nos conjuntos habitacionais empreendidos 

pela Cohapar no município de Campo Mourão-Paraná-BR. Verificou-se que sua atuação no referido 

município inicia-se a partir de 1980, com a implantação do Conjunto Habitacional Milton Luiz Pereira e 

Mario Figueiredo. Na década de 1990 são implantados mais dois conjuntos o Conjunto Habitacional 

Moradia do Condor e Vila Rural Pedro Kloster JR. Recentemente, na última década de 2000, houve a 

implantação de mais dois conjuntos, o Conjunto Habitacional São Francisco de Assis e o Conjunto 

Habitacional Governador José Richa. Os conjuntos habitacionais, como é sabido, é ocupado pela 

população com baixa renda e, dessa forma, com maior dificuldade de deslocamento para o centro da 

cidade, a contradição percebida nos empreendimentos consiste na sua instalação em uma media de 4 

km de distância do centro da cidade. Sendo assim contatou-se que as politicas de implantação dos 

conjuntos habitacionais acabam promovendo uma segregação planejada, uma vez que o Estado, por 

meio da Cohapar, implanta-os perifericamente ao centro urbano. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em uma de suas definições, Raquel Rolnik (1994) diz que a cidade é uma aglomeração de 

pessoas e edifícios. Por mais que pensamos estar só, basta abrir a janela, sair à rua para perceber que 

somos um conjunto e que esse conjunto forma a cidade.  

Assim, torna-se relevante entender os processos de apropriação do território por meio das 

pessoas, mais que isso, tecer considerações acerca de como e quais agentes são mais atuantes no 

consumo e na organização do espaço.    

De acordo com Corrêa (1999, p. 53) “a organização espacial é a própria sociedade 

especializada [...] constituída pelo conjunto das inúmeras cristalizações criadas pelo trabalho social”. A 

sociedade, através de processos que se inscrevem no tempo-histórico, cria formas que se cristalizam 



sobre pontos específicos escolhidos por um determinado grupo nos primórdios, ou seja, no momento 

em que se fixam e inicia a formação das cidades.  

A partir das necessidades humanas, tais como: fome, sede, frio, abrigo. Os homens agem 

sobre a natureza, transformando-a. Primeiramente, buscava-se saciar essas necessidades primárias 

com o nomadismo, em que se baseavam na primeira natureza.  

Num momento posterior passam a fixar-se em locais propícios ao desenvolvimento de 

atividades agrícolas. Passando, assim, a exercer maior poder de transformação no espaço. E, sendo 

assim, com o passar do tempo, principalmente, como aperfeiçoamento das técnicas de trabalho, teve-

se maior poder de criar caminhos, casas, edifícios, etc., e esses objetos fixos que ainda hoje são 

criados, com o mesmo fim, com que eram cunhados nos primórdios. “O conjunto de todas essas 

formas configura a organização espacial da sociedade. A organização espacial é a segunda natureza, 

ou seja, a natureza primitiva transformada pelo trabalho social” (CORRÊA, 1999, p. 54). 

Para Santos (1985, p. 8) “A natureza primeira como sinônimo de natureza natural” só existiu 

até o momento imediatamente anterior àquele em que o homem se transformou em homem social, 

através da produção social”. Evidentemente, cada ação da humanidade não constitui um dado 

independente, mas em conformação com o processo social.  

Os grupos, muito embora se diferenciem em algumas características ao longo das décadas, 

ainda tem a mesma necessidade. Está afirmação, é plausível, se considerarmos que as formas 

perduram de geração a geração, ou então, os fixos não durariam para contar os processos pelos quais 

passam as gerações. 

Nesse sentido, Carlos (1994, p. 21) compreende que “a vida material é produzida no processo 

de produção”. Da mesma forma, Carlos (2011) entende que o espaço é produto das relações sociais, 

sendo que está atrelada à existência do homem, portanto o homem produz o espaço e ao mesmo 

tempo o espaço está contido na constituição da sociedade.  

Desta forma, o espaço não é mero receptáculo das localizações de atividades, mas palco (re) 

produtivo das ações humanas em um determinado lugar e tempo histórico. Logo, a categoria temporal 

pressupõe pensar a história como uma continuidade entre o presente-passado-futuro. Neste ínterim, o 

entendimento inicial da “organização” do espaço se dá através das localizações das atividades 

colocando o homem como mero elemento no espaço.  

Todavia, na perspectiva de Carlos (2011) o espaço assume o caráter de produto da ação 

humana pressupondo uma “[...] análise do conteúdo das relações que os constituem enquanto tal, 

como movimento do processo de apropriação/produção/reprodução do espaço em seus conteúdos 

sociais” (CARLOS, 2011, p. 53).  



Villaça (1986, p. 20) vê a cidade da mesma forma, em suas considerações indica que: “a 

cidade é feita pelo trabalho humano de gerações e gerações. A cidade não é um dado da natureza. A 

cidade é produzida”. 

O espaço urbano, de acordo com Corrêa, (1999) é construído por diversos agentes, tais como: 

o Estado; os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; os proprietários 

fundiários; os promotores imobiliários e os grupos sociais excluídos. Segundo Corrêa (1999, p.20): 

 

O espaço urbano capitalista – Fragmentado, articulado, reflexo, 
condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um produto social, 
resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por agentes que 
produzem e consomem espaço. São agentes sociais concretos, e não um mercado 
invisível ou processos aleatórios atuando sobre um espaço abstrato. A ação destes 
agentes é complexa, derivando da dinâmica de acumulação de capital, das 
necessidades mutáveis de reprodução das relações de produção, e dos conflitos de 
classe que dela emergem. A complexidade da ação dos agentes sociais inclui 
práticas que levam a um constante processo de reorganização espacial que se faz 
via incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo, 
deterioração de certas áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da 
infraestrutura e mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social e econômico de 
determinadas áreas da cidade. 

 

O Estado pode ser considerado o agente mais atuante na organização e apropriação do 

território, uma vez que ele, através de suas ações, torna-se grande industrial, proprietário fundiário e 

promotor imobiliário, e ainda atua como regular do solo, através da legislação estabelecendo normas 

para uso e ocupação do solo, leis de zoneamento, leis de parcelamento do solo, entre outras.  

Da mesma forma, Corrêa (1999) acrescenta que ele é alvo dos movimentos sociais urbanos, 

mas não semente, também é alvo dos movimentos sociais rurais. Sendo assim, os problemas do 

campo procuram se resolver na cidade, pois é o lugar onde se concentra o poder decisório, expressado 

no poder legislativo, judiciário, executivo. 

Os grandes proprietários industriais e das grandes empresas comerciais necessitam de muito 

espaço para desenvolver suas atividades, bem como de localizações estratégicas junto a portos, 

ferrovias e infraestrutura que facilitem a distribuição e circulação de seus produtos. Para o Estado, esse 

agente tem relações e posições privilegiadas por se tratar de um dos meios de suprir a demanda por 

empregos nos municípios brasileiros e, assim, pressiona o poder público, e este acaba cedendo às 

reivindicações, tais como, pavimentação, redução de impostos, abertura de brechas na legislação 

conforme necessidade (CORRÊA 1999).  

Singer (1982) argumenta que “a posse dos meios de produção é condição necessária e 

suficiente para a exploração do trabalho produtivo, ao passo que a ocupação do solo é apenas uma 

contingência do seu estatuto de propriedade privada torna fonte de renda para quem a detém” 



(SINGER, 1982, p. 1). Dessa forma, os proprietários dos meios de produção não necessitam da renda 

da terra, uma vez que já obtém renda da exploração do trabalho, o que não compete aos proprietários 

fundiários, pois estes retiram o lucro do parcelamento de suas terras. 

Os proprietários fundiários, de acordo com Corrêa (1999), interessam-se pelo valor de troca da 

terra e não no seu valor de uso, ou seja, interessados em transformar terras rurais, geralmente 

próximas às áreas urbanizadas, em terra urbana.  

Singer (1982), na mesma esteira, argumenta que a cidade é produzida à medida que vão 

sendo incorporadas as glebas rurais do seu entorno, estas geralmente com uso agrícola passam a 

fazer parte do perímetro urbano, de modo que possibilitem o uso das benfeitorias executadas pelo 

poder público.  

A intensidade de procura e de incorporação de glebas rurais para uso urbano muda de acordo 

com cada região e, além disso, de acordo com os ciclos produtivos vividos em cada cidade, bem como 

dos fluxos migratórios que irão ocupar e pressionar o mercado da habitação.  

É importante lembrar que o Estado e os grandes industriais, na economia capitalista, têm 

ligação direta com os fluxos migratórios, de vez que ao instalar uma nova indústria na cidade, 

automaticamente atrai população que vai concorrer ao trabalho nessa indústria.   

Enquanto agentes produtores do espaço urbano possuem diferentes atribuições, atuando 

enquanto promotores, incorporadores, construtores, corretores, financiadores imobiliários e 

compradores. É importante salientar que esses agentes, muitas vezes, exercem diversos papéis ao 

mesmo tempo, como forma de monopolizar as ações imobiliárias e poder concentrar maiores lucros no 

processo de produção do espaço urbano. Assim, muitas vezes, um construtor exerce o papel de 

incorporador ou promotor imobiliário, como também financia a forma de comercialização do bem imóvel 

(CORRÊA, 1999). 

Portanto, o mercado imobiliário vai desenvolver um papel central no processo transformação 

do espaço urbano capitalista, representando um dos principais agentes que, ao consumir e produzir 

espaço utiliza-se de práticas que direcionam a um processo constante de (re) organização espacial, 

processando-se via incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo, 

relocação diferenciada da infraestrutura e mudanças do conteúdo social e econômico de determinadas 

áreas da cidade.  

Neste processo, o mercado imobiliário vai envolver proprietários fundiários e incorporadores. E, 

com frequência, também vai se aliar ao poder público em sua atuação sobre a terra urbana, refletindo 

os resultados de sua atuação tanto sobre o espaço da cidade, como consequentemente, no cotidiano 

da população (Corrêa, 1999). 

Segundo Gomes et al (2003) no processo de produção do espaço urbano, os promotores 



colocam à venda os loteamentos, que normalmente possuem pouca ou nenhuma infraestrutura. Isso 

significa que, de várias formas, os compradores vão se organizar e lutar para obter equipamentos e 

serviços coletivos, como asfalto, transporte, luz, água, escolas, creches, posto de saúde, dentre outros, 

beneficiando, sem sombra de dúvidas, aqueles que estão produzindo seu espaço, mas, sobretudo 

aqueles que deixaram as terras vazias aguardando a valorização. 

A ocupação da periferia há muito, é ocupada pelas classes de menor poder aquisitivo, muito 

embora, nos últimos decênios venha crescendo a procura por condomínios fechados longe dos 

grandes centros.  

No entanto, ainda tem-se a construção das áreas periféricas pelos loteamentos populares, 

favelas e a autoconstrução. Esse fenômeno é chamado por Mautner (2004) de forma predominante de 

assentamento da classe trabalhadora baseando-se no trinômio loteamento popular/casa 

própria/autoconstrução.  

A autora explica que, em São Paulo, essa suburbanização tem avanço, sobretudo, no pós 

Segunda Guerra Mundial e ainda pela “extensão do assalariamento, o acesso por ônibus à terra 

distante e barata da periferia, a industrialização dos materiais básicos, somados a crise do aluguel e às 

frágeis políticas habitacionais do Estado” (MAUTNER, 2004, p. 248).         

 Na economia capitalista cada vez mais é nítido a divisão da sociedade por classes, Corrêa 

(1999) explica que nos países da América Latina são maiores ainda, e com visível compreensão, pois a 

habitação é algo que é seletivo, de modo que se pode ler a cidade através das habitações. E nos 

países da América Latina uma parcela enorme da população não tem acesso, e isso provoca a adesão 

do trinômio dito por Mautner (2004).  

Desse modo, “os grupos sociais excluídos têm como possibilidade de moradia os densamente 

ocupados cortiços, próximos ao centro da cidade [...] a casa produzida pelo sistema de autoconstrução 

em loteamentos periféricos, os conjuntos habitacionais produzidos pelo estado” (CORRÊA, 1999, p. 

30). Essa circunstância é típica da economia capitalista, conforme Ribeiro (2003) indica: 

 

Nas sociedades capitalistas, onde o mercado é o mecanismo central da ordem 
social e os valores igualitários são a base da cultura compartilhada pelos seus 
integrantes o termo segregação é pertinente como instrumento capaz de enunciar 
problemas da ordem social. Neste caso, a segregação residencial tem sentido para 
designar certas formas de segmentação socioespacial fundadas no controle 
institucional de recursos que desfrutam certas categorias para a manutenção ou 
ampliação de barreiras ao contato físico e social e, ao mesmo tempo, na imposição 
legítima ou não de uma ordem simbólica fundada na crença compartilhada que as 
pessoas não são naturalmente iguais (RIBEIRO, 2003, p. 164). 

 

Nesse sentido, cabe verificar como ocorreu e vem ocorrendo à apropriação e ocupação do 

espaço urbano no município de Campo Mourão-PR. Bem como verificar como o poder público 



municipal agem na ordenação do espaço, sobretudo no que tange aos menos favorecidos. E cabe inda 

verificar a legalização dos loteamentos 

 
 
O caso de Campo Mourão - PR: os parceladores 

 

O município de Campo Mourão, juntamente com outros, formou-se e desenvolveu-se sujeito ao 

processo de estruturação de uma rede urbana hierarquizada no intuito de desbravar o Noroeste do 

Paraná. Localizado na região Sul do Brasil, ao noroeste do estado do Paraná, de acordo com o IBGE 

constitui a Mesorregião Geográfica Centro-Ocidental paranaense, região que congrega 25 municípios. 

Encontra-se entre as coordenadas 24º04’S e 52º38’W, a uma altitude de 630m. Possui clima 

subtropical úmido mesotérmico; área de 757.11Km²; população de 87.194 habitantes e densidade 

demográfica de 115.05 hab./Km² (IBGE, 2010). 

 

 
FIGURA 01: LOCALIZAÇÃO DE CAMPO MOURÃO-PR. 

Fonte: Yokoo, 2007. 
 

A ocupação da região de Campo Mourão tem sua história ligada à cafeicultura, ou seja, essa 

área estava na rota do café. A expansão cafeeira advinda do Estado de São Paulo adentrou o Norte 

paranaense, primeiramente, fixando-se na região situada entre os rios Paranapanema, Itararé e Tibagi, 

a que fora denominada de Norte Pioneiro. Na sequência, seria colonizada a área em que foi 

denominada de Norte Novo, com intensa participação das colonizadoras. E, por fim, a área que ficou 

conhecida como o Norte Novíssimo, formada pelas cidades: Paranavaí, Umuarama Cianorte e Campo 

Mourão. 

A região ficou por conta do Departamento de Geografia, Terra e Colonização – D.G.T.C., 

dirigido pelo Engenheiro Sady Silva, juntamente com a colaboração de João Lemos do Prado. A 

demarcação em definitivo da sede urbana do município ocorreu no final da década de 1940, realizado 

pelo topógrafo Eugenio Zaleski ligado ao Departamento de Terras e Colonização (SANTOS, 1995). 



Via decreto, em 1943 (Decreto-Lei nº. 199, de 30 de dezembro de 1943), foi desmembrado o 

município de Guarapuava, criando-se o Município de Pitanga, ao qual o Distrito de Campo Mourão 

passou a pertencer. Quatro anos mais tarde, em 10 de outubro de 1947, pela Lei Estadual nº 2, foi 

criado o Município de Campo Mourão e, no ano seguinte, elevado a Comarca de 1a instância, conforme 

a Lei Estadual nº 93, de 14 de setembro de 1948 (CAMPO MOURÃO, PLANO DIRETOR, 2007, p. 20). 

O projeto da malha urbana, traçado ortogonalmente em grelha na década de 1940, com 

traçado ortogonal em grelha, proposto e executado pelo topógrafo Eugênio Zaleski, condicionando o 

lançamento de amplas avenidas longitudinais e largas ruas transversais à linha do espigão divisor dos 

Rios 119 e Rio do Campo. O perímetro urbano abrangia cerca de 412,10 hectares, compondo quadras 

padrões de 100 metros x 155 metros, originando lotes com até 900 m2 (CAMPO MOURÃO, PLANO 

DIRETOR, 2007). 

Do plano inicial executado na década de 1940 até os dias atuais foram acrescidos 119 bairros 

ao tecido urbano mourãoense, e a grande parte desses loteamentos foram executados pelos 

proprietários fundiários e pelos promotores imobiliários. 

 

 

 
Figura 02: Número de Bairros e os seus loteadores em Campo Mourão Paraná (1940-2010). 

Fonte: CAMPO MOURÃO (Dados da Secretaria de Planejamento). Org.: BATISTA, M. R. 



 

Os loteamentos 

 

Em 1979, a lei 6.766/79, foi ativada regulando o parcelamento do solo desse ponto em diante. 

No primeiro artigo 1°, conta um único parágrafo discorrendo sobre “Os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal 

para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais” (BRASIL, 1979). Esse parágrafo 

abre brechas na lei para que o poder público de todas as instâncias trabalhe-a de acordo com seus 

requisitos e interesses.  

No entanto, os pontos mais importantes dessa lei consistem em estabelecer a obrigatoriedade 

dos equipamentos de infraestrutura, normatizar os equipamentos e espações públicos, estabelecer as 

distâncias mínimas das áreas de risco, assim como da mata ripária, os cursos d’água, das ferrovias, 

etc.  

Contudo, no município em estudo os loteamentos são regulados pela Lei n° 89/75, a qual 

estabelece normas para aprovação de arruamentos, loteamentos e desmembramentos de terrenos 

(Campo Mourão, lei n° 89/75). Há, além disso, o Código de Posturas e Obras Lei nº 46/64 De 3 de 

Dezembro de 1964.   

As dimensões dos parcelamentos variam de acordo com o local, sendo que para os 

logradouros públicos já existentes, as datas deveram ter área mínima de quatrocentos e vinte metros 

quadrados (420 m²). Já os loteamentos que As datas já atendidas pela rede de água da cidade, 

poderão ter área mínima de trezentos metros quadrados (300 m²), com área mínima de cem metros 

quadrados (100 m2), nos pontos comerciais (CAMPO MOURÃO, CÓDIGO DE POSTURAS E OBRAS 

LEI Nº 46/64, ART. 143-§ 1º).  

Assim como a lei federal de parcelamento n° 6766/79 a lei de loteamento de Campo Mourão n° 

89/75, especifica que não é necessário seguir os parâmetros designados de dimensões dos lotes no 

caso de loteamento e edificação de conjuntos habitacionais de interesse social. Portanto, como órgão 

responsável pela habitação de interesse social estabelece as dimensões dos lotes de acordo com seu 

planejamento.  

No entanto, a lei municipal n° 89/75 não torna obrigatório à instalação de infraestrutura nos 

conjuntos habitacionais de baixo custo, especificando o programa Cohapar-Sfh. Contudo a lei federal 

n° 6766/79 torna obrigatório à execução de vias de circulação, escoamento das águas pluviais; rede 

para o abastecimento de água potável; e soluções para o esgotamento sanitário e para a energia 

elétrica domiciliar, nos conjuntos habitacionais de interesse social. Essas novas exigências foram 

incluídas recentemente pela Lei nº 9.785/99. 



A seguir trataremos dos conjuntos habitacionais que foram realizados pela Cohapar no 

município. Nosso recorte atinge somente a área urbana onde foi implantada a maioria dos loteamentos 

para fins de habitação popular. 

 

Os conjuntos habitacionais implantados pela Cohapar 

  

A Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar - fundada em 1965 é uma empresa de 

economia mista que atua na execução dos programas habitacionais do Governo do Estado. O objetivo 

de criação desse órgão teve ao intuito de solucionar o déficit habitacional do Estado do Paraná. A 

prioridade é atender à população de baixa renda. Essa instituição tem como meta: 

 

Equacionar e resolver o déficit habitacional do Estado, prioritariamente à população 
de baixa renda, contudo buscando soluções para toda a sociedade, buscar a auto-
sustentação, como empresa, gerando suas receitas para cobrir o custo operacional, 
e o lucro, para reinvestimento no setor e manter atendimento as moradias já 
entregues, definindo e coordenando todas as atividades necessárias para manter o 
nível de moradia adequado ao mutuário e sua integração à cidade (COHAPAR, 
2012, p.3). 

 

A Cohapar fixada em Campo Mourão atua em diversos municípios do entorno, dentro da 

Mesorregião Centro Ocidental Paranaense, Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa 

Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, 

Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luisiana, Mamborê, Mato Rico, Moreira Sales, Nova Cantú, 

Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre do Oeste, Roncador, Terra Boa e Ubiratã. 

De acordo com a Cohapar (2012), compete ao Conselho Estadual de Habitação do Interesse Social – 

COEHIS “fixar as diretrizes, estratégias e instrumentos, bem como as prioridades para o seu 

cumprimento” (COHAPAR, 2012, p.3).  

De acordo com a Cohapar (2012, p. 05) as contrapartidas municipais para que sejam 

realizadas as obras de habitação a prefeitura deve doar à Cohapar:  

A área necessária para a construção do empreendimento, previamente vistoriada e 
aprovada pela Cohapar e o agente financeiro. A prefeitura deve também 
providenciar a aprovação dos projetos e executar os serviços de infraestrutura: 
abertura de ruas, cascalhamento, demarcação dos lotes, rede de água e energia 
elétrica, iluminação pública, rede de esgoto e de drenagem.  

 

No caso do município estudado as intervenções do Estado para solucionar o déficit de moradia 

no município em estudo tiveram início em 1968, durante o período da ditadura militar, ano em que 

foram construídas 20 unidades de habitação no Jardim Lar Paraná (CAMPO MOURÃO, PLANO 

DIRETOR, 2007).  



Na década de 1980, entra em cena a Cohapar, quando implantou os Conjuntos Habitacionais 

Milton Luiz Pereira e Mario Figueiredo, os quais eram destinados a abrigar mais de seiscentas famílias 

(CAMPO MOURÃO (PLANO DIRETOR, 2007); Cohapar, 2012). 

O Plano Diretor (2007) apontou um déficit habitacional de 1.420 famílias, embora os dados da 

Cohapar (2012) indicassem que 3.809 famílias não tinham moradia própria das quais 49,72% estavam 

em imóveis alugados e 26,83% em imóveis cedidos por terceiros. Para suprir essa demanda por 

habitação a prefeitura destinou uma área de 127.750m2 situada parte no perímetro urbano, com a 

intensão de construir 170 unidades sendo 113 unidades no Jardim Modelo e 57 no Jardim Maria 

Barleta. No total há 27 conjuntos habitacionais, somando os que foram realizados pelo município e pela 

Cohapar totalizando 2.297 unidades. 

Contudo, apesar de o Plano Diretor de 2007 fazer esse levantamento do déficit habitacional e 

situar as possíveis localizações dos próximos loteamentos destinados à moradia popular, ele não 

estabelece diretrizes para o planejamento desses conjuntos habitacionais.  Nesse sentido, a política 

pública com relação aos conjuntos de moradia popular vem sendo deixadas a cargo da Cohapar. 

De forma que, nas mais de quatro décadas que se passaram foram empreendidos 27 

conjuntos habitacionais, sendo 21 loteamentos executados pelo poder municipal e seis pelo Estado do 

Paraná através da Cohapar (Quadro 01, figura 02).  

 

QUADRO 01: EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS PRODUZIDOS COHAPAR.  

LOTEAMENTO ANO Unidades  

CONJ. HAB. MILTON LUIZ PEREIRA 1980 465 

CONJ. RES. MARIO FIGUEIREDO 1990 204 

MORADIAS CONDOR 1997 145 

VILA RURAL PEDRO KLOSTER JR 1997 49 

CONJ. HAB. GOVERNADOR JOSÉ RICHA 2006 55 

CONJ. HAB. SÃO FRANCISCO DE ASSIS 2004 58 

FONTE: Campo Mourão (Plano Diretor, 2007) e Cohapar (2012). 

 

Esses conjuntos (Figura 03) implantados pela Cohapar estão situados a uma distância em 

média 4 km do centro da cidade. Nesse sentido, a política de implantação dos conjuntos habitacionais 

acaba promovendo uma segregação planejada, uma vez que o Estado, por meio da Cohapar tende a 

colocá-los na periferia da cidade. 

 



 
FIGURA 03: LOCALIZAÇÃO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DA COHAPAR 

Fonte: Campo Mourão (Plano Diretor, 2007) e Cohapar (2012). Modificado por: Batista, M. R. 



A segregação continua sendo um grave problema que tende a perpetuar com o apoio dos 

órgãos públicos, como já afirmado por Corrêa (1999, p. 61) “a segregação residencial é uma expressão 

espacial das classes sociais”. Essa expressão se materializa no espaço urbano de Campo Mourão, 

trazendo à tona a desigualdade de renda, na qualidade de vida, do direito à cidade, conformando 

espaços distintos e agentes privilegiados e excluídos outros.  

O papel do Estado, nesse caso é evidente, forçando a segregação residencial através dos 

conjuntos habitacionais planejados e executados longe da área central, dificultando o acesso à cidade 

pelas pessoas que possuem menor poder aquisitivo, e favorecendo agentes como, os grandes 

proprietários fundiários e os promotores imobiliários, de vez que terá de levar a infraestrutura a esses 

novos bairros.     

 

Considerações finais 

 

No caso de Campo Mourão-PR, observa-se que o parcelamento do solo é realizado 

intensidade pelos proprietários fundiários, e pelos promotores imobiliários. No que tange os grandes 

industriais, estes merecem uma atenção mais apurada, que poderá ser realizada mais adiante, de vez 

que esses agentes agem pontualmente, ocupando espaços e não parcelando com fins em lucrar com 

aumento do valor da terra.    

Percebe-se, também, intensa atuação do poder público municipal através da implantação de 

loteamentos populares. A Cohapar, igualmente, está presente organizando o espaço, no entanto 

contribuindo à segregação residencial e, com isso, dificultando o acesso à cidade pelos moradores dos 

conjuntos habitacionais planejados e executados pelo órgão.   

 Chamou-se de segregação planejada pelo fato do Estado prever onde os conjuntos 

habitacionais se localizariam, bem como a tipologia arquitetônica das edificações. No entanto, o fator 

mais agravante encontra-se definido no próprio Plano Diretor que age da mesma forma que a Cohapar, 

estabelecendo e planejando os conjuntos habitacionais distante da área central.   
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