
 

1 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Segregação socioespacial em Londrina (PR) e os efeitos no 
clima urbano - estudo de caso em habitações 

Fabiana Bezerra Mangili (1) Isabelle Teixeira Bertini (2) Luísa de Oliveira 
Possobom (3) 

(1) Programa de Pós Graduação em Geografia, UEL, Brasil. E-mail: fabianamangili@gmail.com 
(2) Graduação em Geografia, UEL, Brasil. E-mail: isabellebertini@hotmail.com 

(3) Graduação em Arquitetura e Urbanismo, UNIFIL, Brasil. E-mail: luisapossobom@hotmail.com 

 
 
Resumo: A segregação territorial, fruto da produção capitalista do espaço urbano, pode ser 
evidenciada através da diferença locacional entre moradias. Este fato altera o balanço de 
energia recebido por cada morador. A presente pesquisa observou as variações de 
temperaturas diárias no interior de duas residências com localizações diferentes na cidade 
de Londrina (PR) e verificou como o ambiente e construções diferenciadas influenciam na 
qualidade de vida dos residentes. Foram instalados datallogers que armazenaram dados de 
temperatura entre os dias 03 a 23 de janeiro de 2015. A diferença encontrada entre as 
residências foi de 3ºC entre as médias de temperatura diária. 
 

Palavras-chave: Segregação territorial, Habitação, clima 
urbano. 

 

Abstract:The territorial segregation is a result of the capitalist production of urban space. 
This can be evidenced by the difference between location of the homes. Also, this fact can 
changes the energy balance received by each resident. This research observed the 
variations in daily temperatures in two houses with different locations in the city of Londrina 
(Pr) and noted how the environment and different constructions influence the quality of life for 
residents. Datallogers were installed and collected data of daily temperature between days 
three and twenty three of January 2015. The difference between the residences was 3°C the 
mean daily temperature. 
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1. INTRODUÇÃO 

A produção do espaço urbano em uma sociedade capitalista se dá de maneira desigual, ou 

seja, em uma mesma cidade são encontrados usos com diferentes graus de 

desenvolvimento. Como desdobramento dessa desigualdade socioespacial está a 

segregação territorial, que pode ser evidenciada nas habitações.  

Na cidade de Londrina - PR, a população com baixo poder aquisitivo esta sendo retiradas de 

ocupações irregulares como fundos de vales e realocadas em conjuntos habitacionais do 

programa federal Minha Casa, Minha Vida, que é uma parceria entre os governos federais, 

estaduais e municipais. Porém, estes conjuntos normalmente estão situados nas periferias 

das cidades e possuem difícil acesso a serviços básicos e infraestrutura urbana. 
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Além desses fatores, as diferenças locacionais também podem alterar o balanço de energia 

recebido por cada morador, ou seja, questões como permeabilidade do solo, áreas verdes, 

materiais utilizados para a construção das moradias, etc. podem interferir na qualidade de 

vida dos residentes. 

Portanto, o presente artigo tem como intuito verificar as variações de temperaturas diárias, 

resultantes do processo de produção do espaço urbano, em duas residências com 

características econômicas distintas na cidade de Londrina - PR: no Conjunto Habitacional 

Vista Bela, localizado na Zona norte e; no Jardim Mediterrâneo instalado na Zona Sul.  

Este estudo foi realizado através da utilização de um datalloger em cada uma das 

habitações, entre os dias 03 a 23 de janeiro de 2015. Assim, foi possível  verificar como a 

segregação territorial pode interferir na alteração de energia e ditar como será a qualidade 

de vida da população. 

 

2. O ESPAÇO URBANO 

 
De acordo com Correa (1989, p. 7), o espaço urbano de uma cidade se caracteriza pela 

junção de diversos usos da terra que estão relacionados entre si, 

 
Tais usos definem áreas, como o centro da cidade, local de concentração 
de atividades comerciais, de serviços e de gestão, áreas industriais, áreas 
residenciais distintas em termos de forma e conteúdo social, de lazer e, 
entre outras, aquelas de reserva para futura expansão. Este complexo 
conjunto de usos da terra é, em realidade, a organização espacial da cidade 
ou, simplesmente, o espaço urbano, que aparece assim por espaço 
fragmentado. (CORREA, 1989 p. 7) 

 

O autor também salienta que, apesar de fragmentado este espaço é articulado (CORREA, 

1989), ou seja, todas as partes da cidade estão relacionadas entre si em intensidades 

variáveis. Pode-se utilizar como o exemplo o fluxo de pessoas que se deslocam de suas 

residências para  locais de trabalho, deslocamentos para locais de comércio e serviços, 

entre outros. 

Além disso, é evidente que em um mesmo espaço urbano podemos encontrar lugares com 

maior nível de desenvolvimento que outros, seja por sua localização, seja pela apropriação 

da riqueza produzida. Esse fato demonstra a desigualdade social de uma cidade e pode ser 

exemplificado pelo caso da habitação, onde é possível encontrar áreas residenciais com 

altos investimentos, como condomínios fechados e também áreas pouco desenvolvidas 

como as favelas ou conjuntos habitacionais.  

De acordo com Rodrigues (2007), a desigualdade socioespacial “demonstra a existência de 

classes sociais e as diferentes formas de apropriação da riqueza produzida. Expressa a 

impossibilidade da maioria dos trabalhadores em apropriar-se de condições adequadas de 
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sobrevivência.” A autora utiliza como exemplo, a facilidade em diferenciar áreas ricas e 

áreas pobres de uma cidade. 

Como consequência do desenvolvimento das desigualdades, há a construção de conceitos 

como a segregação territorial (MARICATO, 2003 p.3) que se caracteriza pela “expressão 

espacial das classes sociais” (CORREA, 1989 p. 61).  

Além disso, 

 
A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais importantes da 
desigualdade social e parte promotora da mesma. À dificuldade de acesso 
aos serviços e infra-estrutura urbanos (transporte precário, saneamento 
deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil 
acesso aos serviços de saúde, educação e creches, maior exposição à 
ocorrência de enchentes e desmoronamentos etc.) somam-se menos 
oportunidades de emprego (particularmente do emprego formal), menos 
oportunidades de profissionalização, maior exposição à violência (marginal 
ou policial), discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, 
difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. A lista é interminável 
(MARICATO, 2003 p.2). 

 

No Brasil, devido aos processos históricos e formação do seu espaço urbano, a questão 

habitacional pode ser vista como um grande formador da segregação territorial. A população 

com baixo poder aquisitivo possui maior dificuldade ao acesso a serviços básicos e 

infraestrutura urbana, ocupando lugares com alto risco social e ambiental, como fundos de 

vale e encostas.  

Com o intuito de tentar minimizar o problema, foi desenvolvido pelo governo federal o 

projeto Minha Casa Minha Vida, que se caracteriza por “promover a produção ou aquisição 

de novas unidades habitacionais, ou a requalificação de imóveis urbanos, para famílias com 

renda mensal de até R$ 5.000,00” (CIDADES, 2015). 

Entretanto, devido aos interesses dos agentes produtores do espaço urbano, em sua 

maioria os conjuntos habitacionais desenvolvidos pelo programa são localizados nas 

periferias da cidade, com grande distância do centro da cidade e sem a infraestrutura 

necessária. Como consequência, a qualidade de vida das pessoas que habitam esses locais 

não é adequada e em muitos casos continuam se distinguindo das demais localidades. 

A distinção não é somente social, pois a produção do espaço urbano, enquanto desigual, 

apresenta diferentes formas de troca de energia do sistema natural. A sociedade 

conhecendo os componentes desse sistema, pode alterar o recebimento da energia inserida 

de forma com que lhe convenha, pois: 

 
a partir do momento em que o homem e sua organização econômica e 
social intervém numa determinada paisagem, as condições iniciais do 
sistema são alteradas, desencadeando reações processuais que delineiam 
novas modelagens. Desta forma, realimenta o sistema, afinal, a natureza 
não se comporta de modo passivo às intervenções humanas (SANT’ANNA 
NETO, 1998, p. 123). 
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Dessa forma, as feições urbanas, que são produzidas de acordo os com interesses dos 

agentes produtores, são apropriadas pela população, que está sujeita a dinâmica do sistema 

natural alterado. 

 

2.1.  O espaço urbano de Londrina – PR 
 

Londrina, localizada no norte do estado do Paraná, apresentou um rápido processo de 

urbanização ao longo dos seus quase 80 anos, chegando ao ano de 2010 com mais de 500 

mil habitantes, segundo o IBGE(2010). A área urbana que a princípio somava 4 km², no  

início do século XXI já totalizava 105,43 km², representando uma expansão de 26,35 vezes 

(CASARIL, 2009). Esse processo de produção do espaço urbano resultou em diferentes 

tipos de feições geográficas e, consequentemente em segregação socioespacial bastante 

demarcada em toda área da cidade.  

Essa segregação é expressa principalmente na presença de diferentes tipos de edificações 

e propagam, não somente a mudança da paisagem urbana, mas também as alterações no 

balanço de energia por meio de determinados materiais construtivos empregados nas 

edificações (residências, empresas, prédios, etc) que absorvem e refletem a energia 

diferencialmente, assim como a distribuições da temperatura por todo o espaço urbano, que 

se tornam distintas. 

 
O modo de produção capitalista territorializa distintas formas de uso e 
ocupação do espaço, definidas por uma lógica que não atende aos critérios 
técnicos do desenvolvimento (ou sociedades) sustentáveis. Assim, o efeito 
dos tipos de tempo sobre um espaço construído de maneira desigual gera 
problemas de origem climática também desiguais. A entrada de um sistema 
atmosférico, como uma frente fria (frente polar atlântica), por exemplo, se 
espacializa de maneira mais ou menos uniforme num determinado espaço, 
em escala local. Entretanto, em termos socioeconômicos, este sistema 
produzirá diferentes efeitos em função da capacidade (ou da possibilidade) 
que os diversos grupos sociais têm para defender-se de suas ações 
(SANT’ANNA NETO, 2001, p 58). 
 

Dessa forma, partindo da hipótese que o espaço urbano é produzido e de forma desigual, o 

objetivo da presente pesquisa foi observar as variações das temperaturas internas diárias, 

resultante da segregação socioespacial. Para tanto, foi instalado um datalloger em cada 

uma das habitações (figura 01). Os aparelhos estavam programados para realizarem as 

medições de temperatura e umidade no intervalo de cada hora. 
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3. VARIAÇÃO DAS TEMPERATURAS INTERNAS DAS RESIDÊNCIAS 
 

A casa localizada no conjunto habitacional Vista Bela (figura 01) foi construída por meio do 

programa federal Minha Casa Minha Vida. Ela está alocada em um terreno que possui uma 

área permeável maior quando comparada à impermeabilizada, porém, não possui cobertura 

vegetal rasteira nem arbusto, com grande parte de solo exposto e impermeabilizado. A casa 

é dividida em duas águas, sendo cada água uma unidade habitacional, com estrutura em 

radier, construída em alvenaria de tijolos cerâmicos, com acabamento em pintura branca 

interna e externa, cobertura em madeiramento convencional coberto por telha cerâmica cor 

laranja, laje de piso de concreto revestido com cerâmica e o forro é branco de PVC. 

 

 
FIGURA 1 – Localização das residências em Londrina - PR.  

 

A residência localizada no Parque Mediterrâneo (figura 01) está locada em um terreno com 

grande parte coberto por gramíneas, de alvenaria de tijolos cerâmicos, paredes internas 

com acabamento em pintura branca, e externas cor amarelo claro, cobertura em 

madeiramento convencional coberto por telha cerâmica tipo colonial e revestimento de piso 

com tacos de madeira. A residência possui um quintal, coberto de grama. 
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Conforme objetivo da presente investigação, a variação da temperatura interna das 

residências, colhidas entre os dias 03 a 23 de janeiro de 2015, estão expostos no gráfico 1. 

A representação das mesmas é realizada por meio das médias diárias. 

 

 

GRÁFICO 1 – Diferença da média da temperatura diária da residência do Vista Bela pela residência 
do Parque Mediterrâneo, dos dias 03 a 23 de janeiro de 2015. 

FONTE: Próprias autoras.  

 
Os valores de médias de temperatura diária alcançada variam entre 22ºC a 30ºC, de acordo 

com o gráfico 1. É possível observar que os valores diários são mais elevados na residência 

do Conjunto Habitacional Vista Bela, e que as médias das temperaturas internas das 

residências, para o período de análise apresentam tendência de diferença de 3ºC, sendo a 

diferença positiva, para a habitação do programa Minha Casa Minha vida. 

A diferença de valores se dá pelos diferentes usos do solo de cada residência, como por 

exemplo, a casa do Vista Bela que possui uma área de entorno sem nenhuma cobertura 

vegetal, pois: 

 
[...] a repercussão dos fenômenos atmosféricos na superfície terrestre se dá 
num território, transformado e produzido pela sociedade, de maneira 
desigual e apropriado segundo os interesses dos agentes sociais, criando 
espaços de segregação, em variados níveis de vulnerabilidade 
(SANT’ANNA NETO, 2008, p 52). 
 

Os materiais construtivos e a arquitetura de cada residência também podem influenciar 

nesses níveis de vulnerabilidade. Porém, o primordial é o poder aquisitivo de cada família 

residente, pois independente da localização e dos fatores naturais, a sociedade já tem 
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meios de mitigar os efeitos da variação do tempo, como ventiladores, ar-condicionado, 

umidificadores, entre outros, o que toda a sociedade ainda não tem, é acesso aos mesmos 

meios. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A dinâmica de formação da área urbana de Londrina – PR resultou em diferentes espaços 

produzidos, criando níveis de segregação socioespacial. Essa segregação repercute na 

qualidade de vida da população residente. 

Conforme dados expostos, foi possível observar que os valores de médias diárias de 

temperatura são maiores em uma residência oriunda de um programa de nível federal, em 

que a população beneficiada, é a de baixa renda, que apresenta de 0 a 3 salários mínimos, 

do que a habitação localizada em uma zona puramente residencial, com maiores áreas de 

permeabilização e com pouco fluxo urbano. 

Dessa forma, essa população fica vulnerável às variações do clima, como no caso do 

presente estudo, tendo que se adaptar da forma com que lhes é possível. Portanto, essa 

vulnerabilidade é criada e é produzida, “É a cidade que nos define, que nos dá vida, que tem 

problemas, desordens, caos e crises. Porém, não realiza o prodígio de apagar a realidade 

vivida, de ocultar a cidade real, de fazer desaparecer a desigualdade socioespacial. Pelo 

contrário, a intensifica (RODRIGUES, 2007)”. 
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