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RESUMO 

 

A relação física de um campus universitário com seu entorno é um tópico relevante 

para o planejamento urbano, a universidade diversifica as atividades sociais, 

econômicas e culturais impactando a comunidade em que está inserida. O cenário 

atual das universidades no Brasil é de expansão do ensino superior realizados 

principalmente através do REUNI - Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais. Laranjeiras do Sul, no Estado do Paraná, tornou-se um 

desses casos quando, em 2010, foi implantado um campus da Universidade Federal 

da Fronteira Sul – UFFS, sendo, portanto, objeto desse estudo. O objetivo da 

pesquisa foi compreender os impactos que ocorreram no município após a 

implantação da universidade, através de levantamento bibliográfico e de dados de 

Laranjeiras do Sul, análise de casos correlatos, entrevistas e registros fotográficos, 

buscado responder à questão de pesquisa: como organizar a expansão urbana 

integrando um campus universitário ao espaço urbano existente? Os resultados 

sinalizaram que o município não teve cuidado na preparação da base físico e 

estrutural de convivência com um novo campus. A partir de todas as análises foi 

possível perceber a necessidade de coordenação entre o planejamento urbano e de 

um campus universitário, buscando a integração e a otimização dos impactos que 

serão gerados. 

 

Palavras-chave: Planejamento urbano. Campus universitário. Cidades pequenas. 

UFFS. Laranjeiras do Sul - PR. 

 



ABSTRACT 

 

The physical relationship between a university campus and its neighborhood is a 

relevant topic for urban planning, the university diversify the social, economic and 

cultural activities, impacting the community to which it belongs. The current scenario 

of the Brazilian universities is the expansion of the higher education, carried out 

mainly through the REUNI. Laranjeiras do Sul, Paraná, became one of these cases 

when, at 2010, the UFFS campus was implanted, being, therefore, object of this 

study. The goal of this research was comprehending the impacts that occurred at the 

city after the implantation of the university, through bibliographic and data collection, 

related cases analysis, interviews and photographic records, trying to respond the 

research question: how to organize urban expansion by integrating a university 

campus into existing urban space? The results point that the city took no care in 

preparing the physical and structural basis at the coexistence with a new campus. 

From all analyzes it was possible to notice the need for coordination between urban 

planning and a university campus, trying to integrate and optimize the impacts tha 

will be generated. 

 

Key-words: Urban planning. University campus. Small cities. UFFS. Laranjeiras do 

Sul - PR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação física de um campus universitário com seu entorno é um tópico 

extremamente relevante para o planejamento do século XXI. A universidade 

diversifica as atividades sociais, econômicas e culturais afetando inúmeras pessoas, 

seu projeto e planejamento impactam a comunidade como um todo e tem a 

oportunidade e a obrigação de harmonizar com a cidade os processos de 

planejamento. 

Na maioria dos casos, as universidades operam como municipalidades 

independentes, tendo sua própria estrutura de governança, uma população, mantém 

ruas e edifícios e fornece segurança. Porém essas atividades têm impactos além 

dos muros do campus, tanto as universidades quanto as cidades poderiam se 

beneficiar de um planejamento conjunto (PERRY, WIEWEL, 2005). 

O cenário atual das universidades no Brasil é de expansão do ensino 

superior, com a criação, ampliação e reestruturação de novos campi universitários, 

realizados principalmente pelo Ministério da Educação, através do REUNI - Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (MEC, 2012).  

Uma das propostas do REUNI é a interiorização das universidades federais 

com o objetivo de aumentar o acesso ao ensino superior. Desde o início da 

expansão em 2003 foram criadas 14 novas unidades em todos os estados 

brasileiros. Esses números impressionam e, certamente, causaram um crescimento 

urbano e econômico nas cidades que foram escolhidas para a implantação desses 

campi, porém não houve cuidado na preparação da base física estrutural da 

convivência de um novo campus em cidades de porte mais reduzidos. 

Laranjeiras do Sul, no Estado do Paraná, tornou-se um desses casos 

quando, em 2010, foi implantado um campus da Universidade Federal da Fronteira 

Sul – UFFS, sendo, portanto, objeto desse estudo. 

Na presente monografia são detalhadas as relações entre um campus e a 

cidade em que está inserido e identifica alguns fatores que resultam em projetos 

integrados de maneira satisfatória com a malha urbana. 
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A metodologia utilizada na elaboração do trabalho foi: levantamento 

bibliográfico, análise de casos correlatos levantamento de dados e indicadores 

sociais e demográficos da cidade de Laranjeiras do Sul, entrevistas e registros 

fotográficos. No organograma a seguir são expostos os tópicos que serão abordados 

no trabalho, buscando responder à questão de pesquisa: como organizar a 

expansão urbana integrando um campus universitário ao espaço urbano existente? 

 

Figura 1 – Organograma da estrutura do trabalho. 

 

 

Sendo o capítulo um a Introdução, no capítulo dois é desenvolvida a 

Conceituação Teórica, que apresenta conceitos-chave da monografia, como o de 

reprodução do espaço urbano e a expansão das cidades, principalmente as de 
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menor porte, bem como a descrição de um breve histórico dos campi universitários 

no Brasil e o processo de interiorização do ensino superior que vem acontecendo 

nos últimos anos. 

No capítulo três, são apresentados cinco Casos Correlatos, bem como a 

metodologia de análise utilizada. A Análise da Realidade, destacada no capítulo 

quatro, caracteriza Laranjeiras do Sul - PR e o campus da Universidade Federal da 

Fronteira Sul – UFFS, bem como a relação e os impactos da implantação da 

universidade na cidade já consolidada. 

Por fim, depois de agrupados todos os dados e informações levantadas, 

feitas análises e conclusões, buscam-se diretrizes que serão norteadoras do projeto 

a ser desenvolvido no semestre subsequente. 
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2 CONCEITUAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesse capítulo serão apresentados, de forma objetiva, conceitos-chave para 

a compreensão da problemática da pesquisa, tendo em vista a finalidade da 

monografia ser de esclarecer questões sobre o tema e propiciar referências em 

futuro projeto urbanístico de expansão urbana e integração de campus universitário 

à malha urbana existente em uma cidade de pequeno porte, como trabalho de 

conclusão de curso de graduação. 

 

2.1 REPRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

Para Corrêa (1989), o espaço urbano é o resultado de diversas dinâmicas 

urbanas, um reflexo cumulativo de uma série de processos sociais, econômicos e 

políticos que, de certo modo, contribuíram para a configuração do arranjo espacial 

que a cidade atingiu. 

O espaço urbano é considerado fragmentado e articulado, um conjunto de 

usos justapostos entre si. Esses usos definem áreas distintas em termos de forma e 

conteúdo social. É um produto social, resultado de ações acumuladas através do 

tempo e engendradas por agentes que produzem e consomem espaço (CORRÊA, 

1995). Esses agentes são os proprietários dos meios de produção, sobretudo os 

grandes industriais, os proprietários fundiários, o Estado e os grupos sociais 

excluídos. 

 

“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 delas emergem. ” (CORRÊA, 1989) 

 

O espaço urbano não se restringe a um conjunto denso e definido de 

edificações, mas significa, de maneira mais ampla, a predominância da cidade sobre 

o campo. Nesse espaço há a aglomeração de indivíduos e, consequentemente, a 

necessidade de gestão da vida coletiva. Há sempre uma dimensão pública de vida 

coletiva a ser organizada (ROLNIK, 1995) 
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Para entender a cidade é necessário considerar a sua dinâmica de produção 

e crescimento através de transformações no processo de urbanização, bem como 

compreender os elementos que configuram a produção do espaço urbano e sua 

reestruturação. O espaço urbano é produzido e reproduzido através da organização 

e reorganização espacial provocada pela sociedade (LOPES JÚNIOR, SANTOS, 

2010). Para compreender a dinâmica de reprodução urbana é necessário entender 

os processos históricos e geográficos responsáveis pela origem e formação do 

espaço urbano local. 

O crescimento urbano no Brasil é um desafio, não só pela pressão dos 

números, mas, principalmente, pela maneira como as formas urbanas se encaixam 

sob as tensões do crescimento populacional (OJIMA, 2008). Para Ojima (2008), há 

dois fatores fundamentais para o estudo do processo de crescimento urbano: o fator 

populacional e o padrão de ocupação. O fator populacional já traz um grande 

desafio, pois afeta diretamente a expansão da infraestrutura urbana, porém o 

entendimento do padrão de ocupação é essencial para que esse crescimento 

aconteça com maior ou menor custo social. 

A produção do espaço, na maior parte do território nacional, está atrelada à 

ação dos agentes territoriais, sendo eles “concretos, históricos, dotados de 

interesse, estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de contradições e 

geradores de conflitos entre eles mesmos e com outros segmentos da sociedade” 

(CORRÊA, 2011). 

Em sua tese, Paula Santoro (2012) aponta que as políticas territoriais 

municipais brasileiras têm interferido pouco no processo de crescimento horizontal 

das cidades, no seu planejamento e na qualidade do espaço urbano resultante 

desse processo. Para a autora, as políticas territoriais mencionadas tratam-se das 

normas que limitam a área urbanizada e urbanizável, assim como a delimitação do 

perímetro urbano, estabelecimento de macrozonas ou zonas que estabelecem a 

área urbana dos municípios, bem como as políticas que planejam as áreas de 

expansão através de projetos urbanos ou de urbanização. 

O Plano Diretor tem papel decisivo na questão da expansão urbana de uma 

cidade, trata-se de um instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana e tem o dever de planejar o município em sua totalidade. 



16 

 

Usualmente, o controle da expansão urbana se dá com a revisão dos limites 

urbanos e a determinação de áreas de expansão (SANTORO, 2012). 

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257 de 2001) menciona a questão da 

expansão urbana em alguns instrumentos urbanísticos que descreve. Um deles é do 

Direito de Preempção, quando o Poder Público municipal tem preferência para 

aquisição de imóvel objeto de alienação onerosa entre particulares em casos de 

ordenamento e direcionamento da expansão urbana. Descreve também os casos de 

ampliação do perímetro urbano, exigindo uma “definição de mecanismos para 

garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de 

urbanização do território de expansão urbana e recuperação para a coletividade da 

valorização imobiliária resultante de ação do poder público” (BRASIL, 2001, p.18). 

Deve-se superar a ideia de que expandir o urbano é indesejável e admitir 

que é um processo recorrente e, quando necessário e até mesmo inevitável, deve 

ser planejado para que aconteça sem prejuízos urbanos, ambientais e sociais 

(SANTORO, 2012). É possível, sim, fazer um plano territorial para áreas de 

expansão urbana. Na maior parte dos casos, a expansão urbana não exige que 

sejam elaborados previamente diagnósticos mostrando para onde se quer crescer, 

com objetivos, diretrizes e ações estratégicas, ela simplesmente acontece de 

maneira desordenada. 

Para Santoro (2012), há um desconhecimento das municipalidades de que 

está pode ser uma boa forma de ordenar o crescimento urbano, através da 

promoção da expansão de pedaços da cidade com todos os atributos de cidade. 

Há estudos buscando soluções para o caso das dispersões urbanas, como o 

movimento new urbanism (novo urbanismo), que surgiu na década de 1990. 

Defende a aproximação e a revitalização das comunidades, pretendendo integrar 

componentes da vida moderna – viver, trabalhar, comprar e recrear – em 

vizinhanças compactas, polifuncionais e agradáveis com o pedestre (SANTORO, 

2012). 

O processo de expansão urbana, em alguns casos, ocorre em áreas de 

transição entre o rural e o urbano, nas periferias das cidades. Essa área de transição 

é um espaço complexo e não há uma linha clara de divisão. Essa caracterização é 

difícil devido às transições graduais, onde um elemento claramente definido vai 
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assumindo gradualmente as características de outro e isso não pode ser definido 

apenas por uma linha imaginária (SANTORO et al., 2004). Essas áreas de transição 

correspondem a um território em processo e sua ocupação ocorre de forma 

diferenciada no espaço e no tempo. 

 

Figura 2 – Transição entre rural e urbano. 

 

Fonte: CNU, 2016, adaptado pela autora. 

 

A definição de rural e urbano é feita no âmbito legal e jurídico para 

estabelecer a política tributária sobre a propriedade. O IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) diferencia essas áreas através do perímetro urbano 

demarcado por cada município. (SANTORO, et al., 2004). 

As relações campo-cidade no Brasil tem sido muito mais complexas e ricas 

do que no passado. Atualmente, processos recentes de ocupação do solo (por meio 

da especulação imobiliária, por exemplo) coexistem com antigos processos 

(desbravamento, colonização), tanto por parte de fazendeiros quanto de sitiantes; 

nos dois casos tais processos foram e serão sempre suscitadores de cidades. 

(QUEIROZ, 1973). 

Devido à grande influência que o campo tem na economia de um município 

de menor porte, essa relação se torna ainda mais acentuada. Segundo Côrrea 

(2011), a cidade pequena é um núcleo de povoamento com a principal função de 
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sede municipal político-administrativa. Melhor definida em termos de centralidade do 

que em relação ao seu tamanho demográfico. Sua população tem suas atividades 

ligadas à transformação e circulação de mercadoria e a prestação de serviços e, 

principalmente, às atividades agrárias. São caracterizadas pela ausência de limite 

entre a área urbana e os núcleos rurais. 

Para Moreira Junior (2009), as cidades pequenas são centros responsáveis 

por atender parcela significativa da população em termos de bens e serviços 

imediatos à sua população. Desempenham papéis reduzidos na rede urbana 

brasileira e apresentam uma estreita relação com o campo.  Não podem ser 

classificadas apenas pelos aspectos demográficos, pois apresentam realidades 

distintas, por isso merecem atenção quanto ao modo de vida da população, graus de 

dinamismo, características econômicas, sociais e valores. 

O principal problema social e econômico dos municípios interioranos de 

menor porte, que é tanto causa como efeito, tem sido a diminuição da população. As 

porções chave da demografia e economia local (jovens, estudantes, ambiciosos) 

deixam as cidades pequenas na busca por melhores oportunidades em áreas 

metropolitanas. Porém, atualmente esse quadro tende a se transformar, é possível 

notar uma volta na valorização dessas áreas rurais pelos potenciais inerentes 

presentes, tornando-as destinos atraentes, como por exemplo o alivio da alta 

densidade da cidade, a conexão com recreações ao ar livre, produção da sua 

própria comida ou gerar sua própria energia, e também, o desejo de voltar para sua 

terra. Esse fato confere as cidades interioranas o potencial de ser novas áreas de 

expansão e desenvolvimento (ENDLICH, 2006). 

 

“Se por um lado essa recuperação da valorização da terra obtida 
na mudança de uso rural para urbano é necessária, mais que isso, ela deve 
ser parte de um processo de urbanização com qualidade, caso contrário, 
esvaziam-se seus objetivos urbanos. ” (SANTORO, 2012, p. 219) 

 

Para Santoro (2012), nos municípios de menor porte há uma menor 

preocupação em controlar o crescimento urbano, isso se deve à pouca disputa e 

reduzidos conflitos por terras e aos processos de urbanização se darem de maneira 

mais lenta e economicamente menos dinâmicos. 
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Dentre os fatores que levam a expansão urbana está a implantação de 

empreendimentos de grande porte e que geram impactos significativos ao seu 

entorno, como por exemplo, o de campi universitários, localizados em áreas 

distantes e desconectadas da malha urbana existente. 

 

2.2 CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

 

Para Perry e Wiewel (2005), a universidade é um centro de cultura, direções 

estéticas e forças morais capazes de moldar a sociedade. A universidade não está 

apenas inserida na cidade, sem conexão ou impacto algum, é uma instituição que 

pertence à cidade e tem o dever de servi-la. 

As universidades contribuem de variadas maneiras para sociedade urbana 

moderna, sendo uma fonte significativa de conhecimento e sabedoria, espaço de 

debate sobre mudanças e uma incubadora de revoluções na ciência e na tecnologia 

(PERRY; WIEWEL, 2005). 

No art. 207 da Constituição Brasileira é estabelecido que as universidades 

deverão obedecer ao princípio da não separação entre ensino, pesquisa e extensão, 

significando que a universidade tem a função de pesquisar, atender aos anseios e 

problemas da comunidade na qual se encontra inserida, além do seu papel principal 

de formador de recursos humanos (BRASIL, 1988). 

Sendo um forte criador de centralidade, um campus universitário deixa uma 

marca característica na estrutura, tecido e dinâmica urbanos. A implantação de um 

campus universitário gera mudanças na organização espacial das cidades, surgindo 

novas áreas com expressivas atividades comerciais, de serviços e todo um fluxo que 

expressa uma nova centralidade. Neste mesmo processo, pode ocorrer a 

descontinuidade do território da cidade e a criação de novos espaços fragmentados 

(LOPES JÚNIOR, SANTOS, 2010).  

Ana Maria Martins e Melchior Neto (2007) fazem uma análise dos impactos 

que um campus universitário pode causar na cidade usando os conceitos 

“magnético” e “enclave” para descrevê-los. 

No urbanismo, uma área é magnética quando um determinado equipamento 

atrai pessoas e atividade econômica para o seu entorno. O desejo de proximidade 
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desse equipamento reflete no entorno e no mercado imobiliário, quanto mais perto 

se quer estar desse equipamento mais caro será o preço da terra (MARTINS, NETO, 

2007).  

Universidades são qualificadas como equipamentos magnéticos por ter o 

poder de atrair estudantes, funcionários, bem como atividades institucionais e 

empresas para a região em que estão inseridas (MARTINS, NETO, 2007). Há 

especulação imobiliária em terrenos próximos ao campus, pela atração de 

estudantes de diferentes localidades, professores universitários e funcionários 

técnico-administrativos que estabelecem residência nas cidades. Esses novos 

moradores, com um perfil de renda diferenciado da população local, geram uma 

movimentação financeira importante no município (SANTANA, 2012) 

A aglomeração de pessoas é positiva pois torna o comércio e os serviços 

mais lucrativos pela ocorrência de maior possibilidade de consumidores e interesses 

de novos empreendimentos. Porém é considerado um aspecto negativo o impacto 

que tem no entorno, devido ao aumento de tráfego, gerando até congestionamento 

(MARTINS, NETO, 2007). Outro ponto negativo é que o aquecimento do mercado de 

locação de imóveis pode levar as pessoas de menor poder aquisitivo a encontrar 

dificuldade para locar estes imóveis, sendo obrigadas a morar em regiões mais 

distantes (SANTANA, 2012). 

O conceito de enclave representa um lugar ou região da cidade que é 

autônoma, com usos e morfologia diferente do que ocorre no seu entorno. Algumas 

universidades podem ser consideradas enclaves por criar quebras na malha urbana 

que podem causar a desconexão entre áreas localizadas em lados diferentes do 

campus (MARTINS, NETO, 2007). 

O campus universitário é um conjunto de edifícios dedicados às atividades 

da educação superior. Em relação ao seu contexto urbano, pode se desenvolver de 

três maneiras diferentes, afastado do centro urbano, como comunidade fechada e 

integrado com a cidade (HEIJER, 2008). Na Figura 3, são apresentadas tipologias 

de implantação de campus universitário. 
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Figura 3 – Tipologias de implantação de campus universitário. 

 

Fonte: HEIJER, 2008, adaptado pela autora. 
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A noção de campus vem mudando e a maneira como vem sendo projetado e 

construído reflete novas necessidades das comunidades – tanto acadêmica quanto 

a urbana – que estudam, trabalham, moram ou que usam o espaço de alguma 

maneira (PERRY; WIEWEL, 2005). 

Antigamente, o campus era construído como uma instituição isolada da 

cidade e esse fato gerou longos e sérios conflitos com seu entorno urbano. 

Atualmente, o limite físico do campus não é mais definido e são projetados edifícios 

com funções mistas, podendo ser utilizada tanto pela comunidade acadêmica 

quando pela população (PERRY; WIEWEL, 2005). Essa integração com a 

comunidade gera na população um sentimento de pertencimento à universidade, 

sendo, assim, mais natural sua presença no meio urbano. 

No Brasil, as primeiras universidades eram implantadas em local afastado do 

centro urbano, inspiradas no modelo norte americano, com estrutura de campus ou 

cidade universitária. Porém esse modelo não tem funcionado nos municípios 

brasileiros, pois os campi daqui não são autossuficientes e dependem das cidades 

em que estão inseridos (COCOZZA, RODRIGUES, 2014). 

Heijer (2008) afirma que o conceito para projetar um campus universitário 

tem evoluído, hoje, além de ser um espaço de estudo e produção de conhecimento, 

também se tornou ponto de encontro e elemento vital e essencial para a cidade que 

está inserido, sendo considerados cada vez mais estratégicos para o planejamento 

urbano. 

A presença de um campus universitário não só expande a base de 

conhecimentos, mas, também a vitalidade da população estudantil. Os empregos 

gerados por essa universidade podem adicionar valor para outras instituições, 

desenvolvendo a economia, melhorando a qualidade de vida da cidade e 

aumentando a diversidade urbana (HEIJER, 2008).  

Um campus universitário é um grande agente de transformações urbanas, 

tanto em cidades grandes como aquelas de menor porte, atuando como acelerador 

da expansão territorial urbana, gerando demanda por novos comércios e serviços, 

valorização dos imóveis do entorno e ampliando a oferta de novos loteamentos 

(COCOZZA, RODRIGUES, 2014). 
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 Em cidades pequenas esses impactos são mais perceptíveis, há a alteração 

na forma urbana, modificando as dinâmicas sociais da região, surgindo novos tipos 

de usos e ocupação do solo, transformando os padrões construtivos das edificações 

do entorno e surgindo novos loteamentos e equipamentos urbanos (COCOZA, 

RODRIGUES, 2014). 

 

 “Diversos serviços são acrescidos ao meio universitário, tais 
como livrarias, atividades de lazer, restaurantes, bares e infraestrutura de 
alojamentos e transporte entre outros, desencadeando um processo de 
desenvolvimento e geração de empregos, principalmente próximo ao local 
onde se encontra inserida a universidade. De modo geral cria uma forma 
centrípeta de atração de diversidades culturais e de lazer. ” (GOEBEM, 
MIURA, 2004, p. 37). 

 

Na maior parte dos casos, as universidades operam como municipalidades 

independentes, tendo sua própria estrutura de governança, apoiando uma 

população presente no cotidiano do campus, mantendo ruas e edifícios, e 

oferecendo serviços de segurança pública. Essas atividades impactam muito além 

do campus e, apesar disso, as universidades e as cidades geralmente coordenam 

seus planejamentos de maneira fragmentada. Tanto um quanto o outro deveriam 

explorar o potencial de compartilhar recursos de maneira mais efetiva (PERRY, 

WIEWEL, 2005). No Quadro 1, com base em Irvin (2007), se apresentam razões que 

justificam o entendimento de que a universidade é um fator significativo para o 

desenvolvimento da cidade e sua sociedade. 
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Quadro 1 – Razões para cooperar e melhorar o espaço entre campus universitário e cidade 

Razões para cooperação entre cidade e 
universidade 

Conexão com o espaço construído 

O status do campus de santuário 
privilegiado vem sendo substituído por o de 
uma comunidade aberta 

O espaço construído é um recurso 
compartilhado e a cidade e a universidade 
podem cooperar para realçar a função e a 
segurança através da integração física. 

Universidade pode aumentar os esforços de 
recrutamento, fortalecer o apoio a 
comunidade e demonstrando seu 
comprometimento com a comunidade 
trazendo mais pessoas para o campus 

A conectividade nos limites do campus deve 
encorajar a comunidade a usar o espaço e a 
apoiar a Universidade. 

Tanto a universidade quando a cidade tem 
preocupações mútuas, como a segurança, 
trânsito, estacionamentos, ruídos, 
demandas de serviços, áreas de expansão e 
zoneamento. 

A arquitetura e o desenho urbano podem 
mitigar esses problemas e a cooperação é 
necessária para certificar-se das diferentes 
perspectivas. 

Grandes campi podem impedir a fluidez da 
vida da comunidade na área, bloqueando o 
trânsito e interações sociais. Além disso, os 
piores aspectos de um campus são aqueles 
diretamente ligados ao entorno, como 
grandes áreas de estacionamento e muros 
altos, fazendo com que as áreas limites 
sejam menos atrativas. 

Priorizar as conexões de pedestres e 
bicicletas no campus e criando um 
paisagismo de rua mais atraente ao longo 
do limite do campus pode ajudar a mitigar os 
impactos negativos na comunidade do 
entorno. 

Campi bem projetados incluem recreação, 
cultura e áreas verdes, provendo 
oportunidades que não seriam possíveis de 
outra maneira. 

Esses elementos podem compartilhar 
pontos de referência e criam pontos de 
ligação que se integram com a estrutura 
urbana. 

Incertezas sobre o desenvolvimento futuro 
na universidade pode gerar instabilidade nas 
áreas vizinhas, diminuindo o potencial por 
investimentos positivos. 

Consistentes planos diretores de campus 
promovem o contexto para desenvolvimento 
privado de complementar o estudo da 
arquitetura, paisagismo e o desenho urbano 
dentro da universidade. 

Fonte: IRVIN, 2007. 

 

Trazer o planejador urbano para o processo de tomada de decisão no 

gerenciamento de um campus aumenta as variáveis para análises das soluções. 

Nesse caso, é importante envolver cada parte interessada em várias etapas desse 

processo, tanto passivamente, informando-os sobre os impactos de cada decisão, 

como de maneira ativa, participando nas decisões e buscando soluções (HEIJER, 
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2008). Na Figura 4 a seguir é ilustrado um esquema de estrutura básica de 

gerenciamento do campus universitário, conectando quatro agentes (stakeholder) e 

suas variáveis. 

  

Figura 4 – Estrutura básica de gerenciamento de campus. 

 

Fonte: HEIJER, 2008, adaptado pela autora. 

 

Na Quadro 2 a seguir são elencadas quatro perspectivas que devem ser 

levadas em consideração no processo de tomada de decisão. 
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Quadro 2 – Perspectivas consideradas no processo de gerenciamento de um campus. 

Perspectiva Foco Agente Representantes 

Técnica Projeto do campus m² Responsável técnico 

Funcionários técnicos do 

campus, arquitetos e 

engenheiros 

Funcional Aptidão para o uso Usuário 

Estudantes, funcionários, 

visitantes, moradores do 

entorno 

Financeira 
Valores, recursos e 

custos (R$) 
Administradores 

Departamento de 

planejamento e controle 

Organizacional 

Metas institucionais na 

educação, pesquisa, 

recursos humanos e 

valorização do 

conhecimento 

Políticos e gerentes 

em geral 

Conselho executivo, 

Políticos ligados a 

educação e pesquisa 

Fonte: HEIJER, 2008 

 

O primeiro desafio é desenvolver métodos e ferramentas que suportam o 

processo coletivo de tomada de decisão. Para Heijer (2008), a principal meta é 

enfatizar a responsabilidade compartilhada e evitar que as diferentes partes 

interessadas só irão maximizar suas próprias variáveis, sem levar em consideração 

o restante. 

Outra questão que deve ser alinhada e levada extremamente em 

consideração é a possível resistência da comunidade afetada diretamente pelo 

aumento do preço da terra, devido à implantação de uma universidade, sendo 

muitas vezes forçadas a morar em outras áreas mais acessíveis economicamente 

(HEIJER, 2008). 

No Brasil, o cenário atual das universidades no Brasil é de expansão dos 

campi universitário direcionados para a criação, ampliação e reestruturação de 

novos campi.  Esse processo tem levado a interiorização das instituições de ensino 

superior, 
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“As universidades públicas brasileiras, a partir do início desse 
século têm passado por um processo de expansão que merece atenção por 
representarem um equipamento urbano complexo e impactante. Depois de um 
longo período sem um expressivo desenvolvimento físico, novos campi e 
universidades públicas foram sendo criadas, refletindo a demanda pelo 
aumento da inclusão de estudantes no ensino superior no país. ” (OLIVEIRA, 
2009, pág. 14). 

 

O processo de expansão e da interiorização das universidades públicas no 

Brasil vem ampliando o acesso ao ensino superior para jovens estudantes de todas 

as regiões do Brasil. Entre 2003 e 2009, foram implantados 110 novos campi de 

universidade federais. Em 2003 o número de cidades atendidas pelo ensino superior 

federal era de 114, já ao final de 2011 passou a ser 237, praticamente o dobro. O 

maior responsável por essa expansão foi o Programa do Governo Federal de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras – 

REUNI. Criado em 2007, o REUNI tem o objetivo de expandir os campi universitários 

e reestruturar o ensino superior brasileiro, para melhorar a qualidade do ensino e 

ampliar o número de vagas (MEC, 2012). 

Essa expansão além de melhorar o ensino superior nas cidades interioranas, 

vem desenvolvendo sua economia e vitalizando a sua dinâmica urbana. Porém, 

também, causou impactos que os municípios do interior e de menor porte não 

estavam prontos para receber.  

Na maioria dos casos, não havia construído um ambiente físico apropriado 

para isso, sento a alternativa utilizar instalações de outras instituições já existentes. 

Outra questão é o aumento no tráfego mudando a rotina dos moradores, bem como 

a necessidade de se aprovar cada vez mais rápido projetos de novas habitações, 

sem nem sempre estar de acordo com as leis municipais. Essas problemáticas 

foram levantas em diversos artigos e teses como, por exemplo, com a implantação 

da UTFPR em Cornélio Procópio (VASCONCELOS, LUZ, 2016), em Rio Paranaíva, 

Minas Gerais, com a implantação da Universidade Federal de Viçosa (STEPHAN, 

LATINI, 2014).  

A seguir são descritos alguns casos correlatos que mostram essa relação da 

implantação de universidade na dinâmica urbana municipal. 
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3 ANÁLISE DE CASOS CORRELATOS 

 

O objetivo da análise de casos correlatos ao da temática em pauta é ampliar 

o repertório de possibilidades de abordagens, de situações tanto nacionais quanto 

internacionais, para auxiliar no entendimento de como tem acontecido essa relação 

campus versus cidade e quais as alternativas encontradas para cada situação. 

Os critérios escolhidos para a análise dos casos correlatos estão 

relacionados com a elaboração das diretrizes no Capítulo 5 adiante, que estão 

dividias em cinco elementos: Uso e Ocupação do Solo, Sistema Viário, Infraestrutura 

e Equipamentos Urbanos, Meio Ambiente e Estrutura física do campus. Os casos 

correlatos estudados a seguir estão baseados na análise desses critérios, quando 

possível. 

Primeiramente, foram escolhidos dois correlatos que estão completamente 

ligados à temática do trabalho, através dos quais pode se analisar diversos 

processos e soluções de projeto, como o Centro Politécnico da UFPR em Curitiba e 

a Universidade Estadual de Portland, em Portland, Oregon. 

Também foram selecionados outros três casos correlatos de alguma 

semelhança com o tema estudado e com uma ou outra solução que pode ser 

utilizada nas diretrizes de projeto, como o caso do Campus Avançado da UFPR em 

Jandaia do Sul - PR, o caso do Campus UFFS em Chapecó – SC e o Plano de 

Expansão de Bogotá. Colômbia. 

 

3.1 UFPR – CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO – CURITIBA (PARANÁ). 

 

O campus Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná é útil como 

estudo de correlato por ter sido um dos elementos responsáveis pela expansão 

urbana de Curitiba. A análise de sua implantação e relação com o entorno próprio 

são importantes para o entendimento da dimensão dos impactos, negativos e 

positivos, que um campus pode ter dentro de uma área urbana já consolidada. 

A Universidade Federal do Paraná tem sua sede em Curitiba, Paraná, e é a 

universidade mais antiga do Brasil, implantada em 1912. É a maior criação de 
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cultura paranaense, sua história é mesclada com a do Estado do Paraná e hoje é 

considerada um dos símbolos de Curitiba (UFPR, 2017). 

 

Figura 5 – Localização do Campus Centro Politécnico, UFPR em Curitiba – PR. 

 

Fonte: GoogleEarth, 2016, adaptado pela autora. 

 

O Centro Politécnico foi inaugurado em 1961, em uma área de 500 mil 

metros quadrados doada pela prefeitura de Curitiba. (UFPR, 2017). Nessa época, a 

região que hoje é o bairro Jardim das Américas era praticamente rural, constituída 
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predominantemente de pastagens, com pequenas criações de cavalos e gado 

(IPPUC, 2015). 

 

“De se imaginar que a vinda do Centro Politécnico da UFPR tenha 
alterado algumas facetas na vida dessa comunidade, do comércio, de seu 
entorno e estabelecido alguma dinâmica diferenciada nas atividades dos 
seus habitantes tanto na área social, econômica ou política” (SOLANA, 
2014, p. 10) 

 

Figura 6 – Vista aérea do Centro Politécnico na década de 1960. 

 

Fonte: BURMASTER, 2002. 

 

O primeiro planejamento urbano em Curitiba, se deu através do Plano 

Agache, elaborado em 1943, que teve grande influência na história do Centro 

Politécnico e do bairro em que está inserido. Os principais objetivos foi a criação de 

uma nova imagem para a cidade, descongestionando o centro, estabelecendo 

ligações externas e padrões para o crescimento urbano, integrando e gerando áreas 

verdes. 
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“A preocupação modernista do plano Agache era de criar e 
organizar os setores funcionais, onde as várias atividades da cidade fossem 
exercidas em territórios polarizados ao mesmo tempo que integrados. ” 
(BOTTON, 2011) 

 

Segundo Dennison de Oliveira (2000), Curitiba foi dividida em zonas de 

acordo com a função da área, ilustradas na Figura 7 a seguir, em um centro 

comercial, um centro administrativo (Centro Cívico), uma cidade universitária (o 

Centro Politécnico), um setor militar, um centro industrial (Capanema e Rebouças) e 

um centro de abastecimento (Mercado Municipal). 

A localização prevista da área onde seria implantado o Politécnico, no bairro 

Cajuru, foi alterada e hoje se encontra na porção que estava previsto o Cemitério 

Parque Municipal, no atual bairro Jardim das Américas. 

 

Figura 7 – Esquema de zoneamento de Curitiba – Plano Agache. 

 

Fonte: Fundação Ayrton Lolô Cornelsen, 2017. 
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A inauguração da BR-2, atual Linha Verde, em 1959, marcou a região do 

ponto de vista urbanístico. Essa rodovia acabou se tornando uma obstrução para o 

desenvolvimento e a para a conexão da região com o centro urbano. 

Oficialmente o bairro Jardim das Américas só foi implantado em 1975, 

através do decreto nº 774/75. Segundo Carlos Solana (2014), a urbanização do 

Jardim das Américas é lenta até a década de 1950, a partir disso o crescimento 

passou a ser mais acelerado, devido a construção de dois conjuntos habitacionais 

importantes, aliado ao fato da possibilidade de acesso ao centro através da BR-277. 

Para o autor, o Centro Politécnico, implantado em 1961, teve alguma contribuição 

para o prosseguimento dessa urbanização, mas não de maneira muito relevante. 

As características que são a marca do bairro só foram definidas a partir da 

década de 70, na transformação da região de rural para urbana, com a construção 

de loteamentos imobiliários, destacando as tipologias arquitetônicas de sobrados, 

conjuntos residenciais e condomínios fechados (SOLANA, 2014). 

O campus Centro Politécnico foi projetado pelo engenheiro Rubens Meister, 

começou a ser construído em 1958 e concluído em 1961. O projeto inicial previa 

doze edifícios de ensino, além do edifício central administrativo e aqueles destinados 

a laboratórios (BARANOW; DALLEDONA, 2007). 

 

Figura 8 – Implantação do Centro Politécnico no final dos anos 50. 

 

Fonte: BURMASTER, 2002. 
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A UFPR está em constante processo de desenvolvimento, não apenas em 

função do aumento no número de cursos, mas também pela crescente 

complexidade e diversidade que suas atividades vêm adquirindo. O campus Centro 

Politécnico tem sido a área preferencial de expansão da UFPR.  

De acordo com o Relatório de Atividades da UFPR publicado em 2005, o 

Centro Politécnico está implantado em um terreno com área de 588.156,44m², 

equipado com 68 edifício em 176.179,94 m² de área construída, dividido em setores 

ilustrado na Figura 9 a seguir. 

 

Figura 9 – Implantação do Centro Politécnico, 2016. 

 

Fonte: UFPR, 2016. 
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O campus Politécnico é acessado pela rodovia BR-277, pela rua Procópio 

Ferrreira Martins, pela Avenida Senador Salgado Filho e pela Avenida Comendador 

Franco, como ilustra a Figura 10 a seguir.  

 

Figura 10 – Acessos para Centro Politécnico, 2016. 

 

Fonte: UFPR, 2016, adaptado pela autora. 

 

O acesso por transporte coletivo pode ser feito pelo ônibus Interbairros II e 

V, Santa Bárbara, Estudantes e Inter 2 (URBS, 2017). A Universidade conta também 

com o transporte Intercampi que circula entre os campi, utilizado exclusivamente 

para atividades acadêmicas, é gratuito para estudantes e servidores UFPR (UFPR, 

2017).  

O acesso de pedestre pode ser feito, também, pela ligação entre o Campus 

Centro Politécnico com o Campus Botânico através de uma passarela metálica que 

passa por cima da Linha Verde. 
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Figura 11 – Passarela que liga o Centro Politécnico e o Campus Botânico. 

  

Fonte: UFPR, 2011. 

 

Os usos do entorno do Centro Politécnico são bastante variados e de 

gabarito baixo. Com predominância em habitação unifamiliar, é, também, bem 

abastecido de equipamentos públicos, como escolas, hospitais, mercados e 

comércios em geral. Próximo ao campus está implantado também o Shopping 

Jardim das Américas, muito frequentado pelos alunos da universidade e pela 

comunidade. 

Devido a presença do Centro Politécnico é possível notar um padrão de 

ocupação diferenciado, com aluguéis de quartos, quitinetes, bem como a formação 

de repúblicas estudantis, por alunos da UFPR que optam por morar no bairro, pela 

facilidade de deslocamento até a Universidade (SOLANA, 2014). 

A relação que o campus Centro Politécnico tem com a cidade de Curitiba 

vem se transformando com o passar do tempo. Atualmente, com seu entorno 

completamente consolidado, o campus tem se refletido como um enclave na malha 

urbana do bairro Jardim das Américas. 

Uma das questões levantadas nas diretrizes gerais do Plano Diretor, em 

2011, é a preocupante baixa relação com o entorno urbano e os impactos que esse 

fato tem sobre o bairro já consolidado (UFPR, 2011). Algumas das propostas do 

Plano Diretor de 1998 não foram implantadas, por não acompanharem o 

desenvolvimento e modernização das atividades oferecidas, e, principalmente a 

malha urbana de Curitiba no seu entorno. 
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O Centro Politécnico foi projetado no modelo de campus como uma 

comunidade fechada, sem relações físicas com o entorno. Esse fato pode ser 

percebido através de diversos fatores, como as características dos acessos, os 

limites do terreno, as vias internas e as atividades que acontecem dentro do 

campus, elencadas de maneira mais detalhada a seguir. 

Apesar de ter variados pontos de acesso, essas entradas não são bem 

demarcadas fisicamente, São portões discretos e nem todos têm placa de 

identificação da UFPR. Sem um tratamento paisagístico, com valor estético ou 

simbólico que reforce a imagem de entrada, alguns portões até aparentam ser 

improvisados.  

As vias tanto de acesso, quanto internas, dão prioridade para o automóvel, 

não tendo espaço suficiente para o número de pedestres e ciclistas que frequentam 

o local. Além disso, essas vias não têm seu traçado contínuo e integrado com a 

malha urbana do entorno, criando obstáculos e dificuldades na circulação. 

 

Figura 12 – Entradas para o Centro Politécnico UFPR. 

  

 

  

Fonte: GoogleEarth, 2015. 
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Os limites do campus são murados e dão a sensação de insegurança para 

quem passa na rua, tendo pouca visão do que ocorre tanto dentro da universidade 

quanto fora. Essa questão se agrava aos finais de semana, com a diminuição de 

pessoas frequentando o local e, principalmente à noite, hora em que se pode 

perceber a baixa qualidade da iluminação pública. 

Esses fatores, aliados ao sistema de vigilância falho e a grande dimensão do 

campus, podem potencializar os casos de roubos, sequestros e violência na região. 

Em 2007, houveram vários casos de assalto e sequestro relâmpago, bem como 

assédio e violência contra as mulheres, preocupando os alunos e funcionários da 

UFPR (UFPR, 2007; CBNCURITIBA, 2016)  

Durante a semana e em horário comercial o fluxo de pessoas é sempre muito 

intenso, garantindo vitalidade tanto para o campus como para o entorno. A UFPR 

tem vários projetos de serviços à comunidade, no setor da saúde, nas áreas de 

psicologia, odontologia, fisioterapia, na área da construção civil com um escritório 

modelo e no setor jurídico (UFPR, 2017). Porém a falta de atividades comunitárias 

nos finais de semana ou no período noturno acabam gerando um esvaziamento na 

área nessas ocasiões. Esse fato, além de aumentar a insegurança, afeta o dia a dia 

dos moradores das proximidades, dando a sensação de que o campus é um 

obstáculo na vitalidade urbana. 

Outra questão importante que impacta na relação da universidade com a 

cidade é a falha no gerenciamento do campus. A UFPR conta com Plano Diretor 

com equipe técnica responsável e realiza relatórios de atividades frequentemente, 

porém essa administração nem sempre funciona e o controle das atividades na 

universidade são dificultadas. 

 

“Não raro, as propostas para as novas construções e edificações 
colidem com as indicações gerais desse documento. Quase 
constantemente, o Plano não é consultado preliminarmente para planejar 
projetos, expansões físicas ou remodelações nos prédios existentes” 
(UFPR, 2011) 

 

Ou seja, a universidade tem a intenção de planejar e analisar todos os 

impactos das mudanças que ocorrem no campus, porém essa prática nem sempre é 

possível. 
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A análise do Centro Politécnico como caso correlato transpareceu as 

dificuldades e as falhas que podem ocorrer nessa relação entre campus e cidade. 

Sendo de grande valor simbólico para Curitiba e para a UFPR, seu estudo é 

necessário. Na etapa de propostas e diretrizes essas questões serão utilizadas na 

análise de elementos a serem planejados de maneira cuidadosa. 

 

3.2 PSU – CAMPUS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PORTLAND (ESTADOS 

UNIDOS) 

 

O estudo de caso da Universidade Estadual de Portland (Portland 

StateUniversity - PSU) é propício para o enriquecimento do trabalho devido ao 

relativo sucesso das estratégias encontradas pela universidade na integração do 

campus com a comunidade em que está inserido.  

A Universidade Estadual de Portland está localizada em um compacto 

campus urbano, na porção sul da área central do distrito da cidade de Portland, 

estado de Oregon, Estados Unidos. Portland é considerada um exemplar no 

planejamento e desenho urbano, oferecendo, com relativa eficiência, soluções de 

tratamento integrado de questões como crescimento populacional acelerado e suas 

relações com o uso do solo, transporte e sustentabilidade (MOURA, 2007). 
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Figura 13 – Localização de Portland, Oregon, EUA. 

 

Fonte: GoogleEarth, 2017. 

 

 “Deixe o conhecimento servir a cidade” se tornou a missão da Universidade 

de Portland na década de 1990 (HUD, 2017). Para Wim Wiewel (2016), presidente 

da PSU, a Universidade construiu uma reputação internacional conectando 

aprendizado e pesquisa com a vibração da região urbana em que está inserida. 

Essa conexão é possível devido a uma relação colaborativa entre o prefeito da 



40 

 

cidade e o presidente da Universidade, trabalhando juntos para produzir resultados 

benéficos mútuos (SASAKI, 2010) 

 

Figura 14 – Lema da Universidade Estadual de Portland: “Deixe o conhecimento servir a cidade”. 

 

Fonte: HUD, 2017. 

 

A história da Universidade Estadual de Portland começa no ano de 1952 e 

depois de várias expansões e construção de novos edifícios, no ano de 1969 

ganhou o status de universidade. Desde 1995 os projetos da universidade, 

principalmente ao longo do limite oeste do campus, têm implementado metas para o 

desenvolvimento integrado com o entorno, orientado pelo transporte e áreas de uso 

misto. O projeto inclui uma grande praça pública, chamada de Centro Urbano, vista 

como o maior passo na direção da integração da universidade com a cidade (IRVIN, 

2007). 
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Figura 15 – Edifícios existentes e áreas livres da PSU. 

 

Fonte: IRVIN, 2007. 

 

A rodovia Interestadual 405 faz limite com as porções sul e oeste do 

campus, criando uma separação da área residencial. Esse fato faz com que a 

Universidade possa expandir sem encontrar muita oposição (SASAKI, 2010). 

 Os usos mais recorrentes no entorno do campus são os de serviço, 

institucional e residências multifamiliares. O comércio varejista não tinha presença 

significativa na comunidade vizinha até o ano 2000, a partir disso, com o 

desenvolvimento de áreas de uso misto, essa atividade passou a ser necessária 

para a vida cotidiana da região (IRVIN, 2007). 

Em sua tese, Katja Irvin (2007), afirma que a PSU está inserida em um 

centro com muita vitalidade, por já estar provida de amenidades para a comunidade 
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universitária, como restaurantes, comércios e serviços, se tornou grande vantagem 

para o desenvolvimento local. 

Em 2002, a Universidade e a cidade criaram um projeto catalisador capaz de 

ativar a área, fornecendo uma combinação de tipologias de habitação e garantindo 

um excelente desenho urbano, compartilharam objetivos mútuos. 

Em 2006 foi concluído o Plano de Análise das Necessidades do Distrito 

Universitário, concluindo que a PSU iria expandir e esse crescimento deveria ser 

integrado adequadamente para criar uma vizinhança urbana diversificada. Esse 

plano traz os nove princípios de planejamento, que buscam essa integração com a 

malha urbana, balanceando as necessidades da universidade e da comunidade: 

 

1. Reforçar o foco urbano e a presença regional;  

2. Reforçar o papel como líder em sustentabilidade;  

3. Fornecer um ambiente convidativo para os estudantes e público com um 

campus identificável e entradas demarcadas; 

4. Conectar a porção leste – oeste da cidade através do distrito; 

5. Uso de elementos ou materiais comuns para unificar e identificar o campus; 

6. Desenvolver edifícios de grande valor com identidade acadêmica forte; 

7. Integrar edifícios com o entorno; 

8. Incentivar interações e refletir a diversidade da comunidade do campus; 

9. Fornecer negócios diversos que complementem o campus. 

 

Para Irvin (2007), o papel de lideranças bem definidas é significativo na 

promoção de uma maior relação entre a PSU e o poder público, através de agências 

responsáveis pelo planejamento urbano, e na busca por comunidades mais habitáveis e 

vibrantes. Quando as exigências e condicionantes do Estado são claros e os 

processos de planejamento são bem articulados, os projetos de expansão do PSU 

passa a ser mais previsíveis e são mais bem recebidos pela comunidade do entorno.  

A PSU e as políticas da cidade têm sido extremamente ligadas desde o 

princípio, ao longo da história da universidade muitos planos foram feitos e todos, de 

alguma maneira, buscavam a integração com a cidade, sendo coordenados juntamente 

com as agências de planejamento urbano municipais, estaduais e federais. 
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Em 2010, a Universidade aumentou ainda mais seu papel como instituição 

âncora, quando seu presidente, Win Wiewel, criou o Escritório de Pesquisa e 

Estratégias de Parcerias (Office of Research and Strategic Partnership – RSP). 

Atualmente, o RSP supervisiona todas os programas e parcerias da Universidade, 

com foco em quatro áreas: saúde da comunidade, desenvolvimento econômico, 

educação e sustentabilidade urbana (HUD, 2017). 

No Plano Diretor desenvolvido em 2010, foi proposta uma estratégia de 

desenvolvimento que impulsionaram essas parcerias. O limite entre o público e o 

privado é indefinido, os usos não são apenas mistos, mas principalmente 

compartilhados, e a transparência permeia o espaço, fazendo com que a vida 

acadêmica e comunitária seja visível para todos (SASAKI, 2010) 

 

Figura 16 – Croqui das relações entre espaço público urbano e o campus. 

 

Fonte: SASAKI, 2010, traduzido pela autora, 2017. 

 

O Plano Diretor traz variadas metas específicas para a área do campus. 

Elementos para aumentar a conectividade do entorno, incluindo a ligação entre campus 

e cidade pela criação de vias para pedestres, entradas e limites com mesma linguagem 

arquitetônica, bem como o desenvolvimento de um novo sistema de trânsito. Há 

também a busca por uma integração da malha urbana de maneira sensível, enfatizando 

as áreas atraentes e preservando o valor da propriedade. 

O sistema de transporte desenvolvido é de veículos leves sobre trilhos, 

chamado MAX Light Rail, que circulam entre os edifícios do campus e conecta com 



44 

 

diversos bairros populares de Portland e até com cidades próximas 

(PORTLANDENGLISH, 2017). 

 

Figura 17 – Sistema de transporte de veículos leves sobre trilhos. 

 

Fonte: SASAKI, 2010. 

 

Os limites da PSU são permeáveis de maneira a conectar com o entorno de 

maneira quase imperceptível, através de ruas arborizadas, com sinalização, 

iluminação, calçadas e travessias bem marcadas na maioria das interseções.  

 

Figura 18 – Condições dos limites da PSU. 

  

Fonte: IRVIN, 2007. 

 

Há ainda outras estratégias para o distrito que conduzem a uma melhora na 

caminhabilidade e nas oportunidades de interação social ao longo dos limites do 
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campus. A criação de espaços abertos ativos e vibrantes se dá com uma variedade 

de corredores que conectam parques e praças. 

 

Figura 19 – Perspectiva da área da PSU e a relação com o entorno consolidado. 

 

Fonte: SASAKI, 2010. 

 

 A integração da universidade com a comunidade acontece, também, na 

escala do edifício. As salas de aula são misturadas com espaços de escritórios 

particulares e instalações de pesquisa, promovendo uma combinação de usos 

vertical em uma só construção (SASAKI, 2010).  

 No térreo é onde ocorre as atividades mais intensas da comunidade, através 

de áreas de comércio e serviços que atendem a toda a população. As salas de aula 

da universidade ocupam os andares mais baixos, assegurando, assim, que o espaço 

do campus nunca esteja desconectado da cidade. Os andares mais altos são 

destinados aos escritórios e pesquisas (SASAKI, 2010). 
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Figura 20 – Esquemas de usos mistos em um edifício. 

 

Fonte: SASAKI, 2010. 

 

Os planejamentos recentes e os projetos desenvolvidos na PSU indicam que 

o campus tem se tornado completamente integrado com a malha urbana do entorno 

de maneira bem-sucedida, envolvendo tanto a questão de gerenciamento 

compartilhada com a cidade, quanto as soluções projetuais, na estrutura física do 

campus e da malha urbana do entorno. Salvo as proporções, muito do que se 

analisou nesse item será utilizado como base na elaboração de diretrizes para o 

desenvolvimento da próxima etapa do trabalho. 

 

3.3 UFPR - CAMPUS AVANÇADO JANDAIA DO SUL (PARANÁ) 

 

O campus Avançado da UFPR em Jandaia do Sul foi escolhido como estudo 

correlato pela semelhança com o caso de Laranjeiras do Sul, levando em conta o 

porte da cidade e, principalmente, pela implantação do campus, analisando-se, 

então, as soluções encontradas para a conexão com a malha urbana consolidada. 

Jandaia do Sul é uma cidade localizada na região do Vale do Ivaí, no centro-

norte paranaense, sobre o principal tronco rodoferroviário da região, que liga a 
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Curitiba (390 quilômetros) e o Porto de Paranaguá, bem como São Paulo e o Porto 

de Santos (JANDAIA DO SUL, 2017). 

 

Figura 21 – Localização Jandaia do Sul – PR. 

 

Fonte: GoogleEarth, 2017; adaptado pela autora. 

 

Possui uma área territorial de 187,81 km² e uma população de 20.269 

habitantes, resultando em uma densidade demográfica de 113,27 hab./km². 
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(IPARDES, 2017). O índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é 

classificado como médio, com 0,747, estando em 37º no ranking estadual. A renda 

per capita é de R$ 803,28 e sua principal atividade econômica é a agropecuária.  

A aprovação do Campus Avançado da Universidade Federal do Paraná se 

deu no ano de 2013, o processo de instalação foi idealizado e articulado por 

representante político regional.  

Uma comissão da UFPR avaliou as demandas da região e o diagnóstico 

serviu para estruturar o currículo de cinco cursos: Engenharia Agrícola, Engenharia 

de Alimentos, Engenharia de Produção, Licenciatura em Ciências Exatas e em 

Computação, cada um com 50 vagas 

Atualmente atende cerca de 500 estudantes e conta com um quadro de 

funcionários de 34 docentes e 28 técnicos em educação (UFPR, 2015). Há 

estudantes de todo o Brasil, mas a grande maioria é da região, tendo, a 

Universidade, um raio de abrangência que engloba os 28 municípios pertencentes 

ao Vale do Ivaí, somando um contingente de aproximadamente 2 milhões de 

habitantes. (PORTAL AGORA, 2015). 

Com a implantação da Universidade o setor imobiliário, inevitavelmente, se 

aqueceu, tendo um crescimento de 25% a 30% em dois anos. Tanto na área urbana, 

quanto na área rural, há a criação de novos arranjos espaciais e empreendimentos, 

dinamizando a economia local e a reprodução do espaço urbano. No futuro, esse 

novo dinamismo possibilitará uma reestruturação do espaço urbano e, 

consequentemente, assumirá posições diferenciadas na rede urbana na qual se 

insere (Oliveira et al. 2015).  ‘.  

Com o aumento de número de pessoas indo morar na cidade e com a 

formação de uma comunidade acadêmica, os setores de serviços e imobiliário 

começaram a juntar forças a fim de aumentar o número de moradias, aprovando 

mais números de alvarás por dia (GAZETA DO POVO, 2014).  

Por hora as atividades Universidade acontecem em um edifício cedido pela 

Faculdade de Jandaia do Sul – Fafijan, o terreno oficial para a construção do 

Campus Avançado foi doado pela Prefeitura Municipal em 2014 (PORTAL AGORA, 

2015). 
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O terreno se localiza às margens da Estrada da Amizade, próximo à BR-369, 

a uma distância de aproximadamente 3,5 quilômetros da Praça do Café, no centro 

da cidade, e conta com uma área de 240 mil metros quadrados. 

 

Figura 22 – Vias de acesso a Jandaia do Sul e ao Campus Avançado da UFPR. 

 

Fonte: UFPR, 2017 

 

Segundo o responsável pelo projeto Paulo Pacheco (2016), o Plano Diretor 

do campus prevê que as obras aconteçam em quatro fases, a estrutura prevista 

conta com cerca de 60 mil m², sendo cinco blocos didáticos, laboratórios, teatro e 

biblioteca, com área para possível expansão entre 20 e 30 anos. Nos primeiros anos 

serão construídos três edifícios, totalizando 10 mil m², bem como infraestrutura física 

– arruamento, fornecimento de energia, água e esgoto. 
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Figura 23 – Projeto do campus Avançado da UFPR. 

 

 

Fonte: UFPR, 2017 

 

O projeto do campus abordou a questão da integração do espaço 

universitário com a malha urbana já existente. A proposta é conectar a Estrada da 

Amizade, onde está localizado o terreno do Campus, com a via mais importante da 

cidade, a Avenida Getúlio Vargas, fazendo a ligação até o centro, na Praça do Café. 

(DIAS, 2017) 
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De acordo com o projeto, devido ao relevo acidentado, essa conexão será 

feita através de um viaduto que passará por cima da BR-369, mantendo assim a 

continuidade das vias e evitando interferir no fluxo alto de automóveis que utilizam a 

rodovia, como ilustrado pela Figura 24 (DIAS, 2017). 

 

Figura 24 – Esquema de ligação entre a área do campus e o centro urbano de Jandaia do Sul – PR. 

 

Fonte: Produzido pela autora, 2017. 

 

O campus Avançado da UFPR em Jandaia do Sul se tornou relevante para 

análise devido à sua implantação em um município de pequeno porte, dentro do 

território paranaense, e a principal solução de integração entre a universidade e a 

área urbana. Essa preocupação deve ser utilizada na próxima etapa de elaboração 

de diretrizes para a fase do projeto. 

 

3.4 UFFS – CAMPUS CHAPECÓ (SANTA CATARINA) 

 

A análise do Campus da UFFS em Chapecó é pertinente por suas 

semelhanças com Laranjeiras do Sul, sendo a mesma Universidade, tem os mesmos 

conceitos e propósitos e a implantação também ocorre na periferia da cidade. Nesse 

estudo serão discutidos os impactos que a implantação da Universidade já está 
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causando para a cidade e as políticas que buscam controlar a expansão da 

ocupação. 

Chapecó é a maior cidade da região Oeste do estado de Santa Catarina e 

tem função de polo regional (Figura 25). Com, aproximadamente, 189.000 

habitantes Chapecó apresenta um alto índice de crescimento demográfico e isso se 

deve aos serviços especializados oferecidos, as indústrias e as universidades 

(CANCELIER, et al. 2015). 

 

Figura 25 – Localização de Chapecó – SC. 

 

Fonte: GoogleEarth, 2017; adaptado pela autora. 
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Chapecó vem passando por inúmeras transformações em seu espaço 

urbano, implicado por seu crescimento territorial recente e a diversificação de suas 

formas urbanas. A intensificação das atividades relacionadas ao agronegócio e a 

implantação de diversos equipamentos de grande porte, como a Universidade 

Federal da Fronteira Sul, são elementos que estão contribuindo para o 

desenvolvimento de novas formas de produção de espaços, gerando novas 

centralidades, intra e interurbanas (BATELLA; MOTTER, 2013).  

Segundo a Lei do Plano Diretor de Chapecó (2014), o plano tem como uma 

de suas funções planejar e promover o desenvolvimento ordenado do território. Ao 

longo dos anos, vem se adaptando as novas realidades implementadas pelos 

agentes sociais modificadores do espaço. Prevê ações para que o espaço seja 

ocupado de maneira equilibrada, sendo esse o instrumento de ordenação e indução 

do desenvolvimento do município, considerando as regiões e seus elementos 

característicos no processo de planejamento territorial. 

O Plano traz uma série de princípios e diretrizes do ordenamento territorial 

para o município, trabalhando com enfoque na totalidade territorial, no art. 12º entre 

eles: 

I - Realização de levantamentos, estudos e pesquisas, visando o 
planejamento e elaboração de estratégias territoriais integradas para o 
desenvolvimento nos diferentes âmbitos espaciais do Município; 

III - Distribuição de usos e intensificação do aproveitamento do solo 
de forma equilibrada, em relação à infraestrutura, a mobilidade urbana, a 
ordem pública e ao meio ambiente, de modo a evitar sua ociosidade ou 
sobrecarga, otimizando os investimentos coletivos, a fim de atender aos 
interesses e necessidades da população atual e projetada; 

VI - Estabelecimento de sistema de zoneamento municipal, para 
subsidiar a regulação e estruturação do território, consideradas a capacidade 
de suporte do ambiente e das redes de infraestrutura, para o adensamento 
populacional e a atividade econômica, sem prejuízo do conforto ambiental 
urbano; 

VII - Promoção do desenvolvimento econômico dos bairros e regiões 
da cidade, com vista à descentralização das atividades econômicas e à criação 
de novos pólos geradores de serviços, empregos e rendas. (CHAPECÓ, 2014) 

 
 

 O crescimento urbano de Chapecó não pode acontecer de maneira aleatória, 

devido às condicionantes naturais que atuam diretamente na forma e na 

estruturação da área urbana, as ações de planejamento urbano devem se adequar 

aos elementos geográficos existentes no território, como a bacia de captação de 
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água do município e as áreas verdes de preservação nos bairros (BATELLA; 

MOTTER, 2013). 

 Na última década o crescimento da população chapecoense se desenvolve a 

uma taxa de 2,25% ao ano. Em 2016, foram construídos e legalizados 8 novos 

loteamentos, cada um com uma média de 500 terrenos, esse crescimento demanda 

infraestrutura, como iluminação, asfalto, abastecimento de água, coleta de lixo e 

mobilidade urbana (DC, 2017). Desses oito loteamentos, quatro estão localizados 

bem próximos ao campus da UFFS, como ilustra a Figura 26 a seguir. 

 

Figura 26 – Localização de loteamentos próximos ao campus Chapecó – UFFS 

 

Fonte: GoogleEarth, 2017, adaptado pela autora. 

 

Em busca de emprego e educação, é grande a migração de pessoas de 

cidades menores, e a instalação da Universidade Federal da Fronteira Sul é 

considerado um grande agente mobilizador da dinâmica populacional (CANCELIER, 

et al. 2015). 
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Tabela 1 – Distribuição da população do Município de Chapecó de 1970 a 2012. 

Ano Habitantes Urbana Rural 

1970 49.865 20.275 29.590 

1980 83.768 55.269 28.499 

1990 123.050 96.751 26.299 

2000 146.967 146.967 12.375 

2005 169.800 157.470 12.400 

2010 183.561 168.159 15.402 

2012 189.502 - - 

Fonte: IBGE e Prefeitura Municipal de Chapecó, 2014 

 

O campus Chapecó da Universidade Federal da Fronteira Sul faz parte da 

estrutura multicampi da UFFS, é responsável pela gestão do ensino, da pesquisa e 

da extensão no âmbito do campus sede (UFFS, 2017). 

A área total construída do campus é de 38.460,37m². Os edifícios já 

construídos são: o bloco administrativo e salas de professora, dois blocos de sala de 

aula, laboratórios, biblioteca, restaurante universitário, galpão de máquinas agrícolas 

e estufas, como é ilustrado na Figura 27 a seguir. 

 

Figura 27 – Localização de edifícios já construídos do campus Chapecó – UFFS. 

 

Fonte: UFFS, 2017. 
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Os cursos ofertados na Universidade têm relação direta com a demanda 

social e econômica da região, sendo eles: Administração, Agronomia, Ciência da 

Computação, Ciências Sociais, Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, 

Filosofia, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina e Pedagogia. É ofertado 

também especializações, cursos de mestrado e doutorado. 

 

Figura 28 – Foto do Campus Chapecó – UFFS. 

  

Fonte: TUDO SOBRE CHAPECÓ, 2015. 

 

O campus da UFFS está localizado na Macroárea de Expansão Urbana 

Futura – MEUF, constituído por áreas com potencial de urbanização futura, onde a 

expansão do assentamento urbano poderá ocorrer mediante a realização de estudos 

técnicos, bem como análise e aprovação do órgão municipal responsável 

(CHAPECÓ, 2014). 
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Figura 29 – Macrozona Urbana e Subdivisões do município de Chapecó – SC. 

 

Fonte: CHAPECÓ, 2014. 

 

Segundo a Lei nº 541, 2014, essas áreas de expansão, são consideradas 

novos polos indutores de desenvolvimento, caracterizados por ser área periférica 

pouco densificada, de uso residencial unifamiliar, com infraestrutura deficiente, 

carente de equipamentos urbanos e de lazer. 

O objetivo é reestruturar o sistema viário existente, qualificar os 

assentamentos já presentes, garantir transformações turísticas, melhorias sociais, 

valorização ambiental, propor novos usos e atividades, incentivando a diversificação, 



58 

 

implantar novos equipamentos e serviços urbanos, e regular a tendência de 

aumento da ocupação em função do polo atrator (CHAPECÓ, 2014). 

Localizado no Bairro Fronteira Sul, o acesso ao Campus é feito através da 

rodovia SC-484, sentido Guatambú, a uma distância do centro da cidade de 

aproximadamente 10 quilômetros e o bairro com estrutura urbanizada consolidada é 

o Efapi, a 2,5 quilômetros de distância. O transporte público está integrado com o 

sistema de transporte público da cidade através da linha de ônibus 24 – 

Universidade Federal Fronteira Sul, operada pela empresa Auto Viação Chapecó. 

A área é predominantemente agrícola, com a inserção de alguns 

loteamentos implantados recentemente e a presença de cooperativas de alimento de 

grande porte. 

O crescimento de Chapecó tem acontecido nas periferias da cidade, 

aumentando cada vez mais a presença de vazios urbanos. Nota-se também a 

segregação espacial a que está submetida a população em menores condições 

financeiras, sendo que os novos loteamentos vêm sendo construídos em áreas com 

deficiência em estrutura e distantes do centro (BATELLA; MOTTER, 2013). 

O estudo do caso de Chapecó é valido pela análise da influência da 

Prefeitura através da Lei do Plano Diretor na área em que foi implantado o campus 

da UFFS. Com o entendimento dos impactos ocorridos devido a esse fato, o Plano 

Diretor traz políticas e diretrizes para o desenvolvimento da área impactada, 

transparecendo a importância do governo local no ordenamento dessa expansão.  

 

3.5 PLANO DE EXPANSÃO – BOGOTÁ (COLÔMBIA) 

 

Com o desenvolvimento do trabalho foi possível notar uma dificuldade em 

encontrar cidades brasileiras com planos urbanos para áreas de expansão, nesse 

sentido, a experiência internacional de planejamento territorial passa a ser uma 

alternativa de estudo. O caso correlato de Bogotá, capital da Colômbia, é relevante 

como exemplo de planejamento da expansão urbana que se dá de maneira 

centralizadora, elaborado essencialmente por técnicos e tem produzido resultados 

urbanos com relativa qualidade. 
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Bogotá é a capital da Colômbia e uma de suas maiores cidades, com cerca 

de 1.600 km² de extensão e 7.2 milhões de habitantes residindo em seu núcleo 

urbano, tem uma densidade populacional de 4.181,6 hab./km² (HDR, 2011). É 

limitada a leste pela Serra Oriental (Cerros Orientales) e a oeste pelo Rio Bogotá. 

 A área central da cidade é marcada pela verticalização e é bem 

característica na paisagem, porém a maior parte do território de Bogotá é de 

gabaritos mais baixos, horizontal (SANTORO, 2012). 

 

Figura 30 – Localização de Bogotá – Colômbia. 

 

Fonte: GoogleEarth, 2017; adaptado pela autora. 
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Com o Decreto nº 190 de 2004, foi criado quatro tipos de solo: solo urbano, 

o solo para expansão urbana, solo rural e o solo de proteção (BOGOTÁ, 2004) 

Segundo Santoro (2011), as leis de ordenamento territorial da Colômbia 

determinam elaboração de planos em diferentes escalas – na escala municipal, os 

Planos de Ordenamento Territorial (POT) e na escala intermunicipal, de maior 

abrangência, os Planos Parciais. 

Os Planos Parciais são, basicamente, ferramenta para o planejamento e 

expansão urbana, aprovados segundo a dinâmica da especulação imobiliária 

(BETRAN, 2012). 

Uma das diferenças com o Estatuto da Cidade é que os POTs devem, 

obrigatoriamente, conter um programa de execução e um plano de investimentos, 

definindo programas e projetos de infraestrutura, sendo um instrumento “que 

dificilmente consegue ficar apenas em ‘boas ideias’” (SANTORO, 2011). 

Outra questão importante para o funcionamento desses Planos de 

Ordenamento é a conexão da atuação pública e privada como forma de financiar o 

desenvolvimento urbano colombiano. 

 

“Nesse processo, há um fortalecimento do poder executivo que dá 
as diretrizes para os planos, os desenha, discute e aprova em menor 
escala, geralmente a partir das estruturas de gestão municipal, propondo, 
entre outros, que a iniciativa privada realize as “cargas” exigidas pelo 
desenvolvimento urbano – como implantação de parques, escolas, creches, 
sistemas viários, ciclovias, entre outras – por meio da divisão de benefícios“ 
(SANTORO, 2011) 

 

O Plano de Ordenamento Territorial de Bogotá, publicado em 2004, tinha 

como um de seus objetivos limitar a expansão urbana e combater a urbanização 

informal, muito presente nos limites da cidade. No diagnóstico de elaboração do 

Plano é revelado a carência de solo urbanizável (novas áreas para expansão) e 

urbanizado (áreas já urbanizadas, mas não ocupadas). 

Os Planos Parciais (PPs) são instrumentos regulamentos pelo POT de 

planejamento e gestão de partes da cidade. No caso de solos de expansão são 

chamados de Planos Parciais de Desenvolvimento. 

A Lei nº 388, caracteriza o solo de expansão urbana como: 

 



61 

 

 “Porção do território municipal destinada à expansão urbana, que 
se habilitará para o uso urbano durante a vigência do plano de 
ordenamento, segundo determinem os programas de execução. A 
determinação deste solo se ajustará as previsões de crescimento da cidade 
e à possibilidade de dotação com infraestrutura de sistema viário, de 
transporte, de serviços públicos domiciliares, áreas livres, parques e 
equipamentos coletivo de interesse público ou social. ” (COLÔMBIA, 1997) 

 

No POT de Bogotá foi determinado que o plano parcial deve ser utilizado em 

áreas não desenvolvidas ou vazios maiores que 10 hectares para consolidar um 

desenvolvimento urbanístico que cumpra com o objetivo de se integrar na cidade, de 

garantir a localização de usos “fracos” e o financiamento de suas infraestruturas 

básicas. (SANTORO, 2011). Esse modelo de planejamento é capaz de criar uma 

área racionalizada, que possa se articular com a estrutura da cidade e com a 

infraestrutura já existente, evitando áreas residuais, problemas como 

descontinuidade de vias ou qualquer outro que possa afetar a mobilidade urbana. 

Em sua tese, Paula Santoro (2011) elenca todos os elementos que devem 

conter em um plano parcial: 

 - Delimitação e características da operação urbana ou da unidade mínima 

de atuação urbanística contemplada no plano parcial ou local; 

- Definição de objetivos e diretrizes urbanísticas específicas que orientam a 

unidade de atuação urbanística a respeito de aproveitamento de imóveis, criação e 

ampliação de espaço público, qualidade do entorno, alternativas de expansão, 

melhoramento integral ou renovação considerados, estímulos para os proprietários e 

empreendedores para facilitar os processos de concertação, integração imobiliária 

ou reajuste de terras e outros mecanismos para garantir o reparto equitativo de 

cargas e os benefícios vinculados ao melhor aproveitamento dos imóveis; 

programas e projetos urbanísticos da operação e as prioridades no seu 

desenvolvimento; 

- As normas específicas para a unidade de atuação ou para a área de objeto 

da operação do plano, tais como: a definição de usos do solo, intensidade de 

ocupação e construção, afastamentos, recuos, isolamento e alturas; 

- A definição do traçado e características de espaço público, vias e rede 

viária secundária, da localização de equipamentos coletivos de interesse publicou ou 

social, espaços públicos e zonas verdes; 
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- A adoção dos instrumentos de manejo do solo, recuperação de mais-valias 

fundiárias, reparto de cargas e benefícios, procedimentos de gestão, avaliação 

financeira das obras de urbanização e seu programa de execução, junto ao 

programa de financiamento. 

Hoje, como parte dos planos de expansão, estão sendo desenvolvidos dois 

projetos para construção de moradias ilustrados na Figura 31 a seguir: na região 

oeste, “Ciudadela El Recreo e Porvenir”, e na região sul “Nuevo Usme” (BETRAN, 

2012).  Segundo Jair Betran (2012), esses projetos implicam em um aumento 

considerável no uso de terras para a expansão, bem como uma oferta significativa 

de habitação de interesse social. 

 

Figura 31 – Localização das áreas com solo de Expansão Urbana em Bogotá – Colômbia. 

 

Fonte: SANTORO, 2012. 
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Como resultado esses planos são articuladores da mobilidade urbana, dos 

equipamentos públicos, com qualidade de urbanização e completo, “superando a 

frequente incompletude da lógica da aprovação dos loteamentos no país” 

(SANTORO, 2012). Porém todo o processo do plano, com detalhamento e 

estabelecimento de regras torna o processo demorado e extremamente técnico, 

dificultando a participação da comunidade. 

 

3.6 REFLEXÕES SOBRE OS CASOS CORRELATOS 

 

Após a descrição e análise dos correlatos foi possível tirar conclusões e 

inspirações que auxiliarão nas próximas etapas do trabalho. A Quadro 3 a seguir 

traz uma síntese dos critérios observados e sua avaliação, é importante salientar 

que apenas nos dois primeiros casos correlatos foram analisados todos os critérios. 

 

Quadro 3 – Síntese dos critérios analisados nos casos correlatos. 
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O critério sobre Leis e Políticas Urbanas relacionadas à expansão urbana 

foram analisados mais profundamente nos casos do campus da UFFS em Chapecó 

– SC, dos Planos de Expansão em Bogotá e as políticas urbanas compartilhadas 

entre a Universidade Estadual de Portland e a cidade de Portland, Oregon. Os casos 

da UFPR, do Centro Politécnico, em Curitiba e do campus Avançado em Jandaia do 

Sul, não tiveram informações disponíveis relevantes para o desenvolvimento do 

trabalho. 

Quanto ao Sistema Viário, o caso de Jandaia do Sul se destaca pela sua 

solução projetual de conexão com a malha urbana e a PSU por sua integração com 

a já existente e seu sistema de transporte e valorização do pedestre e do ciclista. Os 

demais casos as características do sistema viário não eram expressivas. 

 Analisando o Usos Mistos e Comunitários, tanto dentro do campus quanto no 

entorno, foi de grande relevância o caso da PSU, com o projeto de diferentes usos 

dentro de um mesmo edifício e o caso do Centro Politécnico por ter no seu entorno 

variedade de usos, além do residencial. 

 O critério de Proteção Ambiental foi percebido nos projetos do Politécnico e 

da PSU, através da preservação de áreas verdes e cursos d’água. Nos demais 

casos, essa análise não foi feita devido à pouca quantidade de informações. 

 Quando às Relações com o Entorno, referentes ao projeto físico do campus, a 

PSU se destaca por dar grande importância às suas entradas e limites do campus, 

gerando espaços convidativos e pouco impactantes. O Centro Politécnico mostrou 

grandes problemas quanto a esse critério, se revelando uma universidade fechada 

para o seu entorno. 

 Por fim, a análise da Infraestrutura Urbana no entorno se mostrou razoável no 

Centro Politécnico e em Chapecó, cidades as quais há essa infraestrutura, porém 

com alguns defeitos. 

 A partir desse conjunto de informações serão analisadas as questões e 

soluções pertinentes a serem usadas como embasamento na proposta de diretrizes 

para a próxima etapa do trabalho. 
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4 ANÁLISE DA REALIDADE 

 

A fim de identificar e compreender as alterações e a dinâmica da expansão 

urbana em Laranjeiras do Sul a partir da implantação do campus da Universidade 

Federal da Fronteira Sul – UFFS é de grande importância, primeiramente, entender 

os processos históricos, econômicos e geográficos responsáveis pela origem e pela 

formação do espaço urbano da cidade de Laranjeiras do Sul. 

Então é feita uma descrição do processo de instalação da UFFS no Brasil e 

em Laranjeiras do Sul, bem como seus dados estatísticos e projeto urbanístico do 

campus. O objetivo é ter uma noção do quanto esse equipamento impactou a cidade 

e como será seu desenvolvimento futuro. 

Finalmente as informações são justapostas e as relações entre elas são 

analisadas, chegando a um diagnóstico de quais são as problemáticas e 

potencialidades encontradas no local. Essas análises serão usadas como base para 

a definição de diretrizes projetuais para a próxima etapa do trabalho. 

 

4.1 CONTEXTO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL – PR. 

 

Laranjeiras do Sul é uma cidade paranaense situada na mesorregião 

geográfica Centro-Sul do estado e na microrregião da Cantuquiriguaçu.  

O município possui uma extensão territorial de 672,08 km², a uma distância 

de 361,48 km da capital Curitiba (IPARDES, 2017). Em 2010, possuía 30.777 

habitantes e a estimativa populacional para o ano de 2016 é de 32.228. O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM é de 0,706, considerado alto (IDHM 

entre 0,700 e 0,799), estando, no ranking estadual, na posição 199º (IBGE, 2010). 
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Figura 32 – Localização do município de Laranjeiras do Sul – PR. 

 

Fonte: Google Earth, 2016; adaptado pela autora. 

 

Quando o Paraná e São Paulo foram desmembrados, no ano de 1853, foi 

registrado o primeiro documento de propriedade de terras da região onde, 

atualmente, se situa Laranjeiras do Sul (GAZETA DO POVO, 2013). 

Laranjeiras do Sul teve grande importância política no contexto histórico 

paranaense pela sua nomeação como capital do Território Federal do Iguaçu. O 

Território Federal do Iguaçu foi criado em 1943 com os objetivos de povoar e 

nacionalizar essa porção do país que estava em situação de abandono por parte das 



67 

 

autoridades públicas e de manter a segurança na fronteira entre o Brasil e o 

Paraguai. Essa criação faz parte do projeto nacionalista do Governo Vargas, 

chamado “Marcha para Oeste” (MUSSOI, 2015). 

Sua área era composta por 78% do Paraná e 22% de Santa Catarina, 

formado pelos municípios de Foz do Iguaçu, Clevelândia, Mangueirinha e Chapecó. 

A capital do Território Federal do Iguaçu foi implantada no ano de 1944, com 

a criação de um novo município de Iguaçu, formado pelo que é hoje conhecido por 

Laranjeiras do Sul e Catanduvas, com uma área de 7.666 km² e 14.270 habitantes. 

 

Figura 33 – Composição do Território do Iguaçu. 

 

Fonte: Gazeta do Povo, 2013. 
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Segundo Mussoi (2015), a nomeação da região de Laranjeiras do Sul como 

Capital foi por sugestão apresentada pelo Governador João Garcez do Nascimento, 

nomeado primeiro governador do Território do Iguaçu.  Nos seus primeiros três 

meses de mandato percorreu a região e fez anotações das condições presentes na 

área. Porém os motivos não ficam bem claros, já que haviam locais mais 

desenvolvidos e indicados para essa função, como Foz do Iguaçu e Cascavel. 

Laranjeiras do Sul não teve seu crescimento feito de maneira ordenada, 

através de um planejamento. Um dos principais problemas era a existência de 

vazios urbanos no centro da cidade, devido a especulação imobiliária, obrigando a 

população de menor renda a residir em locais distantes e sem acesso a 

infraestrutura e equipamentos urbanos (MUSSOI, 2002) 

As contribuições que a criação do Território Federal do Iguaçu teve foi de 

extrema relevância para o desenvolvimento da região Centro-Oeste do Paraná e 

norte de Santa Catarina, principalmente pela construção de infraestrutura pública, 

como estradas, escolas, hospitais (MUSSOI, 2015). Uma das consequências desse 

feito foi a intensa migração de trabalhadores em busca de oportunidades de trabalho 

ou novas terras. 

 

“O Território estaria dessa forma cumprindo com um de seus 
objetivos: a ocupação de imensos espaços vazios de fronteira meridional do 
Brasil traçado no projeto de Vargas” (MUSSOI, 2015, p.167)   

 

Figura 34 – Sede do governo do Iguaçu, atual Câmara de Vereadores de Laranjeiras do Sul-PR e 

antiga residência do Vice-Governador do Território do Iguaçu. 

 
 

Fonte: Gazeta do Povo, 2013. 

 



69 

 

A extinção do Território do Iguaçu, em setembro de 1946, se deu no 

processo de redemocratização do Brasil, com a queda do Governo Vargas, quando 

as forças políticas paranaenses e catarinenses juntaram forças para reconquistar a 

área desmembrada para a formação do Território (GAZETA DO POVO, 2013). 

Hoje, o município de Laranjeiras do Sul, conta com apenas 8% da sua área 

original, sendo desmembrado em outros 12 municípios, como ilustra a Figura 35. 

 

Figura 35 – Fragmentação territorial do Território do Iguaçu. 

 

Fonte: MUSSOI, 2002. 

 

Atualmente, faz divisa com o município de Marquinho ao norte, à leste com 

os municípios de Cantagalo e Virmond, ao Sul com Porto Barreiro e Rio Bonito do 

Iguaçu e à oeste com Nova Laranjeiras (Figura 36). 
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Figura 36 – Municípios vizinhos de Laranjeiras do Sul. 

 

Fonte: MUSSOI, 2002, p. 25; adaptado pela autora. 

 

O clima de Laranjeiras do Sul é subtropical úmido, considerado um clima de 

transição entre a zona tropical (quente) e a zona temperada do sul, com verões 

frescos e temperaturas amenas, em torno de 22º C e invernos mais rigorosos, com 

ocorrência de geadas intensas (temperatura média inferior a 18ºC), sem estação 

seca (MINEROPAR, 2012). 

Laranjeiras do Sul possui uma densa rede de drenagem integrada, formada 

por arroios, córregos e rios (MINEROPAR, 2012). Está inserida em duas bacias 

hidrográficas, como ilustra a Figura 37 a seguir. A Bacia do Baixo Iguaçu, na região 

Sul, sendo seus principais rios o Rio Tapera e o Xagu, e a Bacia do Piquiri, ao norte, 

com os rios Cinco Voltas e o Rio da Erveira (Instituto das Águas, 2011). 

A Bacia do Baixo Iguaçu envolve Laranjeiras do Sul parcialmente e tem 

grande relevância para a região por conter o Rio Leão, destacado na Figura 37, pelo 

fornecimento de água para abastecimento da área urbana (nas proximidades do rio 

Leão está implantado o Campus da UFFS, suas relações e impactos serão 

discutidos no Capítulo 4.3) (Instituto das Águas, 2011). 
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Figura 37 – Hidrografia municipal de Laranjeiras do Sul – PR. 

 

Fonte: Instituto das Águas, 2011; LARANJEIRAS DO SUL, 2014; adaptado pela autora. 
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O município de Laranjeiras do Sul é cortado por vias de grande importância 

regional, que fazem conexão com os municípios vizinhos e são os acessos para a 

cidade (LARANJEIRAS DO SUL, 2014). 

- BR-277: rodovia federal, que conecta a fronteira de Foz do Iguaçu com o 

Porto de Paranaguá, corredor do Mercosul, faz ligação com Virmond e Nova 

Laranjeiras, importante para a cidade pelo caráter industrial; 

- BR-158: rodovia que atravessa o país de norte a sul, é responsável pela 

ligação entre Laranjeiras, Marquinho e Rio Bonito (às margens da BR-158 é o 

terreno onde está o Campus da UFFS, sua implantação gerou impactos na rodovia, 

fato que será mais bem detalhado adiante, no Capítulo 4.3. 

- PR-565: rodovia estadual que liga o município de Laranjeiras do Sul ao 

município de Porto Barreiro. 
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Figura 38 – Acessos Municipais de Laranjeiras do Sul – PR. 

 

Fonte: LARANJEIRAS DO SUL, 2014; adaptado pela autora. 
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O relevo de Laranjeiras do Sul é considerado ondulado (com uma 

declividade de 8-20%) e montanhoso em algumas áreas (declividades acima de 

45%), sendo que a sede municipal se encontra em uma área mais elevada, ilustrada 

na figura a seguir (MINEROPAR, 2012). O conhecimento do relevo urbano é 

relevante para a etapa de proposição de diretrizes mais adiante (Capítulo 5) esse 

fator influencia na mobilidade e infraestrutura da cidade. 

 

Figura 39 – Mapa topográfico de Laranjeiras do Sul – PR. 

 

Fonte: Topographic-Map 2017. 

 

O desenvolvimento econômico de Laranjeiras do Sul segue em processo de 

crescimento e tem como principais atividades econômicas a agropecuária, serviços 

gerais e comércio (IPARDES, 2017). Para o ano de 2014, o Produto Interno Bruto 

(PIB), um dos principais indicadores da economia municipal, foi de R$ 17.645 00 e o 

ramo de atividade com maior valor adicionado bruto é o ramo de serviços. 

A agricultura é a atividade primária que representa o alicerce da economia 

municipal, destacando-se a produção de soja (68.405 toneladas), milho (8.929 
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toneladas) e trigo (6.813 toneladas). Essa questão é relevante, pois reflete a 

influência que a economia rural tem para o município, justificando também a grade 

curricular dos cursos ofertados pela UFFS, descrito a seguir no Capítulo 4.2. 

A população de Laranjeiras do Sul em 2010 era de 30.777 habitantes, 

segundo o IBGE (2016) a estimativa populacional total para o ano de 2016 é de 

32.228. 

 

Tabela 2 - Evolução Populacional de Laranjeiras do Sul. 

Ano População 

1970 39.549 

1980 42.830 

1991 54.102 

1996 42.860 

2000 30.025 

2007 30.481 

2010 30.777 

2016 (estimada) 32.228 

Fonte: IBGE, 1991, 1996, 2000, 2007 e 2010. 

 

A partir da análise da evolução populacional de Laranjeiras do Sul nota-se 

que até 1970 o crescimento é lento, porém nos dez anos seguintes é o período de 

maior crescimento populacional, com uma taxa que supera os 50%, aumentando de 

39.549 habitantes para 62.830 habitantes (IBGE, 2010). 

Segundo Mussoi (2002), esse crescimento se deu por dois fatores, o êxodo 

rural, em função da migração campo-cidade e a vinda de trabalhadores de outras 

regiões na construção da Usina Hidrelétrica de Salto Santiago, localizada na cidade 

de Saudade do Iguaçu, a 40 quilômetros de Laranjeiras do Sul. Com a conclusão da 

construção da Usina Hidrelétrica, na década de 1980, a cidade sofreu um processo 

de “esvaziamento”, já que não havia mais a necessidade de mão-de-obra. 

A queda dos números habitacionais em 1996 se deu pela emancipação do 

município de Porto Barreiro, através da Lei Estadual nº 11.248, em dezembro de 

1995.  A partir disso, entre 2000 e 2010, a população ficou praticamente estagnada, 
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não havendo movimentos migratórios significativos de entrada e saída de pessoas 

da cidade. 

A partir da implantação da UFFS em 2010, a cidade entra em um processo 

de expansão com a formação de uma comunidade acadêmica, formada por 

estudantes, professores e servidores, que vieram de outros municípios da região ou 

de outras partes do Brasil. Segundo o IBGE, a população estimada em 2016 é de 

32.228 habitantes, um crescimento de 4,70% desde 2010 (IBGE, 2010). 

A evolução física da ocupação territorial de Laranjeiras do Sul tem se 

desenvolvido de maneira concêntrica, em todos os sentidos e de maneira gradual. 

Nota-se nos últimos seis anos a reprodução do espaço mais acentuada na região sul 

da cidade, influenciada pela instalação da UFFS em 2010, mais detalhada no 

Capítulo 4.3. 
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Figura 40 – Evolução da Ocupação Urbana em Laranjeiras do Sul – PR. 

 

Fonte: LARANJEIRAS DO SUL, 2014, adaptado pela autora. 

 

 Outro fator importante para o crescimento de Laranjeiras do Sul foi o projeto 

chamado “Tapete Preto” em 2013. O projeto é uma revitalização de cerca de 10 

quilômetros da Avenida Santos Dumont e a construção de asfalto nas outras 56 ruas 

nos bairros da cidade. As vias são pavimentadas com serviços de drenagem e 
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urbanização de passeios, a criação de ciclovias ligando a cidade à área industrial e 

adaptação às normas de acessibilidade física (Folha Online, 2013). 

 

Figura 41 – Fotos das obras de pavimentação do projeto Tapete Preto em andamento e finalizadas.  

  

Fonte: Olho Aberto, 2015 

 

Ligando a BR-158 e a BR-277, essa via é um importante eixo de tráfego 

dentro de Laranjeiras do Sul, conectando de maneira contínua as porções norte e 

sul da cidade. (PORTAL CANTU, 2014). 

Esse projeto visa diminuir o fluxo de veículos do centro da cidade, 

principalmente em horários de pico e, o desenvolvimento das áreas ao longo do seu 

traçado. É possível notar na porção sul que a ocupação está acontecendo de 

maneira dinâmica, porém na porção norte do município percebe-se a presença de 

vazios urbanos (OLHO ABERTO, 2015). 
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Figura 42 – Projeto Tapete Preto – Revitalização da Avenida Santos Dumont.  

 

Fonte: LARANJEIRAS DO SUL, 2014; Portal Cantu, 2014, adaptado pela autora. 

 

A partir de 2010, foi possível notar o aumento no número de loteamentos 

novos na cidade.  As localizações se dão acompanhando o traçado da Avenida 
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Santos Dumont, influenciados pela revitalização da mesma, e ao sul do município 

em direção do local onde está implantada a UFFS. 

 

Figura 43 – Localização dos loteamentos implantados, a partir de 2010, nas proximidades da UFFS.  

 

Fonte: LARANJEIRAS DO SUL, 2014, adaptado pela autora. 

 

Como exemplo dos citados na FIGURA, se observa o Loteamento 

Marchese, implantado em 2011 no bairro Água Verde, é acessado pela Avenida 

Santos Dumont. Sua estrutura conta com 343 lotes, área de preservação ambiental 

e institucional. As vias desse loteamento não são asfaltadas, sendo a pavimentação 

feita de calçamento com pedras irregulares (LARANJEIRAS DO SUL, 2011).
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Figura 44 – Loteamento Condomínio Marchese em Laranjeiras do Sul – PR. 

  

Fonte: LARANJEIRAS DO SUL, 2011. 

 

O Loteamento Condomínio Terra Brasilis, aprovado em 2016, foi implantado 

no bairro Água Verde, conta com 45 lotes e áreas verdes de lazer, bem como área 

de preservação permanente e lotes de utilidade pública, onde é instalada a chamada 

“Super Creche” (Figura 46) (LARANJEIRAS DO SUL, 2016). 
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Figura 45 – Loteamento Condomínio Terra Brasilis em Laranjeiras do Sul – PR. 

 

Fonte: LARANJEIRAS DO SUL, 2016. 
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Figura 46 – Loteamento Terra Brasilis em Laranjeiras do Sul. 

  

Fonte: Fotos tiradas pela autora, 2016. 

 

O Loteamento Babinski, implantado em 2017, está localizado no bairro 

Presidente Vargas e oferece 100 unidades, com infraestrutura completa de 

abastecimento de água, eletricidade, iluminação pública, galeria de águas pluviais, 

pavimentação asfáltica nas vias, bem como a proximidade às linhas de transporte 

público (CONRADO IMÓVEIS, 2017). 

 

Figura 47 – Loteamento Babinski em Laranjeiras do Sul – PR. 

  

Fonte: CONRADO IMÓVEIS, 2017. 

 

O primeiro Plano Diretor de Laranjeiras do Sul foi implantado no de 2003, 

através da Lei Municipal nº004/2003 e em 2014 foi aprovada a revisão do Plano 

Diretor Municipal de Laranjeiras do Sul, Lei nº 055/2014, elaborado com a 

consultoria da Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná 

(Adeop) de Foz do Iguaçu – PR. 
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Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Municipal nº 057/2014), o 

município está dividido em sete macrozonas, ilustradas a seguir na Figura 48. Deve 

ser destacada a Macrozona Especial de Preservação da Captação do Rio do Leão e 

do Arroio Simões devido a implantação da UFFS nessa área. 

 

Figura 48 – Macrozoneamento municipal de Laranjeiras do Sul – PR. 

 

Fonte: LARANJEIRAS DO SUL, 2014; adaptado pela autora. 

 

Uma das propostas da nova legislação foi a expansão do perímetro urbano 

de Laranjeiras do Sul até o local de implantação do campus da Universidade Federal 
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da Fronteira Sul, ao longo da BR-158, segundo a lei nº042/2014. Até 2013, a área 

urbana era de 15 km², com expansão essa área aumentou para quase 26 km². 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) e 

da Associação dos Engenheiros do Vale do Piquiriguaçu (AENVAPI) enviou um 

documento ao município com observações e sugestões com relação às alterações 

no perímetro urbano. Para eles essas alterações podem levar a geração de vazios 

urbanos e que a crescente ocupação da população nas áreas adjacentes à rodovia 

possa aumentar o número de acidentes naquela área. Sugerem, então, a 

implantação de vias perimetrais, melhorando a mobilidade urbana e evitando a 

saturação do tráfego. (PINIWEB, 2014). 
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Figura 49 – Expansão do Perímetro Urbano de Laranjeiras do Sul - PR. 

 

Fonte: LARANJEIRAS DO SUL, 2003; LARANJEIRAS DO SUL, 2014. 

 

A área urbana do Município é dividia em doze zonas urbanas: 

- ZECS: Zona de Eixo de Comércio e Serviços; 
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- ZC: Zona Central; 

- ZRMD: Zona Residencial de Média Densidade; 

- ZRBD: Zona Residencial de Baixa Densidade; 

-ZEIS I e II: Zona Especial de Interesse Social I e II; 

- ZEU: Zona de Expansão Urbana; 

- ZI I, II e III: Zona Industrial I, II e III; 

- ZRD: Zona de Restrição- Declividade 

- ZPP: Zona de Preservação. 

 

Segundo a Lei Nº 057 (2004), a Zona de Expansão Urbana - ZEU, 

destacada por ser onde está implantada a UFFS, é formada por áreas de ocupação 

de baixa densidade, situadas na periferia urbana, com característica de transição 

entre as atividades urbanas e rurais. É caracterizada por uso de habitação 

unifamiliar, uso agropecuário e extrativista, indústrias não poluitivas, comércio e 

serviço vicinal. A seguir é apresentado o quadro de parâmetros urbanísticos para 

essa área. 

 

Tabela 3 - Parâmetros Urbanísticos da Zona de Expansão Urbana – ZEU. 

ZONA PARCELAMENTO EDIFICAÇÃO 

ZEU 

LOTE 

MÍNIMO 

(m²) 

TESTADA MÍNIMA (m) 
CA* 

(%) 

TO 

(%) 

TP 

(%) 

AFASTAMENTO (m) 

NORMAL ESQUINA 
TESTADA 

PRINCIPAL 

TESTADA 

SECUNDÁRIA 

400 20 22 2 50 25 3 2 

Fonte: LARANJEIRAS DO SUL, 2014. 

 

Nessa área o uso do solo é tolerado, o porte máximo exigido e a localização 

da edificação dependem de estudo específico prévio. A prioridade nessa área é o 

controle permanente do impacto ambiental que possa ser gerado pelas atividades 

toleradas.  
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Figura 50 – Zoneamento Urbano de Laranjeiras do Sul 

 

Fonte: LARANJEIRAS DO SUL, 2014, adaptado pela autora. 
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  O Sistema Viário de Laranjeiras do Sul é regulamentado através da Lei 

Municipal nº 053/2014 e as vias urbanas são classificadas de acordo com sua 

função que exercem na malha viária em Via Arterial Principal e Secundária, Via 

Coletora Principal e Secundária e Vias Locais. 

A Lei de Sistema Viário elenca diretrizes para a expansão do sistema viário 

básico urbano e rural. A principal condição para a implantação de novas vias é a 

garantia de continuidade das vias já existentes, respeitando largura mínima. 

É importante salientar as diretrizes propostas para duas vias: a Avenida 

Álvaro Natel de Camargo, via arterial secundária, e sua paralela, a Rua Sete de 

Setembro. A diretriz dá continuidade ao traçado da via até a área de implantação da 

UFFS, com o intuito de ligar o centro da cidade à Universidade, sem necessidade de 

passagem pela rodovia. 
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Figura 51 – Sistema Viário Urbano de Laranjeiras do Sul 

 

Fonte: LARANJEIRAS DO SUL, 2014, adaptado pela autora. 

 

A análise do tema Educação está voltada às questões de vulnerabilidade da 

região, em termos de qualidade e abrangência. Até 2010, Laranjeiras do Sul contava 

com duas instituições de nível superior, uma estadual, o Campus Avançado da 
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Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) e outra particular, a Faculdade 

Centro Oeste do Paraná. 

Em 2010, foi implanto o Campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, 

objeto de estudo do trabalho, aumentando o nível do ensino superior em Laranjeiras 

do Sul e contribuindo para o desenvolvimento da cidade. 

 

4.2 CAMPUS UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS 

 

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), criada pela Lei nº 12.029 

em 2009, é uma instituição de ensino superior pública com sistema multicampi, 

tendo como área de abrangência a Mesorregião Grande Fronteira Mercosul, 

formada pelo o norte do Rio Grande do Sul, nos municípios de Cerro Largo e 

Erechim, o oeste do estado de Santa Catarina, com campus em Chapecó, e o 

sudoeste do Paraná, estando presente em duas cidades, Realeza e Laranjeiras do 

Sul. (BRASIL, 2009) 

 

Figura 52 – Localização Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. 

 

Fonte: CDIF, 2016, adaptado pela autora. 
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Os principais objetivos são a educação superior, para a qualificação 

profissional e a inclusão social, o desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

extensão, e o desenvolvimento regional integrado (UFFS, 2017). 

Segundo, Cezimbra (2017), o processo de criação da UFFS é fruto da luta 

dos movimentos sociais e o poder público. Buscava-se a criação de universidades 

comunitárias, em regiões com acesso limitado ao ensino superior, tendo a 

preocupação de levar um nível mais alto de conhecimento para o interior.  

O movimento social que teve mais peso foi o Movimento Sem Terra (MST), 

mas também participaram o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), 

Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), Movimentos dos Atingidos por 

Barragens (MAB), Pastoral da Juventude, Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB), Associação Brasileira de 

Reforma Agrária (ABRA) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da 

Região Sul (FETRAF). Foi um movimento suprapartidário que buscava a maior 

quantidade de força para conseguir a universidade. 

Através de política de interiorização do ensino superior e profissional foi 

possível levar as universidades federais das capitais para o interior do país através 

do plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI). Segundo o MEC (2010), de 2003 a 2010, o 

número de matriculas nas redes federais aumentou em torno de 148%, e 14 

universidades federais foram criadas. 

A decisão das cidades que seriam sede de campus em cada região 

reivindicada era discutida pelo grupo de trabalho (GT), composto por 11 

representantes do MEC e 11 representantes dos movimentos sociais. 

No Paraná, a decisão de local do campus foi através da análise de 8 critérios, 

Laranjeiras do Sul foi escolhida devido à falta de instituições federais de ensino 

superior na região e, também, por se encontrar em uma “região com o segundo 

menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado, justificando a 

necessidade de educação pública e de qualidade na região. ” (CEZIMBRA, 2017) 
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As aulas tiveram início em 2010 e aconteceram em edifício provisório na sede 

da Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná (Unicentro) nos dois primeiros 

anos de funcionamento da Universidade. 

As graduações oferecidas privilegiam as vocações da economia regional e estão 

em consonância com a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da 

Educação (MEC) (UFFS, 2017). 

São eles Agronomia, Ciências Econômicas, Engenharia de Alimentos, 

Engenharia de Aquicultura, Interdisciplinar em Educação no Campo e Interdisciplinar em 

Educação do Campo: Ciências Humanas e Sociais. Há também uma especialização em 

Educação do Campo e duas pós-graduações, uma em Agroecologia e Desenvolvimento 

Rural Sustentável e outra em Ciências e Tecnologia de Alimentos. 

Atualmente atende, aproximadamente, 1000 alunos e uma equipe de ensino com 

160 funcionários, entre professores efetivos, substitutos e técnicos administrativos. 

 

Tabela 4 – Número de alunos matriculados na UFFS. 

Função Número 

Alunos graduação 931 

Alunos especialização 73 

Alunos mestrado 38 

Fonte: Freitas, 2016 

 

Tabela 5 – Número de professores, técnicos e funcionários contratados na UFFS, 

Função Número 

Professores efetivos 89 

Professores substitutos 11 

Técnicos administrativos 60 

Funcionários terceirizados 34 

Fonte: Freitas, 2016 

 

Foi definido que o campus deveria ter um milhão de metros quadrados de 

área, limitando sua implantação para fora da área urbana. O terreno foi adquirido 

pela prefeitura de Laranjeiras do Sul em parceria com os municípios vizinhos, Rio 

Bonito do Iguaçu, Porto Barreiro e Nova Laranjeiras, bem como doações pequenas 

de proprietários vizinhos.  
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O projeto arquitetônico do Campus Laranjeiras do Sul conta com 14.164,88 

metros quadrados de área construída, mas ainda está em desenvolvimento. Há 

projetos a serem construídos de acordo com o crescimento da Universidade no 

decorrer dos anos. 

Atualmente estão construídos sete edifícios, o Bloco Administrativo e salas 

para professores, o Bloco “A” de salas de aula, três pavilhões de laboratórios, 

restaurante universitário e galpão para o Curso de Agronomia. Estão construídas, 

também, um total de 305 vagas de estacionamento, bem como as principais vias 

internas. 

 

Figura 53 – Implantação do Campus da UFFS em Laranjeiras do Sul – PR. 

 

Fonte: UFFS, 2017, adaptado pela autora. 

 

A área de entorno do Campus da UFFS é predominantemente rural, 

caracterizado por pequenas propriedades de agricultores. Há também a presença do 

hotel-fazenda Lind’Água, que oferece área de lazer, salão para eventos e 

restaurante. E a Cooperativa Agroindustrial Oito de Junho do assentamento Oito de 

Junho, organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. 
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Figura 54 – Foto do Bloco de Sala de Professores da UFFS. 

 

Fonte: Fotos tiradas pela autora, 2017. 

 

Figura 55 – Foto panorâmica do restaurante universitário da UFFS. 

 

Fonte: Fotos tiradas pela autora, 2017. 
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Figura 56 – Foto panorâmica dos laboratórios na UFFS. 

 

Fonte: Fotos tiradas pela autora, 2017. 

 

Figura 57 – Foto dos reservatórios da Estação de Piscicultura na UFFS. 

 

Fonte: Fotos tiradas pela autora, 2017. 
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4.3 RELAÇÕES ENTRE O CAMPUS DA UFFS E A ÁREA URBANA DE 

LARANJEIRAS DO SUL 

 

A Universidade Federal da Fronteira Sul tem causado muitos impactos no 

município de Laranjeiras do Sul, no âmbito urbano, econômico e social. Entre os 

anos 2000 e 2010 o número de habitantes se manteve praticamente estagnado, 

após a implantação da universidade o crescimento populacional deu um salto, com 

um aumento de 4,70%. Esse aumento foi perceptível no cotidiano dos moradores de 

Laranjeiras do Sul, ativando a economia e o setor imobiliário. 

O crescimento populacional influenciou principalmente a dinâmica urbana, 

com a criação de novos loteamentos, a construção de prédios para moradia e 

comércio, bem como o aumento no número de automóveis, afetando de maneira 

considerável o trânsito do centro da cidade, principalmente. 

O Conselho Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (Comuttram) tem 

feito estudos e projetos para a adaptação do trânsito a essa nova demanda, com 

mudanças de sentindo de vias, instalação de semáforos e pavimentação das ruas 

(LARANJEIRAS DO SUL, 2017). 

A UFFS está implanta em um terreno localizado a 5 quilômetros do centro da 

cidade, às margens da BR-158. O acesso até a Universidade é feito por essa 

rodovia, sentido Rio Bonito do Iguaçu, a uma distância de aproximadamente 2,5 km 

do último loteamento implantado, Loteamento Santo Antônio de Pádua. 

Devido ao alto fluxo de automóveis e a alta velocidade na BR-158, houve a 

necessidade de construir um trevo de acesso ao campus, aumentando a segurança 

da circulação de veículos. 
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Figura 58 – Fotos da obra do trevo de acesso ao campus da UFFS. 

  

Fonte: Fotos tiradas pela autora, 2017. 

 

O transporte até a Universidade é feito junto com o transporte coletivo de 

Laranjeiras do Sul, realizado pela empresa Chrusciak e Salamaia. Os horários 

definidos levam em consideração a maior demanda de usuários nos períodos 

letivos. 

O fato do campus ser afastado do centro da cidade e a única via de acesso 

ser a rodovia BR-158 torna a ida a universidade dificultada. O pedestre e o ciclista 

são prejudicados, pois para um o transporte coletivo é pouco e demorado e, para 

outro o relevo é extremamente acidentado e o trajeto perigoso. 

Na Lei de Sistema Viário municipal há a proposta de duas diretrizes viárias 

que ligam o centro urbano à Universidade, evitando a passagem pela rodovia. A 

intenção da Prefeitura de prever diretrizes para a conexão do campus com a malha 

urbana é boa, porém esse projeto não prevê uma ligação com as vias internas do 

campus, torando o traçado confuso e descontínuo, como fica ilustrado na Figura 59 

adiante. 

Na revisão do Plano Diretor Municipal em 2014, foi definida a expansão do 

perímetro urbano, se estendendo até onde está implantada a Universidade Federal 

da Fronteira Sul (LARANJEIRAS DO SUL, 2014). Na lei de zoneamento, essa área é 

chamada de Zona de Expansão Urbana (ZEU) e tem características de transição 

urbana e rural. Com baixa densidade, as características dessa zona são de 
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habitação unifamiliar, uso agropecuário, indústrias não poluitivas, comércio e serviço 

vicinal (LARANJEIRAS DO SUL, 2014). 

Ao criar a Zona de Expansão Urbana espera-se que existam propostas para 

essa área que induzam e ordenem essa expansão, porém os parâmetros não ficam 

bem claros e deixam essa área de transição entre o rural e urbano, que é 

extremamente complexa, sem planejamento específico. 

 

Figura 59 – Implantação do campus da UFFS em relação a área urbana de Laranjeiras do Sul – PR. 

 

Fonte: LARANJEIRAS DO SUL, 2014, elaborado pela autora. 

 

Ambientalmente, o campus da UFFS se encontra em uma área delicada, 

pois, dentro do terreno, passa o Rio Leão, responsável pelo abastecimento de água 

da cidade. No projeto urbanístico do campus é prevista Área de Preservação 

Permanente (APP) de 30 metros, com a função de proteger o leito do rio. Há 

também áreas de preservação de mata nativa e áreas rochosas. 
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É possível notar que o projeto urbanístico e arquitetônico do campus não 

prevê conexão com a cidade, não houve planejamento de como a universidade vai 

se desenvolver quando a cidade crescer e alcançar os muros do campus. 

Os critérios discutidos na relação de Laranjeiras do Sul com o campus da 

UFFS são os mesmos utilizados na análise dos casos correlatos, e sua síntese é 

ilustrada no Quadro 4 a seguir.  

 

Quadro 4 – Síntese dos critérios analisados na relação entre a área urbana de Laranjeiras do Sul e o 

campus da UFFS. 

 

 

No discurso do governo federal os números do alcance do REUNI são 

excelentes, mas não houve cuidado na preparação da base físico e estrutural da 

convivência de um novo campus em uma diminuta cidade. 

Implantar um campus universitário deveria ser objeto de diversos estudos 

anteriores à sua realização e de uma série de cuidados durante sua implantação. Os 

impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais são marcantes em cidades de 

qualquer porte. 
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5 DIRETRIZES GERAIS DE PROJETO 

 

A definição dos conceitos de espaço urbano, expansão urbana e campus 

universitário, o estudo de casos correlatos e a análise da realidade forneceram 

embasamento teórico, metodológico e técnico para a proposição de diretrizes gerais 

ao Plano de Expansão para Laranjeiras do Sul, visando a integração com o campus 

da Universidade Federal da Fronteira Sul. 

A área para a qual será desenvolvido o plano é o espaço onde termina a 

ocupação urbana e se estende até onde está implantada a UFFS. Com o decorrer 

da elaboração do plano essa área delimitada pode se modificar, 

 

Figura 60 – Área para proposta de plano de extensão. 

 

Fonte: GoogleEarth, 2017, alterado pela autora. 
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As diretrizes visam orientar e embasar as ações que serão elaboradas nas 

próximas etapas e foram desenvolvidas a partir das questões abordadas nos 

capítulos anteriores. As diretrizes e o programa de necessidades estão 

determinados na Quadro 5 a seguir. 

 

Quadro 5 – Diretrizes e Programa de necessidades. 

DIRETRIZ PROGRAMA DE NECESSIDADES 

1. Uso e Ocupação do Solo 

Revisão das Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

prevendo adequações. Criação de zonas com 

usos específicos e parâmetros que sejam 

compatíveis com esses usos. 

2. Sistema Viário 

Revisão das diretrizes do Sistema Viário 

proposto. Adequação para aumentar a 

integração do campus com a área urbana. 

Propor vias específicas para diferentes modais 

de transporte, como ciclovias, vias para 

pedestres, vias coletoras e vias locais. 

3. Infraestrutura e 

Equipamentos Urbanos 

Projeto de pavimentação das vias, arborização, 

ciclovia, calçadas. Rede de esgoto e 

abastecimento de água. Previsão de 

equipamentos urbanos para a área. 

4. Meio Ambiente 

Criação de áreas verdes e de lazer; 

Recuperação florestal das Áreas de Preservação 

Permanente (APP) nos rios presentes na área. 

5. Estrutura Física do 

campus 

Melhoria para as áreas de entorno. Adequação 

das vias internas com a malha urbana do 

entorno. Proposição de usos comunitários. 

 

Essas diretrizes serão planejadas em etapas de acordo com o crescimento 

da UFFS e de Laranjeiras do Sul, com previsões para 10, 20 e 30 anos. A tabela a 

seguir elenca a projeção da população para o ano de 2030, 2040 e 2050, de acordo 

com a taxa de crescimento atual de 0,76% anual.  
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Tabela 6 – Projeção da população para o ano de 2030, 2040 e 2050. 

Ano População 

2016 32.228 

2030 35.561 

2040 38.358 

2050 41.375 

Fonte: elaborada pela autora, 2017. 

 

Para cada etapa serão propostas algumas ações para cada diretriz 

buscando a integração completa da área urbana com o campus. Essas ações serão 

baseadas nas soluções encontradas e analisadas nos casos correlatos, tendo o 

cuidado para aplicar em Laranjeiras do Sul de maneira proporcional com a sua área 

urbana e sua dinâmica espacial. 

 O Plano de Expansão proposto tem o objetivo de integrar o município de 

Laranjeiras do Sul e a Universidade Federal da Fronteira Sul, tanto fisicamente 

conectando a área urbana à estrutura do campus, quanto na busca pelo 

planejamento e busca de soluções de maneira compartilhada.



104 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARANOW, U. G.; DALLEDONE, M.S. Universidade Federal do Paraná: histórias e 
estórias. Curitiba: Editora UFPR, 2007. 
 

BATELLA, W.; MOTTER, C. Novas Centralidades em Chapecó: apontamentos sobre as 
transformações recentes no espaço urbano. Caminhos de Geografia. V. 14. 2013. 
 

BETRAN, J. P. Desenvolvimento regional e meio ambiente: desafios para a construção da 
região metropolitana de Bogotá (Colômbia). 2012. Tese (Doutorado em Geografia) – 
Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista. Rio Claro, 2012. 
 

BOGOTÁ. Decreto nº 190 de 2004. Conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá, D. C. Registro Distrital 3122. 22 jun. 2004. Disponível em: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935>. Acesso em: 30 mai. 
2017. 
 

BOTTON, F. Aspectos peculiares de história, urbanização e projetos urbanísticos na 
cidade de Curitiba. Arquitextos. 2011. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.138/4123>. Acesso em: 09 jun. 
2017. 
 

BRASIL. Constituição Federa de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 08 jun. 
2017. 
 

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jul. 2001. 
 

BRASIL. Lei nº 12.029, de 15 de setembro de 2009. Dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal da Fronteira Sul - UFFS e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 15 set. 2009. 
 

BURMESTER, A.M. de O. et al. Universidade Federal do Paraná: 90 anos em 
construção. Curitiba: Editora UFPR, 2002. 
 

CANCELIER, J. W. et al. A expansão urbana de Chapecó - SC e os papéis dos agentes 
sociais territoriais. Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas - UFSM Santa Maria. 
2015. 
 

CBN Curitiba. Cidade. UFPR ainda não se pronunciou sobre assédios na instituição 
denunciado pela CBN Curitib há uma semana. Publicado em 30 de setembro de 2016. 
Disponível em: <https://cbncuritiba.com/2016/09/30/ufpr-ainda-nao-se-pronunciou-sobre-
assedio-na-instituicao-denunciado-pela-cbn-curitiba-ha-uma-semana/>: Acesso em: 30 mai. 
2017. 
 



105 

 

CDIF. Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira. 
A Faixa de Fronteira. Disponível em: <http://cdif.blogspot.com.br/>. Acesso em: 04 jun. 
2017. 

CEZIMBRA, E. do N. Informações sobre o processo de implantação da UFFS. 
Laranjeiras do Sul, 17 abr. 2017. Informação verbal. 
 

CHAPECÓ. Lei nº 541, de 26 de novembro de 2014. Aprova o Plano Diretor de Chapecó - 
PDC. Chapecó, 26 nov. 2014. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-
chapeco-sc>. Acesso em: 15 mai. 2017. 
 

CNU. Congress for the New Urbanism. Tools. Disponível em: 
<https://www.cnu.org/resources/tools>. Acesso em: 06 jun. 2017. 
 

COCOZZA, G. P.; RODRIGUES, R. A. V. As transformações do espaço urbano de Patos de 
Minas: A relação entre campi universitários e a cidade. In: V Colóquio Internacional sobre o 
comércio e a cidade: uma relação de origem, 2016, São Paulo: FAUUSP/LABCOM, 2016. 
 

COLÔMBIA. Ministério do Ambiente, Vivienda y Desarollo Territorial. Serie Reglamentación. 
Ley 388 DE 1997, Régimen de Licencias y Sanciones Urbanísticas. 1997. Disponível em: 
<http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-
files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/COMPILACION_NORMATIVA_IMPRENTA.pdf>. 
Acesso em: 10 jun. 2017. 
 

CONRADO IMÓVEIS. Imóveis. Ficha do Imóvel - Loteamento Babinski. Disponível em: 
<http://www.conradoimoveis.com.br/280/Terrenos-Lan%C3%A7amento-LOTEAMENTO-
BABINSKI-Presidente-Vargas-Laranjeiras-do-Sul-PR>. Acesso em: 12 jun. 2017. 
 

CORRÊA, R. L. As pequenas cidades na confluência do urbano e do rural. GEOUSP. 
São Paulo, n.30, 2011. 
 

CORRÊA, R. L. O espaço urbano. São Paulo: Ática, 1989. 
 

CORRÊA, R. L. O espaço urbano. São Paulo: Ática, Série Princípios, 3ª edição, 1995. 
 

DC. Notícias. Prefeitura de Chapecó registra 20 novos imóveis por dia em 2016. 
Publicado em 27 de janeiro de 2017. Disponível em: 
<http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/01/prefeitura-de-chapeco-registra-20-novos-
imoveis-por-dia-em-2016-9632036.html>. Acesso em: 15 mai. 2017. 
 

DIAS, M. L. M. Informações sobre implantação do campus Avançado UFPR em Jandaia 
do Sul - PR. Curitiba, 25 mai. 2017. Informação verbal. 
 

ENDLICH, A. M. Pensando os papéis e significados das pequenas cidades do noroeste 
do Paraná. 2006. Tese (Doutorado em Geografia) - Faculdade de Ciências e Tecnologia de 
Presidente Prudente. Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2006. 
 

FOLHA ONLINE. Notícias. Laranjeiras do Sul: Tapete Preto construirá mais de 253 mil 
metros quadrados de asfalto. Publicado em 12 de março de 2013. Disponível em: 
<http://folhaonlinepr.blogspot.com.br/2013/03/laranjeiras-do-sul-tapete-preto.html>. Acesso 
em: 02 jun. 2017. 
 



106 

 

FREITAS, C. de. Efeitos econômicos das instituições de ensino superior federal: 
estudo sobre os gastos desencadeados pela Universidade Federal da Fronteira Sul no 
município de Laranjeiras do Sul (PR).  Trabalho de Graduação (Curso de Ciências 
Econômicas), Universidade Federal da Fronteira Sul. 2016. 
 

FREITAS, E. L. H. de. Loteamentos fechados. 2008. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2008 
 

GAZETA DO POVO. Cidades sacudidas pelo ensino superior. Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Curitiba, 2014. 
 

GAZETA DO POVO. Vida e Cidadania. Um território chamado Iguaçu. Publicado em 26 
de julho de 2013. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/um-
territorio-chamado-iguacu-bky41lfjwksv2j8j851ds9etq>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
 

GOEBEL, M. A.; MIURA, M. N. A universidade como fator de desenvolvimento: o caso 
do município de Toledo-PR. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2004. 
 

HDR. Human Development Reports. Informe Nacional de Desarrollo Humano. 2011. 
Disponível em: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr_colombia_2011_es_low.pdf>. 
Acesso em: 30 mai. 2017. 
 

HEIJER, A. den. Managing the University Campus in an Urban Perspective: Theory, 
Challenges and Lessons from Dutch Practice. Corporations and Cities: Envisioning 
Corporate Real Estate in the Urban Future. 2008. 
 

HUD. U.S. Department of Housing and Urban Development. Cases Studies. Portland State 
University: Partnering to Serve the City of Portland with Knowledge. 2017. Disponível em: 
<https://www.huduser.gov/portal/casestudies/study_08132015_1.html>. Acesso em: 10 jun. 
2017. 
 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010. Disponível 
em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br>. Acesso em: 02 jun. 2017. 
 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. Chapecó. 2016. Disponível 
em: <https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/sc/chapeco/panorama>. Acesso em: 02 jun. 2017. 
 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. Laranjeiras do Sul. 2016. 
Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/sc/chapeco/panorama>. Acesso em: 02 
jun. 2017. 
 

INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ. Comitê do Baixo Iguaçu. Composição. 2011. 
Disponível em: 
<http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=217>. 
Acesso em: 02 jun. 2017. 
 



107 

 

IPARDES. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Caderno 
Estatístico - município de Jandaia do Sul. 2017. Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=86900>. Acesso em: 02 
jun. 2017. 
 

IPARDES. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Caderno 
Estatístico - município de Laranjeiras do Sul. 2017. Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=86900>. Acesso em: 02 
jun. 2017. 
 

IPPUC. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Nosso Bairro - Jardim 
das Américas. 2015. Disponível em: <http://www.ippuc.org.br/nossobairro/anexos/22-
Jardim%20das%20Am%C3%A9ricas.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2017. 
 

IRVIN, K. The University Campus and the Urban Fabric: Mending the University District. 
San Jose State University, 2007. 
 

JANDAIA DO SUL. Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul. Geografia. Disponível em: 
<http://www.jandaiadosul.pr.gov.br/2015/carregaConteudo.php?p=7>. Acesso em: 02 jun. 
2017. 
 

LARANJEIRAS DO SUL. Decreto nº 009, de 17 de fevereiro de 2016. Aprova o 
parcelamento de imóvel urbano na forma da lei - denominado Loteamento 
Condomínio Terra Brasilis. Laranjeiras do Sul, 2016. Disponível em: 
<http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/publicacao/[1466513299].pdf>. Acesso em: 12 jun. 
2017. 
 

LARANJEIRAS DO SUL. Decreto nº 031, de 27 de julho de 2011. Aprova o parcelamento 
de imóvel urbano na forma da lei - denominado Loteamento Marchese. Laranjeiras do 
Sul, 2011. Disponível em: 
<http://www.cmls.pr.gov.br/upload_requerimentos/resposta_034_2013[1375446608].pdf>. 
Acesso em: 12 jun. 2017. 
 

LARANJEIRAS DO SUL. Lei nº 004, de 29 de abril de 2003. Dispõe sobre o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado de Laranjeiras do Sul e dá outras providências. 
Laranjeiras do Sul, 2003. Disponível em: 
<http://www.cmls.pr.gov.br/upload_leis/lei_004_2003[1376585524].pdf>. Acesso em: 02 jun. 
2017. 
 

LARANJEIRAS DO SUL. Lei nº 042, de 30 de setembro de 2014. Institui o perímetro 
urbano do município de Laranjeiras do Sul e dá outras providências. Laranjeiras do 
Sul, 2014. Disponível em: 
<http://www.cmls.pr.gov.br/upload_leis/lei_055_2014[1417431883].pdf>. Acesso em: 02 jun. 
2017. 
 

LARANJEIRAS DO SUL. Lei nº 053, de 13 de novembro de 2014. Dispõe sobre o Sistema 
Viário do município de Laranjeiras do Sul e revoga a Lei nº 47 de 15 de junho de 2012. 
Laranjeiras do Sul, 2014. Disponível em: 
<http://www.cmls.pr.gov.br/upload_leis/lei_053_2014[1417431789].pdf>. Acesso em: 02 jun. 
2017. 
 



108 

 

LARANJEIRAS DO SUL. Lei nº 055, de 17 de novembro de 2014. Institui o Plano Diretor 
Municipal, estabelece objetivos, diretrizes e instrumentos para as ações de 
planejamento no município de Laranjeiras do Sul e dá outras providências. Laranjeiras 
do Sul, 17 nov. 2014. Disponível em: 
<http://www.cmls.pr.gov.br/upload_leis/lei_055_2014[1417431883].pdf>. Acesso em: 28 mai. 
2017. 
 

LARANJEIRAS DO SUL. Lei nº 057, de 26 de novembro de 2014. Dispõe sobre o Uso e 
Ocupação do Solo Urbano e Municipal de Laranjeiras do Sul e estabelece outras 
providências. Laranjeiras do Sul, 2014. Disponível em: 
<http://www.cmls.pr.gov.br/upload_leis/lei_057_2014[1417520033].pdf>. Acesso em: 02 jun. 
2017. 
 

LARANJEIRAS DO SUL. Notícias. Avenida Santos Dumont receberá semáforo na 
esquina com a Diogo Pinto. Publicado de 11 de maio de 2017. Disponível em: 
<http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/exibe_noticia.php?id=74>. Acesso em: 02 jun. 2017. 
 

LOPES JÚNIOR, W.M.; SANTOS, R. C. B. A reprodução do espaço urbano e a 
discussão de novas centralidades. In: EGA - O Espaço Geográfico em Análise, v.19. 
Curitiba, 2010 
 

MARTINS, A. A. C.; NETO, M. S. The Impact of University Campuses on Disperse Urban 
Contexts: Case Study of Brasilia, Brazil. Lincoln Institute of Land Policy, 2007. 
 

MEC. Ministério da Educação. Análise sobre a Expansão das Universidades Federais 
entre 2003 e 2012. Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12386-
analise-expansao-universidade-federais-2003-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 31 
mai. 2017. 
 

MEC. Ministério da Educação. Expansão da Educação. Últimas notícias. Lula destaca 
política de interiorização do ensino superior e profissional. Publicado em 29 de 
novembro de 2010. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-
superior-1690610854/16099-lula-destaca-politica-de-interiorizacao-do-ensino-superior-e-
profissional>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
 

MINEROPAR. Minerais do Paraná. Projeto Riquezas Minerais - Avaliação do potencial 
mineral e consultoria técnica no município de Laranjeiras do Sul. Curitiba, 2012. 
Disponível em: 
<http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/publicacoes/relatorios_concluidos/46_relatorio
s_concluidos.PDF>. Acesso em: 28 mai. 2017. 
 

MOREIRA JUNIOR, O. Cidades pequenas: territórios da exclusão? XIII Encontro da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Planejamento Urbano e Regional. 
2009. 
 

MOURA. R. Curitiba e Portland: ingredientes comuns, resultados distintos. 
ResenhasOnline.  2007. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/06.064/3115>. Acesso em: 04 jun. 
2017. 
 



109 

 

MUSSOI, A.B. Laranjeiras do Sul: o espaço em construção. Cascavel: EDUNIOESTE, 
2002. 
 

MUSSOI, A. B. Território Federal do Iguaçu. Laranjeiras do Sul: Cantu, 2015. 
 

OJIMA, R. Novos contornos do crescimento urbano brasileiro? O conceito de urban 
sprawl e os desafios para o planejamento regional e ambiental. GEOgraphia. UFF, v. 10, 
2008. 
 

OLHO ABERTO PARANÁ. Laranjeiras do Sul: Obras da nova avenida Santos Dumont 
ganham sentido ao trevo da BR 277 e transformam a realidade de mais um bairro do 
município. Publicado em 11 de fevereiro de 2015. Disponível em: 
<http://olhoabertopr.blogspot.com.br/2015/02/laranjeiras-do-sulobras-da-nova-
avenida.html>. Acesso em: 02 jun. 2017. 
 

OLIVEIRA, D. de. Curitiba e o mito da cidade modelo. Curitiba: Editora UFPR. 2000. 
 

OLIVEIRA, L. T. de. Novos campi universitários públicos brasileiros: concepções 
projetuais. Dissertação (Mestrado) - Engenharia Urbana, Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2009. 
 

OLIVEIRA, T. S. et al. A polarização do município de Jandaia do Sul (PR) no Vale do 
Ivaí: algumas considerações. Geoingá: Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia. Maringá, 2015. 
 

PARANÁ. Lei nº 11.248, de 13 de dezembro de 1995. Cria o município de Porto Barreiro, 
desmembrado de Laranjeiras do Sul. Disponível em: 
<http://www.leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-11248-1995-parana-cria-o-municipio-de-
porto-barreiro-desmembrado-de-laranjeiras-do-sul>. Acesso em: 03 jun. 2017. 
 

PERRY, D. C.; WIEWEL, W. The University as Urbans Developer. Case Studies and 
Analysis. Anchor Institutions. 2005. 
 

PINIWEB. Notícias. Paraná. Entidades questionam proposta de atualização do Plano 
Diretor de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Publicado em 25 de julho de 2014. Disponível 
em: <http://piniweb.pini.com.br/construcao/Parana/entidades-questionam-proposta-de-
atualizacao-do-plano-diretor-de-laranjeiras-319645-1.aspx>. Acesso em: 02 jun. 2017. 
 

PORTAL AGORA. Notícias. Jandaia é a capital universitária do Vale do Ivaí. Publicado 
em 01 de abril de 2015. Disponível em: 
<http://www.portalagora.com/noticias/mostrar/id/45776/titulo/jandaia-e-a-capital-universitaria-
do-vale-do-ivai>. Acesso em: 02 jun. 2017. 
 

PORTAL CANTU. Notícias. Laranjeiras do Sul. Mais de 10 mil m² de calçamento já foram 
recuperados pelo projeto Tapete Preto. Publicado em 26 de julho de 2014. Disponível em: 
<http://portalcantu.com.br/noticias/ultimas-noticias/laranjeiras-do-
sul/itemlist/tag/Projeto%20Tapete%20Preto>. Acesso em: 02 jun. 2017. 
 

PORTLANDENGLISH. A vida em Portland. Transporte em Portland. 2017. Disponível em: 
<http://portlandenglish.edu/pt-br/life-in-portland/portland-transportation/>. Acesso em: 10 jun. 
2017. 



110 

 

PSU. Portland State University. Strategic Plan. 2016. Disponível em: 
<https://www.pdx.edu/president/sites/www.pdx.edu.president/files/StrategicPlan2016-4.pdf>. 
Acesso em: 10 jun. 2017. 
 

QUEIROZ, M. I. P. Bairros Rurais Paulistas: dinâmica das relações bairro rural cidade. 
São Paulo: Duas Cidades, 1973. 
 

ROLNIK, R. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1995. 
 

SANTANA, E. T. de. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e a Produção do 
Espaço Urbano-Regional. 2012. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de 
Geociências, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2012. 
 

SANTORO, P. F. Planejar a expansão urbana: dilemas e perspectivas. 2012. Tese 
(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 

SANTORO, P.F. et al. O Planejamento do município e o território rural. São Paulo: 
Instituto Pólis, 2004. 
 

SANTORO, P.F. O desafio de planeja e produzir expansão urbana com qualidade - A 
experiência colombiana dos Planos Parciais em Bogotá, Colômbia. R. B. Estudos 
Urbanos e Regionais, v. 13. 2011. 
 

SASAKI. Project. Portland State University Master Plan. 2010. Disponível em: 
<http://www.sasaki.com/project/178/portland-state-university-master-plan/>. Acesso em: 10 
jun. 2017. 
 

SOLANA, C. D. O. 50 anos do Centro Politécnico no Jardim das Américas.  Trabalho de 
Graduação (Curso de Ciências Sociais) - Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal 
do Paraná, 2014. 
 

STEPHAN, I.; LATINI, T. O impacto da implantação de um campus universitário em Rio 
Paranaíba, MG. Rio Paranaíba, 2014. 
 

TUDO SOBRE CHAPECÓ. Notícias. UFFS: Acesso ao Campus Chapecó é aberto à 
circulação. Publicada em 08 de maio de 2015. Disponível em: 
<http://www.tudosobrechapeco.net/index.php/desc_noticias/uffs_acesso_ao_campus_chape
co_e_aberto_a_circulacaeo>. Acesso em: 15 mai. 2017. 
 

UFFS. Universidade Federal da Fronteira Sul. Campi. Chapecó. 2017. Disponível em: 
<https://www.uffs.edu.br/campi/chapeco>. Acesso em 15 mai. 2017. 
 

UFFS. Universidade Federal da Fronteira Sul. Institucional. 2017. Disponível em: 
<https://www.uffs.edu.br/institucional>. Acesso em 15 mai. 2017. 
 

UFPR TV. Somos MAIS UFPR - Campus Jandaia do Sul. 2016. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=zxVXwSUoT5w>. Acesso em: 02 jun. 2017. 
 



111 

 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Acervo Digital. Relatório de Atividades 2015. 
Curitiba. 2015. Disponível em: 
<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/43824/relatorio_de_atividades_2015.pdf?s
equence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 30 mai. 2017. 
 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Coordenação do Curso de Graduação em 
Engenharia Civil. Mapa do Centro Politécnico. 2016. Disponível em: 
<http://www.civil.ufpr.br/mapacentropolitecnico.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2017. 
 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Histórico. 2017. Disponível em: 
<http://www.ufpr.br/portalufpr/historico-2/>. Acesso em: 29 mai. 2017. 
 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Jornal Comunicação - UFPR. Problemas de 
segurança do Centro Politécnico preocupam alunos e funcionários. Publicado em 29 
de novembro de 2007. Disponível em: 
<http://www.jornalcomunicacao.ufpr.br/jornal/?p=2557>. Acesso em: 30 mai. 2017. 
 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Jornal Comunicação - UFPR. UFPR apresenta 
novo Plano Diretor. Publicado em 19 de abril de 2010. Disponível em: 
<http://www.jornalcomunicacao.ufpr.br/jornal/?p=7997>. Acesso em: 30 mai. 2017. 
 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Linha do Tempo. 2017. Disponível em: 
<http://www.ufpr.br/portalufpr/linha-do-tempo/>. Acesso em: 05 jun. 2017. 
 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Notícias. Passarela que liga Botânico ao 
Politécnico deve estar pronta em duas semanas. Publicado em 5 de março de 2011. 
Disponível em: <http://www.ufpr.br/portalufpr/blog/noticias/passarela-que-liga-botanico-ao-
politecnico-deve-estar-pronta-em-duas-semanas/>. Acesso em: 30 mai. 2017. 
 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Plano Diretor - Diretrizes para Ocupação dos 
Espaços da UFPR. 2011. Disponível em: 
<http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/408582/RESPO
STA_PEDIDO_Plano_Diretor_%20UFPR.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2017. 
 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE. 
Transporte Intercampi. 2017. Disponível em: <http://www.prae.ufpr.br/prae/vida-
academica/transporte-intercampi/>. Acesso em: 30 mai. 2017. 
 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Serviços. Atendimento a comunidade. 2017. 
Disponível em: <http://www.ufpr.br/portalufpr/servicos/atendimento-a-comunidade/>. Acesso 
em: 30 mai. 2017. 
 

URBS. Itinerários. 2017. Disponível em: <https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/>. Acesso em: 
30 mai. 2017. 
 

VASCONCELOS, L. H. C.; LUZ, C. E. da. A influência do campus universitário da 
UTFPR na (re)produção do espaço urbano de Cornélio Procópio (PR). Geographia 
Opportuno Tempore, Londrina, v. 2. Edição Especial, 2016. 
 

 



112 

 

 


