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Porto Alegre, 3 de setembro de 2018

Participantes do VI CINCCI, sejam bem vindos a 
Porto Alegre!

Os CINCCIs tiveram sua primeira edição em 2005, por 
iniciativa do LabCom, Laboratório de Comércio e Cidade, 
junto ao departamento de Projeto da FAUUSP, coorde-
nado pela Profa. Heliana Comin Vargas, começando, 
timidamente, com uma chamada de trabalhos para 
apenas um dia de evento, no espaço da FAU- Maranhão. 
A resposta, surpreendentemente positiva, confirmou a 
importância da sua continuidade e passou a contribuir 
com a formação de grupos de pesquisa nesta área do 
conhecimento, que já se distribui pelo Brasil afora, com 
relacionamentos internacionais. Este espraiamento das 
pesquisas pode ser confirmado pela presença de cursos 
de Arquitetura e Urbanismo de Universidades Públicas 
participando da organização dos diversos CINCCIs, 
assim como pela origem dos autores que a cada edição 
recebe contribuições de outras regiões do país. Neste 
ano, o evento ratifica seu caráter internacional, com a 
presença de autores estrangeiros e a definição de três 
línguas oficiais possíveis para as apresentações: Portu-
guês, Inglês e Espanhol.

Os Colóquios já tiveram cinco edições (São Paulo, 2005, 
2008, 2010, 2016 e Uberlândia, 2013), sendo que esta, 
de 2018, novamente vai se sediar fora de São Paulo, bus-
cando expandir seus territórios de discussão. Ao longo 
do tempo, novos pesquisadores foram sendo incorpora-
dos ao grupo, formando, hoje, o que consideramos uma 
efetiva rede de pesquisadores sobre Comércio e Cidade.

A relevância social dos “Colóquios Internacionais sobre 
Comércio e Cidade: uma relação de origem” consiste, 
fundamentalmente, na oportunidade de discussão e de 

apresentação de pesquisas e projetos relacionados à 
temática do terciário (comércio e serviços) e seus 
desdobramentos socioespaciais, como subsídio às políti-
cas públicas e também à atuação do setor privado.

Embora tenha tido como origem Faculdades de Arqui-
tetura e Urbanismo, os CINCCI’s tem primado por uma 
abordagem  transdisciplinar, seja pela abertura temática 
do evento, seja pela presença de profissionais de diver-
sas áreas do conhecimento compondo a comissão orga-
nizadora, as mesas redondas, as conferências, o comitê 
científico, o que pode ser verificado no detalhamento dos 
eixos temáticos de suas cinco edições em http://www.
labcom.fau.usp.br.

Os Colóquios têm incorporado trabalhos sobre diferentes 
aspectos do comércio e serviços varejistas, incluindo o 
turismo, que façam referência ou instiguem a reflexão 
sobre sua relação com o ambiente construído.

Neste VI CINCCI, pretende-se problematizar os diferentes 
territórios do comércio, tais como aqueles vinculados ao 
comércio eletrônico e ao comércio informal, bem como 
aos territórios das fronteiras, temáticas que introduzem 
novos desafios à descrição e interpretação científica, 
bem como ao planejamento e à gestão urbana e regio-
nal.

Para além da apresentação das pesquisas e trabalhos 
desenvolvidos, o VI CINCCI oferece a oportunidade de 
contato com especialistas internacionais e nacionais por 
meio de suas palestras e conversas informais; estimula 



o diálogo com autores de livros sobre Comércio, Con-
sumo e Cidade; possibilita a divulgação de trabalhos de 
graduação mediante a apresentação de pôsteres; busca 
aprofundar o olhar sobre a atividade comercial com o 
IV Concurso Fotográfico e a respectiva  exposição de 
fotografias e estimula a troca e o comércio  com o Leilão 
de livros. Também se destaca a visita técnica, a ser rea-
lizada numa região característica do Rio Grande do Sul, 
o Vale dos Vinhedos na Serra Gaúcha. A visita pretende 
discutir o papel do turismo, comércio e serviços que se 
inserem numa zona rural, voltada à produção vitivinícola 
e seus possíveis impactos nessa paisagem. Todas estas 
atividades do Colóquio permitem uma maior interação 
e o estreitamento das relações sócio culturais entre os 
participantes com as quais o comércio tem uma relação 
de origem.
Para finalizar, deixamos aqui nossos agradecimentos a 
todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para a 
realização deste evento, onde destacamos: a Faculdade 
de Arquitetura da UFRGS que nos recebe e nos apoia na 
logística do evento; o apoio do Programa de Pós-Gradu-
ação em Planejamento Urbano e Regional – PROPUR; 
a FAUUSP pela produção dos cadernos de resumos;  os 
membros da Comissão Organizadora e suas respectivas 
instituições; o apoio financeiro da CAPES; o apoio ins-
titucional da ANPUR, os membros do comitê científico; 
os palestrantes convidados, e os participantes que nos 
prestigiam.

Esperando ter um evento altamente produtivo, marcado 
pela troca de ideias, informações, conhecimento e rela-
cionamentos, damos a todos as boas vindas!

Comissão Organizadora



Porto Alegre, September 3rd

Dear Participants of VI CINCCI, welcome to 
Porto Alegre!

The CINCCIs had their first edition in 2005, by the initiati-
ve of LABCOM (Commerce and City Laboratory), coordi-
nated by Prof Heliana Comin Vargas, at the College of Ar-
chitecture and Urbanism of São Paulo University, Design 
Department. Starting shyly through a call for papers to 
be presented in one day seminar, at the graduation buil-
ding out of the main campus.The answer, surprisingly po-
sitive, confirmed the importance of its continuity and the 
following events became responsible for the formation 
of research groups in this field  of knowledge which are, 
now, spread  throughout Brazil, with international linka-
ges. These conditions can be confirmed by the presence 
of many Public Schools of Architecture and Urbanism in 
the organizing committees of the colloquiums, as well 
as by the origin of authors that in each edition receive 
contributions from other regions of the country. This 
year, the Colloquium confirms its international condition 
including foreign authors and accepting three languages 
for the presentations: Portuguese, English and Spanish.

The Colloquiums have already had five editions (São Pau-
lo, 2005, 2008, 2010, 2016 and Uberlândia, 2013), and 
the present one, in 2018, again it will be held outside of 
São Paulo, seeking to expand its territories of discussion. 
In this process, new researchers have been incorpora-
ted into the group forming, today, which we consider an 
effective network of researchers on Commerce and City, 
linked to the Architecture and Urbanism discipline.

The social relevance of the “International Colloquiums on 
Commerce and City” is, fundamentally, the opportunity 
for  the discussion and presentation of researches  

and  urban interventions  related  to the tertiary sector 
(retailing and services) and its social and spatial conse-
quences, as a subsidy to public policies and also  to the 
private sector.

Although it had had its origin from Schools of Architectu-
re and Urbanism, the Colloquiums have as a principle, its 
interdisciplinary approach, which can be observed by the 
diversity of themes included and by the presence of pro-
fessionals from various fields of knowledge composing 
the organizing committee, the round tables, the conferen-
ces, the scientific committee, and the participants which 
can be seen in their proceedings  in  www.labcom.fau.
usp.br

The Colloquiums have been incorporating works from 
different aspects of retailing and services activities, 
including tourism, making reference or instigating ideas 
about their relationship to the built environment.

In this VI CINCCI, we intend to problematize the diffe-
rent territories of commerce, such as those linked to 
e-commerce and informal commerce, as well as border 
territories, which introduce new challenges to scientific 
description and interpretation, as well as planning and 
urban and regional management.

In addition to  the presentation of researches and works, 
the VI CINCCI offers: the opportunity to meet   national 
and international experts;  it  encourages  the dialogue 
with  writers  on Commerce, Consumption and City; 
it enables the dissemination of undergraduate works  



throughout poster presentations; it  leads to a  deep  look 
on commercial activity throughout the  IV Photo Compe-
tition  and its Photo Exhibition; It stimulates the exchan-
ge and the commerce through the  book auction. It is 
also noteworthy the technical visit, to be held in the Vale 
dos Vinhedos,  a region in the Serra Gaúcha, Rio Grande 
do Sul. The visit intends to discuss the role of tourism, 
retail and services that are present in a rural area focu-
sed on wine production and its possible impacts on the 
landscape. All these activities provide greater interaction 
and the strengthening of social and cultural relations 
among the participants as it would be expected from a 
“true exchange process”.

Finally, we would like to thank everyone who directly or 
indirectly have contributed to make this event happen 
including: the College of Architecture, Federal University 
of Rio Grande do Sul (UFRGS),  that receives us, supports 
and responds for the logistics of the Colloquium; the 
support of Graduate Program PROPUR; the FAUUSP for 
producing the abstract proceedings books; the members 
of the Organizing Committee and their respective insti-
tutions; the CAPES sponsorship; the ANPUR institutional 
support,  the members of the scientific committee; all the 
guest speakers; and all the participants.

Hoping to have a highly productive event, marked by the 
exchange of ideas, information, knowledge and rela-
tionships, you, all, are welcome.

The Organizing Committee
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SEGUNDA-FEIRA (03/09)

08:30 às 9:30  CREDENCIAMENTO COM CAFÉ DA MANHÃ

9:30 às 10:00  ABERTURA
   Comissão Organizadora

10:00 às 12:00  MESA REDONDA

   Territórios do Comércio e Serviços Revisitados: Fronteiras, 
   Informalidade e Mídias Digitais
   Coordenadora: Clarice Maraschin

   Territórios de fronteiras (a confirmar)

   Downtown and re-location of street vendors: the case of El Amate in Guatemala
   Dra. Cecília Giusti (Texas A&M University)

   Tecnologias digitais no comércio e o impacto na dinâmica das cidades
   Dra. Polise Moreira De Marchi (Senac/SP)

12:00 às 14:00  ALMOÇO

14:00 às 16:00  SESSÃO 1—COMÉRCIO, CONSUMO E PATRIMÔNIO
   Coordenadora: Heliana Comin Vargas
   
   Comércio com memória: metamorfoses e permanências das atividades terciárias   
   na Praça da Alfândega, Porto Alegre, RS
   Commerce with memory: metamorphoses and permanence of tertiary activities in   
   Praça da Alfândega, Porto Alegre, RS
   VIEIRA, Sidney Gonçalves; PEREZ, Rossanna Prado; 
   MONTELLI, Clarissa Castro Calderipe; (UFPel)

   Farmácias de manipulação: distinções em receita e fatura
   Apothecary shops: distinctions in prescription and workmanship
   DOMBI, Tania Rajczuk; (EACH-USP)

   Palimpsesto missioneiro: Indução de processos urbanos através de 
   plano turístico, em São Luiz Gonzaga, RS 
   “Missionary palimpsest”: Urban processes induction through touristic plan, in 
   São Luiz Gonzaga, RS
   MAGNUS, Lucas Dornelesl; (UFRGS)
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   Patrimônio cultural, investimentos e negócios: A valorização imobiliária do sítio
   histórico de Sobral/CE 
   Cultural heritage, investments and business: The real estate valuation of the 
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   DUARTE JR., Romeu; PORTELA, Marcely Luíza Barreira; (FAU-UFC)

   As praias desertas continuam esperando por nós dois: Flamengo 
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   SEGAWA, Hugo; (FAU USP)
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   Comércio de rua e lugar
   Trade, street and place
   PISETTA, Cecília; (FAU Mackenzie)

   A Relação entre comércio e copresença nos centros urbanos 
   The relationship between commerce and co-presence in urban centers
   ZAMPIERI, Fábio Lúcio; BRAGA, Andrea da Costa (Propur/ UFRGS)

   Tipologias comerciais na Av. Duque de Caxias (Londrina, PR): estudo da
   permanência a partir da abordagem tipo-morfológica
   Commercial Built-Form types at Duque de Caxias Ave. (Londrina, PR): study of   
   permanence from the typo-morphological approach 
   RODRIGUES, Eloisa R.; ZANON, Elisa R.; CABRERA, Leticia; (UEL)

   As	vitrinas	e	a	paisagem	urbana:	reflexões	a	partir	do	caso	
   da rua Barão do Monte Alto em Muriaé—MG 
   The windows and the urban landscape: reflections from the
   Barão do Monte Alto street in Muriaé—MG 
   OLIVEIRA, Natália Maria Garcia de (Unifaminas); BRAIDA, Frederico (UFJF);
   COLCHETE FILHO, Antonio (UFJF)

   Rua	José	Paulino	1945–1959:	a	evolução	das	oficinas	em	confecções	
   e seu rebatimento na materialidade da via
   José Paulino Street 1945–1959: the evolution of the workshops in to factories 
   and its bending on the materiality of the street
   ANDRADE, Stephanie Guerra de; (FAUUSP)

   Paisagem informacional a partir da arquitetura comercial e corporativa
   The information landscape from the commercial and corporate architecture
   FERRARI, Marcela; CASARIN, Vanessa; SANTIAGO, Alina Gonçalves; (UFSC)
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19:00   ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE PÔSTERES E DO CONCURSO FOTOGRÁFICO
   COQUETEL DE BOAS-VINDAS

TERÇA-FEIRA (04/09)

08:00 às 10:20  SESSÃO 3—COMÉRCIO, CIDADE E DINÂMICAS URBANAS
   Coordenadora: Eloísa R. Ribeiro Rodrigues 

   Metropolização e novas expressões comerciais: o caso do 
   interior do nordeste brasileiro
   Metropolization and new commercial expressions: the case of the interior of 
   the Brazilian northeast
   GURGEL, Ana Paula Campos; (UnB)

   Dinâmica econômica portuária na Grande Vitória (ES): 
   notas sobre impactos no território
   Economic dynamics of ports in Grande Vitória (ES): 
   notes on impacts on the territory
   SILVESTRE, Henrique; CAMPOS, Martha Machado; (UFES)

   O futuro das pequenas e médias cidades do Estado de Goiás e seus 
	 	 	 desafios	para	a	sobrevivência
   The future of small and medium cities in the state of Goias and its 
   challenges to survival
   LEITE, Aline Tereza Borghi (PUC-GO); SILVESTRE, Juliano de Castro (ITEGO)

	 	 	 A	influência	do	comércio	na	copresença	em	loteamentos	residenciais	
   dispersos de cidades médias brasileiras
   The influence of commercial activities on co-presence in 
   dispersed residential neighborhoods of Brazilian medium-sized cities
   MACIEL, Filipe Bassan Marinho; ZAMPIERI, Fábio Lúcio Lopes (UFRGS)

   Desdobramentos do Novo Marco Regulatório de Política Urbana Paulistano 
   para as atividades varejistas de rua
   Developments of the New Paulistano Urban Policy Regulatory Framework 
   for street retail activities
   CALDANA, Valter L.; CAMPAGNER, Larissa G; PIRES, Nayara; 
   Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

   O impacto das intervenções do poder público: 
   um olhar sobre praças ocupadas por clínicas da família
   The impact of public power interventions:
   a look at squares occupied by family clinics 
   MENEZES, Ana Paula da R.; TANGARI, Vera; (FAU-PROARQ/ UFRJ)
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10:20 às 10:40  INTERVALO

10:40 às 12:20  SESSÃO 4—COMÉRCIO E SERVIÇOS E AS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO
   Coordenador: Carlos Henrique Costa da Silva

   O design de interiores como interface entre a tecnologia de informação 
   e o trabalho remoto e colaborativo
   Interior design as an interface between information technology and 
   remote and collaborative work
   MENEZES, Fernanda (FAAP)

   O ponto de venda como interface entre a identidade da marca 
   e o público consumidor
   The point of sale as an interface between brand identity and the consumer public
   ROMANOS, Paloma Almeida; CARNEIRO, Raquel Salgado; BRAIDA, Frederico; (UFJF)

   Territórios comerciais temporários: como as pop-up stores 
   expandem os limites territoriais das marcas
   Temporary retail territories: how pop-up stores expand the 
   territorial boundaries of brands
   DAITX, Maíra Cristo; (IAU—USP São Carlos)

   Quid novi in urbe? comércio, consumo e gestão na era digital
   Quid novi in urbe? commerce, consumption and management in the digital era
   HANNS, Daniela Kutschat (FAUUSP); GARCIA, Wilton (Uniso)

12:20 às 14:00  ALMOÇO

14:00 às 16:00  SESSÃO 5—ESPAÇOS DE CONSUMO: DIÁLOGOS COM 
   A ARQUITETURA E O URBANISMO
   Coordenador: Frederico Braida

   Uma inversão moderna: centralidades em Brasília
   A modern inversion: centralities in Brasília
   COELHO, Juliana (SEGETH/GDF); MEDEIROS, Valério A. S. de (Unieuro)

   Cidade nova, comércio tradicional: olhares sobre a Feira 304 Sul em Palmas (TO)   
   Planned city, traditional trade: a study of the 304 South Fair in Palmas (TO) 
   BOTTURA, Roberto de Almeida; CARMO, Murilo Soares do; GLÓRIA, Ellen; 
   SILVA, Ingrett da; CARVALHO, Clara Thaísa; ROSA, Karolyne; (ITPAC)

   Espaços de consumo e a arquitetura de Morris Lapidus
   Consumption spaces and the architecture of Morris Lapidus
   VARGAS, Heliana Comin; (FAUUSP)
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   O Hotel Nacional (1961) em Brasília: as atividades terciárias e 
   a arquitetura moderna
   The “Nacional Hotel” (1961) in Brasilia (Brazil): tertiary activities 
   and modern architecture
   PAIVA, Ricardo Alexandre; VIANA, Vitor Vasconcelos; VIDAL, Lilian; (UFC)

   A relação com a cidade como estratégia competitiva para as redes hoteleiras
   The relationship with the city as competitive strategy for hotel chains
   VALENTE, Claudio Alexandre; PERRONE, Rafael Antonio Cunha; (UPM)

16:00 às 16:30  INTERVALO

16:30 às 19:00  SESSÃO 6—DIÁLOGOS ENTRE A CONFIGURAÇÃO URBANA 
   E LOCALIZAÇÃO COMERCIAL
   Coordenador: Sidney Vieira Gonçalves

   Aplicação	de	modelos	configuracionais	urbanos	para	a	estimativa	de	fluxos:	
   o caso de um campus universitário
   Applying urban configurational models to estimate urban flows: 
   a case study in an university campus
   LIMA, Leonardo; (PROPUR/UFRGS)

   Estratégias espaciais dos magazines: uma análise das teorias locacionais
   Space strategies of the department stores: an analysis of the theories locations
   SANTOS, Flaviane Ramos dos; (UNESP)

   Forma urbana e localização comercial
   Urban form and retail location
   MARASCHIN, Clarice (PROPUR); RIBEIRO, Bárbara Maria Giaccom (UFSM); 
   DUPONT, Leticia Casagrande (UFRGS)

   Medindo a especialização varejista das áreas urbanas: 
   o quociente locacional intra-urbano
   Measuring retail specialization of urban areas: intra-urban locational quotient
   SILVEIRA, Tiago; MARASCHIN, Clarice; (UFRGS)

   A relação entre comércio, consumo e cidade e as estratégias de criação 
   e localização dos Outlets 
   The relation between commerce, consumption and city: 
   Outlets creation and localization strategies
   SANTOS, Joe Andrew Mateus; SILVA, Carlos Henrique Costa (UFSCar)
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   “Todo caminho dá na venda”: o piloti como agente integrador de funções acadêmicas 
   e comerciais em um campus universitário
   “All roads lead to shop”: a study on the role of piloti as integrator of academic 
   and shopping activities within an urban campus
   NÓBREGA, Maria de Lourdes (UFPE); CANUTO, Robson (UFPE); SENA, Andreyna (UNICAP)

QUARTA-FEIRA (05/09)

08:00 às 10:00  SESSÃO 7—COMÉRCIO, CONSUMO E ESPAÇO PÚBLICO 
   Coordenador: Fernando Garrefa

   Análise multidimensional do mercado público no espaço urbano: 
   Feira do Bicalho em Taguatinga, Distrito Federal 
   Multidimensional analysis of the public market in urban space:
   Bicalho’s street fair in Taguatinga, Federal District
   SANTOS, Mariana F. dos; (UNB)

   Espaços públicos de propriedade privada: o shopping center 
   Privately owned public spaces: the shopping center
   BORTOLI, Fábio; (UniRitter)

   Shopping centers e cotidiano: considerações sobre espaços semi-públicos 
   nas cidades contemporâneas
   Shopping centers and everyday life: considerations about semi-public spaces
   in contemporary cities
   MAIA, Ítalo; (PPGAU/UFRN)

   Shopping	centers	à	luz	da	eficiência:	avaliação	do	potencial	de	iluminação	natural	
   em edifícios de shopping centers
   Shopping centers under daylight efficiency: the assessment of increasing indoor daylight
   performance in shopping centers
   PISANI, Maria Augusta Justi; MANFREDINI, Raquel Sanches; (UPM)

10:00 às 10:30  INTERVALO

10:30 às 12:00  CONFERÊNCIA
   Coordenador: Fernando Garrefa

   The	influence	of	luxury	in	the	transformation	of	cities	and	territories
   Dr. Mário Paris (Politécnico de Milão)

12:00 às 13:30  ALMOÇO
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13:30 às 15:30  SESSÃO 8—COMÉRCIO E SERVIÇOS E OS TERRITÓRIOS DA INFORMALIDADE
   Coordenador: Frederico Braida

   O circuito inferior representado pelos ambulantes na 
   Avenida Jerônimo Monteiro em Vitória—ES
   The lower circuit represented by the street peddler at 
   Avenue Jerônimo Monteiro in Vitória—ES
   NOGUEIRA, Ana Carolina Gonçalves; (UFES)

   O comércio ambulante na cidade de Maceió/ AL
   The street trade in Maceió city/ AL
   SÁ, Viviane Regina Costa; (UFAL)

   A regulação capitalista da informalidade: 
   o papel das políticas públicas na normalização do comércio popular
   The capitalist regulation of informality: 
   the role of policies in the normalization of popular commerce
   VIEIRA, Sidney Gonçalves; LIHTNOV, Dione Dutra; (UFPel)

   Avaliação do Centro Popular de Compras de Porto Alegre 
   quanto ao uso e à relação com a cidade
   Evaluation of Porto Alegre’s Popular Shopping Mall 
   regarding the use and the relationship with the city
   LIMA, Márcia A. de; JOHN, Naiana M.; REIS, Antônio T. da Luz; (UFRGS)

   Turismo, cidade e periferia: interfaces
   Tourism, city and periphery: interfaces
   VIEIRA, Jasmine P.; GASTAL, Susana; (UCS)

15:30 às 16:00  INTERVALO

16:00 às 17:40  SESSÃO 9—TURISMO, MEIOS DE HOSPEDAGEM E GASTRONOMIA
   Coordenador: Lineu Castello 

   Turismo e hospedagem nas favelas do Rio de Janeiro
   Tourism and accommodation in Rio de Janeiro’ slums
   FAGERLANDE, Sergio Moraes Rego; (FAU UFRJ)

   O comércio de alimentação como espaço de sociabilidade: 
   das estalagens aos bares e restaurantes
   The food trade as a space of society: 
   from the inns to the bars and restaurants
   CARNEIRO, Raquel Salgado; BRAIDA, Frederico; MINATELE, Nathalia; (UFJF)
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   O	citymarketing	e	o	consumo	do	lugar	no	mundo	do	vinho:	La	Cité	du	Vin	de	Bordeaux
   The citymarketing and consumption of the place in the world of wine: 
   The Cité du Vin of Bordeaux
   OLIVEIRA, Douglimar Meireles; BRAIDA, Frederico; COLCHETE, Antonio Ferreira; (UFJF)

   A produção de cerveja artesanal em Juiz de Fora: 
   retorno à produção e a criação de uma identidade regional
   The production of artisanal beer in Juiz de Fora: 
   return to production and the creation of a regional identity
   GUIMARÃES, Nicolas Crown; SOUZA, Fabianny Rodrigues de; CARNEIRO, Raquel Salgado;  
   BRAIDA, Frederico; COLCHETE, Antonio Ferreira; (UFJF)

17:40 às 18:20  CONVERSA COM OS AUTORES/ LANÇAMENTO DE LIVROS
   Coordenadora: Clarice Maraschin
 
   Ciudad,	comercio	urbano	y	consumo.	Experiencias	desde	Latinoamérica	y	Europa
   ZAMORA,  J. Gasca & MARTÍNEZ, Patrícia O. (Orgs)

   Espaço terciário: o lugar, a arquitetura e a imagem do comércio
   (segunda edição revisada e atualizada)
   VARGAS, Heliana C.

   Practicing	a	polycentric	(post)	metropolis.	A	dialogue	about	Milan	Urban	Region
   PARIS, M. & BALDUCCI, A. 

18:20 às 19:00  PREMIAÇÕES E ENCERRAMENTO

QUINTA-FEIRA (06/09)

7:30 (saída)  VISITA TÉCNICA 1
18:30 (retorno)  Paisagens produtivas contemporâneas: o Vale dos Vinhedos na Serra Gaúcha

9:30 (saída)  VISITA TÉCNICA 2
12:00 (retorno)  O comércio na área central de Porto Alegre

Observação: esta programação poderá sofrer alterações tendo em vista a ocorrência de imprevistos.
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Análise multidimensional do mercado público no espaço urbano: 
Feira do Bicalho em Taguatinga, Distrito Federal

Multidimensional analysis of the public market in urban space: 
Bicalho’s street fair in Taguatinga, Federal District

 
SANTOS, Mariana F. dos; Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade de Brasília (UNB)

170051901@aluno.unb.br

Resumo

O presente artigo investiga a relação multidimensional que a 
feira livre mantém com o espaço urbano onde se realiza. São 
as dimensões: Administrativa, Social, Econômica e Espacial. 
Investiga, também, sua dualidade, que transita entre a garan-
tia de sua realização aos domingos, pelos feirantes compro-
metidos, e a instabilidade gerada por sua situação legal, sem-
pre presente no clima de trabalho. Trata-se especificamente 
da feira livre do Bicalho em Taguatinga, região administrativa 
do Distrito Federal.

Palavras-chave: Feira livre. Espaço urbano. Dimensões. Dis-
trito Federal. Feira do Bicalho. 

Abstract

This article discusses the multidimensional  relationship be-
tween the street market and the urban space where it belon-
gs. It comprises the following dimensions: Administrative, 
Social, Economic and Spatial. It also investigates its duality, 
which transits between the guarantee of its attainment on 
Sundays by the committed market traders and the instability 
generated by its legal situation, always present in the work 
environment. It addresses specifically Bicalho’s street market 
in Taguatinga, a administrative region of the Federal District.

Keywords: Street fair. Urban space. Dimensions. Federal Dis-
trict. Bicalho’s street fair.
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Aplicação de modelos configuracionais urbanos para a estimativa de fluxos: 
o caso de um campus universitário

Applying urban configurational models to estimate urban flows: 
a case study in an university campus

 
LIMA, Leonardo; Mestre; Centro Universitário Teresa D’Ávila (UNIFATEA)/ 

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR/UFRGS)
leonardo.lima@ufrgs.br

Resumo

Evidências apontam para a existência de um vínculo entre 
a presença de atividades varejistas e a ocorrência de fluxos 
urbanos. Assim, esse trabalho é uma tentativa inicial de se 
avaliar a maneira como fluxos tendem a se distribuir pelo es-
paço com base em sua configuração e usos do solo, a fim de 
se estimar áreas com maior/menor potencial de concentrar 
atividades varejistas. Experimentalmente, fluxos de usuários 
de um campus universitário foram registrados e comparados 
com os resultados gerados pela aplicação de modelos con-
figuracionais urbanos sobre a rede espacial equivalente do 
campus. Os resultados obtidos apontam que, de forma acei-
tável, é possível estimar a forma como esses fluxos serão dis-
tribuídos pelo espaço conforme os modelos apontam, geran-
do indícios de que na escala urbana essa aplicação apontaria 
a tendência que certas partes da cidade tem de atrair maior/
menor quantidade de fluxos e, consequentemente, atividades 
varejistas.

Palavras-chave: Atividades Varejistas. Modelos Configura-
cionais Urbanos. Fluxos.

Abstract

Evidences suggest that exist a correlation between retail ac-
tivities and more (or less) urban flows. This paper attempts 
to evaluate the way of pedestrian flows are dispersed at a 
college in according with to spatial configuration and uses 
of soil. It was applied urban configurational models able to 
describe, in some way, how urban flows are dispersed on the 
urban space. The application of these models was compared 
with flow registers of volunteers who use a college. It seems 
that is possible — using urban configurational models – to 
estimate the way of urban flows will be distributed across the 
city knowing just the urban spatial configuration and urban 
activities location and then, we can check the parts of the city 
with more (or less) chances to concentrate urban flows and 
retail activities.

Keywords: Retail Activities. Urban Configurational Models. 
Urban Flows.
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Avaliação do Centro Popular de Compras de Porto Alegre
quanto ao uso e à relação com a cidade

Evaluation of Porto Alegre’s Popular Shopping Mall regarding the use and the
relationship with the city 

LIMA, Márcia A. de; Doutora; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
malima.mgo@gmail.com

JOHN, Naiana M.; Mestre; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
naianaj@gmail.com

REIS, Antônio T. da Luz; PhD; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
tarcisio@orion.ufrgs.br

Resumo

Este artigo apresenta a avaliação do Centro Popular de Com-
pras de Porto Alegre (CPC), por parte dos lojistas (antigos 
camelôs) e demais usuários, quanto ao seu uso e a sua rela-
ção com a cidade. O estudo justifica-se pela necessidade de 
maior conhecimento sobre o impacto gerado por edificações 
utilizadas para acomodar o comércio informal. Os procedi-
mentos metodológicos incluíram levantamentos de arquivo e 
de campo, questionários, entrevistas e observações de com-
portamento. Embora os resultados indiquem que os usuários 
estão mais satisfeitos do que os lojistas, houve uma signifi-
cativa diminuição no número de usuários em relação ao anti-
go Camelódromo da Praça XV, motivada, principalmente, pela 
dificuldade de acesso às lojas localizadas no segundo pavi-
mento do CPC. Assim, esta pesquisa confirma a necessidade 
de movimento de pessoas e visibilidade das lojas a partir do 
térreo para garantir um bom desempenho nas vendas.

Palavras-chave: Centro Popular de Compras. Comércio infor-
mal. Uso.

Abstract

This paper presents the evaluation of Porto Alegre’s Popular 
Shopping Mall (CPC), by retailers’ (street vendors) and CPC 
users’, regarding their use and their relationship with the city. 
The research is justified by the need for more knowledge 
about the impact generated by buildings used to accommo-
date previous street vendors. Methodological procedures in-
cluded file and field surveys, questionnaires, interviews and 
behavior observations. Although the results indicate that 
CPC users’ are more satisfied than CPC retailers’, there was 
a significant decrease in the number of users compared to 
the former Square XV Camelodromo, mainly due to the CPC’s 
second floor shop access difficulty. Thus, this research con-
firms the necessity of movement of people and visibility of 
shops at ground level in order to achieve a satisfactory sales 
performance.

Keywords: Popular Shopping Mall. Street vendors. Use.
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Cidade nova, comércio tradicional: olhares sobre a Feira 304 Sul em Palmas (TO)
Planned city, traditional trade: a study of the 304 South Fair in Palmas (TO)

 
BOTTURA, Roberto de Almeida; Mestre em Teoria e História da Arquitetura;

 Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC)
arqbottura@gmail.com 

CARMO, Murilo Soares do; Arquiteto e Urbanista; Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC)
nucleoneppur@gmail.com

GLÓRIA, Ellen; Arquiteta e Urbanista; Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC)
nucleoneppur@gmail.com

SILVA, Ingrett da; Arquiteta e Urbanista; Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC)
nucleoneppur@gmail.com

CARVALHO, Clara Thaísa; Estudante de Arquitetura e Urbanismo; 
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC)

nucleoneppur@gmail.com
ROSA, Karolyne; Estudante de Arquitetura e Urbanismo; Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC)

nucleoneppur@gmail.com

Resumo

O objetivo principal do presente texto é investigar como uma 
forma de comércio tradicional manifestada como uma feira é 
agente no processo de construção de identidade cultural de 
uma cidade nova brasileira, Palmas (TO), materializada por 
meio de um planejamento urbano monótono e genérico.
Além de reflexões sobre sua importância na geração de so-
ciabilidade e vitalidade urbana, buscará balizar os impactos 
dos planos da administração pública local em converter a 
Feira 304 Sul em um Mercado Público Municipal.

Palavras-chave: Mercado. Feira. Palmas.

Abstract

The main objective of this paper is to investigate how a tra-
ditional form of trade manifested as a fair, is an agent in the 
process of cultural identity´s construction of a new Brazilian 
city, Palmas (TO), materialized through a monotonous and ge-
neric urban planning.
In addition to reflecting on its importance in generating socia-
bility and urban vitality, it will seek to identify the impacts of 
local public administration plans on converting the 304 South 
Fair into a Municipal Public Market.

Keywords: Market. Fair. Palmas.
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O circuito inferior representado pelos ambulantes na 
Avenida Jerônimo Monteiro em Vitória—ES

The lower circuit represented by the street peddler at 
Avenue Jerônimo Monteiro in Vitória—ES

NOGUEIRA, Ana Carolina Gonçalves; Mestranda; Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
anacgnogueira@gmail.com

Resumo

Utilizando-se da teoria dos Dois Circuitos da Economia Ur-
bana dos Países Subdesenvolvidos, esboçada já na década 
de 1960 e proposta em 1970 por Milton Santos, faz-se uma 
leitura do circuito inferior representado pelos ambulantes que 
ocupam o recorte espacial determinado pelo largo em frente 
a Praça Oito de Setembro na Avenida Jerônimo Monteiro no 
Centro da cidade de Vitória—ES. Considera-se, dessa forma, 
a atividade praticada, a população que a pratica e o papel do 
meio construído. Os ambulantes que ocupam o espaço em 
questão inserem-se, atualmente, numa zona de diversidade 
que demonstra características de um espaço que crescente-
mente está se tornando opaco com tendências à especializa-
ção desencadeando sérios prejuízos para o ambulantes que 
ali atuam.

Palavras-chave: Dois Circuitos da Economia Urbana. Ambu-
lante. Espaço opaco.

Abstract

Using the theory of the Two Circuits of Urban Economy of the 
Underdeveloped Countries, outlined already in the 1960’s and 
proposed in 1970 by Milton Santos, was proposed a reading 
of the lower circuit represented by the street peddlers that 
occupy the space cut determined by the square in front of the 
Square Oito de Setembro in the Avenue Jerônimo Monteiro in 
the Center of the city of Vitória—ES. In this way, it is conside-
red the activity practiced, the population that practices it and 
the role of the building environment. The peddlers occupying 
the space in a zone of diversity that demonstrates characte-
ristics of a space that is increasingly becoming opaque with 
tendencies to specialization, causing serious damages to the 
peddlers.

Keywords: Two Circuits of Urban Economy. Street Peddler. 
Opaque Space. 
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O citymarketing e o consumo do lugar no mundo do vinho: La Cité du Vin de Bordeaux
The citymarketing and consumption of the place in the world of wine: The Cité du Vin of Bordeaux

 
OLIVEIRA, Douglimar Meireles; Mestrando em Ambiente Construído; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

douglimarmeireles@gmail.com
BRAIDA, Frederico; Doutor; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

frederico.braida@ufjf.edu.br
COLCHETE, Antonio Ferreira; Doutor; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

arqfilho2@globo.com

Resumo

Este artigo aborda o tema dos novos ícones arquitetônicos 
no mundo do vinho e a promoção do enoturismo. O principal 
objetivo é discutir o papel da arquitetura dedicada ao vinho 
na contemporaneidade e sua relação na transmissão de valo-
res e cultura de uma marca ou região. Tendo como principal 
objeto de estudo o novo complexo dedicado a La Cité du vin 
em Bordeaux, na França, são analisadas as especificidades 
dessa nova “enoarquitetura”, enfatizando seu papel e sua re-
lação com o espaço urbano no panorama contemporâneo. A 
síntese das discussões reforça o poder da arquitetura icônica 
no estabelecimento de uma imagem forte para um empre-
endimento e valores. Contudo, as estratégias de citymarke-
ting postas à exaustão levantam questionamentos sobre o 
consumo do espaço, a gentrificação e o alto custo desses 
equipamentos para o real desenvolvimento do lugar. 

Palavras-chave: Consumo. Enoturismo. Megaprojetos. Ícone 
arquitetônico. Bordeaux.

Abstract

This article addresses the theme of new architectural icons 
in the world of wine and the promotion of wine tourism. The 
main objective is to discuss the role of architecture dedicated 
to wine in contemporary times and its relation in the trans-
mission of values and culture of a brand or region. Having as 
main object of study the new complex dedicated to La Cité 
du vin in Bordeaux, France, the specificities of this new “wine 
architecture” are analyzed, emphasizing its role and its rela-
tion with the urban space in the contemporary panorama. The 
synthesis of the discussions reinforces the power of iconic 
architecture in establishing a strong image for an enterprise 
and values. However, the strategies of citymarketing put to 
exhaustion raise questions about the consumption of space, 
gentrification and the high cost of this equipment for the real 
development of the place.

Keywords: Consumption. Wine tourism. Megaprojects. Iconic 
building. Bordeaux.
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O comércio ambulante na cidade de Maceió/ AL
The street trade in Maceió city/ AL
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Resumo

As ações do poder público na relocação da atividade ambu-
lante no bairro do Centro da cidade de Maceió/ AL revelam 
um processo de ineficiência quando as propostas são de reti-
rada dos vendedores do espaço público. Desde o início da dé-
cada de 90, os ambulantes tiveram suas dinâmicas alteradas 
pelas tentativas de ordenação do bairro, com soluções que 
variaram desde a permanência com demarcação de espaços 
fixos até a relocação para pontos diferentes. A última ação foi 
a construção do shopping popular. Entretanto, a fixação dos 
vendedores no shopping não tem alcançado resultados satis-
fatórios, pois muitos deles preferem a visibilidade das ruas.

Palavras-chave: Comércio ambulante. Espaço público. Sho-
pping popular.

Abstract

The actions of the government in the relocation of street ac-
tivity in the Center’s district of the Maceió/AL city, reveal a 
process of inefficiency where the proposals are the sellers of 
withdrawal of public space. Since the early 90s, the street had 
its dynamic changed by attempts to sort the neighborhood, 
with solutions ranging from staying with demarcation of fixed 
spaces to the relocation to different points. The last action 
was the building of popular shopping. However, the fixing of 
the vendors at the mall has not achieved satisfactory results, 
because many of them prefer the visibility of the streets.

Keywords: Street vendors. Public space. Popular shopping.
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Resumo

A pesquisa analisa a presença do comércio na Praça da 
Alfândega, em Porto Alegre, RS. Parte de sua permanência 
atual, caracterizando os vários usos e fluxos existentes no 
local, propiciados pelas diversas atividades terciárias de co-
mércio e de serviços. Com base em método dialético, procu-
ra entender os marcos no passado que explicam as relações 
sociais no presente e, nesse sentido, busca compreender as 
transformações observadas na praça ao longo do tempo. Por 
fim, apoiado na instituição da poligonal do centro histórico 
demarcada pelo IPHAN, procura compreender as possibilida-
des apontadas para a permanência das atividades na praça e 
suas relações com a identidade da praça e do próprio centro 
da cidade.

Palavras-chave: Comércio. Memória. Centro.

Abstract

The research analyzes the presence of commerce in Praça da 
Alfândega, in Porto Alegre, RS. Part of its current permanen-
ce, characterizing the various uses and flows existing in the 
place, provided by the various tertiary activities of commerce 
and services. Based on a dialectical method, it seeks to un-
derstand the milestones in the past that explain social rela-
tions in the present and, in this sense, seeks to understand 
the transformations observed in the square over time. Finally, 
supported by the institution of the polygon of the historical 
center demarcated by IPHAN, it seeks to understand the pos-
sibilities pointed out for the permanence of the activities in 
the square and its relations with the identity of the square and 
the center of the city.

Keywords: Commerce. Memory. Center. 
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Resumo

Alimentar-se é vital para o ser humano, tão importante como 
respirar e hidratar-se. Além de uma necessidade básica, a 
alimentação é parte de um complexo sistema simbólico de 
significados sociais, sexuais, políticos, religiosos e éticos.  
Portanto a trajetória dos espaços de alimentação está ligada 
aos costumes da sociedade e à história das cidades. Este tra-
balho teve como objetivo compreender as formas de inserção 
do comércio de alimentação no meio urbano, apontando as 
características sociais, suas funções e seu lugar na cidade. 
Os espaços foram investigados com o objetivo de classificar 
as tipologias e entender seu desenvolvimento, a partir do am-
plo recorte: das tabernas da Mesopotâmia aos bares e res-
taurantes do sec. XX.  Usou-se como metodologia a pesquisa 
bibliográfica, revisão de literatura e pesquisa documental, o 
que subsidiou o entendimento das tipologias e gerou refle-
xões sobre esses ambientes como suportes concretos para 
análise da cidade, sociabilidade e memórias compartilhadas.

Palavras-chave: Cidade. Comércio de alimentação. Sociabi-
lidade.

Abstract

Getting fed is one the the vital activities of humans, as impor-
tant as breathing and hydrating.  More than a basic necessity, 
food is known as a complex symbolic system of social signi-
ficance, as well political, religious and ethical.  For that, food 
trade  is intrinsically bonded to costumes regarding the socie-
ties and the history of the cities.  This work had a objective 
to comprehend the procedures, of insertion of the food trade 
in the urban surroundings, regarding their function and so-
cial characteristics, and they’re place position in the city.  The 
spaces were investigated as to classify the typologies and 
understand their development, since the first taverns to the 
bars and restaurants of the XXth century. The methodology 
used was the bibliographical research, literature revision and 
documental research - that subsidized the understanding of 
these typologies, generated reflections about these ambian-
ces, with concrete supported city analisys, sociability and 
shared memories.

Keywords: City. Food trade. Sociability.
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Resumo

O presente artigo discute a importância do comércio de rua 
na construção do lugar. Desde os tempos mais remotos onde 
nas ruas e largos se organizavam as feiras ou o Mercado, 
aos bulevares repletos de vitrines, serviços e cafés, às lojas 
com ampla oferta de produtos manufaturados e distribuídos 
globalmente, o comércio se caracteriza por uma atividade de 
efeito aglutinador capaz de qualificar e transformar o espaço 
urbano das cidades. Entretanto, principalmente a partir das 
últimas décadas do século XX, o comércio de rua sofreria os 
efeitos adversos da cidade moderna, organizada a partir dos 
fluxos, das grandes lojas em rede e dos Shoppings-Centers. 
Neste momento, a velocidade se contrapõe à pausa, e, con-
sequentemente, ao espírito do lugar. A partir deste contexto, 
e, sob a ótica do urbanismo contemporâneo, busca-se refletir 
sobre o comércio de rua como elemento que pode promover 
o espaço vivido, dotado de identidade e significados.

Palavras-chave: Comércio de Rua. Rua. Lugar.
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Resumo

Este artigo pretende explicitar as relações entre atividades 
varejistas de rua e desenvolvimento urbano a partir de um 
ponto de vista que protagoniza o comportamento do setor 
varejista diante da legislação urbana e dos instrumentos de 
planejamento e sua recíproca, ou seja, o alcance efetivo des-
tes instrumentos sobre o setor. Em especial, o artigo busca 
elencar e entender as principais propostas contidas no Novo 
Marco Regulatório de Política Urbana paulistano, legislação 
aprovada entre 2014 e 2016 (Plano Diretor Estratégico e Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo), que têm relação 
com o setor varejista e seus possíveis desdobramentos e im-
pactos para o fomento (ou não) dos Polos Varejistas de rua 
da cidade.

Palavras-chave: Polos Varejistas de Rua. Legislação Urba-
nística. Varejo de rua.

Abstract

This article intends to explicit the relationships between stre-
et retail activities and urban development from a point of view 
that emphasizes the behavior of the retail segment vis-à-vis 
urban legislation and the planning instruments and their reci-
procal, i.e. the effective reach of these instruments in the seg-
ment. In particular, the article seeks to list and understand the 
main proposals contained in the New Regulatory Framework 
for Urban Policy in São Paulo, legislation approved between 
2014 and 2016 (Strategic Master Plan and Law on Land Use 
and Occupancy), which is related to the retail segment and its 
possible developments and impacts for the development (or 
not) of the Street Retail centers of the city.

Keywords: Street Retailer. Urban Legislation. Street Retail.
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Interior design as an interface between information technology and 
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Resumo

Esta pesquisa explora as transformações dos ambientes de 
trabalho a partir do avanço das tecnologias de informação e 
do surgimento dos ambientes compartilhados, com foco na 
análise da transformação das relações sociais e na mudança 
da percepção do usuário em relação ao seu ambiente. O de-
sign de interiores pensado de modo a articular as interações 
entre os usuários, a tecnologia de informação e o ambiente 
compartilhado favorecem o trabalho remoto e colaborativo. 
Constata-se que processos colaborativos contribuem para 
o aprendizado contínuo, atendendo as necessidades de um 
mundo complexo, tendo em vista que os ambientes concebi-
dos como organismos vivos estimulam as conexões em rede, 
sejam elas físicas ou virtuais, facilitando o desenvolvimento 
de produtos e processos inovadores.

Palavras-chave: Design de interiores. Tecnologia de Infor-
mação. Ambientes compartilhados. Trabalho colaborativo. 
Ambientes virtuais.

Abstract

This research explores the transformations of work environ-
ments, starting with the advancement of information tech-
nologies and the emergence of shared environments, with 
focus on the analysis of the transformation of social relations 
and the change of the user’s perception of their environment. 
The interior design thought as to articulate the interactions 
among users, Information Technology and the shared envi-
ronment favors the remote and collaborative work. Collabora-
tive processes contribute to continuous learning, meeting the 
needs of a complex world, as environments designed as living 
organisms stimulate network connections, whether physical 
or virtual, facilitating the development of innovative products 
and processes.

Keywords: Interior design. Information Technology. Shared 
Environments. Collaborative Work. Virtual Environments.
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Economic dynamics of ports in Grande Vitória (ES): notes on impacts on the territory
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Resumo

As mudanças nas estruturas e na operação portuária impac-
tam diretamente na relação das cidades com seus portos. 
Num contexto de competição globalizada, novas demandas 
tecnológicas são necessárias para tornar territórios atrati-
vos ao capital global modificando a interface porto e cidade. 
Fortalecem-se as tendências de portos nas cercanias das 
cidades, com pouco diálogo com a urbanidade. Em Vitória, 
Espírito Santo, a trajetória de seu porto confunde-se com a 
trajetória urbana, sendo elemento de balizamento na vida 
socioeconômico e ambiental. Vitória passou da cidade-cais 
a grandes complexos portuários—vai-se do porto fundacio-
nal até os portos secos, inseridos em contextos de redes 
logísticas em completa canceladura da cidade circundante. 
Políticas federais permitem-nos interpretar toda a cadeia de 
mudanças nos sítios, seus impactos, razão a qual se propõe 
o entendimento desse artigo. Conclui-se que as recentes 
mudanças de estratégias nas operações portuárias, visando 
dominantemente a inserção no mercado globalizado, trazem 
impactos no território.

Palavras-chave: Portos. Globalização. Grande Vitória.

Abstract

The changes in the structures and the port operation have 
a direct impact on the relationship between cities and their 
ports. In a context of globalized competition, new technolo-
gical demands are needed to make territories attractive to 
global capital by modifying the port and city interface. The 
tendencies of ports in the neighborhoods of the cities are 
strengthened, with little dialogue with the urbanity. In Vitória, 
Espírito Santo, the trajectory of its port is confused with the 
urban trajectory, being an element of beaconing in the socioe-
conomic and environmental life. Vitoria passed from the city-
-wharf to large port complexes—from the founding port to the 
dry ports, inserted in contexts of logistics networks in com-
plete deletion of the surrounding city. Federal policies allow 
us to interpret the whole chain of changes in the sites, their 
impacts, which is why we propose to understand this article. 
It is concluded that the recent changes in strategies in port 
operations, aiming at mainstreaming in the globalized market, 
bring impacts in the territory. 

Keywords: Ports. Globalization. Great Vitória.
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Consumption of spaces and the architecture of Morris Lapidus

VARGAS, Heliana Comin; Prof Titular; FAUUSP
hcvargas@usp.br

Resumo

O presente artigo tem como finalidade demonstrar, por meio 
da obra de Morris Lapidus, que profissionais que se dedicaram 
a realizar arquitetura voltada para os espaços de consumo, 
apesar da qualidade e do significado das respectivas obras 
e da contribuição ao campo da arquitetura contemporânea 
marcada pelo consumo e entretenimento, foram conduzidos 
ao ostracismo pela elite arquitetônica do pensamento mo-
derno do estilo internacional e seus críticos, durante a maior 
parte do século XX. A Arquitetura de Morris Lapidus, aqui bre-
vemente resgatada, permite identificar sua contribuição no 
campo do projeto de lojas, da hotelaria e das intervenções 
pioneiras em ruas comerciais e da criação de uma marca 
urbana conhecida como MiMo (Miami Modern). Finalizando, 
delineia-se o percurso da sua atuação profissional, entre as 
críticas sofridas, as repostas dadas e a consagração tardia.

Palavras-chave: Morris Lapidus. Miami Moderna. Espaços 
de consumo. Resorts. Projeto de lojas.

Abstract

The purpose of this article is to demonstrate, through the work 
of Morris Lapidus, that professionals who design architectu-
re for consumer spaces, despite the quality and meaning of 
their works and the contribution to the field of contemporary 
architecture aimed to consumption and entertainment, were 
send to ostracism by the elite of the international style of the 
modern architecture and its critics for most of the twentieth 
century. The of Morris Lapidus, briefly redeemed here, identi-
fies its contribution in the field of hotel design, resort design, 
pioneering interventions on commercial streets and the cre-
ation of an urban brand known as MiMo (Miami Modern). Fi-
nally, the course of his professional performance is outlined, 
between the criticisms suffered, the answers given and the 
late recognition.

Keywords: Morris Lapidus. Modern Miami. Consumer spa-
ces. Resorts. Stores design. 
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Resumo

Este trabalho apresenta preocupações relacionadas à defini-
ção de “espaços públicos de propriedade privada” e sua rela-
ção com shopping centers. O objetivo é discutir a evolução 
tipológica do shopping, os aspectos que tornam possível a 
sua apropriação pública e os conflitos que dela emergem. 
Embora seja uma propriedade privada, o shopping center ofe-
rece espaços públicos que são controlados de acordo com 
os objetivos do negócio. Os usuários, percebendo a eficácia 
desta oferta, se apropriam dos espaços de várias maneiras. 
Parece que somos confrontamos com novas formas de ex-
perimentar o espaço público, em que a propriedade perde 
sua preponderância e as experiências assumem o centro das 
atenções.

Palavras-chave: Shopping center. Espaço público. Apropria-
ção pública.

Abstract

This work presents concerns related to the definition of “pri-
vately owned public spaces” and their relationship with sho-
pping malls. It aims to discuss the typological evolution of the 
shopping mall, the aspects that make its publicness possible 
and the conflicts that emerge from it. Even though it is a pri-
vate property, the shopping center offers public spaces that 
are controlled according to the goals of the business. Users, 
realizing the effectiveness of this offer, demand appropriation 
in several ways. It seems to us that we are faced with new 
ways of experiencing the public space, in which property lose 
its preponderance and experiences take center stage.

Keywords: Shopping center. Public space. Publicness.
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Resumo

Grandes redes varejistas antes exclusivas de aglomerações 
maiores e mais densas economicamente, como as metrópo-
les, passam, cada vez mais a estar presentes em diferentes 
pontos da rede urbana brasileira, com destaque para as ci-
dades médias, que, com isso, tem seus papéis regionais re-
forçados. A partir das teorias clássicas sobre localização de 
atividades econômicas, no presente artigo apresentamos as 
estratégias espaciais de três magazines (Lojas Americanas, 
Havan e Pernambucanas) no Brasil e no estado do de São 
Paulo, ressaltando suas particularidades e diferenças na ca-
pacidade e lógica de expansão. Assim, buscamos comparar 
e diferenciar os principais fatores locacionais considerados 
pelas abordagens clássicas e os fatores locacionais que se 
colocam como fundamentais atualmente.

Palavras-chave: Teorias de localização. Magazines. Cidades 
médias.

Abstract

Large retail chains before exclusive agglomerations larger 
and more dense economically, as the metropolises, are in-
creasingly to be present at different points of the Brazilian 
urban network, with emphasis on the medium-sized cities, 
which, therefore, has its regional role strengthened. From the 
classical theories on location of economic activities, in this 
article we present the spatial strategies of three magazines 
(Lojas Americanas, Havan and Pernambucanas) in the Brazil 
and in the state of São Paulo, highlighting its peculiarities and 
differences in ability and logic of expansion. Thus, we sought 
to compare and contrast the major locational factors consi-
dered by the classical approaches and the locational factors 
that arise as fundamental today.

Keywords: Location theories. Department store. Middle ci-
ties.
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Resumo

O título deste artigo é propositalmente dúbio; abrange a du-
plicidade do termo fatura, que está ligado, e talvez até remeta 
mais intensamente, à ideia de uma nota fiscal—típica dos es-
tabelecimentos comerciais—assim como ao ato de se fazer 
uma obra. Portanto, a farmácia e o feitio atrelado a este seg-
mento são analisados sob a forma de demonstrar algumas 
aproximações destes com a arte e a história, estendendo-se 
além do comércio. Considera-se como foco principal a farmá-
cia de manipulação, também chamada de magistral, que é a 
forma mais antiga e artesanal do setor, observando-se ainda 
a personalização das fórmulas através de receitas e prescri-
ções médicas, prática esta que prioriza a unicidade, o que, 
aliás, é uma outra característica artística. A sensação de al-
quimia, de magia e volta ao passado, diante das observações 
e experiências nesses locais, é recorrente, especialmente na-
queles que conservam um museu dentro do próprio espaço.

Palavras-chave: Comércio. Patrimônio. Farmácia. 

Abstract

The title of this article is purposely dubious, especially in 
Portuguese; it embraces the duplicity of the term “fatura” 
[workmanship], which is connected, and perhaps alludes, 
more intensely, to the idea of an invoice—typical of commer-
cial establishments—as well as to the act of making. The-
refore, the pharmacy and the workmanship joined up with 
this segment are analysed in order to demonstrate some 
approaches of them with art and history, extending beyond 
the commerce. The focus is primarily on the compounding 
pharmacies, also called apothecary shop, which is the oldest 
and artisanal form in this field, observing the personalization 
of the formulas due to prescriptions as well, considering that 
this practice priorizes the unicity, what is, by the way, another 
artistic characteristic. The sensation of alchemy, of magic 
and back to the past are recurring in these places, when the 
observations and experiences occur, especially inside those 
ones which keep a museum in their own areas.

Keywords: Commerce. Heritage. Pharmacy.
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Resumo

A distribuição do comércio varejista nas cidades é influen-
ciada por diferentes fatores, apresentando-se em padrões 
espaciais variados e dinâmicos. Nesse estudo, a hipótese é 
que as características da forma urbana influenciam a estrutu-
ração espacial dos usos comerciais. O artigo se insere numa 
pesquisa em andamento e seu objetivo é testar dois atributos 
da rede espacial urbana (acessibilidade e intermediação) a 
fim de verificar sua capacidade de influenciar a intensidade 
comercial. Pretende-se contribuir com o conhecimento sobre 
a estrutura espacial do comércio nas cidades brasileiras. A 
partir de estudo prévio, foram selecionadas quatro aglome-
rações comerciais relevantes na cidade de Porto Alegre. As 
medidas configuracionais (Acessibilidade e Centralidade Fre-
eman-Krafta) foram calculadas e correlacionadas com um 
indicador de intensidade comercial em cada área. Os resulta-
dos convergem com estudos recentes similares e identificam 
a importância dos efeitos da forma urbana, apontando para 
a complexidade dos fatores que afetam a localização comer-
cial.

Palavras-chave: Localização comercial. Forma urbana. Mo-
delos Urbanos.

Abstract

Retail location is influenced by different factors, producing 
varied and dynamic spatial patterns. We hypothesize that 
some features of the urban form will have influence on the 
spatial structure of commercial uses. The article is part of an 
ongoing research and its objective is to test two attributes of 
the street network (accessibility and betweenness) analyzing 
their ability to influence retail intensity. Our aim is to contribu-
te with the knowledge about retail spatial structure in Brazi-
lian cities. From previous work, we selected four relevant re-
tail agglomerations in the city of Porto Alegre. Configurational 
measures (Acessibility and Freeman-Krafta Centrality) were 
calculated and correlated with an indicator of retail intensity 
in each area. The results converge with similar recent studies 
and identify the relevance of urban form effects, pointing to 
the complexity of the factors affecting retail location.

Keywords: Retail location. Urban form. Urban Modelling.
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Resumo

No Estado de Goiás existem 246 municípios goianos com 
diferentes vocações econômicas e regionais. Segundo esti-
mativa do IBGE (2017), deste total apenas 22 cidades pos-
suem mais de 50 mil habitantes, aproximadamente 10% das 
cidades goianas. Dentro deste universo populacional há ter-
ritórios com baixo índice de desenvolvimento econômico e 
regional. O estimulo às práticas inovadoras e empreendedo-
ras poderia ser um mecanismo para suprir as desigualdades 
regionais do estado. Pretende-se discutir neste artigo o nível 
de profissionalização da mão de obra criativa e o papel das 
políticas públicas culturais. O recorte das cidades se baseou 
na mesma faixa de habitantes—entre 10 a 25 mil—e que apre-
sentasse algum empreendimento na área cultural ou turísti-
ca. Nas conclusões o trabalho aponta possiblidades de incre-
mento nas receitas por meio do desenvolvimento de projetos 
culturais pelos próprios cidadãos.

Palavras-chave: Cidades goianas. Empreendedorismo. Polí-
ticas Públicas Culturais.

Abstract

In the State of Goias there are 246 municipalities in Goias 
with different economic and regional vocations. According to 
IBGE estimates (2017), of this total only 22 cities have more 
than 50 thousand inhabitants, approximately 10% of the cities 
of Goias. Within this population universe there are territories 
with low index of economic and regional development. En-
couraging innovative and entrepreneurial practices could be a 
mechanism for addressing regional inequalities in the state. 
This article intends to discuss the level of professionaliza-
tion of the creative workforce and the role of public cultural 
policies. The cut of the cities was based on the same group 
of inhabitants—between 10 and 25 thousand—and that pre-
sented some enterprise in the cultural or tourist area. In the 
conclusions the work points out possibilities of increasing 
revenues through the development of cultural projects by the 
citizens themselves.

Keywords: Goian cities. Entrepreneurship. Cultural Policies.
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Um olhar sobre praças ocupadas por clínicas da família
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A look at squares occupied by family clinics
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Resumo

Esse trabalho, base da dissertação a ser defendida no Mes-
trado em Arquitetura Paisagística, partiu de uma indagação 
acerca das ocupações de praças por equipamentos públicos, 
na cidade do Rio de Janeiro na zona oeste da cidade tornando 
necessária a presente pesquisa.
A partir de uma reflexão sobre a importância dos espaços 
livres e da ocupação desses espaços pelos agentes públicos 
que deveriam zelar pela implantação e pela manutenção des-
ses espaços em sua função principal, essa pesquisa aborda 
os impactos causados e os mecanismos que nortearam essa 
ocupação.
Muito se fala sobre a produção da paisagem, sob o aspecto 
da intervenção através de proposições positivas no sentido 
de sua melhoria, mas pouco se fala dos impactos produzidos 
em decorrência de projetos isolados ou de intervenções em 
espaços livres público. Há de se refletir sobre esses aspec-
tos, que de uma forma ou de outra nos incitaram à pesquisa, 
e a suas indagações.

Palavras-chave: Praças. Impactos. Ocupação. Poder públi-
co. Equipamentos públicos.

Abstract

This work, base of dissertation to be defended in the Master 
in Landscape Architecture, started from an inquiry about the 
squat occupations by public equipment, in the city of Rio de 
Janeiro in the western zone of the city making this research 
necessary.
Based on a reflection on the importance of free spaces and the 
occupation of these spaces by the public agents who should 
ensure the implantation and maintenance of these spaces in 
their main function, this research addresses the impacts cau-
sed and the mechanisms that guided this occupation.
Much is said about the production of the landscape, under the 
aspect of intervention through positive propositions towards 
its improvement, but little is said about the impacts produced 
as a result of isolated projects or interventions in public spa-
ces. We must reflect on these aspects, which in one way or 
another incited us to research, and their inquiries.

Keywords: Squares. Impacts. Occupation. Public power. Pu-
blic equipment.
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loteamentos residenciais dispersos de cidades médias brasileiras

The influence of commercial activities on co-presence in 
dispersed residential neighborhoods of Brazilian medium-sized cities
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Resumo

A copresença corresponde ao conjunto de pessoas que com-
partilham um espaço comum e o seu estudo procura enten-
der como o espaço que as permeia interfere na maneira como 
elas se movem, encontram outras pessoas e tem seu com-
portamento regulado pela presença de outros. O objetivo do 
trabalho foi explicar os padrões de copresença em espaços 
públicos. Abordou-se o fenômeno a partir dos padrões espa-
ciais estabelecidos em segmentos de rua, fazendo-se uso da 
análise configuracional da forma urbana e das diferenciações 
espaciais promovidas pelas atividades urbanas e pela perme-
abilidade física e visual das edificações. Foram analisados 
dois loteamentos residenciais dispersos na cidade de Santa 
Maria (RS), com características espaciais diferenciadas. A 
metodologia teve enfoque quantitativo, sendo utilizados mo-
delos de regressão linear generalizados para inferência das 
relações entre as variáveis. Os resultados mostraram que, em 
loteamentos de uso misto, o comércio é a variável que mais 
influencia positivamente a copresença.

Palavras-chave: Copresença. Morfologia urbana. Comércio.

Abstract

Co-presence corresponds to the group of people who share 
a common space and its study tries to understand how the 
space that permeates them interferes in the way they move, 
meet other people and have their behavior regulated by the 
presence of others. The aim of this research was to explain 
the patterns of co-presence in public spaces. The approach of 
the phenomenon was based on spatial patterns established 
in street segments, making use of configurational analysis 
of urban form and spatial differentiation generated by urban 
activities and by physical and visual permeability of buildin-
gs. Two dispersed residential neighborhoods with different 
spatial characteristics in Santa Maria (RS) city were analy-
zed. The methodology had a quantitative approach, using 
generalized linear regression models to infer the relations 
between the variables. The results showed that in mixed-use 
neighborhoods commercial activity is the variable that most 
positively influences co-presence.

Keywords: Co-presence. Urban morphology. Commerce.
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Resumo

A centralidade na cidade planejada é abordada a partir das 
relações entre configuração e políticas de zoneamento e de 
uso e ocupação do solo adotadas em Brasília. A partir da lei-
tura configuracional, amparada pela Teoria da Lógica Social 
do Espaço, o estudo busca encontrar padrões da expansão 
da cidade planejada para compreender como a prefiguração 
global poderia se beneficiar da configuração para um melhor 
aproveitamento dos potenciais oriundos dos cheios e vazios 
representados pelas malhas viárias. Os resultados obtidos 
apontam que a segregação socioespacial está associada à 
segregação configuracional, principalmente quando se trata 
de segregação voluntária, e que as centralidades funcionais 
associam-se às centralidades configuracionais. As centrali-
dades em Brasília mantêm relação com o binômio riqueza/
pobreza a indicar claras questões de desigualdade. O cenário 
revela um processo complexo que relaciona a forma urbana 
às dinâmicas socioeconômicas e no qual o uso e a ocupação 
do solo materializam a inequidade.

Palavras-chave: Centralidade. Configuração espacial. Segre-
gação socioespacial.

Abstract

In this paper, the planned city centrality is investigated from 
the relationships between spatial configuration and zoning 
and land use policies adopted in Brasilia. Based on a confi-
gurational approach, the study intends to seek urban grow-
th patters in order to comprehend how the global planning 
could take advantage of the configuration associated with the 
urban grid. Findings reveal that socio spatial segregation is 
related with configurational segregation, mainly considering 
voluntary segregation. Besides that, functional centralities 
correlate to configurational centralities. Centralities in Brasilia 
preserve a relation to wealth/poverty binomial indicating cle-
ar inequality issues. Such scenario reveals a complex process 
connecting urban form and socioeconomic dynamics in whi-
ch land use materializes inequity.

Keywords: Centrality. Spatial configuration. Sociospatial se-
gregation. 
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Resumo

O presente artigo tem como objetivo investigar as soluções 
da arquitetura moderna para as atividades terciárias (turis-
mo, comércio e serviços), tendo como estudo de caso uma 
análise crítica do Hotel Nacional de Brasília (1961), do arqui-
teto carioca Nauro Jorge Esteves (1923–2007). Para tanto, 
recorre-se primeiramente a uma reflexão sobre a dimensão 
econômica, política e simbólica relacionada ao lugar do Ho-
tel Nacional na construção de Brasília, identificando o papel 
dos agentes, sobretudo o Estado, e destacando a figura do 
arquiteto Nauro Esteves, situando-o como protagonista. Na 
sequência, será realizada uma análise da inserção urbana e 
do caráter híbrido do Hotel, se valendo dos seguintes parâme-
tros: lugar, programa, construção e forma.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Turismo. Comércio. 
Serviços. Hotel Nacional.

Abstract

This paper aims to investigate modern architecture solutions 
for tertiary activities (tourism, commerce and services), ha-
ving as a case study a critical analysis of the National Hotel 
of Brasilia (1961), designed by the architect of Rio de Janeiro, 
Nauro Jorge Esteves (1923–2007). Thus, it will first be made a 
reflection on the economic, political and symbolic dimension 
related to the place of the National Hotel in the construction 
of Brasília, identifying the role of agents, especially the Sta-
te, and highlighting the figure of the architect Nauro Esteves, 
situating him as protagonist. In the sequence, it will perform 
an analysis of the urban insertion and the hybrid character 
of the Hotel, using the following parameters: place, program, 
construction and form.

Keywords: Modern Architecture. Tourism. Retailing. Consu-
mers Services. Hotel Nacional.
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Medindo a especialização varejista das áreas urbanas: o quociente locacional intra-urbano
Measuring retail specialization of urban areas: intra-urban locational quotient
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Resumo

Este trabalho apresenta uma metodologia para medir a espe-
cialização varejista das áreas urbanas, o Quociente Locacio-
nal Intra-urbano (QLi), inspirada em medidas da área econô-
mica para calcular a especialização de clusters e atividades 
produtivas. Utiliza-se como base de dados as atividades e 
endereços do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Es-
tatísticos (CNEFE) do IBGE. O estudo empírico analisou da-
dos de comércio varejista agregados por bairro, no Município 
de Santa Maria/RS. A análise espacial procura relacionar os 
resultados do QLi com a população, seu perfil de renda e a 
estrutura viária do município. As conclusões procuram apon-
tar as potencialidades e limites da metodologia apresentada. 

Palavras-chave: Comércio Varejista. Quociente Locacional. 
CNEFE.

Abstract

The paper presents a methodology to measure the retail spe-
cialization of urban areas, the Intra-urban Locational Quotient 
(QLi), inspired by measures of the economic area to calculate 
the specialization of clusters and productive activities. The 
activities and addresses of the Cadastro Nacional de Ende-
reços para Fins Estatísticos (CNEFE) of IBGE are used as a 
database. The empirical study uses data of the retail trade 
sector by neighborhoods, in the city of Santa Maria / RS.  The 
spatial analysis relates the QLi results to the population, in-
come profile and the road system. The conclusions seek to 
highlight the potentialities and limitations of the presented 
methodology.

Keywords: Retail business. Locational Quotient. CNEFE.
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Resumo

Nas últimas décadas, a urbanização cresceu nas cidades 
médias e nas franjas perimetropolitanas, convertendo esses 
territórios em polos de atração de migrações internas e in-
ter-regionais. O objetivo desse artigo é apresentar as novas 
dinâmicas de centralidade das Regiões Metropolitanas do 
interior do Nordeste, por meio do aparato teórico-metodoló-
gico da Sintaxe Espacial. Essas áreas são caracterizadas por 
seu estágio intermediário de metropolização, congregando 
equipamentos, serviços e empregos que atendem a uma es-
cala regional e que, portanto, representam uma dominância 
socioeconômica e funcional destas sobre suas hinterlândias. 
As expansões residenciais das elites reconfiguram as lógi-
cas comerciais, disseminando o modelo do Shopping, num 
processo de depreciação (física e simbólica) dos centros 
tradicionais. As faixas de renda mais baixas o tem como so-
nho distante, mas que subsidia origem de novas tipologias 
de shoppings: populares e periféricos, para atender também 
essa população (e evitar seu “indesejável” contato entre as 
classes sociais).

Palavras-chave: Metropolização. Nordeste. Shoppings.

Abstract

In the last decades, urbanization has grown in the medium-si-
zed cities and the perimetropolitan fringes, converting these 
territories into poles of attraction of internal and interregional 
migrations. The aim of this article is to present the new dyna-
mics of centrality of the Metropolitan Regions of the interior 
of the Northeast, through the theoretical and methodological 
apparatus of Spatial Syntax. These areas are characterized by 
their intermediate stage of metropolization, bringing together 
equipment, services and jobs that serve a regional scale and 
which therefore represent a socioeconomic and functional 
dominance of these over their hinterlands. The residential ex-
pansions of the elites reconfigure the commercial logic, dis-
seminating the Shopping model, in a process of depreciation 
(physical and symbolic) of the traditional centers. The lower 
income brackets have it as a distant dream, but it subsidi-
zes the origin of new types of shopping malls: popular and 
peripheral, to serve this population as well (and avoid their 
“undesirable” contact between social classes).

Keywords: Metropolization. Northeast. Malls.
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Resumo

Este artigo tem como objetivo investigar como o planejamen-
to da sinalização comercial no processo de projeto do arqui-
teto tem se refletido na paisagem das cidades. Para investi-
gar como a sinalização resultante deste processo se reflete 
na paisagem urbana buscou-se neste artigo levantar como 
a sinalização nas edificações comerciais e corporativas pro-
jetadas pela amostra dos 15 profissionais entrevistados na 
cidade de Florianópolis está refletindo na paisagem onde se 
insere. A pesquisa possui, portanto, caráter exclusivamente 
qualitativo. Os resultados permitiram concluir que grande 
parte dos arquitetos apresenta propostas de sinalização coe-
rentes com seus projetos, mas enfrentam dificuldades quan-
do se deparam com políticas de marketing empresariais que 
pouco contribuem para a paisagem urbana.

Palavras-chave: Sinalização. Paisagem informacional. Pai-
sagem urbana.

Abstract

This paper has the intention to show the impact of integrating 
commercial sings planning to the architectural project on a ci-
ty’s landscape. In orther to show how relevant this integration 
could be, and how to realy implement it, it was collected 15 
studie cases with professional architects with work experien-
ce on the making of archtectural projects involving corporate 
and commercial buildings on Florianopolis’s city centre. 
Results were gadered with a qualitative aproach allowing to 
conclude that most professionals do make the architectural 
projects of corporateand commertial buildings with the com-
mercial sings in mind, however theys ideals crash with marke-
ting ideals and business decisions that do not contribut to an 
urban landscape.

Keywords: Signy. Information landscape. Urban landscape.
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Resumo

Persiste atualmente um processo de estagnação econômi-
ca na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com 
a existência de movimentos locais que buscam reativar a 
economia, utilizando instrumentos de planejamento urbano. 
Entretanto, persistem lacunas ligadas a falta de espacializa-
ção de ideias e metas de planos estratégicos. Tendo em vista 
o exposto, o presente artigo busca apresentar uma hipótese 
de abordagem para a busca dos potenciais oferecidos pelo 
espaço urbano da cidade de São Luiz Gonzaga, RS, visando 
a indução de processos de reativação econômica, com ênfa-
se para turismo. O trabalho permitiu mapear, no espaço, as 
oportunidades para realização de planos urbanísticos antes 
apenas descritos enquanto metas.

Palavras-chave: Turismo histórico-cultural. Construção iden-
titária. Deriva urbana.

Abstract

Actually, an economic stagnation persist in the region of wes-
tern border of Rio Grande do Sul, with the existence of local 
movements that seek to reactivate the economy, through 
urban planning instruments. However, there are gaps linked 
to the lack of spatialization of ideas and goals in municipal 
strategic plans. In view of the above, the present article pre-
sent a hypothesis of approach for the search of the potential 
offered by the urban space of São Luiz Gonzaga, RS, aiming 
the induction of an economic reactivation processes, with 
emphasis on tourism. The work allowed to map, in space, the 
opportunities for accomplishment of urban plans previously 
described only as goals.

Keywords: Historical-cultural tourism. Identity construction. 
Urban drifting.
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Resumo

O objeto da pesquisa é a dinâmica econômico-financeira do 
sítio histórico de Sobral, no Ceará, tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional—IPHAN desde 
1999, com ênfase para os usos mistos disponibilizados nes-
ta região, em especial comércio e serviços, possibilitando 
utilidade a edifícios de valor histórico-cultural, os quais, em 
muitos sítios históricos brasileiros, são objeto de descaso e 
abandono, resultando em áreas urbanas de grande potencial 
de uso, porém desvalorizadas. A integração da área urbana 
dotada de valores históricos e artísticos, com suas residên-
cias, comércios e serviços, deu uma nova dinâmica à cidade. 
Hoje, Sobral é o maior pólo urbano da zona norte do Ceará, 
mediante parcerias da gestão pública com a iniciativa priva-
da. O resultado disso, no sítio histórico, foi a elevação dos 
valores imobiliários das edificações que o constituem, fenô-
meno de difícil ocorrência no âmbito da preservação urbana 
brasileira, mostrando que não é o tombamento o vilão nos 
processos da dinâmica urbana, mas, sim, a falta de investi-
mentos públicos e privados, deixando a região sem utilidade 
para as pessoas.

Palavras-chave: Patrimônio. Sobral. Valorização imobiliária.

Abstract

The object of the research is the economic and financial dy-
namics of the historical site of Sobral, in Ceará, registered by 
the National Historical and Artistic Heritage Institute (IPHAN) 
since 1999, with emphasis on the mixed uses available in this 
region, especially trade and services, usefulness to buildings 
of historical and cultural value, which, in many Brazilian his-
torical sites, are neglected and neglected, resulting in urban 
areas of great use potential, but devalued. The integration of 
the urban area endowed with historical and artistic values, 
with its residences, commerce and services, gave a new dy-
namics to the city. Today, Sobral is the largest urban center 
in the northern part of Ceará, through public management 
partnerships with the private sector. The result of this, in the 
historical site, was the elevation of the real estate values of 
the buildings that constitute it, a phenomenon of difficult 
occurrence within the Brazilian urban preservation, showing 
that it is not the tipping the villain in the processes of urban 
dynamics, but, rather, lack of public and private investment, 
leaving the region useless.

Keywords: Patrimony. Sobral. Real estate valuation.
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Resumo

Este artigo aborda as relações entre o conceito de uma mar-
ca e sua materialização nos pontos de venda. O objetivo prin-
cipal foi verificar as estratégias dos projetos de interiores na 
construção do branding e evidenciar o envolvimento de pro-
fissionais da arquitetura e do design de interiores na materia-
lização da marca. Além da revisão de literatura, foi realizado 
um estudo de caso de uma marca de moda masculina, com o 
levantamento do seu conceito apoiado em uma pesquisa do-
cumental e em observações in loco em duas lojas na cidade 
de Juiz de Fora. Ao final, discute-se que as soluções adota-
das em um projeto de interiores comerciais são relevantes 
para a construção de uma marca, uma vez que o ponto de 
venda pode ser compreendido como uma interface entre a 
identidade da marca e o público consumidor.

Palavras-chave: Conceito da marca. Design de interiores. 
Ponto da venda. Arquitetura comercial.

Abstract

This article discusses the relationship between the concept 
of a brand and its materialization at points of sale. The main 
objective was to verify the strategies of interior design in the 
construction of branding and to highlight the involvement 
of architecture and interior design professionals in the ma-
terialization of the brand. In addition to the literature review, 
a case study of a men’s fashion brand was carried out, with 
the survey of its concept based on a documentary research 
and on-site observations in two stores in the city of Juiz de 
Fora. In the end, it is discussed that the solutions adopted in 
a commercial interior design are relevant to the construction 
of a brand, since the point of sale can be understood as an in-
terface between the brand identity and the consumer public.

Keywords: Brand concept. Interior design. Point of sale. Com-
mercial architecture.
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As praias desertas continuam esperando por nós dois: Flamengo
The deserted beaches continue waiting for both of us: Flamengo
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Resumo

As praias são uma das mitologias do Rio de Janeiro. Peram-
bular pela beira-mar foi um hábito adquirido nas primeiras 
décadas do século 20: a distante Copacabana foi um dos lu-
gares em que se introduziram a vilegiatura. 
Não existia praia no Flamengo. Foi o prefeito Pereira Passos 
que criou a Avenida Beira-Mar, percurso ligando o centro à 
zona sul carioca. Um longo muro, do cais da Lapa até o Bota-
fogo, desenhou um parapeito para a avenida, sob o qual um 
quebra-mar protegia a murada das ondas. 
Há imagens sobre o Hotel Central, na esquina da rua Barão 
de Flamengo, na qual se vê uma pequena faixa de areia onde 
antes havia apenas enrocamento. Esse hotel, da segunda dé-
cada do século passado, foi o vetor da criação de uma praia 
que ofereceu uma primeira faixa para banhistas, e que se 
consolidou com o aterro do Flamengo, inaugurado em 1965.
A comunicação pretende, mediante análise de fotografias e 
registros de época, registrar a introdução do banho de mar 
no Flamengo como produto da ação do turismo, induzido por 
uma iniciativa de hotelaria, no princípio do século 20.

Palavras-chave: Praia do Flamengo. Hotelaria. Turismo de 
praia.

Abstract

The beaches are one of the mythologies of Rio de Janeiro. 
Wandering by the seashore was a habit acquired in the first 
decades of the 20th century: the distant Copacabana was one 
of the places in which the vileggiature was introduced.
There was no beach in Flamengo. It was the mayor Pereira 
Passos who created the Avenida Beira-Mar, route connecting 
downtown to the south zone of Rio. A long wall, from the Lapa 
quay to the Botafogo, drew a parapet to the avenue, under 
which a breakwater protected it from the waves.
There are pictures of the Hotel Central, on the corner of Rua 
Barão de Flamengo, in which a small strip of sand can be 
seen where there was only a rocky area. This hotel, from the 
second decade of the last century, was the vector of the cre-
ation of a beach that offered a first strip for bathers, that was 
later consolidated with the Aterro do Flamengo, inaugurated 
in 1965.
The paper intends, through analysis of photographs and con-
temporary documents, to record the introduction of the sea 
bath in Flamengo as a product of tourism action, induced by 
a hotel initiative, in the early 20th century.

Keywords: Flamengo beach. Hotel. Seashore tourism. 
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Resumo

O trabalho provém de reflexão sobre a cultura cervejeira em 
Juiz de Fora e os desdobramentos dessa para a construção 
da identidade do município. A prática passou por declínios 
e ascensões e, atualmente, faz da cidade o segundo maior 
produtor de cerveja artesanal do Estado de Minas Gerais. 
Assim, objetivou-se entender os meandros e implicações 
da produção e consumo de tal bebida para questões como 
identidade e pertencimento dentro do âmbito do território, 
onde a cultura cervejeira abre caminhos para estratégias de 
promoção da cidade. Com enfoque nas circunstâncias his-
tóricas, empreendeu-se uma revisão de literatura pautando 
o produzir, o consumir e sua relação com a cidade, seguida 
de levantamento das unidades produtivas, e de espaços que 
possibilitam a experiência do consumo dessa produção, in-
tentando estabelecer relações entre a cultura, a experiência e 
a formação da identidade cultural na cidade.

Palavras-chave: Produção de cerveja artesanal. Cidade. 
Identidade.

Abstract

The present work is the result of a reflection on the brewing 
culture in Juiz de Fora and its consequences for the cons-
truction of the identity of the municipality. Brought by the 
Germans, the practice went through declines and ascensions 
and, currently, makes the city the second largest producer of 
artisanal beer in the State of Minas Gerais. The purpose of 
this study was to understand the meanders and implications 
of the production and consumption of this beverage for is-
sues such as identity and belonging within the territory, where 
the brewing culture opens the way for strategies to promote 
the city. With a focus on historical circumstances, a review of 
the literature was carried out attempting to the production, 
the consumption and its relation with the city, followed by a 
survey of the productive units, and of spaces that allow the 
experience of the consumption of this production, trying to 
establish relations between the culture, experience and the 
formation of cultural identity in the city.

Keywords: Artisanal beer production. City. Identity.
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Quid novi in urbe? commerce, consumption and management in the digital era
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Resumo

As representações pluridimensionais (entre real, virtual e 
presente) do sujeito na cultura digital (via internet, telefone 
celular, redes sociais) convoca “novas/outras” enunciações 
críticas para reflexão acerca da sociedade atual. O objetivo 
deste texto é apresentar uma discussão sobre plataformas 
de comércio e de consumo digital (e-commerce), tendo 
como objeto de estudo plataformas de venda e sistemas de 
coleta de informação. Notar-se-á paradoxo diante da noção 
de comércio, consumo e gestão, visto que nas plataformas 
contemporâneas, usuários-interatores, a partir de suas in-
formações, obtidas seja pela navegação entre sites, seja por 
escolha de imagens em uma lista como Instagram, deixam 
registradas as características de interesses específicos e, 
com isso, geram perfis de consumidor/a e facilitam ações 
direcionadas de venda assim como de gestão de contato e 
das mesmas. Aqui, discorremos sobre produção de conhe-
cimento e produção de subjetividade para repensar a gestão 
comercial no contexto da cidade contemporânea.

Palavras-chave: E-commerce. Consumo. Comércio. Cidade. 
Tecnologia.

Abstract

One’s multidimensional representations (between real, virtual 
and present) in digital culture (via the internet, cell phone, so-
cial networks) summons “new / other” critical statements for 
reflection on the current society. The objective of this text is 
to present a discussion on platforms of commerce and digital 
consumption (e-commerce), having as object of study sales 
platforms and information collection systems. A paradox in 
face of notions as commerce, consumption and management 
will be noticed, since in the contemporary platforms, obtained 
information about user-interactors, either by site navigation, 
or by images choices in an Instagram list, leave the charac-
teristics of specific interests and generate consumer profi-
les, contact and consumption management. We will address 
knowledge and subjectivity to (re) dimension the commercial 
management in the context of the contemporary city.

Keywords: E-commerce. Consumption. Trade. City. Techno-
logy.
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Resumo

A pesquisa analisa as estratégias desenvolvidas pelo capi-
tal empresarial e pelo Poder Público com vistas a regular o 
comércio popular, impondo regras de localização, formas de 
organização e relações de trabalho, que permitem a geração 
de lucro para empreendedores e para o próprio setor público 
a partir da exploração do comércio popular. Metodologica-
mente, parte-se da análise dialética utilizando-se técnicas de 
observação e entrevistas com vistas a analisar uma parcela 
considerável de empreendedores sociais que escapa a essas 
estratégias de regulação e permanece se apropriando do es-
paço público em confronto direto com a formas de regulação 
do Estado. A pesquisa empírica é baseada em estudo de caso 
no Pop Center, em Pelotas, RS, como um exemplo de regula-
ção do comércio popular.

Palavras-chave: Comércio Popular. Informalidade. Políticas 
Públicas.

Abstract

The research analyzes the strategies developed by the entre-
preneurial capital and the Public Power with a view to regula-
ting the popular commerce, imposing rules of location, forms 
of organization and labor relations, that allow the generation 
of profit for entrepreneurs and for the public sector itself from 
of the exploitation of popular commerce. Methodologically, it 
starts from the dialectical analysis using techniques of obser-
vation and interviews with a view to analyzing a considerable 
part of social entrepreneurs that escapes these strategies 
of regulation and remains appropriating the public space in 
direct confrontation with the forms of regulation of the Sta-
te. Empirical research is based on a case study at the Pop 
Center, in Pelotas, RS, as an example of regulation of popular 
commerce.

Keywords: Popular commerce. Informality. Public Policy. 
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Resumo

As redes hoteleiras tendem a estabelecer suas unidades em 
localizações diversas para atender às demandas de um maior 
número de usuários em variadas ocasiões. Buscam assim a 
fidelização de seus clientes. Porém a expansão de uma rede 
só faz sentido se seus hotéis carregarem certos elementos 
que os caracterizem como unidades de uma matriz. A res-
posta a esta premissa é a busca de padronização. Contudo 
o resultado desta diretriz pode ser a reprodução de modelos 
arquitetônicos institucionalizados de forma indistinta, crian-
do uma dissociação entre a edificação e o destino escolhido 
pelo usuário. Verificam-se aqui possibilidades de diálogo en-
tre os hotéis e as cidades e locais onde estão implantados, 
como estratégia competitiva e de diferenciação para as redes 
hoteleiras.

Palavras-chave: Rede hoteleira. Cidade. Linguagem. Expan-
são geográfica.

Abstract

Hotel chains tend to establish their units in different locations 
to meet the demands of a larger number of users on a variety 
of occasions. They seek customer loyalty. But the expansion 
of a network only makes sense if your hotels carry certain ele-
ments that characterize them as units of an array. The answer 
to this premise is standardization. However, the result of this 
guideline can be the reproduction of institutionalized archi-
tectural models in an indistinct way, creating a dissociation 
between the edification and the destiny chosen by the user. 
There are possibilities for dialogue between the hotels and 
the cities where they are located, as a competitive strategy 
and differentiation for hotel chains.

Keywords: Hotel chain. City. Language. Geographical expan-
sion. 
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Resumo

Este artigo se propõe analisar a relação entre comércio e con-
sumo no espaço urbano. Breves considerações sobre a for-
mação, expansão e consolidação da sociedade de consumo 
foram feitas para compreender o processo de surgimento da 
sociedade de consumo de massa. A partir disto, indagamos 
sobre qual foi o processo que teve como resultado o surgi-
mento de um novo templo da mercadoria e do consumo, o 
Outlet. E, além disso, nos propusemos a entender quais suas 
lógicas de localização e de infraestrutura.

Palavras-chave: Comércio. Consumo. Cidade. Outlet.

Abstract

This article aims to analyze the relationship between trade 
and consumption in urban space. Brief considerations on the 
formation, expansion and consolidation of consumer society 
were made to understand the process of emergence of mass 
consumer society. From this, we inquire as to what was the 
process that resulted in the emergence of a new temple of 
the commodity and consumption, the Outlet. And, furthermo-
re, we set out to understand their location and infrastructure 
logics.

Keywords: Commerce. Consumption. City. Outlet.
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The relationship between commerce and co-presence in urban centres
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Resumo

Este trabalho busca compreender a relação entre o comércio 
e a copresença de pedestres em centros urbanos através de 
modelos simulatórios/exploratórios. Os modelos usam ca-
racterísticas físicas do espaço urbano como entrada (inputs) 
e a copresença de pedestres como saída (output) do modelo 
com uso das Redes Neurais Artificiais. Esta abordagem é ca-
paz de abstrair a relação entre os inputs para verificar como o 
comércio atua com outras variáveis urbanas na manutenção 
da copresença. Pode-se inferir que o comércio sozinho já é 
capaz de aumentar o movimento de pedestres, mas quando 
utilizado com variáveis como constituições (portas) e variá-
veis morfológicas tende a amplificar ainda mais o seu efeito. 

Palavras-chave: Copresença. Comércio. Modelos Urbanos.

Abstract

This work seeks to understand the relationship between com-
merce and pedestrians co-presence in urban centres throu-
gh stimulatory/exploratory models. The models use urban 
space physical features as inputs and the co-presence of 
pedestrians as an output through Artificial Neural Networks. 
This approach is capable of abstracting the relation between 
the inputs to verify how the commerce acts with other urban 
variables in the maintenance of the co-presence. It can be 
inferred that trade alone is able to increase the movement 
of pedestrians, but when used with variables such as consti-
tutions (doors) and morphological variables tends to amplify 
their effect even more.

Keywords: Co-presence. Commerce. Urban Models.
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Resumo

A Rua José Paulino, principal via comercial do bairro paulista-
no Bom Retiro, é, desde meados do século XX, nacionalmente 
reconhecida por suas confecções e lojas de roupa feminina. 
Entre 1945 e 1959, muitos dos edifícios que ainda hoje en-
contram-se na rua foram erguidos. O presente artigo inves-
tiga porque, como e por quem esses prédios foram constru-
ídos, evidenciando como o desenvolvimento das oficinas de 
roupas prontas em confecções de prêt-à-porter exigiu uma 
nova espacialidade para abrigar as atividades de produção e 
comercialização das roupas. Ou seja, a estruturação de uma 
atividade econômica específica teve como uma de suas con-
sequências a mudança na materialidade da rua, pois acar-
retou na demolição de sobrados e armazéns e na posterior 
construção de pequenos edifícios com linguagem arquitetô-
nica moderna.

Palavras-chave: Rua José Paulino. Bom Retiro. Indústria Têx-
til. Cidades. História Cultural.

Abstract

José Paulino Street, the main commercial street of São Pau-
lo’s Bom Retiro neighborhood, is, since the mid 20-century, 
nationally recognized for its ready-to-wear business and its 
female fashion stores. Between 1945 and 1959, most of the 
buildings that are still today on the street were built. The 
present article investigates why, how and who built then, 
evidencing how the development of the workshops in to fac-
tories demanded a new spatiality to shelter the production 
and selling of the clothes. That is, the structuring of a new 
specific economic activity had as one of its consequences 
a change on the street’s materiality, because it entailed on 
the demolition of houses and warehouses and the posterior 
construction of small building with modern and rational archi-
tecture language. 

Keywords: José Paulino Street. Bom Retiro. Textile Industry. 
Cities. Cultural History.
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Resumo

O artigo abordará a qualidade dos espaços internos e eficiên-
cia energética em shopping centers, por meio do incremento 
das áreas permeadas pela iluminação natural para aquisição 
de espaços de convivência e integração com o meio exterior, 
a fim de resignificar a experiência dos usuários desta tipo-
logia. A avaliação se deu utilizando-se medições in loco e 
métrica de simulação estática ReluxPro, por meio de varia-
ção paramétrica de diferentes tipos de centros de compras, 
térreo a 2 pavimentos e até 5 pavimentos, afim de se obter 
recomendações projetuais mais adequadas quanto a forma 
e iluminação interior. Os resultados possibilitaram a análise 
qualitativa e quantitativa das diretrizes nacionais e interna-
cionais, IESNA e NBR ISO 8995/13, e demostraram a possibi-
lidade de ampliação das aberturas zenitais e verticais a partir 
da utilização de dispositivos de iluminação natural e soluções 
projetuais.

Palavras-chave: Luz natural. Desempenho luminoso. Eficiên-
cia energética. Qualidade ambiental interior. Shopping Center.

Abstract

The article will address the interior environment quality and 
energy efficiency in shopping malls, through the increase of 
the permeated areas by daylight for the acquisition of living 
spaces and integration with the outside environment, in order 
to reframe the experience of the occupants of those typo-
logies. The assessment of buildings undertook in loco me-
asurements, parametric design proposals using simulation 
based-model through ReluxPro of distincts shopping mall, 
ground to second floor and until 5 floors, in order to indicate 
the better strategies for design performance and to determi-
ne the relation between shape and amount of indoor light. The 
qualitative and quantitative evaluation results beyond natio-
nal and international guidelines, IESNA and NBR ISO 8995/13, 
showed the possibility of increasing daylight harvesting throu-
gh skylights and vertical openings using, however, innovative 
diffused daylight systems and design approaches.

Keywords: Daylight. Lighting performance. Energy efficiency. 
Interior environment quality. Shopping Center.
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Resumo

Nesse artigo discutimos os conceitos de cotidiano e so-
ciedade burocrática de consumo dirigido, propostos pelo 
filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre (1901–1991), 
relacionando-os com a questão dos shopping centers na 
contemporaneidade brasileira e seus espaços semi-públicos 
(espaços privados de uso público ou espaços públicos de 
propriedade privada) a fim de compreender por meio de re-
visão bibliográfica de que modo esses shopping centers e os 
espaços—privados, fechados, mas passíveis de uso coletivo/
público—relacionam-se com o cotidiano e vivência do urbano 
contemporâneo.

Palavras-chave: Shopping center. Cotidiano. Henri Lefebvre. 
Espaços semi-públicos.

Abstract

In this article we discuss the concepts of everyday life and 
bureaucratic society of controlled consumption, proposed 
by french philosopher and sociologist Henri Lefebvre (1901–
1991), associating them to shopping centers in brazilian 
contemporary and its semi-public spaces (private spaces 
of public use or public spaces of private property), aiming 
to understand through literature review how these shopping 
centers and its spaces—private, closed, but passible of  col-
lective/public use—relate to the everyday life and urban con-
temporary experience.

Keywords: Shopping center. Everyday life. Everyday life. Se-
mi-public spaces.
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Resumo

No que tange à metropolização de Fortaleza novas leituras se 
fazem necessárias. Nessa perspectiva tem-se como objetivo 
analisar os shopping centers à luz das tendências neoliberais 
e suas repercussões nos novos direcionamentos de produ-
ção espacial na escala metropolitana de Fortaleza. O pres-
suposto teórico-metodológico está baseado no instrumental 
reflexivo das formas, funções, dinâmicas e dos processos 
espaciais ligados às atividades terciárias e tem como cate-
goria analítica o espaço, mais especificamente a produção 
do espaço metropolitano. Os procedimentos metodológicos 
foram: revisão bibliográfica, coleta documental, visitas de 
campo, entrevistas com os agentes e atores econômicos 
envolvidos com os shoppings e realizaram-se levantamentos 
cartográficos. No bojo da temática observou-se a complexa 
atuação dos shopping centers na nova realidade socioespa-
cial atrelada à financeirização globalizada. Na última década 
presenciou-se o chamado boom dos shoppings relacionados 
ao movimento econômico da tríade do capital comercial, imo-
biliário e financeiro em Fortaleza. 

Palavras-chave: Produção do espaço. Capital financeiro. Me-
tropolização. 

Abstract

Regarding the metropolization of Fortaleza new readings are 
necessary. The aim of this perspective is to analyze shopping 
malls in the light of neoliberal tendencies and their repercus-
sions on the new directions of space production in the metro-
politan scale of Fortaleza. The theoretical-methodological as-
sumption is based on the reflexive instrumental of the forms, 
functions, dynamics and of the spatial processes connected 
to the tertiary activities and has as analytical category the 
space, more specifically the production of the metropolitan 
space. The methodological procedures were: bibliographical 
review, documentary collection, field visits, interviews with 
agents and economic actors involved with shopping malls 
and cartographic surveys. In the context of the theme, the 
complex performance of shopping malls was observed in the 
new socio-spatial reality linked to globalized financialization. 
In the last decade, there was the so-called shopping boom 
related to the economic movement of the triad of commercial, 
real estate and financial capital in Fortaleza.

Keywords: Production of space. Financial capital. Metropo-
lization.
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Resumo

Este artigo busca elucidar as transformações que a arqui-
tetura de comércio e consumo, bem como a cidade, passou 
até atingir formas contemporâneas mais temporalizadas. 
Entendo que a cidade já não é mais o espaço de produção, 
mas sim do consumo, onde a “marca” (brand) expandiu seu 
poder de atuação tornando-se símbolo de identificação social 
e cultural, a cultura de consumo contemporânea, que valoriza 
o efêmero e o temporário, fez surgir as pop-up stores—es-
paços temporários que refletem e modificam a forma como 
os consumidores absorvem os produtos e suas marcas. Com 
exemplos variados, desde explosões globais “pop-ups” até 
grandes “espaços-acontecimento” instalados em espaços 
públicos, que valorizam a surpresa e a intensidade de experi-
ências, busca-se questionar como esta nova forma espacial 
tem conquistado territórios até então inatingíveis dentro do 
espaço urbano, inclusive no Brasil, confrontando ou não as 
questões do público e privado.

Palavras-chave: Lojas pop-up. Produção do espaço urbano. 
Marca.

Abstract

This article seeks to elucidate the transformations that the re-
tail and consumption architecture, as well as the city, had pas-
sed through until reaching more temporalized contemporary 
forms. Starting from the understanding that the city is no lon-
ger the space of production, but rather of consumption, one 
sees that the brand has expanded its acting power, becoming 
a symbol of social and cultural identification. This contempo-
rary consumer culture, which values the ephemeral and the 
temporary, has given rise to pop-up stores—temporary spaces 
that reflect and modify the way consumers absorb products 
and their brands. With examples ranging from global pop-ups 
to large “space-events” installed in public spaces, both valuing 
the surprise and intensity of experiences, one questions how 
this new space form has conquered territories hitherto unat-
tainable within urban space, including in Brazil, by confronting 
(or not) public and private issues.

Keywords: Pop-up stores. Urban space production. Brand. 
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Resumo

Este artigo demonstra estratégias de investigação adotadas 
na pesquisa intitulada “A paisagem da rua comercial em Lon-
drina: Transformações e Permanências”, apresentando como 
resultado parcial o estudo da permanência de determinadas 
tipologias comerciais identificadas na Av. Duque de Caxias, 
eixo comercial histórico da cidade de Londrina. Pressupõe 
que a compreensão destas permanências é fator essencial 
para construção de políticas de preservação patrimonial e 
sustentabilidade urbana. Adota como recorte um fragmento 
da referida avenida, estabelecido no plano inicial de 1932, 
identificando tipologias representativas de época de desen-
volvimento e organização espacial, como testemunho da 
durabilidade das cidades. Emprega como método e fontes 
principais, respectivamente, a abordagem tipo-morfológica 
e o Cadastro Imobiliário da cidade. Os resultados globais 
contribuem para o avanço do estudo de tecidos urbanos 
comerciais usando a morfologia e resiliência urbana como 
abordagem metodológica e enquadramento teórico, através 
da interpretação e documentação deste importante eixo co-
mercial da cidade.

Palavras-chave: Tipologias Comerciais. Morfologia Urbana. 
Abordagem tipo-morfológica. 

Abstract

This article shows investigation strategies used in the rese-
arch entitled “the commercial street landscape in Londrina: 
transformations and permanencies”, presented as partial 
result the study of permanence of commercial typologies 
in Duque de Caxias Ave., a historic commercial route in the 
city of Londrina. It is supposed that the understanding of this 
permanence is an essential factor to policies of patrimony 
preservation and urban sustainability. It adopts as a cutout 
a fragment of said avenue, established in the initial plan of 
1932, identifying typologies representative of the time of 
development and spatial organization, as a testimony of the 
durability of the cities. It uses as method and main source, 
respectively, the typomorphological approach, and properties 
registrations of the city. The overall results will contribute to 
the progress of the study of commercial urban fabric, using 
the morphology approach and the urban resilience as method 
and theoretic frame. It will also contribute in the interpretation 
and documentation of this important commercial route of the 
city.

Keywords: Commercial typology. Typomorphological appro-
ach. Urban retail.
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Resumo

O trabalho tem como objetivo compreender aspectos da 
configuração espacial que promovem padrões de movimen-
tos pedestres e dinâmicas urbanas no campus da Univer-
sidade Católica de Pernambuco, em Recife—PE. O campus 
é composto por quatro grandes quadras e um conjunto de 
edifícios modernos sobre piloti. A análise espacial baseada 
na Teoria da Lógica Social do Espaço, mais conhecida como 
Space Syntax, permitiu identificar percursos interiores de alta 
integração global e local que atraem atividades comerciais. 
Verifica-se que, o piloti atua como integrador socioespacial, 
facilitando o estabelecimento de atividades para além daque-
las prescritas (acadêmicas e de circulação). Constitui-se um 
lugar de encontros, caminhadas, estudos e compras. 

Palavras-chave: Campus urbano. Comércio. Sintaxe espa-
cial.

Abstract

This work aims to understand factors of space configuration 
that promote pedestrian movements and urban dynamics at 
the Catholic University of Pernambuco, an urban campus lo-
cated in Recife.  It is composed of four large urban blocks 
and a number of modern buildings with pilotis, whose con-
figuration facilitates not only pedestrian movements throu-
ghout the urban blocks, but also the establishment of social, 
academic and commercial activities. Spatial analysis based 
on the Theory of Social Logic of Space allowed to identify in-
terior pathways which attract commerce. It is verified that the 
piloti acts as space integrator, a place for walking, meeting 
and shopping.

Keywords: Public space. Urban campus. Flea market. Space 
syntax.
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Resumo

O turismo, historicamente, ativou práticas que levaram à ex-
clusão de muitos segmentos sociais, mesmo que em anos 
recentes contingentes significativos de pessoas tenham des-
frutado do direito às viagens de lazer. Pondera-se, portanto, a 
situação de moradores em periferias urbanas, consideradas 
como desprivilegiados, também no acesso ao turismo. Nesse 
contexto, a presente pesquisa tem como objetivo registrar o 
ponto de vista de uma comunidade periférica na cidade de 
Caxias do Sul—RS, sobre o turismo. A metodologia, de caráter 
qualitativo, priorizou a revisão bibliográfica e entrevista com 
oito moradores da comunidade Cooperativa Habitacional 
Marianinha de Queiroz, realizadas em outubro de 2017. Os 
resultados indicam que a comunidade não se vê como pe-
riférica e que considera que faz turismo quando viaja sem 
compromissos, para conhecer lugares e pessoas, embora 
seja importante ter dinheiro, para ser turista.

Palavras-chave: Turismo. Cidade. Periferia. Cooperativa Ha-
bitacional Marianinha de Queiroz. Caxias do Sul/ RS/ Brasil.

Abstract

Historically, tourism has activated practices that have led to 
the exclusion of many social segments, even though in recent 
years significant numbers of people have enjoyed the right 
to leisure travel. Thus, the residents in urban peripheries are 
considered as underprivileged in terms of access to the cen-
tral city and to tourism. In this context, the present research 
aims to register the point of view of a peripheral community 
in the city of Caxias do Sul, RS, on tourism. The methodology, 
of a qualitative nature, prioritized the bibliographical review 
and interview with eight residents of the Cooperativa Habi-
tacional Marianinha de Queiroz community, held in October 
2017. The results indicate that the community not see itself 
as peripheral and considers that it does tourism when travell 
to know places and people without commitments, although it 
is important to have money, to be a tourist.

Keywords: Tourism. City. Periphery. Cooperativa Habitacional 
Marianinha de Queiroz. Caxias do Sul / RS / Brazil.
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Resumo

O Rio de Janeiro foi palco de grandes eventos esportivos 
como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Pa-
ralímpicos de 2016. Para isso a cidade realizou grandes obras 
de infraestrutura, em especial voltadas à mobilidade urbana, 
e também implantou uma política de segurança pública com 
a instalação das Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs, 
em diversas comunidades da cidade. Esse estudo busca 
mostrar o efeito dessas iniciativas nas favelas da cidade, 
como ocorreu crescimento de empreendimentos comerciais, 
em especial de albergues, mostrando possibilidades que as 
atividades turísticas trouxeram para áreas segregadas da 
cidade. O trabalho apresenta mapeamento de albergues em 
cinco favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro, Cantagalo Pa-
vão Pavãozinho, Babilônia Chapéu Mangueira, Vidigal, Santa 
Marta e Rocinha, e seus efeitos sobre as comunidades e as 
áreas de entorno.

Palavras-chave: Turismo em favelas. Albergues. Grandes 
eventos no Rio de Janeiro.

Abstract

Rio de Janeiro was the stage of large sports events such 
as the 2014 World Football Cup and the 2016 Olympic and 
Paralympic Games. For that, the city underwent major infras-
tructure work, especially that for urban mobility, and also saw 
the implementation of public security policies that led to the 
installation of the UPPs—Peace Corps Police Units—in several 
of the slum communities of the city. This study seeks to show 
the effect of these initiatives in the city’s slums, and the resul-
ting growth in the number of businesses, especially hostels, 
to show the possibilities that the tourist activity allowed in 
the segregated areas of the city. The paper presents an ef-
fort to map hostels in five slums in Rio’s South Zone, namely 
Cantagalo, Pavão-Pavãozinho, Babilônia Chapéu Mangueira, 
Vidigal, Santa Marta, and Rocinha, along with the effects seen 
in these communities and their surrounding areas.

Keywords: Tourism in slums. Hostels. Large events in Rio de 
Janeiro.
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Resumo

O presente artigo investiga a relação das vitrinas como par-
te integrante e qualificadora da paisagem urbana. A vitrina 
representa a permeabilidade entre exterior e interior dos edi-
fícios comerciais, compondo, intrinsicamente, a paisagem do 
local. Para estudo de caso foi escolhida a rua Barão do Monte 
Alto, em Muriaé/ MG, uma rua que, mesmo não sendo um cal-
çadão, prioriza o pedestre e funciona como um corredor co-
mercial varejista. O que se busca discutir é como as fachadas 
e vitrinas de loja podem caracterizar a paisagem de uma rua. 
Para tal, buscou-se reconhecer as fachadas e vitrinas como 
objeto caracterizador das ruas da cidade. Ao fim da pesquisa, 
foi possível perceber que as vitrinas e fachadas comerciais 
constituem parte importante da conformação da paisagem.

Palavras-chave: Vitrinas comerciais. Paisagem urbana. Mu-
riaé—MG.

Abstract

The present article investigates the relation of the windows 
as an integral part and qualifier of the urban landscape. The 
window represents the permeability between exterior and 
interior of commercial buildings, intrinsically composing the 
landscape of the place. For a case study, Barão do Monte Alto 
Street was chosen in Muriaé/ MG, a street that, even though it 
is not a pedestrian street, prioritizes the pedestrian and func-
tions as a retail commercial corridor. What we are trying to 
discuss is how facades and shop windows can characterize 
the landscape of a street. At the end of the research, it was 
possible to perceive that the shop window and commercial 
facades constitute an important part of the conformation of 
the landscape.

Keywords: Shop window. Urban landscape. Muriaé—MG.
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Resumo

Este trabalho aborda o tema das galerias comerciais, uma 
tipologia arquitetônica originalmente europeia e característi-
ca do século XIX, mas que se faz presente, ainda nos dias 
de hoje, na estrutura urbana de muitas cidades pelo mundo 
afora, contribuindo, por vezes, para a vitalidade das áreas em 
que estão inseridas. Embora seja possível dizer (de um pon-
to de vista eurocêntrico) que o conceito das galerias tenha 
entrado em declínio a partir de 1900 (GEIST, 19832 ; VARGAS, 
20013 ), no contexto latino-americano, elas foram construídas 
de forma expressiva ao longo de todo o século XX. Cabe des-
tacar que, em algumas cidades, como em Juiz de Fora, essa 
tipologia ainda tem sido edificada.
Juiz de Fora é uma cidade mineira de médio porte do sudeste 
da Zona da Mata. A cidade, fundada em 1850, nasceu com 
uma vocação para ser entreposto comercial. Foram justa-
mente os estabelecimentos comerciais, principalmente os ar-
mazéns, que estimularam a prosperidade da povoação local 
(BRAIDA; OLIVEIRA, 2016, p.754 ). Atualmente, a cidade é um 
polo regional e seu Centro possui intensa atividade comercial, 
vinculada à ampla rede de galerias, cuja formação iniciou-se 
nos anos de 1920.  São mais de 50 galerias que, associa-
das aos calçadões, formam o que Braida (2011)5  chama de 

“passagens em rede”. Essa rede encontra-se em processo de 
expansão, já que após os anos 2000 foram construídas duas 
novas galerias – Pátio Central e Marechal Shopping.
Diante desse cenário, a principal questão que motivou a pes-
quisa foi “quais são os usos e as ocupações” dessas novas 
galerias comerciais do Centro de Juiz de Fora? Que tipo de 
comércio é praticado no interior dessas galerias e quais sãos 
os serviços prestados? Tais questões, ao serem respondidas, 
contribuem não somente para um panorama das atividades 
do setor terciário desenvolvidas no interior dessas edifica-
ções, mas podem fornecer dados para subsidiar futuras in-
tervenções urbanas na cidade, além de ajudar a caracterizar 
a parcela da população consumidora que se vale do Centro 
de Juiz de Fora.
Metodologicamente, o trabalho fundamenta-se em revisão 
bibliográfica, bem como em observações e levantamentos in 
loco, para registros fotográficos, apontamentos e coleta de 
dados sobre os usos e apropriações. Ressalta-se que essa 
pesquisa faz parte de um conjunto de outras investigações 
sobre a temática das galerias comerciais levadas a cabo no 
âmbito do Grupo de Pesquisa Ágora, vinculado à Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo e ao Programa de Pós-Graduação 
em Ambiente Construído da Universidade Federal de Juiz de 
Fora.
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A partir das análises realizadas através de mapas de usos 
das duas galerias, com enfoque sobre o tipo de comércio 
praticado e serviço prestado, constatou-se uma variedade de 
atividades terciárias: vestuário (seja para o dia a dia ou rou-
pas de festas), calçados e acessórios de moda; manutenção 
de eletrônicos e livrarias; salões de beleza e lanchonetes. As-
sim, verifica-se que, se, originalmente, as galerias europeias 
estavam associadas ao luxo, nos dias de hoje as galerias co-
merciais juiz-foranas tornaram-se espaços voltados para um 
público variado, contribuindo para a diversidade, multifuncio-
nalidade e vitalidade da área central.

1 Este trabalho é resultado de uma pesquisa de Iniciação Cientifica, 
a qual esteve vinculada à seguinte pesquisa de mestrado: DIAS, Fa-
brício Souza. As galerias comerciais em Juiz de Fora após os anos 
2000: demandas, agentes e projetos. Dissertação. Programa de Pós-
-Graduação em Ambiente Construído. Juiz de Fora: UFJF, 2017.
2 GEIST, Johann Friedrich. Arcades: the history of building type. Lon-
dres: MIT Press, 1983.
3 VARGAS, Heliana Comin. Espaço terciário: o lugar, a arquitetura e 
a imagem do comércio. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2001.
4 BRAIDA, Frederico.; OLIVEIRA; Natália. M. Garcia, de. Arquiteturas 
para o comércio em Juiz de Fora. In: ALBERTO, K. C. (org.) [et. al.]. 
Arquitetura e Urbanismo em Juiz de Fora: habitação, comércio, saú-
de e educação. Juiz de Fora: FUNALFA/Ed. UFJF, 2016.
5 BRAIDA, Frederico. Passagens em rede: a dinâmica das galerias 
comerciais e dos calçadões nos centros de Juiz de Fora e de Buenos 
Aires. Juiz de Fora: FUNALFA; Ed. UFJF, 2011.
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Resumo

Com a atual concorrência no setor de varejo, a criação de 
espaços comerciais atrativos, sensíveis e sensibilizantes se 
tornou um importante diferencial. Mediante tal cenário, a pes-
quisa apresentada neste pôster buscou entender as relações 
entre a identidade de uma marca e as experiências sensoriais 
vivenciadas por seus consumidores nos pontos de venda. 
Portanto, o principal objetivo deste trabalho é apresentar uma 
reflexão acerca dessa relação: universo da marca e sua mate-
rialização no ambiente construído, mais especificamente no 
interior do ponto de venda.
Busca-se, então, evidenciar como os estímulos sensoriais 
produzidos através da arquitetura e do design de interiores 
podem contribuir com a experiência de consumo. Para isso, 
foram realizados três estudos de caso de estabelecimen-
tos cujas marcas já se concretizaram no mercado de moda 
(vestuário, calçados e acessórios). Assim, são discutidas as 
estratégias projetuais nas seguintes lojas: Farm, Melissa e 
Reserva. Em cada uma desses espaços, buscou-se identifi-
car as estratégias de branding emocional utilizadas e as emo-
ções despertadas no consumidor mediadas pelo ambiente 
construído.
Para melhor entendimento das marcas, foram estudadas as 
identidades comerciais mais comuns. Nesse sentido, o re-
ferencial teórico envolve os cinco principais determinantes 
emocionais de Marc Gobé (2010)2 —Cidadania, liberdade, sta-
tus, harmonia e confiança. A partir dos perfis comerciais, po-
dem ser traçadas as conexões da identidade da marca com 
as técnicas de branding utilizadas em seus estabelecimentos 
comerciais.

Destaca-se que, no projeto de interiores, elementos como cor, 
geometria, iluminação e materiais são fundamentais para a 
tradução dos conceitos da marca, além de outras dimensões 
perceptivas (sons e cheiros) que complementam a cons-
trução de uma ambiência. Aguçando todos os sentidos, os 
pontos de venda têm o poder de criar um ambiente que seja, 
além de um lugar de consumo de produtos, um espaço onde 
se realiza a experiência sensorial e emocional que conecta o 
consumidor à marca, aos seus valores. É exatamente esse 
princípio está na base das lojas-conceito.
Por fim, espera-se, com este trabalho, apresentar algumas 
diretrizes e possibilidade para que arquitetos e designers de 
interiores possam traçar diretrizes projetuais que sejam ca-
pazes, por meio do despertar dos sentidos, estabelecer cone-
xões emocionais entre o consumidor e o universo da marca.

Palavras-chave: Arquitetura Comercial. Arquitetura Senso-
rial. Branding Emocional. Interiores.

1 Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.
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Resumo

Atualmente 10 cidades brasileiras fazem parte do “Creative 
Cities Network”, projeto criado pela UNESCO, com o objetivo 
de reunir “Cidades Criativas” nas áreas de Artesanato e Arte 
Popular, Design, Cinema, Gastronomia, Literatura, Música e 
Artes da Mídia, para o desenvolvimento de novas estratégias, 
políticas e iniciativas para que seja possível utilizar a cultura 
e a criatividade como força impulsionadora das transforma-
ções sociais e urbanas desses espaços. Cabe ressaltar que 
segundo Manuel Castells (2002) , o espaço urbano como ló-
cus da organização social incrusta em si as transformações 
da organização dos modos de vida, de tal forma que o adven-
to das novas tecnologias informacionais e a instantaneida-
de dos fenômenos globais acentuada pelas redes - internet 
- impactam diretamente sobre a produção do espaço urbano.
Por tratar-se de um conceito contemporâneo, “Cidade Cria-
tiva” tem sido explorado por áreas como economia e urba-
nismo, como é o caso do arquiteto Charles Landry, que a 
compreende como “um espaço que estimula e incorpora 
uma cultura de criatividade no modo como os stakeholders 
(partes interessadas) urbanos atuam” (2009) . Já o arquiteto 
brasileiro Jaime Lerner (2009) , entende a “Cidade Criativa” 
como um sonho coletivo possível de ser traduzido em qua-
lidade de vida. Para o economista David Throsby (2001)  a 
cidade criativa trata-se de um ambiente onde as atividades 
culturais incentivam um ambiente urbano economicamente 
próspero e de agradável moradia.
No entanto, é necessário compreender que o modelo de or-
ganização das cidades criativas, busca as singularidades dos 
espaços, calcada nas identidades e manifestações culturais 

locais, como afirma Landry (2000), com intuito de atender 
às novas demandas do capitalismo. As cidades sofrem um 
processo de alteração da sua estrutura urbana e social, atra-
vés da revitalização desses locais, gerando um processo de 
valorização através do uso. Este processo é classificado por 
David Harvey (2005)  como renda monopolista, no qual passa 
a entender as cidades como obras de artes, elevando o poder 
do capital simbólico coletivo através dos marcos de distin-
ção, pois assim é possível elevar a singularidade geradora da 
renda monopolista. Porém, as consequências desse proces-
so ainda são nebulosas. Neste trabalho buscamos compre-
ender se a “Cidade Criativa” é um modelo de integração social 
urbano ou apenas mais uma “máscara” que o capitalismo co-
loca nas cidades, buscando maior fluidez do capital.
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Resumo

 A formação da sociedade de consumo após a Re-
volução Industrial mudou completamente o cenário das ati-
vidades comerciais, que antes se limitavam principalmente a 
satisfazer as necessidades básicas dos cidadãos. O consu-
mo passou então a englobar outras demandas, como status 
social, estilo de vida, aparência, nobreza e poder, característi-
cas que se fazem presentes ainda hoje.
A partir do crescimento acelerado do número de estabele-
cimentos comerciais e das marcas, manifesta-se uma ne-
cessidade de diferenciação onde a arquitetura do espaço 
comercial e a preocupação com a mídia exterior tornam-se 
extremamente importantes. Com isto, a comunicação é im-
pulsionada e o marketing ganha força neste processo.
Sempre buscando destacar-se de seus concorrentes, as 
marcas vêm aplicando diferentes estratégias para captar e 
fidelizar clientes, evidenciando-se atualmente uma ferramen-
ta que está ganhando muita força: o oferecimento de experi-
ências. As corporações e instituições passaram a construir 
novos elementos para a composição da oferta no plano da 
cidade, que vão muito além de tornar público um produto ou 
serviço: buscam ativar um reforço de imagem de marca.
Neste sentido, este trabalho final de graduação procurou 
compreender este recente processo e suas formas de ocu-
pação do espaço urbano da cidade de São Paulo, culminando 
na elaboração de uma intervenção projetual que incorporou 
em sua concepção as principais estratégias de marketing da 
marca DZARM., pertencente à Cia. Hering.
Para tal, foi realizada uma revisão bibliográfica dos seguintes 
subtemas que nortearam o levantamento dos referenciais te-

óricos e projetuais: marketing, consumo, varejo, eventos, ex-
periência de consumo, flagship stores, visual merchandising, 
turismo, mídia exterior, mídias sociais e as potencialidades 
da cidade de são Paulo. 
A carência de estudos específicos levou à necessidade de se 
estudar e visitar alguns estudos de caso – que ocorreram ou 
ainda se fazem presentes – na cidade de São Paulo, e que en-
volviam a relação entre arquitetura, urbanismo e marketing, 
oferecendo experiências das mais diversas.
Através do levantamento bibliográfico, das visitas e do estu-
do acerca da marca, foi projetado um espaço cujo foco é a 
experiência de marca de forma a traduzir a identidade e ima-
gem da DZARM., com o objetivo de atingir o seu público-alvo, 
consumidoras entre 25 e 29 anos, e alinhar-se ao seu estilo 
de vida.
Os atributos da marca revelam uma mulher jovem, empode-
rada, acessível, versátil, urbana, conectada e curadora. Com 
base nisto, foi possível elencar algumas premissas que nor-
tearam o desenvolvimento do projeto, como por exemplo: hub 
social, tecnologia, marketplace, customização, serviços dife-
renciados, espaços para festas e eventos, sustentabilidade, 
flexibilidade e praticidade.
Escolheu-se para o projeto um galpão localizado no bairro 
Cerqueira César em São Paulo, próximo à Rua Oscar Freire, 
justamente por estar situado em um ambiente urbano que 
remete à moda e à modernidade, portanto alinhado com o 
universo da marca e seu público-alvo. 
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Resumo

A cidade de Feira de Santana, mais comumente chamada por 
Feira, é um município do Estado da Bahia, sendo a sede da 
maior região metropolitana do interior nordestino. Ela está 
localizada no vale do Rio Jacuípe, na borda ocidental do Re-
côncavo, a leste dos planaltos semiáridos. Possui o título de 
maior centro urbano do interior da Bahia, possuindo um cená-
rio econômico, imobiliário e industrial forte. A cidade exerce 
uma influência sobre vários municípios da região nordestina, 
sendo destaque em publicações de importantes veículos de 
comunicação a respeito do seu mercado imobiliário e de seu 
crescimento urbano.
De acordo com estimativas do IBGE (2017)2 , sua população é 
de 627 477 habitantes, sendo a única cidade grande do inte-
rior do Norte, Nordeste e Centro Oeste do país, assim definida 
pelo IBGE na rede urbana brasileira. Seu PIB está na posição 
69º, o terceiro maior da Bahia e o maior do interior do Nordes-
te, com R$ 11 961 846. Observado esses dados, a cidade de 
Feira de Santana é um importante centro industrial e comer-
cial do Brasil, com um elevado poder de compra e um forte 
comércio. A indústria também é bastante significativa na par-
cela do PIB municipal, possuindo grandes polos industriais.
O forte crescimento comercial vinculado ao crescimento 
urbano se deve a inúmeros fatores, sendo parte deles pro-
venientes da sua configuração espacial, como a morfologia 
urbana por exemplo. Portanto, este trabalho busca por meio 
de estudos da Sintaxe Urbana, mensurar a relação que o co-
mércio tem como forte impulsionador do crescimento urba-
no. As análises foram feitas a partir da metodologia do Índice 
de Continuidade, que avalia o grau de fragmentação da forma 

urbana, considerando os vazios urbanos, através de uma aná-
lise do seu perímetro em comparação do polígono convexo 
mínimo que o contém (KRAFTA, 2014), segundo a equação 
a seguir:

Icont (U)=2pconv/2pu , onde

2pconv é o perímetro do polígono convexo mínimo 
2pu é o perímetro do assentamento urbano.

O resultado varia entre 0 e 1, “sendo o limite superior um in-
dicativo de que a cidade coincide com seu polígono conve-
xo mínimo, sem reentrâncias ou vazios internos, enquanto o 
limite inferior significa, hipoteticamente, uma máxima frag-
mentação’’ (PAIM, 2015, p. 60–61)3. 
Avaliado esses dados, o trabalho busca aproximar os estudos 
da configuração espacial da cidade com a relação do forte 
comércio estabelecido na cidade, e como esse setor econô-
mico contribui para o crescimento urbano, tornando Feira de 
Santana uma das maiores regiões metropolitanas do interior 
nordestino.

Palavras-chave: Cidade. Morfologia. Sintaxe Espacial.
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Resumo

Partindo das cidades que nunca dormem e estão em cons-
tante movimento, trazendo vida pulsante e diversificada, a 
demanda exige espaços onde as atividades se sobreponham 
24 horas por dia. 
Segundo Archela et. al.1 “como parte do espaço, o lugar é 
ocupado por sociedades que ali habitam e estabelecem la-
ços tanto no âmbito afetivo, como também nas relações de 
sobrevivência” (2004, p. 129).  O Centro Gastronômico como 
espaço público, como lugar de construção cultural, correla-
ciona a construção social do sentimento de pertencimento 
comum e “sentido de lugar”. 
Campinas como uma cidade multicultural, possui dentro des-
sa variedade, uma rica cultura gastronômica, com inúmeros 
restaurantes de culinárias diversas, bares, feiras ao ar livre e 
eventos de gastronomia, criando uma identidade e dinamis-
mo a região. 
Não fugindo a premissa dos centros urbanos, movimentados, 
diversificados e intensos durante o dia e ociosos no perío-
do da noite, como explica Jane Jacobs2 (2000), no entorno 
imediato ao terreno, nota-se o fluxo intenso de pessoas que 
transitam pela praça do Largo do Rosário, compartilhando o 
espaço com o alto e constante fluxo de veículos da Avenida 
Francisco Glicério e da Rua Barão de Jaguara. Prédios his-
tóricos, Modernistas, Art Déco e contemporâneos, dividem o 

espaço com as praças, a Igreja e as bancas de jornal, que 
“vigiam” o movimento boêmio dos bares e restaurantes aco-
modados entre o Largo do Rosário e a Praça Bento Quirino 
que encerram a noite e fazem um revés as características da 
movimentada 13 de maio, reduto do comércio e das trocas 
interpessoais diretas ou indiretamente estabelecidas.
O miolo de quadra proposto através da demolição dos lotes 
subutilizados, se posiciona estrategicamente com fachadas 
voltadas para o Largo do Rosário e para a Rua Barão de Ja-
guara, uma das principais vias coletoras, ambas fachadas 
paralelas ao grande fluxo de pedestres existente. Intencional-
mente a fruição por miolo de quadra será ocasionada através 
da inserção do projeto, atrelada ao aumento da utilização e 
apropriação do espaço público existente, o centro Gastronô-
mico busca associar o conceito de GastroLab com os mer-
cados públicos tradicionais cobertos, reinventando uma rede 
de espaços criativos e educação culinária. O conceito propõe 
uma fusão e reinterpretação do mercado, do restaurante e a 
ideia de jardim comestível urbano com a intenção de instigar 
o processo da reflexão sobre a dinâmica e a estática da vida 
e das relações pré-estabelecidas, com o percurso, as sensa-
ções e a experimentação.
O nível do solo é uma via pública contínua, o edifício abraça a 
praça do centro gastronômico que guia o passeio do pedestre 
a partir do nível da rua até o topo do edifício. Ao longo das 
escadas o pedestre está constantemente atraído para olhar 
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para as vistas da cidade ou do interior do edifício, até o topo, 
onde há um jardim comestível a céu aberto.
Flexível e em constante mutação o espaço interior estabele-
ce uma relação entre a forma de experimentar alimentos e 
arquitetura para encontrar e reencontrar o gosto pelo espaço, 
fomentando a diversidade contemporânea, transformando os 
espaços em polos geradores de vida, conexão e movimento. 

Palavras-chave: Gastronomia, fruição pública, miolo de qua-
dra, centro urbano.
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Resumo

O presente trabalho resume o desenvolvimento de um projeto 
de intervenção, a nível de anteprojeto, no Mercado Público do 
bairro Jardim Quebec, localizado em Londrina, bem como de 
seu entorno urbano. A proposta visa ressaltar a necessidade 
dos espaços comerciais de estarem atrelados a espaços pú-
blicos com qualidade, bem como sua importância no cotidia-
no de uma sociedade. 
 A pertinência desse tema se justifica devido à decadência 
em que o edifício do mercado se encontra atualmente e a 
necessidade de fortalecimento de espaços públicos de qua-
lidade associados ao comércio. A falta de investimentos na 
estrutura atrelada à ausência de uma seleção de fornecedo-
res variada e atrativa sentenciou o mesmo ao esquecimento. 
Atualmente, por decisão do poder público do município, o 
Mercado Quebec foi desapropriado e o edifício se tornará a 
sede da Secretaria de Educação de Londrina, ignorando o po-
tencial que o mesmo possui para se tornar um espaço atrati-
vo de comércio e permanência.
O estudo que antecedeu a concepção do projeto de dividiu 
em três frentes  principais, tendo início com uma revisão bi-
bliográfica em que se discorre a conceituação da instituição 
“mercado público”, o contexto histórico e as transformações 
que ocorreram na sociedade que levaram ao seu surgimento, 
bem como o processo de decadência que muitos enfrenta-
ram em determinado momento.  
Posteriormente foram feitos estudos de caso, cinco ao todo, 
sendo um internacional, e entre os demais nacionais, dois 
localizados na cidade de Londrina e que refletem o cenário 
do segmento na cidade. Os estudos foram todos realizados 

in loco, onde foram observadas além da estética do edifício, 
as condições de circulação, iluminação, ventilação, funciona-
lidade, o comportamento do público e o local de inserção, ge-
rando diretrizes importantes para o desenvolvimento do pro-
jeto de revitalização do Mercado Público do Jardim Quebec.
 Por fim, foram feitos levantamentos e análises do edifício 
e seu entorno, realizados in loco, em dois dias diferentes e 
dois períodos diferentes, para um cruzamento de informa-
ções, que resultaram em gráficos e textos comparativos para 
compreensão do local em que a intervenção aconteceria e a 
elaboração de um projeto condizente com sua realidade.
A partir de toda a informação levantada foi realizado um pro-
jeto de intervenção para o Mercado Quebec por meio de estu-
dos volumétricos e análise de referencial estético, propondo 
também o espaço público a fim de atrair usuários em poten-
cial e fomentar a vivência coletiva.
Desenvolveu-se então um projeto de revitalização para o Mer-
cado Público do Jardim Quebec, objetivando readequa-lo a 
realidade em que está inserido e respeitar a paisagem de um 
local que há muito se consolidou, ressaltando a potencialida-
de do Mercado Público do Jardim Quebec de se tornar deten-
tor de um comércio consolidado na região.

Palavras-chave: Mercado público. Espaço comercial. Revita-
lização.
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Resumo

Com o crescente aumento do comércio em âmbito virtual, 
as lojas de venda a varejo se veem obrigadas a repensar 
os espaços destinados às vendas físicas de seus produtos. 
Uma das alternativas encontradas pelos comerciantes são 
as lojas-conceito, que se propõem a provocar experiências 
ao consumidor. O que se busca compreender nesse trabalho 
é como o comércio vem se adaptando à ideia de lojas que 
proporcionam experiências ao ato de comprar e como essas 
experiências podem se dar no ambiente construído.
Os objetivos dessa pesquisa, elaborada no contexto de um 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), consistiram na pro-
cura por compreender: (a) as lojas-conceito de uma forma 
holística e como são caracterizadas; (b) que é interatividade 
e como ela se insere na sociedade e nos projetos de arquite-
tura; (c) a definição de lojas-conceito, seus tipos existentes e 
onde estão localizadas; (d) como o conceito de interatividade 
é entendido pelas pessoas atualmente, e; (e) quais são as 
ferramentas existentes que possibilitam projetos interativos.
Para alcançar os objetivos descritos no parágrafo anterior, 
utilizou-se de uma metodologia que consistiu em: (a) uma re-
visão bibliográfica e iconográfica e; (b) um caso de estudo. Na 
revisão bibliográfica e iconográfica foram analisados artigos 
científicos e jornalísticos, nacionais e estrangeiros. Com es-
sas fontes buscou-se um entendimento de como funcionam 
as lojas-conceito no exterior e como elas foram adaptadas ao 
Brasil. Também foram consultadas outras fontes, como foto-
grafias e vídeos publicados no Youtube. Para auxiliar a uma 
compreensão mais clara e detalhada da dinâmica de uma loja 

conceito, foi realizado um caso de estudo do MIT Point1 insta-
lado no shopping JK Iguatemi na cidade de São Paulo.
Como resultado da pesquisa chegou-se a: (a) uma categori-
zação das principais tipologias da lojas-conceito existentes; 
(b) uma organização destas tipologias de forma esquemáti-
ca; (c) uma reflexão sobre a importância do entendimento de 
branding para a execução dos projetos de lojas-conceito, des-
de a escolha do ponto até a execução do interior, bem como 
sobre a importância da análise completa do público-alvo, seja 
da loja ou da marca.
Concluindo, as lojas-conceito vêm se mostrando como uma 
alternativa viável ao crescimento do mercado virtual, uma 
vez que elas estão sendo incorporadas ao estilo de vida do 
consumidor. Neste cenário trata-se não apenas de um lugar 
onde se compra, mas de um espaço que visa a abrigar um 
evento de interação social, onde se vai para passar o tempo 
ou para se encontrar com os amigos. Para isso, as marcas e 
as lojas estão cada vez mais estudando seu público, a fim de 
oferecem espaços e serviços que possam ser assimilados no 
cotidiano de seus consumidores.

Palavras-chave: Lojas-Conceito. Interatividade. Arquitetura 
Interativa.

1 Loja-conceito inaugurada pela Mitsubshi em comemoração ao cen-
tenário da marca.
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Resumo

 A metropolização contemporânea é um fenômeno complexo 
que produz novas paisagens. Novas formas de morar e con-
sumir, novos arranjos das forças produtivas e meios de pro-
dução rebatidos arquitetonicamente nos edifícios e espaços 
urbanos, nas redes de circulação e transportes, entre outros, 
assinalam a materialidade espacial da metropolização. No 
caso nordestino, diversas RM foram delimitadas sob cidades 
de porte médio, caracterizando um novo tipo metropolitano 
em estágio exordial (GURGEL, 2016)2. 
        O objetivo deste estudo é compreender como as proprie-
dades morfológicas, em termos de acessibilidade da malha 
viária e do índice de dispersão urbana, dão suporte à cons-
tituição e caracterização da Região Metropolitana do Cariri, 
Ceará. Este é o terceiro maior polo calçadista do Brasil (atrás 
apenas de Franca/SP e Novo Hamburgo/RS), entretanto, cer-
ca de 80% do PIB’s municipais advém do setor terciário (IBGE, 
2012)3. Sua conurbação é denominada de Crajubar congrega 
hoje o maior adensamento populacional do interior do estado 
(GURGEL, 2012)4.
        O trabalho utiliza o arcabouço teórico da Sintaxe Espacial, 
enquanto uma teoria que busca articular padrões espaciais 
às apropriações sociais sobrepostas, de modo a correla-
cionar como diferentes qualidades dos espaços entendidos 
como um sistema de permeabilidades e barreiras possuem 
diferentes lógicas sociais. Enquanto metodologia de análise, 
permite que aspectos da configuração sejam matematica-
mente mensuráveis e claramente visualizados, permitindo 
também correlacionar outras variáveis. 
        Busca-se interligar esses dados com o índice de disper-

são urbana. Proposto por Bertaud e Malpezzi (1999)5, é “um 
índice de base demográfica para a análise urbana e tem por 
intuito relacionar, em função da população total, o número de 
habitantes por setor urbano à distância daqueles setores ao 
CCS [Centro de Comércio e Serviços]” (RIBEIRO, et al., 2012, 
p. 236)6. Com esta análise, observa-se que quanto menor a 
distância média dos locais de moradia em relação ao princi-
pal local de concentração de empregos e serviços, melhor o 
desempenho da forma urbana. A forma urbana é comparada 
a uma cidade hipotética cilíndrica, de área e população equi-
valente que indica a compacidade do sistema. 
         A maior parte das cidades brasileiras estudadas por Ri-
beiro e Holanda (2006)7 localiza-se numa faixa intermediária 
da normalização, mas com tendência para maior compacida-
de. O Cariri apresenta um resultado semelhante, com o desta-
que para a formação de uma nova centralidade que responde 
em escala metropolitana localizado na confluência das três 
cidades, onde estão sendo construídos (e se planejam edi-
ficar) equipamentos que respondem a essa escala metro-
politana. Paralelamente, verifica-se a manutenção de certos 
padrões de centralidade nas áreas tradicionais e a formação 
de subcentralidades, seja em comércios de apoio imediato às 
residências ou na especialização de serviços.
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Resumo

A origem da cidade de Juiz de Fora está diretamente rela-
cionada aos interesses comerciais da corte sobre a região 
das minas de ouro. Graças ao chamado Caminho Novo, que 
encurtava a viagem de Barbacena ao Rio de Janeiro (LESSA, 
1985)², Juiz de Fora passou a ser um lugar de hospedagens 
de viajantes estrangeiros, que se abrigavam nas fazendas da 
margem esquerda do Paraibuna, como na Tapera e na Fazen-
da do Juiz de Fora (Esteves, 1915)³. O objetivo específico do 
pôster é mostrar a cronologia do surgimento dos estabele-
cimentos comerciais de alimentação desde as tabernas até 
os atuais restaurantes. Buscou-se relacionar esta tipologia 
ao contexto urbano, colocando em questão a inserção espa-
cial unida às características sociais e funcionais. De maneira 
mais abrangente, o trabalho tem origem em um projeto de 
treinamento profissional, associado a uma pesquisa de mes-
trado.
Como metodologia foram utilizadas pesquisas bibliográficas, 
revisão de literatura e, principalmente, pesquisas documen-
tais. A exploração da cronologia dos estabelecimentos de 
alimentação foi realizada a partir de periódicos antigos. Para 
levantar dados sobre as características históricas da cidade 
e de seus locais de alimentação, foi necessário consultar re-
ferências literárias como Oliveira (1966)4 e Lessa (1985)². Os 
principais resultados obtidos contribuem para a identificação 

de como se caracterizavam as tipologias existentes na cida-
de e em qual período surge cada uma delas. 
Durante a pesquisa, verificou-se que, em meados da déca-
da de 1830, surgiu a “Estrada Nova do Paraibuna”, que agi-
lizaria o acesso entre Ouro Preto e o Rio de Janeiro, a partir 
desta nova estrada a margem direita do Paraibuna passa a 
ser ocupada (LESSA, 1985)². Nesta região estavam algumas 
estalagens como a estalagem do Ferreira ponto de jantares 
e jogatinas (OLIVEIRA ,1966)4. Em Juiz de Fora as tabernas, 
as adegas e os botequins são as tipologias datadas de 1958, 
qualificadas por vender principalmente bebidas alcoólicas, 
petiscos e comidas simples além de propiciarem a prática de 
jogos, caracterizando-os como ambientes de má reputação 
(OLIVEIRA ,1966)4. 
Os locais de hospedagem e alimentação tinham uma divisão 
social clara entre seus frequentadores; nas estalagens e pen-
sões serviam-se pratos do dia, já o público mais abastado 
frequentava banquetes em hotéis. Por influência europeia, 
no séc. XX, Juiz de Fora recebeu luxuosas confeitarias e ca-
fés, como a Confeitaria Rio de Janeiro, dentro do hotel Rio 
de Janeiro, que, segundo o Jornal Tribuna de Minas (1998)5, 
contribuiu para inserção de Juiz de Fora no contexto político 
nacional, devido aos frequentadores que vinham da capital 
(Tribuna de Minas, 1998)5. Por fim, os restaurantes vão co-
meçar a aparecer mais frequentemente assim nomeados nos 
anúncios de periódicos, na segunda metade do século XX. 
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Ao final, a partir da linha do tempo construída, pode-se per-
ceber a inserção das diferentes tipologias do comércio na 
alimentação da cidade de Juiz de Fora, o qual pode ser visto, 
desde suas origens, como espaço de consumo e sociabili-
dade.

Palavras-chave: Cidade. Comércio de alimentação. Sociabi-
lidade.

1 Trabalho desenvolvido em Treinamento Profissional da Universida-
de Federal de Juiz de Fora.
2 LESSA, Jair. Juiz de Fora e seus pioneiros: do caminho novo à pro-
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3 ESTEVES, Albino. Album do municipio de juiz de fora. 3. ed. Juiz de 
Fora: Funalfa, 2008. 525 p.
4 OLIVEIRA, Paulino de. História de Juiz de Fora. Juiz de Fora: Gráfica 
Comércio e Indústria Ltda., 1966.
5 MARCOS NEVES (Org.). Rua Halfed: Suplemento comemorativo do 
146º aniversário de Juiz de Fora. Tribuna de Minas. Juiz de Fora, p. 
6–9. maio 1998.
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Resumo

O trabalho apresenta o resultado de estudos e pesquisas 
desenvolvidas no projeto PedalUFF-Tur que tem como foco 
principal o consumo do espaço urbano pela bicicleta na cida-
de de Niterói, RJ.
Com base em Corrêa (2004)¹, o espaço urbano compreende o 
conjunto de diferentes usos da terra que, quando justapostos 
entre si, definem a organização espacial da cidade ou o espa-
ço urbano fragmentado. As formas de apresentação desses 
usos definem as áreas como: centro da cidade; local com 
atividades comerciais, serviços e gestão concentrada; resi-
denciais ou industriais distintas pela forma e conteúdo social; 
lazer; aquelas de reserva para futura expansão etc. 
A mobilidade nas cidades por meio da bicicleta para execu-
ção de tarefas diárias, como ir ao trabalho ou mesmo para o 
lazer, tem se mostrado como uma maneira barata, saudável e 
consciente para com o meio ambiente. Entretanto, não deve 
ser tratado como assunto individual, de ciclista para ciclista, 
e sim em maior âmbito contemplando o urbanismo da cida-
de como um todo, seja da construção e/ou requalificação de 
infraestruturas para atender todos os agentes do sistema: 
pedestres, ciclistas, motoristas etc.
A infraestrutura para os ciclistas engloba iluminação, segu-
rança, sinalização vertical e horizontal, além de ações prove-
nientes do poder público que garantam o cumprimento das 

leis de trânsito não só por ciclistas, mas também por motoris-
tas e pedestres, pessoas que consomem o espaço.
A inserção da ciclomobilidade em espaços planejados com 
elevado nível de serviço e vias distribuídas por grandes áreas 
permitem o deslocamento de pessoas com minimização da 
poluição, possibilidade de evitar engarrafamentos e prestígio 
à locomoção daqueles com dificuldades financeiras para cus-
tear os transportes coletivos. Consequentemente, em médio 
prazo, observa-se que o aumento do uso da bicicleta e o co-
mércio existente nos trajetos tendem a se tornar espaços 
para consumo.
Na cidade de Niterói, o processo de requalificação do espa-
ço urbano que contempla a ciclomobilidade com inserção de 
infraestruturas visando aumentar o nível de serviço dos des-
locamentos tem fomentando que mais pessoas aderem ao 
sistema e uma nova forma de consumo do espaço por meio 
do cicloturismo urbano onde residentes praticam o lazer, 
além dos deslocamentos para afazeres diários, e visitantes 
são atraídos pela possibilidade de pedalar entre os atrativos 
turísticos da cidade.
A interface entre a ciclomobilidade e o cicloturismo na cidade 
de Niterói (RJ), permite compreender o consumo do espaço 
urbano por meio de um veículo não motorizado, sustentável 
e que traz benefícios não só para quem utiliza como para a 
cidade como um todo e municípios vizinhos.
tor de um comércio consolidado na região.
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Resumo

As intervenções urbanas ocorridas na cidade do Rio de Ja-
neiro desde a sua escolha para sediar os Jogos Olímpicos 
de 2016 propiciaram novos locais de convivência na região 
portuária reestruturada. Presente no tecido urbano da cida-
de desde sua formação até a contemporaneidade, a região 
representava um grande polo industrial e de comércio não só 
para a cidade, como também para o país. Processo comum 
em todo o mundo, as novas demandas industriais, no entan-
to, tornaram as estruturas portuárias obsoletas e deteriora-
das. A partir dos processos de renovação das frentes maríti-
mas, as zonas portuárias das metrópoles se transformaram 
em espaços estratégicos pautados no desenvolvimento 
econômico e na atratividade turística a fim de consolidar as 
cidades renovadas como integrantes da dinâmica econômica 
e turística global. A requalificação da região portuária do Rio 
de Janeiro acrescentou novos investimentos, usos, olhares e 
relações entre os habitantes, os turistas, os órgãos públicos e 
o espaço urbano. Impulsionadas pela renovação da imagem 
da região, que se utilizou da instalação de novo mobiliário 
urbano, arte pública e equipamentos culturais, as novas di-
nâmicas comerciais se traduziram no espaço sob as dimen-
sões formal, de evento, de apoio autorizado e de apoio não 
autorizado. As diferenças entre estas dimensões do comér-

cio local da região são percebidas por suas instalações, des-
de a utilização de edificações anteriormente existentes até 
a utilização de estruturas efêmeras. O objetivo deste pôster 
é caracterizar as alterações e ressignificações do comércio 
local da região portuária ocorridas após a Operação Urbana 
Consorciada Porto Maravilha. O aumento do fluxo de pessa-
os nesta area estimulou ações como: instalações comerciais 
existentes nos principais eixos do entorno; lojas dos museus 
na Praça Mauá; feiras nos armazéns portuários; quiosques, 
food trucks e feiras na Praça Mauá e no Boulevard Olímpico; 
assim como, camelôs em toda a região. A pesquisa contou 
com revisão de literatura dos conceitos e teorias que envol-
vem tais processos de renovação e a análise de reportagens 
onde foi possível compreender a movimentação gerada es-
pecificamente no caso da zona portuária do Rio de Janeiro. 
A requalificação do espaço, a implantação de equipamentos 
culturais, a alteração na legislação urbanística e a chamada 
turistificação do espaço urbano, juntas, têm a capacidade 
de manter e renovar a vitalidade do espaço público, fazendo 
com que sejam impulsionadas as atividades comerciais lo-
cais, programadas ou não. Assim, este trabalho se apresenta 
como uma reflexão acerca do papel do comércio local para 
as regiões das metrópoles contemporâneas que estão ou es-
tiveram sob o processo de espetacularização de seus espa-
ços públicos. O comércio local mostra-se, desta forma, como 
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um importante instrumento de conexão no espaço, criando 
ligações entre o local de experimentação e o público.

Palavras-chave: Comércio. Espaço público. Cidade-merca-
doria. Porto Maravilha—RJ.
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Resumo

Capital federal por 198 anos, a cidade do Rio de Janeiro en-
frentou sucessivas transformações ao longo dos séculos, 
principalmente na região central. Antes um local de usos di-
versificados, a região especializou-se como centro financeiro 
e, em algumas áreas, nas atividades de lazer, muito por conta 
da transferência da Capital Federal para Brasília. 
A importância cultural da região foi reconhecida com a cria-
ção da Zona Especial do Corredor Cultural em 1979, que 
abrange uma vasta área comercial com alto potencial de ati-
vidades diurnas, porém que carece do real interesse de uma 
política de reabilitação e adequação de usos que possibilitem 
sua ocupação no período noturno e nos fins de semana.
Nesse contexto, propõe-se uma reflexão sobre o caso em-
blemático da Rua da Carioca, que expõe uma síntese da 
evolução do processo urbano da região e revela a fragilidade 
e a limitação dos instrumentos de proteção ao patrimônio 
urbano, em particular à salvaguarda de usos e atividades. A 
rua coleciona normativas de proteção: inserida no Corredor 
Cultural, conjunto urbano tombado, lojas incluídas no Livro de 
Registro das Atividades Econômicas Tradicionais e Notáveis2, 
“Sítio Cultural da Rua da Carioca”3. Referência histórica do an-
tigo comércio tradicional na cidade, a rua mostrou-se resi-
liente à várias intervenções urbanísticas no século XX, desde 
a Reforma Passos, o desmonte do Morro de Santo Antônio e 
a implantação do projeto da Avenida Norte-Sul, que arrasaria 
parte de seu casario centenário. Apesar dessa trajetória sinu-
osa, foi apenas no Rio contemporâneo que a rua enfrenta, de 

fato, um expressivo colapso, independentemente de qualquer 
intervenção urbanística. 
Atualmente, a Carioca encontra-se com quase metade de 
seus imóveis fechados após uma operação imobiliária invia-
bilizar a continuidade de parte de seu comércio centenário. 
No feito, em 2012, foram comprados mais de 40 imóveis do 
Centro – 18 no logradouro em questão -, ocasionando o au-
mento expressivo de seus aluguéis e forçando alguns estabe-
lecimentos aclamados da rua, como “A Mala Ingleza”, funda-
do em 1900, a passar o ponto e buscar outro. O reajuste, em 
alguns casos, chegou a mais de 100%, como ocorreu com a 
tradicional loja de instrumentos musicais fundada em 1887, 
“A Guitarra de Prata”, que fechou as portas e passou a fazer 
suas vendas apenas pela internet. 
Apesar da articulação dos comerciantes e frequentadores da-
quela que é conhecida como “a mais carioca das ruas”, o ce-
nário, em 2018, é crítico: dos pouco mais de seus 50 imóveis, 
25 estão fechados. Dos que seguem abertos, alguns ainda 
lutam na Justiça tentando evitar o despejo. Como observa-
do, a salvaguarda não assegurou a resiliência de diversos 
negócios tradicionais e o contexto de ascensão da economia 
criativa não foi suficiente para vencer a ganância imobiliária. 
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UFF, e sua orientadora no PPGAU/ Escola de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade Federal Fluminense. Agradecemos à arquiteta 
e historiadora Juliana Oakim, do IRPH – Instituto Rio Patrimônio da 
Humanidade, por disponibilizar dados.
2 Regido pelo Decreto Nº 37271 de 12 / 06/ 2013, lançado para sal-
var a situação da Rua da Carioca e de outros casos significativos 
para a memória da cidade.
3 O decreto municipal 37.273/ 2013, tem como justificativa a rua ser 
uma síntese da identidade carioca e de seu modo de vida e comple-
menta o registro das atividades notáveis.
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Resumo

O presente trabalho trata da correlação entre tecnologias da 
informação e comunicação (TICs), mídias sociais e turismo. 
O objetivo é analisar, especificamente, o  compartilhamento 
de viagens por meio de vlogs, vídeos em formato de diário 
pessoal publicados na plataforma multimídia YouTube. Dian-
te do crescente consumo desse conteúdo entre os viajantes, 
o objetivo principal é compreender como os vlogs de viagem 
estão redefinindo a forma de organização da atividade turísti-
ca na contemporaneidade, e, por conseguinte, a promoção de 
produtos e serviços do trade turístico. Para tanto, avaliou-se 
seis canais de vlogueiros brasileiros e/ou falantes da língua 
portuguesa, considerando suas particularidades na produção 
de vídeo e na interação com seguidores. A pesquisa se apre-
senta de caráter explicativo, fundamentando-se em dados 
quantitativos e qualitativos. Os resultados obtidos apontaram 
que, além de serem um importante meio de comunicação e 
entretenimento entre os viajantes, os vlogs de viagem estão 
emergindo como ferramenta de divulgação de produtos turís-
ticos. O uso das plataformas digitais de comunicação e das 
redes sociais estão transformando o processo de levanta-
mento e divulgação de informações pelos turistas e entre os 
turistas. Os vlogs têm possibilitado aos turistas maior oferta 
e compartilhamento de experiências e das destinações. Com 
este estudo, pretende-se contribuir com o fomento de refle-
xões acerca da popularização dos registros de viagem na 
internet e suas implicações  para o turismo.

Palavras-chave: Redes Sociais. YouTube. Vlogs.

1 Este conteúdo é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação defendido em 2017 junto ao curso de Bacharelado em 
Turismo da UFSCar—Sorocaba.





ANOTAÇÕES



96

VI CINCCI



Anotações

97



98

VI CINCCI



Anotações

99



100

VI CINCCI



Anotações

101



102

VI CINCCI



Anotações

103



104

VI CINCCI



Anotações

105



106

VI CINCCI



Anotações

107



108

VI CINCCI



Anotações

109



110

VI CINCCI



Anotações

111



112

VI CINCCI



Anotações

113



114

VI CINCCI



Anotações

115



116

VI CINCCI



Anotações

117



118

VI CINCCI



Anotações

119



120

VI CINCCI



FICHA DE AVALIAÇÃO

Indique abaixo suas impressões sobre o VI CINCCI, destaque e entregue na recepção.
Sua opinião tem sido fundamental para o aprimoramento dos eventos! 

Indique um número de 1 a 4 sendo o número 1 a pior avaliação e o número 4 a melhor (se desejar, comente): 

(1) Insatisfatório; (2) Regular; (3) Bom; (4) Muito Bom

1.Qual a sua avaliação para o conteúdo da Conferência Internacional  e respectivo  Palestrante?

2. Qual a sua avaliação para o conteúdo  das mesas redondas e dos  palestrantes  envolvidos?
 

3. Como você avalia o nível dos trabalhos apresentados?

4. Qual a sua avaliação sobre outras  atividades desenvolvidas durante o evento

Atividades    1  2  3  4
Exposição de pôster    
Concurso Fotográfico    
Conversa com os autores    
Leilão de livros     
Visita técnica    
Coffee break    
Recepção/informação    

5. Qual a sua avaliação sobre  a organização do evento?

6. Deixe aqui suas observações e sugestões para o aprimoramento dos próximos  CINCCIs





IV Concurso Fotográfico “O lugar do Mercado e a imagem da troca”
Cédula de Votação

Indique abaixo o número das três imagens que, na sua opinião, considera as melhores:

1o lugar  ______________________________________________________

2olugar  ______________________________________________________

3o lugar  ______________________________________________________

Obs: destaque e deposite na urna



VI COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE COMÉRCIO E 

CIDADE

CADERNO DE RESUMOS

V
I C

IN
C

C
I




