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AOS PARTICIPANTES
Participantes do VII CINCCI, sejam bem-vindos à Fortaleza!
O VII CinCCi – Colóquio Internacional sobre Comércio e
Cidade foi realizado virtualmente no período de 03 a 07
de novembro de 2020, com base no Departamento de
Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade
Federal do Ceará (UFC). O formato virtual do evento se
deu face às dificuldades resultantes da Pandemia do
COVID-19 e constituiu um desafio para toda a Comissão
Organizadora e participantes. A manutenção do evento se
justificou ainda em função da importância da relação
entre comércio, serviços, turismo e cidade, que se impôs
como uma questão relevante no cotidiano e nas
dinâmicas urbanas e regionais no contexto do isolamento
social.
O propósito do VII CinCCi é reunir pesquisadoras e
pesquisadores, profissionais e estudantes para discutir as
atividades terciárias (comércio, serviços e turismo) e sua
relação com o território, a imagem da cidade e a paisagem
urbana, bem como sobre seu papel na dinâmica urbana e
regional, na produção arquitetônica e no design, desde
um ponto de vista transdisciplinar.
Os eventos do CINCCI têm sido realizados desde 2005, a
cada dois anos, estando hoje na sua sétima edição.
Nascido no âmbito da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP, junto ao Laboratório de Comércio e
Cidade – LabCom, apresenta-se como o único evento
nacional a tratar da relação comércio, serviços e a cidade
junto a essa área do conhecimento. A relevância dos
estudos sobre as atividades de comércio, serviços e cidade
se manifesta, fundamentalmente, pela função de
abastecimento, distribuição e consumo de bens e serviços
que exercem, pela vitalidade urbana que promovem e
pelo fortalecimento das relações humanas ao propiciar e
potencializar os encontros, tão desejados e valorizados no
momento atual.
O evento é uma das ações do LabCom-FAUUSP
(Laboratório de Comércio e Cidade da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo,
que acolhe estudos de pesquisadores de diversas
instituições de ensino do Brasil, sob a liderança da Profa.
Heliana Comin Vargas. Essa edição do evento é uma
promoção do Laboratório de Crítica em Arquitetura,
Urbanismo e Urbanização (LoCAU) sob a coordenação do
Prof. Ricardo Paiva, com parcerias com a USP, UFRGS,
UFU, UFJF, UFPE, UEL e UPM.
Nessa edição, o tema do evento é A CIDADE DO
CONSUMO E O CONSUMO DA CIDADE: perspectivas e
desafios no século XXI.

As práticas de consumo, tangíveis e intangíveis, têm
adquirido significativa primazia no atual estágio do
capitalismo, desencadeando diversas transformações
socioespaciais, sendo a cidade, por excelência, lugar
privilegiado de suporte material do consumo. Os próprios
fragmentos da cidade e da sua imagem se transformaram
em mercadorias altamente valorizadas, potencializadas
pelos avanços no campo das tecnologias digitais e nas
inovações verificadas no comércio e serviços. Assim, a
relação dialética entre o consumo e a cidade adquire
novos contornos no Século XXI, impondo múltiplas
perspectivas e desafios empíricos, teóricos e
interpretativos para antigas e novas questões no campo
da Gestão e do Planejamento Urbano e Regional, da
Arquitetura e Urbanismo, do Design e áreas afins.
Os objetivos específicos do ponto de vista de produção e
divulgação do conhecimento se articulam aos eixos
temáticos a seguir:
1. ASPECTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ARTÍSTICOS DO
CONSUMO: história, comércio e cidade; lazer,
entretenimento, ócio, tempo livre; ética e cidadania,
cultura e consumo, troca, cultura material; consumidor,
consumo e consumismo; arte urbana; consumo de arte.
2. A CIDADE E OS ESPAÇOS DE CONSUMO: Políticas
urbanas, gestão e planejamento; urbanismo comercial;
políticas de requalificação, resiliência urbana, mercado
imobiliário; redes e fluxos, dinâmicas urbanas; cidades 24
horas, centros e centralidades, análise espacial do
terciário, modelos
urbanos e configuracionais,
geomarketing, teorias locacionais, comércio e serviços
informais (ambulantes); interseção entre o terciário e
outras dinâmicas socioespaciais.
3.
A
ARQUITETURA
E
OS
ESPAÇOS
DE
CONSUMO: espaços varejistas e inserção urbana;
tipologias arquitetônicas de comércio e serviços:
mercados públicos, lojas de departamento, galerias
comerciais; franquias; shopping centers, outlets, flagship
stores;
business
centers,
conjuntos
multiusos/multifuncionais, centros de recreação e lazer;
museus; centros de exposição e eventos; hotelaria, entre
outros.
4. CIDADE, ARQUITETURA E DESIGN COMO SIGNOS DO
CONSUMO: vitrinas, visual merchandising; páginas na
web; publicidade e marketing; paisagem urbana e mídia
exterior; comunicação urbana, branding, show room;
citymarketing; arquitetura promocional em feiras e
exposições de negócios; pop-up stores.
5. TURISMO, PRODUÇÃO E CONSUMO DO LUGAR:
turismo e urbanização; turismo e mercado imobiliário;
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consumo dos lugares; turismo e centros urbanos; turismo
e requalificação urbana; turismo e patrimônio; turismo
urbano; megaeventos; eventos e espaço público;
segmentação do turismo (compras, negócios, cultural,
etc.); turismo e arquitetura; arquitetura temática;
atrações, serviços e infraestrutura turística; hotelaria e
hospedagem; hospitalidade urbana, turismo e lazer;
turismo de experiências.
6. TERRITORIALIDADES DO CONSUMO NA ERA DIGITAL:
negócios varejistas, abastecimento alimentar; centros de
distribuição e armazenagem; centros de gestão;
transporte de cargas e modais de distribuição; logística
portuária; novas hierarquias urbanas e novas
centralidades; mobilidade e transporte; distribuição de
mercadorias, e-commerce, serviços on-line, serviços por
aplicativos e mídias sociais; automação e tecnologia;
cidades inteligentes e cidades criativas.
Devido aos impactos gerais e específicos provocados pela
pandemia nas práticas sociais de consumo, a Comissão
Organizadora incluiu mais um novo eixo temático – 7.
CONSUMO E CIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA - a fim
de acolher trabalhos que tenham se dedicado a registrar e
discutir os primeiros impactos desencadeados pelo
isolamento social na relação entre diversas atividades de
consumo e a vitalidade urbana.
Foram selecionados 52 Artigos, de 110 autores
provenientes de 04 países, de 15 Estados brasileiros e de
43 Universidades. O perfil dos autores de trabalhos
completos do VII CINCCI é composto por 44 doutores, 6
doutorandos, 14 mestres, 20 mestrandos, 10 graduados e
9 graduandos. Ademais, foram selecionados 8 Pôsteres,
de 18 Autores, originários de 8 Universidades
provenientes de 6 estados.
Para além da apresentação das pesquisas e trabalhos
desenvolvidos, o VII CINCCI, buscando ampliar o diálogo
com especialistas e instituições, realizou as seguintes
atividades:
A sessão de Conferências teve como tema ARQUITETURA
E CONSUMO: DO OBRIGATÓRIO AO HEDÔNICO e contou
com a contribuição das arquitetas Katia Bello e Juliana
Neves;

A Mesa Temática discutiu o DESENVOLVIMENTO LOCAL E
AS CIDADES CRIATIVAS e teve a participação da Profa. Dra.
Cláudia Leitão (UECE, IPLANFOR); o Prof. Dr. Glauber
Glauber Santos (EACH-USP) e o Arquiteto Mestre Joaquim
Cartaxo (SEBRAE-CE);
A Sessão de Pôsteres foi uma modalidade direcionada aos
estudantes de graduação, visando valorizar a sua
produção e estimular a formação de novos pesquisadores
e pesquisadoras na área objeto do Colóquio. Foram
aceitos trabalhos desenvolvidos como Iniciação Científica,
trabalho de disciplinas ou Trabalho de Conclusão de Curso
de Graduação;
O V Concurso de ensaios fotográficos com a temática: O
LUGAR DO MERCADO E A IMAGEM DA TROCA visa
incentivar um olhar reflexivo sobre as práticas da troca,
comércio e consumo, através de imagens fotográficas. A
exposição ocorreu de modo virtual e foram submetidas 42
fotografias;
A Sessão. Conversa com os autores permitiu a divulgação
e lançamento de seis livros sobre a temática do evento;
além da Premiação Melhores Trabalhos científicos;
Visita Técnica foi realizada de forma virtual por meio da
disponibilização de vídeos curtos narrados de lugares de
consumo e trilhas urbanas em Fortaleza.
Por fim, deixamos aqui nossos agradecimentos a todos
que, direta ou indiretamente, colaboraram para a
realização deste evento, onde destacamos: o LabComFAUUSP; o Departamento de Arquitetura e Urbanismo e
Design da UFC; o apoio do Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC; os
membros da Comissão Organizadora e suas respectivas
instituições; o apoio logístico da FASTEF; o apoio
financeiro do SEBRAE-CE; o apoio institucional da ANPUR,
os membros do comitê científico; os palestrantes
convidados, e os participantes que nos prestigiam.
Com votos de um evento promissor, que nos desafia a
trocar ideias, informações, conhecimento e afetividades
virtuais, desejamos a todas e todos as boas-vindas!
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TO THE PARTICIPANTS
VII CINCCI participants, welcome to Fortaleza!
VII CinCci - International Colloquium on Commerce and
the City was remotely held, from November 3 to 7, 2020,
promoted by Department of Architecture and Urbanism
and Design at Federal University of Ceará (UFC). The
virtual format of the event was due to the difficulties
resulting from the COVID-19 Pandemic and was a
challenge for the Organizing Committee and also for
participants. Maintaining the event was also justified by
the importance of the relationship between commerce,
services, tourism and the city, which imposed itself as a
relevant issue in daily life and in urban and regional
dynamics in the context of social isolation.
The aim of the Colloquium is to gather researchers,
professionals and students interested in retail, services,
tourism and consumption in cities, and their relationship
with the territory, the image of the city and the urban
landscape, as well as their role in urban and regional
dynamics, in architectural production and in design, from
a transdisciplinary point of view.
CINCCI conferences have been held since 2005, every two
years, and are now in their seventh edition. Originated in
the Faculty of Architecture and Urbanism of USP
(University of São Paulo), at Laboratory of Commerce and
City - LabCom, it is the only national event dealing with
the relationship between trade, services and the city, in
this area of knowledge. The relevance of studies on the
activities of commerce, services and the city is manifested,
fundamentally, by the function of supply, distribution and
consumption of goods and services, promoting urban
vitality, strengthening human relations by providing and
enhancing encounters, so desired and valued at the
present moment.
The Colloquium is one of the initiatives of LabComFAUUSP (Laboratory of Commerce and City of the Faculty
of Architecture and Urbanism of the University of São
Paulo), which hosts researchers from several educational
institutions in Brazil, under the leadership of Prof. Heliana
Comin Vargas This edition of the event is a promotion of
the Laboratory of Criticism in Architecture, Urbanism and
Urbanization (LoCAU) under the coordination of Prof.
Ricardo Paiva, with partnerships with USP, UFRGS, UFU,
UFJF, UFPE, UEL and UPM.
In this edition, the theme of the event is CONSUMER CITY
AND CITY CONSUMPTION: perspectives and challenges in
the 21st century
Consumption practices, both tangible and intangible, have
acquired significant primacy in the current stage of
capitalism,
triggering
several
socio-spatial

transformations, being the city, par excellence, a
privileged place of material support for consumption. The
fragments of the city and its image have been
transformed into highly valued goods, enhanced by
advances in the field of digital technologies and
innovations in retail and services. Thus, the dialectical
relationship between consumption and the city takes on
new shapes in the 21st Century, imposing multiple
empirical, theoretical and interpretive perspectives and
challenges for old and new issues in the field of Urban and
Regional Planning and Management, Architecture and
Urbanism, Design and related areas.
The specific objectives from the point of view of
knowledge production and dissemination are linked to the
following topics:
1. SOCIAL, CULTURAL AND ARTISTIC ASPECTS OF
CONSUMPTION:
history, commerce and city; leisure, entertainment,
leisure, free time; ethics and citizenship, culture and
consumption, exchange, material culture; consumer,
consumption and consumerism; urban art; consumption
of art.
2. THE CITY AND CONSUMER SPACES: Urban policies,
management
and
planning;
retail
urbanism;
requalification policies, urban resilience, real estate
market; networks and flows, urban dynamics; 24-hour
cities, centers and centralities, spatial analysis of retail,
urban and configurational models, geomarketing,
locational theories, informal retail and services (street
vendors); intersection between the tertiary and other
socio-spatial dynamics.
3. ARCHITECTURE AND CONSUMER SPACES: retail spaces
and urban insertion; architectural typologies of retail and
services: public markets, department stores, commercial
galleries; franchises; shopping centers, outlets, flagship
stores; business centers, multipurpose / multifunctional
developments, recreation and leisure centers; museums;
exhibition and event centers; hospitality, among others.
4. CITY, ARCHITECTURE AND DESIGN AS SIGNS OF
CONSUMPTION: window shop, visual merchandising; web
pages; advertising and marketing; urban landscape and
outdoor media; urban communication, branding, show
room; citymarketing; promotional architecture at trade
fairs and exhibitions; pop-up stores.
5. TOURISM, PRODUCTION AND CONSUMPTION OF THE
PLACE: tourism and urbanization; tourism and real estate
market; consumption of places; tourism and urban
centers; tourism and urban requalification; tourism and
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heritage; urban tourism; mega events; events and public
space; tourism segmentation (shopping, business, cultural,
etc.); tourism and architecture; thematic architecture;
attractions, services and tourist infrastructure; hospitality
and accommodation; urban hospitality, tourism and
leisure; experience tourism.
6. CONSUMER TERRITORIALITIES IN THE DIGITAL AGE:
retail businesses, food supply; distribution and storage
centers; management centers; cargo transportation and
distribution modes; port logistics; new urban hierarchies
and new centralities; mobility and transportation;
merchandise distribution, e-commerce, online services,
applicative services and social media; automation and
technology; smart cities and creative cities.
Due to the general and specific impacts caused by the
Pandemic on social consumption practices, the Organizing
Committee included a new thematic topic - 7.
CONSUMPTION AND CITY IN PANDEMIC TIMES - in order
to encourage works dedicated to registering and
discussing the first impacts triggered by social isolation in
the relationship between various consumer activities and
urban vitality.
Scientific committee selected 52 articles, from 110
authors originated in 04 countries, 15 Brazilian states and
43 universities. The profile of the authors of full papers of
the VII CINCCI is made up of 44 doctors, 6 doctoral
students, 14 masters, 20 master students, 10 graduates
and 9 graduates. In addition, 8 Posters were selected,
from 18 Authors, originated in 8 Universities from 6
states.
In addition to presenting the research and papers, the VII
CINCCI, seeking to expand the dialogue with specialists
and institutions, carried out the following activities:
The Conference Session addressed the topic of
ARCHITECTURE AND CONSUMPTION: FROM THE
MANDATORY TO THE HEDONIC, with the invited speakers
architects Katia Bello and Juliana Neves;

The Thematic Table discussed LOCAL DEVELOPMENT AND
CREATIVE CITIES and was composed by Prof. Dr. Cláudia
Leitão (UECE, IPLANFOR); Prof. Dr. Glauber Glauber Santos
(EACH-USP) and Architect Msc. Joaquim Cartaxo (SEBRAECE);
The Poster Session aimed at undergraduate students,
seeking to enhance their production and encouraging new
researchers in the area of the Colloquium. Works
developed as Scientific Initiation, discipline work or
Graduation Course Conclusion Work were accepted;
The V Photo Competition had the theme: THE MARKET
PLACE AND THE EXCHANGE IMAGE and aims to encourage
a reflective look at the practices of exchange, trade and
consumption, through photographic images. The
exhibition took place virtually and 42 photographs were
submitted;
The session Talking to the Authors allowed the
dissemination and launching of six books on the theme of
the colloquium; in addition to the Best Scientific Works
Award;
Technical Visit was carried out in a virtual way by making
short videos narrated from places of consumption and
urban trails in Fortaleza available.
Finally, we would like to express our thanks to everyone
who, directly or indirectly, collaborated in the realization
of this event, highlighting: LabCom-FAUUSP; Department
of Architecture and Urbanism and Design at UFC; the
support of the Graduate Program in Architecture and
Urbanism and Design at UFC; the members of the
Organizing Committee and their respective institutions;
logistical support from FASTEF; financial support from
SEBRAE-CE; institutional support from ANPUR, members
of the scientific committee; the invited speakers, and the
participants who honor us.
Wishing a promising colloquium, that challenges us to
exchange ideas, information, knowledge and virtual
affection, we wish you all a warm welcome!

VII CINCCI | Evento online| Transmitido de Fortaleza, 03 a 07 de novembro de 2020

10

Caderno de Resumos e Programação

SUMÁRIO
PROGRAMAÇÃO GERAL............................................................................................................................... 14
LINKS DE ACESSO ÀS APRESENTAÇÕES NO YOUTUBE ............................................................................. 15
PROGRAMAÇÃO DETALHADA ..................................................................................................................... 16
ARTIGOS....................................................................................................................................................... 25
A dinâmica urbana e regional vista a partir do comércio: o caso de Araguaína - TO .................................................28
A importância dos parâmetros urbanísticos para a geração de cidades hospitaleiras ...............................................30
A influência do Capim Dourado Shopping para o dinamismo urbano-regional de Palmas (TO) ................................31
A intervenção pública no Novo Calçadão de Presidente Prudente/SP sob o contexto da massificação do
consumo ......................................................................................................................................................................32
A produção de uma cidade monofuncional ................................................................................................................33
A tematização do cotidiano no centro histórico de São Luís - MA..............................................................................34
Aplicação de teorias locacionais e políticas públicas para o varejo: Contorno Sul de Várzea Grande .......................35
Arquitetura bancária: a presença nas cidades e a conversão de seus espaços frente à virtualização dos serviços...36
As dark kitchens e a transformação do delivery; do funcionamento à transfiguração do mercado ..........................37
As dinâmicas dos serviços turísticos em Morro Branco, Ceará ...................................................................................38
As manifestações artísticas e culturais em espaços públicos: o caso da Fenamilho e do Festival Marreco em Patos
de Minas ......................................................................................................................................................................39
Atividade Turística e Desenvolvimento Endógeno: os casos dos municípios de Gramado e Nova Petrópolis no RS .40
Avaliação da integridade da paisagem urbana histórica da Avenida Higienópolis (Londrina, PR): alcances e limites
metodológicos .............................................................................................................................................................41
Bem-vindo ao mundo das marcas: da magia e liminaridade dos lugares de compras na cidade contemporânea ....42
Capitalismo de plataforma e o consumo líquido da moradia .....................................................................................43
Centros comerciais na omniera: um olhar arquitetônico e urbanístico .....................................................................44
Cidades em crise e uma nova agenda pós-pandemia: o caso do Rio de Janeiro ........................................................45
Cluster ou APL? O aglomerado produtivo de Cianorte – PR .......................................................................................46
Design e artesanato: sustentabilidade na sociedade de consumo .............................................................................47
Dinâmica do Mercado Imobiliário no eixo da Rodovia Emanuel Pinheiro em Cuiabá-MT .........................................48
Dinâmica do perfil populacional no entorno de shopping centers .............................................................................49
Dinâmica e organização do espaço urbano na RMVPLN: uma leitura a partir do setor terciário ...............................50
VII CINCCI | Evento online| Transmitido de Fortaleza, 03 a 07 de novembro de 2020

11

Caderno de Resumos e Programação

Dinâmica socioespacial da feira livre de São Bento na cidade de Cascavel/CE ..........................................................51
Dinâmicas socioespaciais em espaços terciários privilegiados no bairro Praia do Canto, Vitória, E.S. (Brasil) ..........52
Espaços comerciais em Palmas (TO): o caso da galeria Wilson Vaz ............................................................................53
Espaços culturais para valorização da identidade local ..............................................................................................54
Espaços terciários em grandes projetos urbanos internacionais: consumo e desenho urbano .................................55
Imaginário urbano e consumo na cidade contemporânea .........................................................................................56
Legado dos megaeventos nos transportes na dimensão institucional: o BRT como transporte de massa ................57
Madureira: trajetória identitária como lugar do consumo .........................................................................................58
No meio do caminho tinha um shopping: Configuração espacial e usos do espaço público no entorno de três
shopping centers em Natal/RN ...................................................................................................................................59
O ambiente e a arquitetura comercial: uma análise sob o ponto de vista da emoção e do visual merchandising ....60
O centro urbano como núcleo histórico-mercantil .....................................................................................................61
O comércio de alimentos em Juiz de Fora, Minas Gerais: das feiras livres aos hipermercados .................................62
O desenvolvimento do setor hoteleiro como indicador de expansão urbana: o caso de Lages/SC ...........................63
O papel do comerciante na história: de difusor de informação a controlador do bigdata.........................................64
O Porto do Mucuripe na encruzilhada das políticas públicas de turismo, projetos urbanos e ZEIS: processos e
conflitos socioespaciais ...............................................................................................................................................65
O setor comercial em Fortaleza: uma análise sob o olhar do licenciamento e da gestão da informação ..................66
O trabalho na era digital e o impacto na dinâmica urbana .........................................................................................67
Os impactos dos shopping centers no vetor Sudoeste de São Paulo ..........................................................................68
Os subcentros como novas centralidades em Maceió-Alagoas ..................................................................................69
Perspectivas sobre o Turismo na Cidade Contemporânea: o caso de Barra Grande – PI ...........................................70
Polos Varejistas não Especializados de Rua. O Mapeamento para São Paulo ............................................................71
Projeto e publicidade da habitação paulistana: estudo de caso do “You, Central Park” ............................................72
Reequilíbrios na cadeia de suprimento .......................................................................................................................73
Reflexões sobre a arquitetura contemporânea das agências bancárias brasileiras ...................................................74
Turismo e urbanização no litoral oeste da Região Metropolitana de Fortaleza .........................................................75
Universidades públicas e a produção do espaço urbano em cidades de pequeno porte...........................................76
O varejo digital do Magazine Luiza ..............................................................................................................................77
ZEIS 161 – Pilar: história urbana comercial e suas transformações ............................................................................78
VII CINCCI | Evento online| Transmitido de Fortaleza, 03 a 07 de novembro de 2020

12

Caderno de Resumos e Programação

PÔSTERES .................................................................................................................................................... 79
Cartografias Ambulantes: investigação da transformação na paisagem urbana através da apropriação efêmera ...80
Centro Histórico de São Paulo: A potência do comércio aliada a um Plano de Proteção e Ordenamento da
Paisagem......................................................................................................................................................................81
Centros, Subcentros e Mobilidade Urbana: O caso da cidade de São Gonçalo ..........................................................82
Conhecendo os polos varejistas de rua: espaço público e urbanidade, um olhar sobre Ribeirão Preto ....................83
Discutindo a localização do comércio varejista em áreas metropolitanas: um estudo na RMPA ..............................84
Gramado e Canela – RS: estudo das relações e identidade de espaços abertos em suas áreas turísticas centrais ...85
Os eventos gastronômicos na cidade de Juiz de Fora: socialização e impactos urbanísticos .....................................86
Transformações da tipologia residencial como reflexo das dinâmicas urbanas .........................................................87
Turismo litorâneo e urbanização turística: dinâmicas recentes no eixo oeste metropolitano de Fortaleza ..............88
ÍNDICE ONOMÁSTICO .................................................................................................................................. 89

VII CINCCI | Evento online| Transmitido de Fortaleza, 03 a 07 de novembro de 2020

13

Caderno de Resumos e Programação

PROGRAMAÇÃO GERAL

13:45
14:15

14:15
16:15

Terça 03/11

Quarta 04/11

Quinta 05/11

Sexta 06/11

SESSAÕ DE ABERTURA

SESSÃO DE PÔSTERES 1

SESSÃO DE PÔSTERES 2

SESSÃO DE PÔSTERES 3

SESSÃO 1

SESSÃO 3

SESSÃO 5

SESSÃO 8

EXPRESSÃO CULTURAL DO
COMÉRCIO: IDENTIDADE,
HISTÓRIA E PATRIMÔNIO.

TERCIÁRIO E POLÍTICAS
URBANAS: COMÉRCIO,
TURISMO E CIDADE.

SOCIEDADE DE CONSUMO E
SUAS ESTRATÉGIAS
(I)LIMITADAS.

SETOR TERCIÁRIO E DINÂMICA
URBANA.

Coordenadora: Cristina Araujo

Coordenador: Ricardo Paiva

Coordenadora: Heliana Vargas

Abertura Concurso Fotográfico

Coordenadora: Larissa Campagner
16:15
16:30

16:30
18:30

INTERVALO – EXPOSIÇÃO VIRTUAL – CONCURSO FOTOGRÁFICO
SESSÃO 2

SESSÃO 4

SESSÃO 6

SESSÃO 9

TERCIÁRIO E PAISAGEM
URBANA: TRANSFORMAÇÕES E
PERMANÊNCIAS.

TURISMO, CONSUMO E
PRODUÇÃO DO ESPAÇO.

COMÉRCIO E SERVIÇOS: DO
PROJETO MODERNO AO
CONTEMPORÂNEO.

DINÂMICA IMOBILIÁRIA: O
PODER DOS SHOPPING
CENTERS.

Coordenadora: Eloísa Rodrigues

Coordenador: Fernando Garrefa

Coordenadora: Valéria Ferraz
Coordenadora: Clarice
Maraschin
18:30
19:00

INTERVALO – EXPOSIÇÃO VIRTUAL – CONCURSO FOTOGRÁFICO
CONFERÊNCIA

MESA TEMÁTICA

SESSÃO 7

TEMA: ARQUITETURA E
CONSUMO: DO OBRIGATÓRIO
AO HEDÔNICO

DESENVOLVIMENTO LOCAL E
CIDADES CRIATIVAS.

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS: O
VAREJO E AS NOVAS
TERRITORIALIDADES

SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Conversa com Autores de Livros
Coordenadora: Eloísa Rodrigues
Premiações

Mediador Ricardo Paiva
19:00
21:00

Coordenadora – Heliana Vargas
Katia Bello – Arquiteta (FAUUSP)
Diretora da Opus Design
Comunicação Estratégica de
Varejo

Coordenador: Frederico Braida

Homenagens

Debatedores:
Cláudia Leitão (UECE-IPLANFOR)
Glauber Santos (EACH-USP)
Joaquim Cartaxo (SEBRAE/CE)

Encerramento

Juliana Neves – Arquiteta
(FAUUFRJ) Arquiteta Titular Kube
Arquitetura
SÁBADO – 07/11 – 10:00 às 12:00
VISITA TÉCNICA VIRTUAL
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LINKS DE ACESSO ÀS APRESENTAÇÕES NO YOUTUBE

Dia 01 – 03|11

Sessão

Coordenador

Link YouTube

13:45 – 14:15

Sessão de Abertura

Ricardo Paiva

https://www.youtube.com/watch?v=flQPvtZKmMY

14:15 – 16:15

Sessão 1

Cristina Araujo

https://www.youtube.com/watch?v=4P4ggmDYRK4

16:30 – 18:30

Sessão 2

Clarice Maraschin

https://www.youtube.com/watch?v=qsuImjK6RiU

18:00 – 21:00

Conferência

Heliana Vargas

https://www.youtube.com/watch?v=VDGArs1G6UA

Dia 02 – 04|11

Sessão

Coordenador

Link YouTube

13:45 – 14:15

Sessão de Pôsteres 1

14:15 – 16:15

Sessão 3

Ricardo Paiva

https://www.youtube.com/watch?v=u579FXluHoU

16:30 – 18:30

Sessão 4

Valéria Ferraz

https://www.youtube.com/watch?v=XU_psVxmB78

18:00 – 21:00

Mesa Temática

Ricardo Paiva

https://www.youtube.com/watch?v=5HmfBTX4BXY

Dia 03 – 05|11

Sessão

https://www.youtube.com/watch?v=_0l154gHDWQ

Coordenador

Link YouTube

13:45 – 14:15

Sessão de Pôsteres 2

14:15 – 16:15

Sessão 5

Heliana Vargas

https://www.youtube.com/watch?v=qQnGw_bHK-8

16:30 – 18:30

Sessão 6

Eloisa Rodrigues

https://www.youtube.com/watch?v=5MIb3sbA1pM

18:00 – 21:00

Sessão 7

Frederico Braida

https://www.youtube.com/watch?v=XG_BJIu_MlQ

Dia 04 – 06|11

Sessão

https://www.youtube.com/watch?v=C4gVV7GynGQ

Coordenador

Link YouTube

13:45 – 14:15

Sessão de Pôsteres 3

https://www.youtube.com/watch?v=Jiknaficnqs

14:15 – 16:15

Sessão 8

Larissa Campagner

https://www.youtube.com/watch?v=DZ9HT_WtdXE

16:30 – 18:30

Sessão 9

Fernando Garrefa

https://www.youtube.com/watch?v=F_Lzp7F9Dww

18:00 – 21:00

Conversa autores e
Encerramento

Eloisa Rodrigues e todos

https://www.youtube.com/watch?v=w2Rf7gw7fRc
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PROGRAMAÇÃO DETALHADA
TERÇA-FEIRA – 03/11
13:45 às 14:15

Sessão de Abertura
Acolhida
Ricardo Alexandre Paiva (DAUD-PPGAU+D-UFC) - Coordenador Geral do VII CINCCI
Heliana Comin Vargas (FAU-USP) - Coordenadora do Comitê Científico do VII CINCCI
Clarissa Freitas (DAUD-PPGAU+D-UFC) - Coordenadora do PPGAU+D
Renan Cid Leite (DAUD-UFC) - Chefe do Departamento DAUD-UFC
Abertura Concurso Fotográfico

14:15 às 16:15

Sessão 1
EXPRESSÃO CULTURAL DO COMÉRCIO: IDENTIDADE, HISTÓRIA E PATRIMÔNIO.
Coordenadora - Cristina Pereira de Araujo
A Tematização do Cotidiano no Centro Histórico de São Luís - MA.
OLIVEIRA, Carlos Eduardo Campos de. Mestrando em Ciências da Cidade. Universidade de Fortaleza.
FURTADO, Lara Sucupira. Phd em Planejamento Regional. Universidade de Massachusetts.
BARROSO, Fernanda Ferreira. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Dom Bosco.
O Centro Urbano como Núcleo histórico-mercantil
BRANDÃO, Amanda Ramile Alves; Graduada; Faculdade Paraíso do Ceará (FAP-CE)
MELO NETO, Edson Muniz de; Mestre; Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
ZEIS 161 – Pilar: história urbana comercial e suas transformações
INVENÇÃO, Thayse; Mestranda; Universidade Federal da Bahia (UFBA)
As manifestações artísticas e culturais em espaços públicos: o caso da Fenamilho e do Festival Marreco em
Patos de Minas
MARTINS, Yara Paula; Mestranda; Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Espaços culturais para valorização da identidade local
RAMOS, Marcos Roberto; Mestre; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
SILVA, Diego Borges da; Mestre; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
TRISKA, Ricardo; Dr. Eng.; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Madureira: trajetória identitária como lugar do consumo
ROCHA, Josielle; Drª; Centro Universitário UNIFAMINAS (UNIFAMINAS)
COSTA, Maria de Lourdes; Drª; Universidade Federal Fluminense (PPGAU-UFF)
LOPES, Ricardo; Dr.; Universidade Federal de Juiz de Fora (FAU-UFJF)

16:30 às 18:30

Sessão 2
TERCIÁRIO E PAISAGEM URBANA: TRANSFORMAÇÕES E PERMANÊNCIAS
Coordenadora - Clarice Maraschin
Polos Varejistas não Especializados de Rua. O Mapeamento para São Paulo
CAMPAGNER, Larissa G.; Doutora; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana
Mackenzie (UPM)
PISETTA, Cecilia; Mestre; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade da Universidade de São
Paulo (USP)
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CALDANA, Valter L.; Doutor; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie (UPM)
CALLIARI, Mauro S. P.; Doutor; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP)
Os subcentros como novas centralidades em Maceió-Alagoas
MARISCO, Luciane Maranha de Oliveira; Doutorado; Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
BUARQUE, Priscila Andreza dos Santos; Discente Curso de Geografia (Bacharelado) Universidade Federal de
Alagoas (UFAL)
A adaptação comercial e a transformação da paisagem urbana histórica: análise de um processo
RODRIGUES, Eloisa R.; Doutora; Universidade Estadual de Londrina (UEL)
RODRIGUES, Beatriz M.; Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Avaliação da integridade da paisagem urbana histórica da Avenida Higienópolis (Londrina, PR): alcances e
limites metodológicos
BRANDÃO, Marília L.; Graduada; Universidade Estadual de Londrina (UEL)
RODRIGUES, Eloisa R. R.; Doutora; Universidade Estadual de Londrina (UEL)
SANTOS, Ana Claudia de S.; Mestranda; Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Dinâmica socioespacial da feira livre de São Bento na cidade de Cascavel/CE.
COSTA, Regiane; Doutoranda em Geografia; Universidade Estadual do Ceará (UECE)
O comércio de alimentos em Juiz de Fora, Minas Gerais: das feiras livres aos hipermercados
OLIVEIRA, Natália Maria Garcia de; Mestra; Centro Universitário Unifaminas
BRAIDA, Frederico; Doutor; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
COLCHETE FILHO, Antonio; Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
19:00 às 21:00

Conferência
TEMA: ARQUITETURA E CONSUMO: DO OBRIGATÓRIO AO HEDÔNICO
Coordenadora – Heliana Comin Vargas
Conferência 01
Katia Bello – Arquiteta e urbanista (FAU-USP), Diretora da Opus Design Comunicação Estratégica de Varejo.
Conferência 02
Juliana Neves – Arquiteta e urbanista (FAU-UFRJ), Mestre em Design (PUC-Rio),
Arquiteta Titular Kube Arquitetura, Professora IED Rio/PUC-Rio

VII CINCCI | Evento online| Transmitido de Fortaleza, 03 a 07 de novembro de 2020

17

Caderno de Resumos e Programação

QUARTA-FEIRA – 04/11
13:45 às 14:15

Sessão de Pôsteres 1
TURISMO E COMÉRCIO
Gramado e Canela - RS: estudo das relações e identidade de espaços abertos em suas áreas turísticas
centrais
MARCHESINI, Thaise Zattera Marchesini; Universidade de Caxias do Sul (UCS)
CÉSAR, Pedro de Alcântara Bittencourt; Universidade de Caxias do Sul (UCS)
Turismo litorâneo e urbanização turística: dinâmicas recentes no eixo oeste metropolitano de Fortaleza
BARBOSA, Stéfany Grayce Teixeira; Universidade Federal do Ceará (UFC)
MARTINS, Liziane Bezerra; Universidade Federal do Ceará (UFC)
DIÓGENES, Beatriz; Universidade Federal do Ceará (UFC)
Os eventos gastronômicos na cidade de Juiz de Fora: socialização e impactos urbanísticos.
MENDES, Caroliny; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
ANGÉLICA, Larissa; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
BRAIDA, Frederico; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

14:15 às 16:15

Sessão 3
TERCIÁRIO E POLÍTICAS URBANAS: COMÉRCIO, TURISMO E CIDADE.
Coordenador - Ricardo Alexandre Paiva
A importância dos parâmetros urbanísticos para a geração de cidades hospitaleiras
SEVERINI, Valéria Ferraz; Pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Turismo pela Escola de Artes,
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP)
PANOSSO NETTO, Alexandre; Livre-docente pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de
São Paulo (USP)
OLIVEIRA, J. Laize Soares; Mestranda em Turismo pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
Universidade de São Paulo (USP)
Atividade Turística e Desenvolvimento Endógeno: os casos dos municípios de Gramado e Nova Petrópolis
no RS
BATISTI, Vanessa de Souza; Doutora em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS); Professora na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS);
GRINGS, Andréia Daiane; Graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS);
RODRIGUES, Guilherme Tenher; Graduado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS);
Aplicação de teorias locacionais e políticas públicas para o varejo: Contorno Sul de Várzea Grande.
SOBREIRA, Cínthia Santiago; Especialista; Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
O setor comercial em Fortaleza: uma análise sob o olhar do licenciamento e da gestão da informação
MUNIZ, Águeda; Doutora; Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (SEUMA)
HISSA, Marina; Mestre; Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (SEUMA)
PINHEIRO, Melissa; Graduada; Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (SEUMA)

A intervenção pública no Novo Calçadão de Presidente Prudente/SP sob o contexto da massificação do
consumo
SCUDELLER, Bárbara Pozza; Mestranda pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo (IAUUSP); pesquisadora do Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo (LEAUC);
bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Cidades em crise e uma nova agenda pós-pandemia: o caso do Rio de Janeiro
DA ROCHA, Ana Beatriz. PhD; Departamento de Arquitetura. Escola de Arquitetura e Urbanismo. Universidade
Federal Fluminense (TAR/EAU/UFF)
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REIS FILHO, Paulo. DSc; Escola Superior de Propaganda e Marketing – Rio de Janeiro (ESPM-Rio)
16:30 às 18:30

Sessão 4
TURISMO, CONSUMO E PRODUÇÃO DO ESPAÇO.
Coordenadora - Valéria Ferraz
Turismo e urbanização no litoral oeste da Região Metropolitana de Fortaleza
DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira; Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora adjunta do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (UFC)
BARBOSA, Stéfany Grayce Teixeira; Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal do Ceará
(UFC)
MARTINS, Liziane Bezerra; Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal do Ceará (UFC)
O Porto do Mucuripe na encruzilhada das políticas públicas de turismo, projetos urbanos e ZEIS: processos
e conflitos socioespaciais.
PAIVA, Ricardo Alexandre; Doutor; Professor Associado DAUD – PPGAU+D (UFC)
FEITOZA, Rívia Nobre; Graduanda/PIBIC; DAUD (UFC)
COLLARES, Sofia de Sousa; Graduanda/PIBIC; DAUD (UFC)
Perspectivas sobre o Turismo na Cidade Contemporânea: o caso de Barra Grande – PI
MORAES, Sérgio Torres; PhD; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
MARQUES, Marina Brito de Oliveira; Mestranda; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
O desenvolvimento do setor hoteleiro como indicador de expansão urbana: o caso de Lages/SC
CALVETTI, Fernando; Arquiteto e urbanista, mestre em planejamento urbano e regional, estudante de
doutorado em Arquitetura e Urbanismo; Universidade de São Paulo (USP).
OMIZZOLO, Isabella; estudante de graduação em arquitetura e urbanismo; Universidade do Planalto
Catarinense (Uniplac).
As Dinâmicas dos Serviços Turísticos em Morro Branco, Ceará.
POMPEU, Marcos Rafael Freire; Mestrando em Geografia; Universidade Federal do Ceará (UFC)
GONÇALVES; Tiago Estevam; Doutor em Geografia; Universidade Federal do Ceará (UFC)
Pereira, Alexandre Queiroz; Doutor em Geografia; Universidade Federal do Ceará (UFC)
Legado dos megaeventos nos transportes na dimensão institucional: o BRT como transporte de massa
GUERRA, Alice Braune; Mestra em Planejamento Urbano; Universidade Federal do Paraná (UFPR)

19:00 às 21:00

Mesa Temática
DESENVOLVIMENTO LOCAL E CIDADES CRIATIVAS
Coordenador – Ricardo Alexandre Paiva
Debatedores
Claudia Leitão (UECE-IPLANFOR)
Glauber Santos (EACH-USP)
Joaquim Cartaxo (SEBRAE-CE)
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QUINTA-FEIRA – 05/11
13:45 às 14:15

Sessão de Pôsteres 2
PAISAGEM E COMÉRCIO
Conhecendo os polos varejistas de rua: espaço público e urbanidade, um olhar sobre Ribeirão Preto
OLIVEIRA, Carolina Couto Rosa Dutra de; Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
CAMPAGNER, Larissa; Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
Cartografias Ambulantes: investigação da transformação na paisagem urbana através da apropriação
efêmera
STRINGHINI, Ana Beatriz Ferreira; Universidade Federal de Goiás (UFG)
AMARAL, Camilo Vladimir de Lima; Universidade Federal de Goiás (UFG)

14:15 às 16:15

Sessão 5
SOCIEDADE DE CONSUMO E SUAS ESTRATÉGIAS (I)LIMITADAS
Coordenadora - Heliana Comin Vargas
Imaginário urbano e consumo na cidade contemporânea
GROSSI, Virgínia Campos; Mestranda em Ambiente Construído; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
BRAIDA, Frederico; Dr.; Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído; Universidade Federal de Juiz
de Fora (UFJF); Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
ABDALLA, José Gustavo Francis; Dr.; Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído; Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Bem-vindo ao mundo das marcas: da magia e liminaridade dos lugares de compras na cidade
contemporânea
CACHINHO, Herculano; PhD; IGOT-Ulisboa (UL)
Design e artesanato: sustentabilidade na sociedade de consumo
TEIXEIRA, Amanda Zimmermann; Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CESJF)
COELHO, Juliana Lourenço; Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CESJF)
CARNEIRO, Raquel Salgado; Mestra; UniAcademia Centro Universitário
Capitalismo de plataforma e o consumo líquido da moradia
VEGRO, Maria Fernanda A.S.; Doutora em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo; Instituto de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP).
Projeto e publicidade da habitação paulistana: estudo de caso do “You, Central Park”
DE BONA, Laura; Arquiteta Urbanista, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo no Programa de PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas (POSURB-ARQ PUC Campinas)
SILVA NETO, Manoel Lemes; Arquiteto Urbanista, Professor Titular no Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas (POSURB-ARQ PUC Campinas)
A Gare de Passo Fundo/RS: de estação ferroviária a complexo gastronômico e cultural
BELO, Sandrini Birk; Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; IMED
SPAGNOLLO, Pricila; Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; IMED
KUJAWA, Henrique; Doutor, docente do Mestrado em Arquitetura e Urbanismo; IMED

16:30 às 18:30

Sessão 6
COMÉRCIO E SERVIÇOS: DO PROJETO MODERNO AO CONTEMPORÂNEO.
Coordenadora - Eloísa Rodrigues
A produção de uma cidade monofuncional.
SÁ, Viviane Regina Costa; Doutora; Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Espaços comerciais em Palmas (TO): o caso da galeria Wilson Vaz
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BOTTURA, Roberto de Almeida; Mestre em Arquitetura e Urbanismo; Universidade de São Paulo
(USP)VARGAS, Heliana Comin. Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Universidade de São Paulo (USP)
ANDRADE, Isabela Cerqueira; Arquiteta e Urbanista; Universidade Federal do Tocantins (UFT)
Reflexões sobre a arquitetura contemporânea das agências bancárias brasileiras
NOGUEIRA, Anastácio Braga; mestre em Arquitetura, Urbanismo e Design; Universidade Federal do Ceará
(UFC)
Arquitetura bancária: a presença nas cidades e a conversão de seus espaços frente à virtualização dos
serviços
ALVES, Janércia; Mestranda; Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído (PROAC), Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF)
BRAIDA, Frederico; Doutor; Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído (PROAC), Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo (FAU), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
ABDALLA, José Gustavo Francis; Doutor; Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído (PROAC),
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
O ambiente e a arquitetura comercial: uma análise sob o ponto de vista da emoção e do visual
merchandising
OLIVEIRA, Natan Noel Soares de; Bacharel; Faculdade Santa Maria (FSM)
FIGUEIREDO, Camilla Furtado de; Mestre; Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
FIGUEIREDO, Gildivan Martins de; Bacharel; Faculdade Santa Maria (FSM)
A dimensão olfativa e o projeto de interiores comerciais: multissensorialidade no ambiente construído
ROMANOS, Paloma; Mestra; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
MENDES, Caroliny; Graduanda; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
ANGELICA, Larissa; Graduanda; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
VELLOSO, Isabela Monken; Doutora; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
BRAIDA, Frederico; Doutor; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
19:00 às 21:00

Sessão 7
TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS: O VAREJO E AS NOVAS TERRITORIALIDADES
Coordenador - Frederico Braida
O papel do comerciante na história: de difusor de informação a controlador do bigdata.
VARGAS, Heliana Comin. Profa. Titular. FAUUSP
O Varejo Digital do Magazine Luiza
PIRES, Nayara; Doutoranda; Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
CALDANA, Valter; Doutor; Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
BRAZ, Ana Flávia; Arquiteta e Urbanista; Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)
As dark kitchens e a transformação do delivery; do funcionamento à transfiguração do mercado.
GARREFA, Fernando; Dr.; Universidade Federal de Uberlândia - UFU
SILVA, Gabriel Gonçalves da; Mestrando; Universidade Federal de Uberlândia - UFU
O trabalho na era digital e o impacto na dinâmica urbana
PUGLIESE, Lívia Louzada de Toledo; Profa. Ma.; Anhanguera
VARGAS, Heliana Comin; Profa. Dra.; Universidade de São Paulo (USP)
Reequilíbrios na cadeia de suprimento
COQUILLAT MORA, Pablo; Dr. Arquiteto; Universidad Santo Tomás (USTA, Colombia)
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SEXTA-FEIRA – 06/11
13:45 às 14:15

Sessão de Pôsteres 3
DINÂMICAS URBANAS E LOCALIZAÇÃO VAREJISTA
Discutindo a localização do comércio varejista em áreas metropolitanas: um estudo na RMPA
DAMIANI , Renato; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
MARASCHIN, Clarice; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Centros, Subcentros e Mobilidade Urbana: O caso da cidade de São Gonçalo
COSTA, Lilian Silva; Universidade Estácio de Sá (UNESA)
FOLLY, João Flávio Araújo; Universidade Estácio de Sá (UNESA)
Transformações da tipologia residencial como reflexo das dinâmicas urbanas.
SOUSA, Danilo de; Centro Univers. Faculdade Metropolitana (UNIFAMETRO)
MENDES, Simone. Faculdade Metropolitana (UNIFAMETRO)

14:15 às 16:15

Sessão 8
SETOR TERCIÁRIO E DINÂMICA URBANA.
Coordenadora - Larissa Campagner
Dinâmica e organização do espaço urbano na RMVPLN: uma leitura a partir do setor terciário
FIROOZMAND, Lincoln Augusto Taddeo; Mestre; Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP)
COSTA, Sandra Maria Fonseca da; Doutora; Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP)
SOUZA, Adriane Aparecida Moreira de; Doutora; Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP)
Dinâmicas socioespaciais em espaços terciários privilegiados no bairro Praia do Canto, Vitória, E.S. (Brasil)
MARTINS, Iago Longue; Arquiteto e Urbanista; Universidade Vila Velha (UVV)
LYRA, Ana Paula Rabello; Professora Doutora; Universidade Vila Velha (UVV)
A dinâmica urbana e regional vista a partir do comércio: o caso de Araguaína - TO
SILVA, Nathália Canêdo de Lima; Mestranda em Desenvolvimento Regional e Urbano da Amazônia;
Universidade do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)
NUNES NETO, José Evilázio de Brito; Mestrando em Desenvolvimento Regional e Urbano da Amazônia;
Universidade do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)
Espaços terciários em grandes projetos urbanos internacionais: consumo e desenho urbano
LATUF DE OLIVEIRA SANCHEZ, Renata; Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Pesquisadora PC3 – Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP)
Universidades públicas e a produção do espaço urbano em cidades de pequeno porte
LERMEN, Bruna Cristina; Arquiteta e Urbanista; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
LERMEN, Sabrina Taís; Acadêmica de Jornalismo, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
ZAMPIERI, Fábio Lúcio Lopes; Dr. Em Planejamento Urbano e Regional; Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS)

16:30 às 18:30

Cluster ou apl? O aglomerado produtivo de CIANORTE – PR.
REIS, Yuri Correa dos; Doutorando; Universidade de São Paulo
MARECO, Raquel Tiemi Masuda. Doutora; FATEC – Presidente Prudente
Sessão 9
DINÂMICA IMOBILIÁRIA: O PODER DOS SHOPPING CENTERS.
Coordenador - Fernando Garrefa
No meio do caminho tinha um shopping: Configuração espacial e usos do espaço público no entorno de três
shopping centers em Natal/RN.
MAIA, Ítalo; Arquiteto e Urbanista; Mestrando; Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU-UFRN)
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TRIGUEIRO, Edja; Professora Titular; Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Programa de PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU-UFRN)
Os impactos dos shopping centers no vetor Sudoeste de São Paulo
KURIMOTO, Lucia Kazumi; mestranda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade de São Paulo (USP)
Dinâmica do Perfil Populacional no Entorno de Shopping Centers
MARASCHIN, Clarice; doutora em Planejamento Urbano e Regional; professora da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, (UFRGS) e do Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR).
AVOZANI, Waleska Andrzejewski; Mestranda do Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano e
Regional (PROPUR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Centros comerciais na omniera: um olhar arquitetônico e urbanístico
INCAGNOLI, Gabriela; Graduação em Arquitetura e Urbanismo; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-MACK) arq.incagnoli@gmail.com
CAMPAGNER, Larissa; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAUMACK)
Dinâmica do Mercado Imobiliário no eixo da Rodovia Emanuel Pinheiro em Cuiabá-MT
OLIVEIRA, Aléxia; Pós-graduanda no Mestrado em Geografia; Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
ROMANCINI, Sônia; Pós-Doutora; Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
19:00 às 21:00

Sessão de Encerramento
CONVERSA COM OS AUTORES
Coordenadora - Eloísa Rodrigues
Frederico Braida
BRAIDA, Frederico; COLCHETE FILHO, Antônio; ALBERTO, Klaus; ABDALLA, José. Arquitetura e urbanismo em
Juiz de Fora: bancos, clubes, museus e universidades, (2019).
José Gasca Zamora
GASCA ZAMORA, José. La merced: centralidad económica y cadena de suministro de alimentos, (2019).
Larissa Campagner
CAMPAGNER, Larissa; CALDANA, Valter. Propostas e Desdobramentos do Novo Plano Diretor Estratégico do
Município de São Paulo para as Atividades Varejistas de Rua, (2020).
Marina Viegas
VIEGAS, Marina. Paisagem latente em Nova Iorque: novas incursões no urbanismo, (2020).
Nayara Pires
PIRES, Nayara. Flexibilidade: Arquitetura em Movimento, (2020).
Victor Delgadillo
DELGADILLO, Victor; NIGLIO, Olimpia. Mercados de Abasto: Patrimonio Turismo Gentrification, (2020)
PREMIAÇÕES
Coordenadores – Comissão Organizadora
Premiação V Concurso de Fotografias: O LUGAR DO MERCADO E A IMAGEM DA TROCA
Premiação Artigos Científicos
Homenagens e Encerramento
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SÁBADO – 07/11
10:00 às 12:00

Visita Técnica Virtual
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A adaptação comercial e a transformação da paisagem urbana histórica: análise de um
processo
Commercial adaptation and the transformation of the historic urban landscape: analysis of a process
Adaptación comercial y transformación del paisaje urbano histórico: análisis de un proceso

RODRIGUES, Eloisa R.
Doutora; Universidade Estadual de Londrina (UEL) | eloribeiro@uel.br

RODRIGUES, Beatriz M.
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | bmaiarodrigues@gmail.com

Resumo
Com objetivo de discutir a importância da preservação da memória dos centros históricos de cidades brasileiras, o presente
trabalho verifica em que medida a adaptação sistemática de edificações residenciais unifamiliares para uso comercial,
compromete a integridade da paisagem urbana histórica. Para tal, emprega recursos metodológicos da Morfologia Urbana, e
especificamente, o processo tipológico, por meio do estudo de caso de um trecho de 41 quadras do quadrilátero histórico de
Londrina(PR). Num universo de 891 parcelas verificou-se a permanência de 248 edificações residenciais pioneiras, entre as
quais 195 (21,8%) já teriam passado por uma ou mais adaptações, e apenas 53 (5,9%) manteriam seu estado original em
termos de forma e uso, inferindo elevado grau de mutação do tecido urbano. Como contribuições discute-se a pertinência da
teoria do processo tipológico para reconhecimento de padrões morfológicos, e a necessidade de adaptação do método para
pesquisas empíricas em contextos de cidades jovens, como Londrina.
Palavras-chave: Preservação patrimonial. Comércio urbano. Morfologia Urbana. Processo Tipológico. Paisagem Urbana.

Abstract
In order to discuss the importance of preserving the memory of the historic centers of Brazilian cities, the present work verifies
to what extent the systematic adaptation of single-family residential buildings for commercial use, compromises the integrity of
the historic urban landscape. To this end, it uses methodological resources from Urban Morphology, and specifically, the
typological process, through the case study of a 41-block stretch of the historic quadrilateral of Londrina (PR). In a universe of
891 parcels, 248 pioneer residential buildings remained, among which 195 (21.8%) would have undergone one or more
adaptations, and only 53 (5.9%) would maintain their original state in terms of form and use, inferring a high degree of
mutation in the urban fabric. As contributions, the relevance of the theory of the typological process for the recognition of
morphological patterns is discussed, and the need to adapt the method for empirical research in contexts of young cities, such
as Londrina.
Keywords: Historical preservation. Urban retail. Urban Morphology. Typological Process. Urban landscape.

Resumen
Para discutir la importancia de preservar la memoria de los centros históricos de las ciudades brasileñas, el presente trabajo
verifica en qué medida la adaptación sistemática de edificios residenciales unifamiliares para uso comercial compromete la
integridad del paisaje histórico urbano. Para este fin, utiliza recursos metodológicos de la morfología urbana, y específicamente,
el proceso tipológico, a través del estudio de caso de un tramo de 41 bloques del cuadrilátero histórico de Londrina (PR). En un
universo de 891 parcelas, quedaron 248 edificios residenciales pioneros, entre los cuales 195 (21.8%) habrían sufrido una o más
adaptaciones, y solo 53 (5.9%) mantendrían su estado original en términos de forma y uso, infiriendo un alto grado de mutación
en el tejido urbano. Como contribuciones, se discute la relevancia de la teoría del proceso tipológico para el reconocimiento de
patrones morfológicos, y la necesidad de adaptar el método para la investigación empírica en contextos de ciudades jóvenes,
como Londrina.
Palabras clave: Preservación del patrimonio. Comercio urbano. Morfología urbana. Proceso tipológico. Paisaje Urbano.
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A dimensão olfativa e o projeto de interiores comerciais: multissensorialidade no
ambiente construído
The olfactory dimension and the design of commercial interiors: multisensory in the built environment
La dimensión olfativa y el diseño de interiores comerciales: multisensorial en el entorno construido

ROMANOS, Paloma
Mestra; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | paloma.romanos@arquitetura.ufjf.br

MENDES, Caroliny
Graduanda; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | caroliny.arquitetura@outlook.com

ANGELICA, Larissa
Graduanda; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | larissa.angelica@yahoo.com.br

VELLOSO, Isabela Monken
Doutora; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | isamonken@uol.com.br

BRAIDA, Frederico
Doutor; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | frederico.braida@ufjf.edu.br

Resumo
Este artigo aborda a dimensão olfativa como componente do projeto de interiores comerciais. Embora os odores nos pontos de
venda sejam recorrentemente tratados pelo marketing, como estratégia de uma marca criar sua identidade através dos
aromas, eles também compõem uma dimensão do ambiente construído. A questão discutida é: como os odores têm sido (ou
podem ser) incorporados como um componente do projeto de interiores? O principal objetivo é evidenciar como os pontos de
venda de algumas marcas, sobretudo de varejo de moda, criam espacialidades que se conformam, também, a partir da
dimensão olfativa. Para tanto, do ponto de vista metodológico, além da pesquisa bibliográfica, foram selecionadas duas marcas
para análise: Le Lis Blanc e Osklen. O que se evidencia é que, para além da primazia da visualidade, os odores podem ser
incorporados como uma dimensão dos projetos de interiores que explorem a multissensorialidade, possibilitando a ampliação
das experiências dos consumidores.
Palavras-chave: Dimensão olfativa. Projeto de Interiores Comerciais. Multissensorialidade.

Abstract
This article addresses the olfactory dimension as a component of commercial interior design. Although odors at points of sale
are frequently treated by marketing, as a brand strategy to create its identity through aromas, they also make up a dimension
of the built environment. The question discussed is: how have odors been (or can be) incorporated as a component of interior
design? The main objective is to show how the points of sale of some brands, especially fashion retailers, create spatialities that
also conform to the olfactory dimension. Therefore, from the methodological point of view, in addition to the bibliographic
research, two brands were selected for analysis: Le Lis Blanc and Osklen. What is evident is that, in addition to the primacy of
visuality, odors can be incorporated as a dimension of interior projects that explore multi-sensoriality, enabling the expansion of
consumer experiences.
Keywords: Olfactory dimension. Commercial Interior Design. Multisensory.

Resumen
Este artículo aborda la dimensión olfativa como un componente del diseño interior comercial. Aunque los olores en los puntos
de venta son tratados frecuentemente por el marketing, como una estrategia de marca para crear su identidad a través de los
aromas, también constituyen una dimensión del entorno construido. La pregunta discutida es: ¿cómo se han incorporado (o se
pueden) incorporar los olores como un componente del diseño de interiores? El objetivo principal es mostrar cómo los puntos de
venta de algunas marcas, especialmente en el comercio minorista de moda, crean espacios que se ajustan, también, desde la
dimensión olfativa. Por lo tanto, desde el punto de vista metodológico, además de la investigación bibliográfica, se
seleccionaron dos marcas para el análisis: Le Lis Blanc y Osklen. Lo que es evidente es que, además de la primacía de la
visualidad, los olores pueden incorporarse como una dimensión de proyectos interiores que exploran la multisensorialidad,
permitiendo la expansión de las experiencias del consumidor.
Palabras clave: Dimensión olfativa. Diseño de interiores comerciales. Multisensorial.
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A dinâmica urbana e regional vista a partir do comércio: o caso de Araguaína - TO
The urban and regional dynamics seen from commerce: the case of Araguaína - TO
La dinámica urbana y regional vista desde el comercio: el caso de Araguaína - TO

SILVA, Nathália Canêdo de Lima
Mestranda em Desenvolvimento Regional e Urbano da Amazônia; Universidade do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)
|arqnathaliacanedo@gmail.com

NUNES NETO, José Evilázio de Brito
Mestrando em Desenvolvimento Regional e Urbano da Amazônia; Universidade do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) |
j_neto_nunes@hotmail.com

Resumo
Este trabalho tem como objetivo explorar as transformações referentes a centralidade da cidade de Araguaína na rede urbana
regional da Amazônia Oriental no início do Século XXI. Parte-se da premissa de que os processos de reestruturação econômicas
e produtivas nessa região possibilitaram uma modificação no papel dessa cidade, ampliando o seu poder de polo regional e a
sua articulação com as diferentes escalas locais, regionais e nacionais.
Palavras-chave: Rede Urbana. Centralidade. Comércio. Araguaína.

Abstract
This work aims to explore the transformations regarding the centrality of the city of Araguaína in the regional urban network of
the Eastern Amazon at the beginning of the 21st century. The premise is that the economic and productive restructuring
processes in this region have enabled a change in the role of this city, expanding its power as a regional pole and its articulation
with different local, regional and national scales.
Keywords: Urban Network. Centrality. Commerce. Araguaína.

Resumen
Este trabajo tiene como objetivo explorar las transformaciones con respecto a la centralidad de la ciudad de Araguaína en la
red urbana regional de la Amazonía Oriental a principios del siglo XXI. Se basa en la premisa de que los procesos de
reestructuración económica y productiva en esta región han permitido un cambio en el papel de esta ciudad, ampliando su
poder como polo regional y su articulación con diferentes escalas locales, regionales y nacionales.
Palabras clave: Red Urbana, Centralidad, Comercio. Araguaína.
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A Gare de Passo Fundo/RS: de estação ferroviária à complexo gastronômico e cultural
The Gare of Passo Fundo/RS: from the train station to the gastronomic and cultural complex
La Gare de Passo Fundo/RS: desde la estación de tren hasta el complejo gastronómico y cultural

BELO, Sandrini Birk
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; IMED | sandrinibelo@hotmail.com

SPAGNOLLO, Pricila
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; IMED | pricispa@hotmail.com

KUJAWA, Henrique
Doutor, Docente do Mestrado em Arquitetura e Urbanismo; IMED | henrique.kuwaja@imed.edu.br

Resumo
O presente estudo trata da Gare de Passo Fundo – Rio Grande do Sul - que passou de estação ferroviária à complexo
gastronômico e cultural. A questão de pesquisa tende a compreender em que medida a ferrovia, em diferentes momentos
históricos, contribuiu para estipular um padrão comercial na cidade, bem como potencializar novos investimentos para suas
áreas remanescentes. O objetivo geral consiste na visão do reuso do Complexo da Gare como forma de gerar espaço de
consumo e o consumo do próprio espaço. Reconhecer seu potencial de reuso, investigar as oportunidades geradas pela nova
configuração e evidenciar a sustentabilidade de um bem patrimonial tombado, são aspectos a serem analisados por meio de
revisão bibliográfica e documental. Logo, o resultado revela o grande potencial do complexo já que representa um espaço de
comércio e consumo, gerador de renda e empregos, que auxilia o desenvolvimento social, econômico e cultural do município.
Palavras-chave: Espaços de consumo; Gare; Passo Fundo.

Abstract
This study deals with the Gare de Passo Fundo - Rio Grande do Sul - which went from the railway station to the gastronomic and
cultural complex. The research question tends to understand the extent to which the railroad, at different historical moments,
contributed to stipulate a commercial pattern in the city, as well as to boost new investments for its remaining areas. The
general objective is the vision of reusing the Gare Complex as a way to generate consumption space and the consumption of the
space itself. Recognizing its potential for reuse, investigating the opportunities generated by the new configuration and
highlighting the sustainability of a listed heritage asset, are aspects to be analyzed through bibliographic and documentary
review. Therefore, the result reveals the great potential of the complex as it represents a space for commerce and consumption,
generating income and jobs, which helps the social, economic and cultural development of the municipality.
Keywords: Consumer spaces; Gare; Passo Fundo.

Resumen
Este estudio trata de la Gare de Passo Fundo - Rio Grande do Sul - que fue desde la estación de tren hasta el complejo
gastronómico y cultural. La pregunta de investigación tiende a comprender en qué medida el ferrocarril, en diferentes
momentos históricos, contribuyó a estipular un patrón comercial en la ciudad, así como a impulsar nuevas inversiones para las
áreas restantes. El objetivo general es la visión de reutilizar el Complejo Gare como una forma de generar espacio de consumo y
el consumo del espacio en sí. Reconocer su potencial de reutilización, investigar las oportunidades generadas por la nueva
configuración y destacar la sostenibilidad de un activo patrimonial enumerado, son aspectos a analizar a través de la revisión
bibliográfica y documental. Por lo tanto, el resultado revela el gran potencial del complejo, ya que representa un espacio para el
comercio y el consumo, generando ingresos y empleos, lo que ayuda al desarrollo social, económico y cultural del municipio.
Palabras clave: Espacios de consumo; Gare; Passo Fundo.
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A importância dos parâmetros urbanísticos para a geração de cidades hospitaleiras
The importance of urbanistic parameters for the generation of hospitable cities
La importancia de los parámetros de planificación urbana para la generación de ciudades hospitalarias

SEVERINI, Valéria Ferraz
Pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Turismo pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
(EACH-USP) | valferraz@yahoo.com

PANOSSO NETTO, Alexandre
Livre-docente pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP) | panosso@usp.br

OLIVEIRA, J. Laize Soares
Mestranda em Turismo pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP) | laizeoliveira@usp.br

Resumo
Os benefícios advindos do turismo nem sempre são percebidos igualmente pelos sujeitos envolvidos na atividade. Hóspedes e
anfitriões ocupam e disputam o mesmo território, mas não necessariamente de forma equilibrada. O Estado pode ter o papel
de conciliar esses interesses ordenando o espaço urbano para que todos se beneficiem. Políticas públicas que extrapolem as
questões econômicas e incorporem aspectos urbanísticos são fundamentais nesse processo, caso contrário a cidade passar a
ter territórios “consumidos” pela prática do turismo. É nesta direção que a hospitalidade urbana e a legislação urbanística se
aproximam. Este trabalho tem como objetivo principal explorar como certos parâmetros urbanísticos, inseridos nos Planos
Diretores, são capazes de garantir a condição de cidade hospitaleira. Utiliza-se como base os resultados parciais da pesquisa de
pós-doutorado em andamento que analisa os Planos Diretores das Estâncias Balneárias do Estado de São Paulo. Como método
utiliza-se a pesquisa documental e bibliográfica tomando como base os textos, mapas e quadros das referidas leis.
Palavras-chave: Políticas públicas. Hospitalidade Urbana. Espaço Público.

Abstract
The subjects involved in the activity do not always perceive the benefits from tourism equally. Guests and hosts occupy and
dispute the same territory, but not necessarily in a balanced way. The role of the State can be to reconcile these interests by
ordering urban space so that everyone benefits. Public policies that extrapolate statistical and economic issues and incorporate
aspects of urban planning become fundamental in this process; otherwise, the city will have territories "consumed" by the
practice of tourism. It is in this direction that urban hospitality and urban legislation come together. This work has as main
objective to explore how certain urbanistic parameters, inserted in the Master Plans, are able to guarantee the condition of a
hospitable city. The partial results of the ongoing post-doctoral research that analyzes the Master Plans of the “Estâncias
Balneárias of São Paulo” are used as a basis. Documentary and bibliographic researches are used as a method, based on the
texts, maps and tables of the referred laws.
Keywords: Public policies. Urban Hospitality. Public Space.

Resumen
Los beneficios derivados del turismo no siempre son percibidos igualmente por los sujetos involucrados en la actividad. Los
huéspedes y los anfitriones ocupan y disputan el mismo territorio, pero no necesariamente de manera equilibrada. Puede ser
función del Estado conciliar estos intereses ordenando el espacio urbano para que todos se beneficien. Las políticas públicas que
extrapolan cuestiones estadísticas y económicas e incorporan aspectos de la planificación urbana se vuelven fundamentales en
este proceso, de lo contrario la ciudad tendrá territorios "consumidos" por la práctica del turismo. Es en esta dirección que la
hospitalidad urbana y la legislación urbana se unen. Este trabajo tiene como objetivo principal explorar cómo ciertos
parámetros de planificación urbana, insertados en los Planes Maestros, pueden garantizar la condición de una ciudad
hospitalaria. Los resultados parciales de la investigación postdoctoral en curso, que analiza los Planes Maestros de las
“Estâncias Balneárias de São Paulo” se utilizan como base. Como método, se utiliza la investigación documental y bibliográfica
basada en los textos, mapas y tablas de las leyes referidas.
Palabras clave: Políticas públicas. Hospitalidad urbana. Espacio publico.
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A influência do Capim Dourado Shopping para o dinamismo urbano-regional de Palmas
(TO)
The influence of Capim Dourado Shopping for the urban-regional dynamism of Palmas (TO)
La influencia de Capim Dourado Shopping para el dinamismo urbano-regional de Palmas (TO)

SILVA, Lucas Ribeiro da
Mestrando em Geografia; Universidade Federal do Tocantins (UFT) | luucas.ribeiros@hotmail.com

LIRA, Elizeu Ribeiro
Professor do curso de Geografia; Universidade Federal do Tocantins (UFT) | liraelizeu@mail.uft.edu.br

Resumo
Este trabalho surge com o propósito de analisar a influência do Capim Dourado Shopping (CDS), para o dinamismo urbanoregional de Palmas (TO). Instalado no ano de 2010, este empreendimento vem ocasionando mudanças na organização
socioespacial desta cidade, além de intensificar o dinamismo socioeconômico da mesma. Nesse sentido, tivemos
primeiramente que construir um aporte teórico-conceitual pautado em autores que pesquisam o espaço urbano, tendo como
cerne de preocupação os shopping centers. Além disso, utilizamos a observação simples e registros fotográficos, com o
objetivo de descrever e interpretar o objeto de estudo. Somado a isso, analisamos dados divulgados pela Associação Brasileira
de Shopping Centers (ABRASCE) e pelo próprio estabelecimento comercial.
Palavras-chave: Capim Dourado Shopping. Modernização. Palmas (TO).

Abstract
This work arises with the purpose of analyzing the influence of Capim Dourado Shopping (CDS), for the urban-regional
dynamism of Palmas (TO). Installed in 2010, this development has been causing changes in the socio-spatial organization of this
city, in addition to intensifying its socioeconomic dynamism. In this sense, we first had to build a theoretical and conceptual
contribution based on authors who research the urban space, having shopping centers as the core of their concern. In addition,
we used simple observation and photographic records, in order to describe and interpret the object of study. In addition, we
analyze data released by the Brazilian Association of Shopping Centers (ABRASCE) and by the commercial establishment itself.
Keywords: Capim Dourado Shopping. Modernization. Palmas (TO).

Resumen
Este trabajo surge con el propósito de analizar la influencia de Capim Dourado Shopping (CDS), para el dinamismo urbanoregional de Palmas (TO). Instalado en 2010, este desarrollo ha estado causando cambios en la organización socio-espacial de
esta ciudad, además de intensificar su dinamismo socioeconómico. En este sentido, primero tuvimos que construir una
contribución teórica y conceptual basada en autores que investigan el espacio urbano, teniendo los centros comerciales como el
núcleo de su preocupación. Además, utilizamos la simple observación y los registros fotográficos, para describir e interpretar el
objeto de estudio. Además, analizamos los datos publicados por la Asociación Brasileña de Centros Comerciales (ABRASCE) y por
el propio establecimiento comercial.
Palabras clave: Capim Dourado Shopping. Modernización. Palmas (TO).
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A intervenção pública no Novo Calçadão de Presidente Prudente/SP sob o contexto da
massificação do consumo
Public intervention on the new Presidente Prudente/SP pedestrian mall under the context of mass consumption
La influencia de Capim Dourado Shopping para el dinamismo urbano-regional de Palmas (TO)

SCUDELLER, Bárbara Pozza
Mestranda pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAUUSP); pesquisadora do Laboratório de Estudos do
Ambiente Urbano Contemporâneo (LEAUC); bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
barbara.scudeller@usp.br

Resumo
O Calçadão de Presidente Prudente/SP recebeu em 2011 um novo projeto realizado pelo Poder Público Municipal. Geralmente
as intervenções em espaços públicos livres de áreas centrais são motivadas e justificadas pelas suas condições espaciais de
deteriorização física, em grande medida tidas como consequência da desconcentração espacial do centro frente ao processo
de expansão da área urbana da cidade. Porém, o que esse artigo pretende apresentar é que transformações socioeconômicas –
e não apenas socioespaciais – podem também serem usadas para compreender tais intervenções. As políticas públicas
brasileiras de ampliação de acesso ao crédito inseriram os segmentos populares no consumo de massa. Isso significou não
apenas uma alteração no padrão do orçamento familiar desses segmentos, mas também uma mudança em seu perfil de
consumo, que agora passaram a incluir em suas práticas socioespaciais o consumo – não apenas no, mas principalmente – do
espaço urbano, sendo essa uma nova possibilidade de se compreender a recente intervenção no Calçadão de Presidente
Prudente/SP.
Palavras-chave: Práticas de consumo. Calçadão. Presidente Prudente/SP.

Abstract
The Presidente Prudente's pedestrian mall received in 2011 a new project made by the Municipal Public Government. Usually,
the interventions in public spaces of the downtown area are motivated and justified by their conditions of physical
deterioration, largely as a consequence of the deconcentration in central spaces in face of the process of the city's urban areas
expansion. However, this article intends to show that socioeconomic - and not only socioespacial - changes can also be used to
understand those interventions. The Brazilian Public policies of amplification to credit's access inserted popular segments in
mass's consumption. That means that not only a change in the familiar budget standards of these segments, but also a change
in their consumption profile, that now started to include in their socioespacial practices the consumption of urban spaces,
becoming a new possibility to understand the recent intervention in Presidente Prudente's pedestrian mall.
Keywords: Consumption practices. Pedestrian Mall. Presidente Prudente/SP.

Resumen
O Calçadão de Presidente Prudente/SP recebeu em 2011 um novo projeto realizado pelo Poder Público Municipal. Geralmente
as intervenções em espaços públicos livres de áreas centrais são motivadas e justificadas pelas suas condições espaciais de
deteriorização física, em grande medida tidas como consequência da desconcentração espacial do centro frente ao processo de
expansão da área urbana da cidade. Porém, o que esse artigo pretende apresentar é que transformações socioeconômicas – e
não apenas socioespaciais – podem também serem usadas para compreender tais intervenções. As políticas públicas brasileiras
de ampliação de acesso ao crédito inseriram os segmentos populares no consumo de massa. Isso significou não apenas uma
alteração no padrão do orçamento familiar desses segmentos, mas também uma mudança em seu perfil de consumo, que
agora passaram a incluir em suas práticas socioespaciais o consumo – não apenas no, mas principalmente – do espaço urbano,
sendo essa uma nova possibilidade de se compreender a recente intervenção no Calçadão de Presidente Prudente/SP.
Palabras clave: Práticas de consumo. Calçadão. Presidente Prudente/SP.
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A produção de uma cidade monofuncional
The production of a monofunctional city
La producción de una ciudad monofuncional

SÁ, Viviane Regina Costa
Doutora; Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | vivianercosta@gmail.com

Resumo
Este artigo apresenta uma crítica do que foi proposto enquanto áreas comerciais por ação empreendedora pública e privada
nas concepções de empreendimentos residenciais na cidade de Maceió/AL. O objetivo deste estudo foi identificar como as
áreas comerciais e de serviços foram demarcadas, projetadas e instaladas no espaço urbano e quais eram as práticas adotadas
nos projetos de parcelamento do solo e se estas foram próprias de uma determinada época ou se ainda se repercutem na atual
forma de conceber o espaço da cidade. O estudo foi desenvolvido procurando seguir uma linha de tempo agrupando os
projetos por décadas, o que nos permitiu verificar como se consolidava o espaço urbano e o que estava posto no entorno
próximo dos empreendimentos, com o objetivo de averiguar se a existência de ocupação vizinha interferia na produção de
espaços comerciais.
Palavras-chave: Áreas comerciais. Empreendimentos residenciais. Monofuncional.

Abstract
This article presents a critique of what was proposed as commercial areas by public and private entrepreneurial action in the
conceptions of residential enterprises in the city of Maceió / AL. The objective of this study was to identify how the commercial
and service areas were demarcated, projected and installed in the urban space and what were the practices adopted in the land
parceling projects and whether they were specific to a certain time or if they still have repercussions in the current one way of
conceiving the city space. The study was developed seeking to follow a timeline grouping the projects for decades, which
allowed us to verify how the urban space was consolidated and what was placed in the surroundings close to the developments,
with the objective of verifying whether the existence of neighboring occupation interfered in the production of commercial
spaces.
Keywords: Commercial areas. Residential developments. Monofunctional.

Resumen
Este artículo presenta una crítica de lo que se propuso como áreas comerciales por la acción empresarial pública y privada en
las concepciones de empresas residenciales en la ciudad de Maceió / AL. El objetivo de este estudio fue identificar cómo se
delimitaron, proyectaron e instalaron las áreas comerciales y de servicio en el espacio urbano y cuáles fueron las prácticas
adoptadas en los proyectos de parcelación de terrenos y si fueron específicos en un momento determinado o si aún tienen
repercusiones en el actual. forma de concebir el espacio de la ciudad. El estudio se desarrolló buscando seguir una línea de
tiempo que agrupara los proyectos durante décadas, lo que nos permitió verificar cómo se consolidó el espacio urbano y qué se
colocó en los alrededores cercanos a los desarrollos, con el objetivo de verificar si la existencia de la ocupación vecina interfería
en la producción de espacios comerciales.
Palabras clave: Zonas comerciales. Desarrollos residenciales. Monofuncional.
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A tematização do cotidiano no centro histórico de São Luís - MA
Disneyfication of Everyday Life in The Historic Center of São Luís – MA
Disneyficación de la Vida Cotidiana en el Centro Histórico de São Luís – MA

OLIVEIRA, Carlos Eduardo Campos de
Mestrando em Ciências da Cidade. Universidade de Fortaleza. E-mail: carlos_zeca@hotmail.com

FURTADO, Lara Sucupira
Phd em Planejamento Regional. Universidade de Massachusetts. E-mail: larasfur@gmail.com

BARROSO, Fernanda Ferreira
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Dom Bosco. Email: ferarch.undb@gmail.com

Resumo
Discutimos aqui a contrariedade proporcionada pelas intervenções urbanas no centro histórico de São Luís e como contrastam
com o seu título de patrimônio mundial da UNESCO. A análise centra-se nos impactos que essas políticas trazem para a
população de baixa-renda do centro histórico devido a uma estratégia que direciona a preservação do patrimônio histórico
cultural para incentivo turístico e para consumidores externos. Como consequência, moradores são obrigados a vivenciarem
uma realidade cotidiana completamente diversa da sua, onde os preços e os contextos ao qual se inserem não foi o que eles
ajudaram a construir durante tantos anos.
Palavras-chave: Patrimônio. Tematização. Gentrificação. Centro histórico.

Abstract
We discuss the urban interventions in the historic center of São Luís and how they contrast with its title of UNESCO World
Heritage. The analysis focuses on how these policies impact the low-income population of the historic centerdue to a strategy
that context and budget completely different from the one to which they belong and is no longer what they helped build for so
many years.
Keywords: Heritage. Gentrification. Thematization. Historic centers.

Resumen
Discutimos aquí la contradicción causada por las intervenciones urbanas en el centro histórico de São Luís y cómo contrastan
con su título de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El análisis se centra en los impactos que estas políticas traen a la población
de bajos ingresos del centro histórico debido a una estrategia que dirige la preservación del patrimonio cultural histórico para
los incentivos turísticos y para los consumidores externos. Como consecuencia, los residentes se ven obligados a experimentar
una realidad diaria completamente diferente de la suya, donde los precios y los contextos a los que pertenecen no fueron lo que
ayudaron a construir durante tantos años.
Palabras-clave: Patrimonio. Tematización. Gentrificación. Centro histórico.
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Aplicação de teorias locacionais e políticas públicas para o varejo: Contorno Sul de
Várzea Grande
Application of locational theories and discussion of public policies for businesses: South Contour of Varzea
Grande
Aplicación de teorias de ubicación y discurso de politicas públicas para comercios: Contorno de Sur de Várzea
Grande
SOBREIRA, Cínthia Santiago
Especialista; Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) | cinthia.sobreira@antt.gov.br

Resumo
Este trabalho objetiva ilustrar a aplicação de conceitos de localização de varejo e possibilidades de políticas públicas para
melhorias de negócio no segmento rodoviário Contorno Sul em Várzea Grande, com vocação para atendimento a clientes
transportadores de cargas. O assunto pretende acrescentar elementos às discussões sobre temas urbanísticos relacionados ao
comércio varejista a partir históricos da formação da via, teorias sobre localização, caracterização dos clientes, políticas
voltadas ao atendimento desse segmento em relação a sua ocupação na cidade e impressões dos resultados da pesquisa.
Palavras-chave: Localização do comércio. Transporte rodoviário de cargas. Contorno Sul de Várzea Grande.

Abstract
This work aims to illustrate the application of retail location concepts and possibilities of public policies for business
improvements in the South Contour of Varzea Grande, with a vocation to serve cargo transport customers. The subject intends
to add elements to the discussions on urbanistic themes related to retail trade from historical formation of the road, theories
about location, characterization of customers, policies aimed at serving this segment in relation to their occupation in the city
and impressions of the research results.
Keywords: Trade location. Road freight transport. South Contour of Varzea Grande

Resumen
El objetivo deste estudio es el de demonstrar la aplicación de conceptos de ubicación del comercio al por menor y possibilidades
de políticas públicas para mejorias en los negocios del sector carretero del Contorno Sur en Várzea Grande, con vocación para el
atendimiento a clientes trasportadores de cargas. El tema tiene la intención de añadir elementos a discursos sobre temas
urbanos relacionados al comercio por menor con base en los históricos de formación de las vias carreteras, teorias sobre
ubicación, caracterización de los clientes, políticas direccionadas al atendimiento deste sector con relación a la ocupación en la
ciudad y las influencias de los de resultados de la investigación.
Palabras clave: Ubicación del comercio. Transporte carretero de cargas del Contorno Sur de Várzea Grande.
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Arquitetura bancária: a presença nas cidades e a conversão de seus espaços frente à
virtualização dos serviços
Banking architecture: presence in cities and the conversion of their spaces in view of the virtualization of
services
Arquitectura bancaria: presencia en las ciudades e la conversión de sus espacios en vista de la virtualización de
los servicios
ALVES, Janércia
Mestranda Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído (PROAC), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
janercia.alves@arquitetura.ufjf.br

BRAIDA, Frederico
Doutor; Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído (PROAC), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF) | frederico.braida@arquitetura.ufjf.br

ABDALLA, José Gustavo Francis
Doutor; Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído (PROAC), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF) | gustavo.francis@ufjf.edu.br

Resumo
Este artigo aborda a arquitetura das agências bancárias e as mudanças espaciais e de usos ocorridos frente à constante
alteração tecnológica na atividade. O objetivo principal é evidenciar a lógica subjacente aos processos de permanência dos
edifícios das agências bancárias na paisagem urbana diante da crescente virtualização dos serviços financeiros, destacando a
manutenção da imagem das instituições ao se adaptar ao mundo contemporâneo. A metodologia utilizada tem por base a
pesquisa bibliográfica e iconográfica, de caráter exploratório e qualitativo. Os resultados alcançados remetem ao levantamento
de agências bancárias de importantes instituições no mundo econômico, implantadas em localizações privilegiadas, que
possuem, na atualidade, novos usos. Ao final, constata-se que a permanência dos espaços de determinadas agências bancárias,
ainda que convertidas em novos usos, apresenta-se como uma estratégia para a manutenção da imagem e da memória dos
grandes bancos.
Palavras-chave: Arquitetura bancária. Conversão. Virtualização.

Abstract
This article discusses the architecture of bank branches and the spatial and usage changes that have occurred in the face of
constant technological change in the activity. The main objective is to show the logic underlying the processes of permanence of
bank branch buildings in the urban landscape in the face of increasing virtualization of financial services, highlighting the
maintenance of the image of the institutions by adapting to the contemporary world. The methodology used is based on
bibliographic and iconographic research, of an exploratory and qualitative nature. The results achieved refer to the survey of
bank branches of important institutions in the economic world, located in privileged locations, which currently have new uses. In
the end, it appears that the permanence of the spaces of certain bank branches, even if converted into new uses, presents itself
as a strategy for maintaining the image and memory of large banks.
Keywords: Banking architecture. Conversion. Virtualization.

Resumen
Este artículo aborda la arquitectura de las sucursales bancarias y los cambios espaciales y de uso que se han producido ante el
cambio tecnológico constante en la actividad. El objetivo principal es resaltar la lógica subyacente a los procesos de
permanencia de los edificios de sucursales bancarias en el paisaje urbano frente la creciente virtualización de los servicios
financieros, destacando el mantenimiento de la imagen de las instituciones al adaptarse al mundo contemporáneo. La
metodología utilizada se basa en la investigación bibliográfica e iconográfica, de carácter exploratorio y cualitativo. Los
resultados obtenidos se refieren a la encuesta de sucursales bancarias de instituciones importantes en el mundo económico,
ubicadas en lugares privilegiados, que actualmente tienen nuevos usos. Al final, parece que la permanencia de los espacios de
ciertas sucursales bancarias, incluso se si convierten en nuevos usos, se presenta como una estrategia para mantener la imagen
y la memoria de los grandes bancos.
Palabras clave: Arquitectura bancaria. Conversión. Virtualización.
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As dark kitchens e a transformação do delivery; do funcionamento à transfiguração do
mercado
The Dark Kitchens and the delivery transformation: from the functioning to the the Market transfiguration
As dark kitchens e a transformação do delivery; do funcionamento à transfiguração do mercado

GARREFA, Fernando
Dr.; Universidade Federal de Uberlândia – UFU | fgarrefa@ufu.br

SILVA, Gabriel Gonçalves da
Mestrando; Universidade Federal de Uberlândia - UFU | gabrielgolsi@ufu.br

Resumo
Dark kitchen é uma categoria estabelecimento alimentar voltada exclusivamente para a entrega, sem nenhum tipo de serviço
in loco. Também conhecidas como cozinha fantasma ou restaurante virtual, as dark kitchens representam uma das facetas
emergentes da chamada indústria 4.0, coerente com a disseminação e popularização de aplicativos que contribuiram para
diversas mudanças nas maneiras de se relacionar com o espaço e na consolidação das atividades essenciais diárias. Os
aplicativos de entrega têm se configurado como parte importante na mudança dos modos de oferta de serviços tradicionais
que outrora necessitavam de espaço físico público, deslocamentos e fluxos físicos. Com o aumento e popularização destes
aplicativos, bem como o acirramento da concorrência houve a possibilidade de expansão de novos empreendedores e assim
como uma proposta criada a partir da demanda, as Dark Kitchens nasceram, visando um modelo de produção que pode ser
acessada apenas via internet e aplicativos. A consolidação das Dark Kitchens, trouxe em seu bojo diversas discussões acerca do
futuro dos meios que giram em torno de todo o processo da indústria de alimentos, tais como espaço físico, entrega, qualidade
do serviço, produção e segurança alimentícia, porém, cria uma discussão acerca das relações de consumo, espaços públicos, do
trabalho e a própria relação do comercio e cidade. O presente artigo busca entender o nascimento das Dark Kitchens e os
processos que giram em torno de sua configuração, buscando entender seus avanços e retrocessos no que toca as relações
urbanas.
Palavras-chave: Aplicativos de entrega, Dark kitchens, Delivery, relações urbanas

Abstract
Dark Kitchen is known as a meal establishment exclusively for the delivery without local nor in-person service. Also known as
ghost kitchens or ghost restaurants, they represent one of the visible faces of the industry 4.0 inherent of the dissemination of
the delivery applications. That contributes to diverse changes in the ways of relating to space and in the consolidation of the
essential daily activities that have been becoming as important players in driving the changes in the way traditional services
(high dependents of physical flows) dealt with their strategies. The raising of the Dark Kitchens brings diverse discussions on the
future of the traditional meal industry in issues such as location, store design, delivering, quality of service, production mode
and food security. This paper aims to understand the raising of the Dark Kitchens the processes that deal with their
configuration, seeking to delimit pros and cons in regards to the urban relations.
Keywords: Delivery applications; Dark Kitchens; Urban relations

Resumen
Dark kitchen é uma categoria estabelecimento alimentar voltada exclusivamente para a entrega, sem nenhum tipo de serviço in
loco. Também conhecidas como cozinha fantasma ou restaurante virtual, as dark kitchens representam uma das facetas
emergentes da chamada indústria 4.0, coerente com a disseminação e popularização de aplicativos que contribuiram para
diversas mudanças nas maneiras de se relacionar com o espaço e na consolidação das atividades essenciais diárias. Os
aplicativos de entrega têm se configurado como parte importante na mudança dos modos de oferta de serviços tradicionais que
outrora necessitavam de espaço físico público, deslocamentos e fluxos físicos.
Palavras-chave: Aplicativos de entrega, Dark kitchens, Delivery, relações urbanas
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As dinâmicas dos serviços turísticos em Morro Branco, Ceará
The Dynamics of Tourist Services in Morro Branco, Ceará
La Dinámica de Los Servicios Turísticos en Morro Branco, Ceará
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Mestrando em Geografia; Universidade Federal do Ceará (UFC) | rafaelsquire@hotmail.com

GONÇALVES, Tiago Estevam
Doutor em Geografia; Universidade Federal do Ceará (UFC) | tiagoestevam@ifce.edu.br

PEREIRA, Alexandre Queiroz
Doutor em Geografia; Universidade Federal do Ceará | Aqpufc@gmail.com

Resumo
As práticas marítimas de lazer se intensificaram ocasionando grandes transformações no litoral. A vilegiatura e o turismo
impulsionaram um processo de ocupação e atração de um terciário com intuito de atender os visitantes no Ceará. A partir de
um planejamento público e ações da inciativa privada esse espaço foi dotado de infraestrutura e serviços. Morro Branco se
desponta como importante localidade turística onde se desenvolve um conjunto de serviços. Este artigo tem como objetivo
identificar as principais categorias e tipologias existentes em Morro Branco e tecer algumas estratégias desses agentes. Os
procedimentos metodológicos foram divididos em leituras bibliográficas acerca de terciário e turismo, através de uma coleta
de dados secundários em sites da Secretária Turismo do Ceará (SETUR) e do Ministério do Turismo (MTUR), pesquisa de campo
e mapeamento através do Google Maps.
Palavras-chave: Práticas Marítimas; Terciário; Serviços turísticos.

Abstract
The The maritime leisure practices intensify, causing great transformations in the coast. Vilegiatura and tourism will boost a
process of occupation and attraction of a tertiary in order to meet the vacanciers. In Ceará the coast was inserted in the
globalized tourism aiming at the development of the State. From a public planning and initiatives of the private initiative this
space was endowed with infrastructure and services. Morro Branco emerge as important tourist places where a set of services
is developed. This article is part of ongoing research aimed at understanding the relationship between a flow of vacanciers and
development of a tertiary on the east coast, but here we will make preliminary considerations about the goal. The
methodological procedures were divided into bibliographical readings about tertiary and tourism. And through a secondary
data collection on sites of Secretary Tourism of Ceará (SETUR), Ministry of Tourism (MTU), field researcher and mapping Google
Maps.
Keywords: Maritime Practices; Tertiary; Tourist services

Resumen
Las prácticas de ocio marítimo se han intensificado, causando grandes cambios en la costa. Vilegiature y turismo promovieron
un proceso de ocupación y atracción de un terciario para servir a los vacantes. En Ceará, la costa se insertó en el turismo
globalizado con el objetivo de desarrollar el Estado. Basado en la planificación pública y las acciones de la iniciativa privada,
este espacio estaba equipado con infraestructura y servicios. Morro Branco se destaca como un importante lugar turístico
donde se desarrolla un conjunto de servicios. Este artículo es parte de la investigación que busca comprender la relación entre
un flujo de visitantes que buscan ocio y el desarrollo de un terciario en la costa este, específicamente en Morro Branco. Los
procedimientos metodológicos se dividieron en lecturas bibliográficas sobre educación terciaria y turismo, a través de una
recopilación de datos secundarios en sitios de la Secretaría de Turismo de Ceará (SETUR) y del Ministerio de Turismo (MTUR),
investigación de campo y mapeo a través de Google Maps.
Palabras clave: Prácticas marítimas; Terciario; Servicios turisticos
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As manifestações artísticas e culturais em espaços públicos: o caso da Fenamilho e do
Festival Marreco em Patos de Minas
Artistic and cultural manifestations in public spaces: the case of Fenamilho and the Marreco Festival in Patos de
Minas
Manifestaciones artísticas y culturales en espacios públicos: el caso de Fenamilho y el Festival Marreco en Patos
de Minas
MARTINS, Yara Paula
Mestranda; Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | yapmartins@gmail.com

Resumo
Nesse artigo, apresento uma reflexão acerca de dois eventos que acontecem na cidade de Patos de Minas/MG: a Fenamilho e
o Festival Marreco. A partir de ideias discutidas pelas autoras Mara Porto em Campo Aberto: proposições artísticas, lugares e
deslocamentos na cidade (2015), Brígida Campbell em Arte para uma cidade sensível (2015) e Vera Pallamin em Arte, Cultura e
Cidade: aspectos estéticos-políticos contemporâneos (2015), procuro investigar como os eventos culturais e artísticos citados
assumem diferentes formas em um mesmo espaço que é, no caso, a cidade mineira de Patos de Minas/MG. Pretendo refletir
sobre as reverberações que eles tem sobre algumas questões sociopolíticas e sobre a cultura, o comércio, os espaços, o
turismo e a vivência da arte na cidade.
Palavras-chave: Eventos culturais. Consumo. Cidade.

Abstract
In this paper, I present a reflection about two events that take place in the city of Patos de Minas/MG: Fenamilho and the
Marreco Festival. From ideas discussed by the authors Mara Porto in Open Field: artistic propositions, places and displacements
in the city (2015), Brígida Campbell in Art for a sensitive city (2015) and Vera Pallamin in Art, Culture and City: aesthetic-political
aspects contemporaries (2015), I seek to investigate how the cultural and artistic events mentioned take different forms in the
same space that is, in this case, the mining city of Patos de Minas/MG. I intend to reflect on the reverberations they have on
some socio-political issues and on culture, commerce, spaces, tourism and the experience of art in the city
Keywords: Cultural events. Consumption. City.

Resumen
En este artículo, presento una reflexión sobre dos eventos que tienen lugar en la ciudad de Patos de Minas / MG: Fenamilho y
Festival Marreco. Basado en ideas discutidas por los aut ores Mara Porto en Campo Aberto: propuestas artísticas, lugares y
desplazamientos en la ciudad (2015), Brígida Campbell en Arte para una ciudad sensible (2015) y Vera Pallamin en Arte, Cultura
y Ciudad: aspectos estético-políticos contemporáneos (2015), trato de investigar cómo los eventos culturales y artísticos
mencionados toman diferentes formas en el mismo espacio que es, en este caso, el pueblo minero de Patos de Minas / MG.
Tengo la intención de reflexionar sobre las reverberaciones que tienen sobre algunos temas sociopolíticos y sobre cultura,
comercio, espacios, turismo y la experiencia del arte en la ciudad.
Palabras clave: Eventos culturales. Consumo. Ciudad.
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Atividade Turística e Desenvolvimento Endógeno: os casos dos municípios de Gramado
e Nova Petrópolis no RS
Tourism and Endogenous Development: the Cases of the Municipalities of Gramado and Nova Petrópolis in RS
Actividad turística y desarrollo endógeno: los casos de los municipios de Gramado y Nova Petrópolis en RS

BATISTI, Vanessa de Souza
Doutora em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Professora na Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (UNISINOS); vbatisti@unisinos.br

GRINGS, Andréia Daiane
Graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) | andreia_daiane_grings@hotmail.com

RODRIGUES, Guilherme Tenher
Graduado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) | guitenherr@gmail.com

Resumo
Este artigo analisa a importância socioeconômica da atividade turística no desenvolvimento endógeno de comunidades
específicas, a partir dos casos dos municípios de Gramado e Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul. A escolha dos municípios
justifica-se pelo viés turístico e pelas potencialidades existentes nas localidades em análise, além de discorrer sobre a
importância que turismo pode exercer sobre o desenvolvimento local. Este último ponto é analisado principalmente à luz do
conceito de Efeito “H” de Vázquez Barquero, do qual se destaca a organização da produção no território, capaz de demonstrar
sua implicação na realidade gramadense e nova-petropolitana, identificando seus limites e possibilidades na manutenção do
projeto de desenvolvimento local.
Palavras-chave: Desenvolvimento Endógeno. Turismo. Gramado. Nova Petrópolis.

Abstract
This article analyzes the socioeconomic importance of tourism as a part of endogenous development of specific communities of
Gramado and Nova Petrópolis in Rio Grande do Sul. The choice of these municipalities is justified by the tourist bias and the
potential existing in the localities in analysis, as well as the importance that tourism can have on local development. This last
point is analyzed mainly from the concept of Effect “H” by Vázquez Barquero, which highlights the organization of production
across the territory as a factor capable of demonstrating its implication in reality of this municipalities, identifying their limits
and possibilities in maintaining the local development project.
Keywords: Endogenous Development. Tourism. Gramado. Nova Petrópolis.

Resumen
Este estudio analiza la importancia socioeconómica del turismo en el desarrollo endógeno de comunidades específicas,
basándose en los casos de los municipios de Gramado y Nova Petrópolis en Rio Grande do Sul. La elección de los municipios se
justifica por el sesgo turístico y el potencial existente en los lugares análisis, además de discutir la importancia que el turismo
puede tener en el desarrollo local. Este último punto se analiza principalmente a la luz del concepto de efecto "H" de Vázquez
Barquero, que destaca la organización de la producción en el territorio, capaz de demostrar su implicación en la realidad de
esas municipalidades, identificando sus límites y posibilidades en el mantenimiento del proyecto de desarrollo local.
Palabras clave: Desarrollo endógeno. Turismo. Gramado. Nova Petrópolis.
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Avaliação da integridade da paisagem urbana histórica da Avenida Higienópolis
(Londrina, PR): alcances e limites metodológicos
Evaluation of the integrity of the historic urban landscape of Higienópolis Avenue (Londrina, PR): scope and
methodological limits
Evaluación de la integridad del paisaje urbano histórico de la Avenida Higienópolis (Londrina, PR): alcance y
límites metodológicos
BRANDÃO, Marília L.
Graduada; Universidade Estadual de Londrina (UEL) | marilialombardibrandao@gmail.com

RODRIGUES, Eloisa R. R.
Doutora; Universidade Estadual de Londrina (UEL) | eloribeiro@uel.br

SANTOS, Ana Claudia de S.
Mestranda; Universidade Estadual de Londrina (UEL) | ana.claudia@uel.br

Resumo
Ao avaliar a evolução da paisagem urbana histórica em um trecho da Avenida Higienópolis (Londrina, PR), este trabalho busca
identificar as mutações, permanências totais e parciais de seu tipo-base formador, questionando motivo e período em que
ocorreram. Para responder a tais questionamentos utiliza-se a abordagem da Morfologia Urbana, observando 106 lotes
dispostos em 14 quadras. Verificou-se um acentuado processo de adaptação de edificações residenciais pioneiras para atender
fins comerciais, em três diferentes graus de adaptação. Discute-se que, o processo acelerado de adaptação de edificações
históricas, em conjunto com a ausência de políticas e instrumentos mais eficazes de preservação tem resultado em perdas
significativas da integridade da paisagem urbana histórica. Como contribuição final tem-se a verificação da aplicabilidade e
adaptação metodológica de métodos oriundos da escola inglesa de morfologia urbana.
Palavras-chave: Morfologia Urbana. Processo tipológico. Residências históricas de Londrina.

Abstract
When evaluating the evolution of the historic urban landscape in a stretch of Higienópolis Avenue (Londrina, PR), this work
seeks to identify the mutations, total and partial permanences of its base-forming type, questioning the reason and period in
which they occurred. To answer these questions, the Urban Morphology approach is used, observing 106 lots arranged in 14
blocks. There was a marked process of adaptation of pioneer residential buildings to serve commercial purposes, in three
different degrees of adaptation. It is argued that the accelerated process of adapting historic buildings, together with the
absence of more effective policies and instruments for preservation, has resulted in significant losses in the integrity of the
historic urban landscape. As a final contribution we have the verification of the applicability and methodological adaptation of
methods from the English school of urban morphology.
Keywords: Urban Morphology. Typological process. Historic residences in Londrina.

Resumen
Al evaluar la evolución del paisaje urbano histórico en un tramo de la Avenida Higienópolis (Londrina, PR), este trabajo busca
identificar las mutaciones, las permanencias totales y parciales de su tipo de formación de base, cuestionando la razón y el
período en que ocurrieron. Para responder a estas preguntas, se utiliza el enfoque de morfología urbana, observando 106 lotes
dispuestos en 14 bloques. Hubo un marcado proceso de adaptación de edificios residenciales pioneros para fines comerciales,
en tres grados diferentes de adaptación. Se argumenta que el proceso acelerado de adaptación de edificios históricos, junto con
la ausencia de políticas e instrumentos más efectivos para la preservación, ha resultado en pérdidas significativas en la
integridad del paisaje urbano histórico. Como contribución final tenemos la verificación de la aplicabilidad y la adaptación
metodológica de los métodos de la escuela de morfología urbana en inglés.
Palabras clave: Morfología Urbana. Proceso tipológico. Residencias históricas en Londrina.
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Bem-vindo ao mundo das marcas: da magia e liminaridade dos lugares de compras na
cidade contemporânea
Welcome to the world of brands: the magic and liminality of shopping places in the contemporary city
Bienvenido al mundo de las marcas: la magia y la liminalidad de los lugares de compras en la ciudad
contemporánea
CACHINHO, Herculano
PhD; IGOT-Ulisboa | hc@campus.ul.pt

Resumo
Neste ensaio elabora-se uma reflexão sobre a evolução da relação das marcas com a cidade. Defende-se a ideia de que, na
sociedade contemporânea, a cidade se transformou num espaço de consumo, ancorado numa rede de espaços brandificados.
Através de uma revisão sistemática da literatura, conclui-se que as relações das marcas com a cidade são dinâmicas, refletindo
as mudanças que ocorreram na cidade e no comércio e consumo. Podem-se identificar três fases nesta relação. A primeira,
ligada à modernidade, em que a relação se fazia através dos bens transacionados por espaços comerciais específicos, como os
grandes armazéns e as galerias, a segunda, associada à pós-modernidade, na qual as empresas deslocam a sua atenção dos
bens para as marcas e os espaços de marca, e por último, a terceira, que designamos de hiper-modernidade, marcada pela a
mercadorização da cidade e a sua transformação numa imagem-marca.
Palavras-chave: Marcas. Espaços de consumo. Branding territorial.

Abstract
In this essay, a reflection on the evolution of the relationship of brands with the city is elaborated. We affirm that, in
contemporary society, the city has become a space of consumption, anchored in a network of brandscapes. Through a
systematic review of the literature, we conclude that the relations of brands with the city are dynamic, reflecting the changes
that have occurred in the city and in retail and consumption. Three phases in this relationship can be identified. The first, linked
to modernity, where the relationship was made through goods sold by specific retail spaces, such as department stores and
galleries, the second, associated with post-modernity, in which companies transfer their attention from goods to brands and
branded spaces, and finally, the third, which we call hyper-modernity, based on the commodification of the city and its
transformation into a brand image.
Keywords: Brands. Shopping places. Place branding.

Resumen
En este ensayo, se elabora una reflexión sobre la evolución de la relación de las marcas con la ciudad. Argumentamos que, en la
sociedad contemporánea, la ciudad se ha convertido en un espacio de consumo, anclada en una red de brandscapes. A través
de una revisión sistemática de la literatura, concluimos que las relaciones de las marcas con la ciudad son dinámicas, reflejando
los cambios que ocurrieron en la ciudad, en el comercio minorista y en el consumo. Se pueden identificar tres fases en esta
relación. El primero, vinculado a la modernidad, donde la relación se manifiesta a través de los productos vendidos por espacios
minoristas específicos, como grandes almacenes y galerías, el segundo, asociado con la posmodernidad, donde las empresas
transfieren su atención de los productos a las marcas y los espacios de marca, y finalmente, el tercero, que llamamos
hipermodernidad, marcado por los procesos de mercantilización y la conversión de la propia ciudad en una marca.
Palabras clave: Marcas, lugares de compras, Branding territorial
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Capitalismo de plataforma e o consumo líquido da moradia
Platform capitalism and the net consumption of housing
Capitalismo de plataforma y el consumo neto de la vivenda

VEGRO, Maria Fernanda A.S.
Doutora em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo; Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP). |
fernandavemac@usp.br

Resumo
Propomos neste artigo investigar as transformações no consumo da moradia a partir do amplo da internet e de plataformas
digitais pelas incorporadoras na cidade de São Paulo. Acreditamos que o ambiente digital se tornou central no estágio atual do
capitalismo para a difusão da cibercultura de consumo sob a lógica algorítmica. Nosso objetivo é instigar uma reflexão crítica a
respeito da naturalização das ações de marketing das empresas associadas com o avanço das tecnologias da informação e
comunicação. A metodologia reúne pesquisa bibliográfica com pesquisa etnográfica, com visitas realizadas pelo autor em sites,
redes sociais de incorporadoras e congressos da área de marketing imobiliário. Refletir criticamente sobre o papel do
ecossistema digital para as empresas na contemporaneidade torna-se relevante, pois, aponta para uma revolução no modo de
consumir a moradia e formatar o produto imobiliário, muito distante da mediação do arquiteto para a realização do projeto
arquitetônico.
Palavras-chave: Plataforma. Cibercultura. Moradia.

Abstract
We propose in this article investigate the transformations in housing consumption from the wide use of Internet and digital
platforms by developers in the city of São Paulo. We believe that the digital environment has become central in the current
stage of capitalism to the diffusion of consumer cyberculture under algorithmic logic. Our goal is to instigate a critical reflection
on the naturalization of the marketing actions in companies associated with the advancement of information and
communication technologies. The methodology brings together bibliographic research with ethnographic research, with visits
made on websites, social networks of developers and congresses in the area of real estate marketing. Reflecting critically on the
role of the digital ecosystem for companies in contemporary times becomes relevant, because it points to a revolution in the
way of consuming housing and formatting the real estate product, far removed from the mediation of the architect for the
realization of architectural project.
Keywords: Platform. Cyberculture. Housing.

Resumen
En este artículo proponemos investigar las transformaciones en el consumo de viviendas de la amplia internet y plataformas
digitales por parte de los desarrolladores de la ciudad de Sao Paulo. Creemos que el entorno digital se ha vuelto central en la
etapa actual del capitalismo para la difusión de la cibercultura de los consumidores bajo lógica algorítmica. Nuestro objetivo es
instigar una reflexión crítica sobre la naturalización de las acciones de marketing de las empresas asociadas al avance de las
tecnologías de la información y la comunicación. La metodología reúne la investigación bibliográfica con la investigación
etnográfica, con visitas realizadas por el autor en páginas web, redes sociales de desarrolladores y congresos en el área de
marketing inmobiliario. Reflexionar críticamente sobre el papel del ecosistema digital para las empresas en tiempos
contemporáneos se hace relevante, porque apunta a una revolución en la forma de consumir vivienda y formatear el producto
inmobiliario, muy lejos de la mediación del arquitecto para la realización del diseño arquitectónico.
Palabras clave: Plataforma. Ciberculture. Vivenda.
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Centros comerciais na omniera: um olhar arquitetônico e urbanístico
Commercial centers in the omniera: an architectural and urban view
Centros comerciales en omniera: una mirada arquitectónica y urbana

INCAGNOLI, Gabriela
Graduação em Arquitetura e Urbanismo; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-MACK) |
arq.incagnoli@gmail.com

CAMPAGNER, Larissa
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-MACK) | laracampagner@gmail.com

Resumo
Este artigo busca compreender como os centros comerciais brasileiros tendem a se reinventar a partir das mudanças atuais no
consumo, ligadas à Omniera. Ainda, procura lançar considerações preliminares sobre o impacto da atual pandemia de COVID19 nestes espaços, que tradicionalmente em nosso país, são espaços fechados e condicionados. A pesquisa procura discutir e
levantar possíveis respostas arquitetônicas e urbanísticas ligadas as novas demandas dos consumidores do século XXI, levando
em conta quem são, suas expectativas e seus hábitos de consumo.
Palavras-chave: Arquitetura de varejo. Omniera. Omnichannel. Centros comerciais. Cidade e varejo.

Abstract
This article seeks to understand how Brazilian shopping malls tend to reinvent themselves based on current changes in
consumption, linked to the Omniera. Still, it seeks to launch preliminary considerations on the impact of the current pandemic of
COVID-19 in these spaces, which traditionally in our country, are closed and conditioned spaces. The research seeks to discuss
and raise possible architectural and urbanistic responses linked to the new demands of consumers in the 21st century, taking
into account who they are, their expectations and their consumption habits.
Keywords: Retail architecture. Omniera. Omnichannel. Commercial centers. City and retail.

Resumen
Este artículo busca comprender cómo se pueden reinventar los centros comerciales brasileños a partir de los cambios actuales
en el consumo, vinculados al Omniera. También, intenta lanzar consideraciones preliminares sobre el impacto de la pandemia
actual de COVID-19 en estos espacios, que tradicionalmente en nuestro país, son cerrados y condicionados. La investigación
busca discutir y plantear posibles respuestas arquitectónicas y urbanas aplicadas a las nuevas demandas de los consumidores
en el siglo XXI, teniendo en cuenta quiénes son, sus expectativas y sus hábitos de consumo.
Palabras clave: Arquitectura minorista. Omniera. Omnichannel. Centros comerciales. Ciudad y venta al por menor.
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Cidades em crise e uma nova agenda pós-pandemia: o caso do Rio de Janeiro
Cities in crisis and a post-pandemic new agenda: the case of Rio de Janeiro
Adaptación comercial y Ciudades en crisis e una nueva agenda pos-pandemia: o caso del Rio de Janeiro

DA ROCHA, Ana Beatriz
PhD; Departamento de Arquitetura. Escola de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal Fluminense (TAR/EAU/UFF) |
tiz.darocha@gmail.com

REIS FILHO, Paulo
DSc; Escola Superior de Propaganda e Marketing – Rio de Janeiro (ESPM-Rio) | pauloreis@espm.br

Resumo
Crises são cíclicas e afetam as cidades de forma diferente, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes. Cada vez
mais globais, e com efeitos quase simultâneos, crises são também oportunidades de transformação. Implementados de forma
a minimizar os impactos negativos de crises econômicas e/ou de políticas públicas ineficientes, processos de regeneração
urbana criam “novas” áreas turísticas e/ou de entretenimento – contribuindo para a construção de uma nova imagem e
identidade para as cidades. Se crises podem ser determinantes para a elaboração e implementação de politicas públicas
urbanas que visam melhorar a vida das pessoas, o momento atual se faz mais urgente justamente por exigir um maior
entendimento do impacto de uma crise sanitária global sem precedentes nas cidades. Ainda que aborde processos de
transformação/ressignificação urbana, este artigo visa discutir a urgência em se pensar em uma agenda pós-pandemia,
sobretudo no que tange o uso de espaços públicos e áreas turísticas no Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Cidade. Crise. Políticas públicas

Abstract
Crises are cyclical and affect cities differently, at different times and in different circumstances. Increasingly global, and with
almost simultaneous effects, crises are also opportunities for transformation. Implemented in order to minimise the negative
impacts of economic crises and/or inefficient public policies, urban regeneration processes created “new” tourist and/or
entertainment areas – contributing towards the construction of a new image and identity for cities. If crises can be determinant
to the elaboration and implementation of urban public policies that aim to improve people’s lives, the present moment is more
urgent precisely because it demands a deeper understanding of the impact of an unprecedented global health crisis in cities.
Although it comments on urban regeneration/re-signification processes, this article aims to discuss the urgency of thinking of a
post-pandemic agenda, particularly in regard to the use of public spaces and tourist areas in Rio de Janeiro.
Keywords: City. Crisis. Public Policies

Resumen
Las crisis son cíclicas y afectan las ciudades de manera diferente, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Cada
vez más global, y con efectos casi simultáneos, las crisis también son oportunidades para transformación. Implementados para
minimizar los impactos negativos de las crisis económicas y/o políticas públicas ineficientes, los procesos de regeneración
urbana crean “nuevas” áreas turísticas y/o de entretenimiento, contribuyendo a la construcción de una nueva imagen e
identidad para las ciudades. Si las crisis pueden ser decisivas para la elaboración e implementación de políticas públicas urbanas
que tengan como objetivo mejorar la vidas de las personas, el momento actual es más urgente precisamente porque exige una
mayor comprensión del impacto de una crisis de salud global sin precedentes en las ciudades. Aunque aborda los procesos de
transformación/reformulación urbana, este artículo tiene como objetivo discutir la urgencia de pensar en una agenda pospandémica, especialmente en respecto al uso de espacios públicos y áreas turísticas en Río de Janeiro.
Palabras clave: Ciudad. Crisis. Políticas Públicas
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Cluster ou APL? O aglomerado produtivo de Cianorte – PR
Cluster or APL? The Cianorte Productive Agglomerate - Pr.
Cluster o APL? El Aglomerado Productivo De Cianorte - Pr.

REIS, Yuri Correa dos
Doutorando; Universidade de São Paulo | yurireis@usp.br

MARECO, Raquel Tiemi Masuda
Doutora; FATEC – Presidente Prudente | raquel.mareco@fatec.sp.gov.br

Resumo
O processo de formação de aglomerações produtivas pode gerar concentrações geográficas do tipo cluster ou APL (arranjo
produtivo local). O objetivo do presente trabalho é identificar qual é o tipo de aglomeração é assumida pela cidade de Cianorte
– PR. Para tanto, busca-se entender a cidade de Cianorte por seu contexto histórico microrregional, perfil socioeconômico e
rede de influência a qual pertence. Utiliza-se de abordagens teóricas de diferentes autores que apresentam conceitos e
definições de aglomerados ao longo do último século para assim enquadrar Cianorte em um dos tipos de aglomerados. Os
resultados apresentam e identificam elementos do aglomerado como ações e eventos históricos e atuais, entre outras
ocorrências, que contribuíram. para o surgimento e manutenção da dinâmica da economia local, e consequentemente a
caracterização em cluster ou APL. Por fim, a ideal caracterização do aglomerado permite entender sua realidade e apontar
políticas públicas e privadas adequadas ao seu desenvolvimento.
Palavras-chave: Aglomerações Produtivas. Cluster. Arranjo Produtivo Local.

Abstract
The process of formation of productive agglomerations can generate geographical concentrations of the cluster or APL type
(local productive arrangement). The objective of the present work is to identify which type of agglomeration is assumed by the
city of Cianorte - PR. Therefore, we seek to understand the city of Cianorte by its historical micro-regional context,
socioeconomic profile and network of influence to which it belongs. It uses theoretical approaches from different authors that
present concepts and definitions of clusters over the last century to fit Cianorte in one of the types of clusters. The results
present and identify elements of the cluster as historical and current actions and events, among other occurrences, that
contributed. for the emergence and maintenance of the dynamics of the local economy, and consequently the characterization
in cluster or APL. Finally, the ideal characterization of the cluster allows us to understand its reality and point out appropriate
public and private policies for its development.
Keywords: Productive Agglomerations. Cluster. Local Productive Arrangement.

Resumen
El proceso de formación de aglomeraciones productivas puede generar concentraciones geográficas del tipo cluster o APL
(arreglo productivo local). El objetivo del presente trabajo es identificar qué tipo de aglomeración asume la ciudad de Cianorte PR. Por lo tanto, buscamos comprender la ciudad de Cianorte por su contexto microregional histórico, su perfil socioeconómico
y la red de influencia a la que pertenece. Utiliza enfoques teóricos de diferentes autores que presentan conceptos y definiciones
de grupos durante el siglo pasado para adaptar a Cianorte en uno de los tipos de grupos. Los resultados presentan e identifican
elementos del clúster como acciones y eventos históricos y actuales, entre otros eventos, que contribuyeron. para el surgimiento
y mantenimiento de la dinámica de la economía local, y en consecuencia la caracterización en cluster o APL. Finalmente, la
caracterización ideal del clúster nos permite comprender su realidad y señalar políticas públicas y privadas apropiadas para su
desarrollo.
Palabras clave: Aglomeraciones Productivas. Cluster. Arreglo Productivo Local.
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Design e artesanato: sustentabilidade na sociedade de consumo
Design and crafts: sustainability in the consumer society
Diseño y artesanía: sostenibilidad en la sociedad de consumo.

TEIXEIRA, Amanda Zimmermann
Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CESJF) | amandaz.arq@gmail.com

COELHO, Juliana Lourenço
Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CESJF) | Julianacoelholourenco@gmail.com

CARNEIRO, Raquel Salgado
Mestra; UniAcademia Centro Universitário | raquelrasa@gmail.com

Resumo
Este artigo discute as relações entre o artesanato e o design, bem como seus desdobramentos, associados à sustentabilidade,
ao turismo, ao comércio e à resiliência. Este trabalho relata um projeto de extensão desenvolvido em conjunto pelos alunos do
Design de Interiores e Design de Moda do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CESJF) e pelos artesãos da Cooperativa
Linhas de Minas em São José dos Lopes, distrito de Lima Duarte (Minas Gerais), que buscou explorar as conexões possíveis das
dinâmicas de aprendizagem e dos processos criativos entre a comunidade acadêmica e a comunidade artesã. A metodologia
compreendeu a revisão bibliográfica sistematizada e, a observação direta da pesquisa empírica. O projeto de extensão
viabilizou a produção de peças artesanais de design de interiores e design de moda, além de gerar reflexões de como o
artesanato pode ser um aliado do design para uma atividade sustentável e suas relações com o comércio e a cidade.
Palavras-chave: Artesanato. Design. Sustentabilidade. Comércio. Resiliência.

Abstract
This article discusses the relationship between crafts and design, as well as their consequences, associated with sustainability,
tourism, commerce and resilience. This paper reports an extension project jointly developed by the students of Interior Design
and Fashion Design at the Higher Education Center of Juiz de Fora (CESJF) and by the artisans of Cooperativa Linhas de Minas in
São José dos Lopes, Lima Duarte district (Minas Gerais), which sought to explore the possible connections between learning
dynamics and creative processes between the academic and the artisan community. The methodology included the systematic
bibliographic review and the direct observation of empirical research. The extension project made possible the production of
handcrafted pieces of design, in addition to generating reflections on how handicrafts can be an ally of design for a sustainable
activity and its relations with commerce and the city.
Keywords: Crafts. Design. Sustainability. Trade. Resilience.

Resumen
Este artículo analiza la relación entre artesanía y diseño, así como sus consecuencias, asociadas con la sostenibilidad, el
turismo, el comercio y la resiliencia. Este trabajo informa un proyecto de extensión desarrollado conjuntamente por los
estudiantes de Diseño de Interiores y Diseño de Moda en el Centro de Educación Superior de Juiz de Fora (CESJF) y por los
artesanos de la Cooperativa Linhas de Minas en São José dos Lopes, distrito de Lima Duarte (Minas Gerais), que buscó explorar
las posibles conexiones entre la dinámica de aprendizaje y los procesos creativos entre las comunidades académicas y
artesanales. La metodología incluyó la revisión bibliográfica sistemática y la observación directa de la investigación empírica. El
proyecto de extensión hizo posible la producción de piezas artesanales de diseño, además de generar reflexiones sobre cómo las
artesanías pueden ser un aliado del diseño para una actividad sostenible y sus relaciones con el comercio y la ciudad.
Palabras clave: Artesanía. Diseño. Sustentabilidad. Comercio. Resiliencia.

Resumen
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Dinâmica do Mercado Imobiliário no eixo da Rodovia Emanuel Pinheiro em Cuiabá-MT
Dynamics of the Real Estate Market on the axle of Emanuel Pinheiro Highway in Cuiabá-MT
Dinámica del Mercado Inmobiliario en el ejemplo del camino hacia la Carretera Emanuel Pinheiro en CuiabáMT

OLIVEIRA, Aléxia
Pós-graduanda no Mestrado em Geografia; Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | alexiagpo@gmail.com

ROMANCINI, Sônia
Pós-Doutora; Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | romancini.ufmt@gmail.com

Resumo
O espaço urbano, palco da reprodução social e do desenvolvimento da sociedade, vem sendo produzido pelas práticas do
mercado imobiliário que intensificou sua atuação desde a criação do Sistema de Financiamento Imobiliário em 1997, quando
houve a aproximação entre o mercado imobiliário e o financeiro, a partir desse momento acentuou-se a transformação na
morfologia urbana das cidades brasileiras. O objetivo desta pesquisa é colocar em discussão a produção do espaço urbano
pelas práticas do mercado imobiliário na Rodovia Emanuel Pinheiro em Cuiabá-MT, que recebeu nos últimos anos
empreendimentos horizontais e verticais. Por meio das análises identificamos a atuação do mercado imobiliário para a classe
média-baixa e alta, que implantou condomínios horizontais e verticais em área de expansão urbana, promovendo a cidade
dispersa.
Palavras-chave: Produção do espaço urbano. Mercado Imobiliário. Cuiabá. Rodovia Emanuel Pinheiro.

Abstract
The urban space, stage of social reproduction and development of society, has been produced by the practices of the real estate
market and has intensified its performance since the creation of the Real Estate Financing System in 1997, when there was a
variation between the real estate market and the financial market, starting from From that moment, the transformation in the
urban morphology of Brazilian cities intensified. The objective of this research is to discuss the production of urban space by the
real estate market practices of the Emanuel Pinheiro Highway in Cuiabá-MT, which has registered horizontal and vertical
projects in recent years. Through the analyzes identified to operate in the low and high middle class real estate market, which
implanted horizontal and vertical condoms in the urban expansion area, promoting the dispersion of the city.
Keywords: Urban space production. Real Estate Market. Cuiabá. Emanuel Pinheiro Highway.

Resumen
El espacio urbano, la etapa de reproducción social y el desarrollo de la sociedad se han producido debido a las prácticas del
mercado inmobiliario producto de la intensificación de su desempeño desde la creación del Sistema de Financiamiento
Inmobiliario en 1997, siendo este resultado de la aproximación entre el mercado inmobiliario y el mercado financiero; a partir
de ese momento, la transformación en la morfología urbana de las ciudades brasileñas se intensificó. El objetivo de esta
investigación es discutir la producción de espacio urbano que han recibido proyectos horizontales y verticales en los últimos
años debido a las prácticas del mercado inmobiliario en la carretera Emanuel Pinheiro en Cuiabá-MT. Con base en los análisis,
ha sido posible identificar el desempeño del mercado inmobiliario para la clase media baja y alta y que fueron además
implementados por condominios horizontales y verticales en un área de expansión urbana, promoviendo así la ciudad dispersa.
Palabras clave: Producción espacial urbana. Mercado Inmobiliario. Cuiabá. Carretera Emanuel Pinheiro.
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Dinâmica do perfil populacional no entorno de shopping centers
Dynamics of the Population Profile in Shopping Mall’s Neighborhood
Dinámica del Perfil de Población en el Entorno de Shopping Centers

MARASCHIN, Clarice
Doutora em Planejamento Urbano e Regional; professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, (UFRGS) e do Programa de Pósgraduação em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR). | clarice.maraschin@ufrgs.br

AVOZANI, Waleska Andrzejewski
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). | waleska_avozani@hotmail.com

Resumo
Este artigo aborda os impactos de shopping centers no espaço urbano. Parte do entendimento da cidade como um sistema
complexo no qual o shopping center é capaz de acionar processos de mudança em diferentes temporalidades e escalas
espaciais. Considera-se que as condições iniciais, o tipo de shopping center e de estrutura espacial em que se implanta, são
decisivos para os resultados que se manifestam no espaço. O artigo analisa especificamente a dinâmica do perfil
sociodemográfico da população residente no entorno do BarraShoppingSul em Porto Alegre. Comparam-se três indicadores
sociodemográficos (população, domicílios e renda média), antes e depois da implantação do shopping center, em diferentes
escalas espaciais (região de entorno e cidade), com base nos Censos do IBGE (2000 e 2010). Os resultados não detectam
mudanças significativas naqueles indicadores, mas permitem revelar um processo de mudanças em curso. As conclusões
discutem potencialidades e limitações do método e direções de futuros estudos.
Palavras-chave: Shopping center. Impactos. Análise espacial.

Abstract
This paper addresses the impacts of shopping malls in the urban space. We conceive the city as a complex system in which the
shopping mall is able of triggering processes of change at different spatial scales and temporalities. Initial conditions, the type
of shopping mall and the local spatial structure, are relevant factors for the spatial results. The article specifically analyzes the
dynamics of population socio-demographic profile living in the neighborhood of BarraShoppingSul in Porto Alegre, Brazil. Three
socio-demographic indicators (population, households and average income) are compared, before and after the construction of
the shopping mall, in different spatial scales (neighborhood and city). The empirical data come from the IBGE Censuses of 2000
and 2010. The results do not detect significant changes in those indicators, but they reveal a process of changes in progress. The
conclusions discuss the potential and limitations of the method and directions for future studies.
Keywords: Shopping mall. Impacts. Spatial analysis.

Resumen
Este artículo aborda los impactos de los shoppings centers en lo espacio urbano. Concibe la ciudad como un sistema complejo
en que el shopping center es capaz de desencadenar procesos de cambio a diferentes escalas espaciales y temporalidades. Las
condiciones iniciales, el tipo de shopping center y de estructura espacial, son decisivas para los resultados que se manifiestan en
el espacio. El artículo analiza específicamente la dinámica del perfil sociodemográfico de la población residente cerca de
BarraShoppingSul en Porto Alegre, Brasil. Se comparan tres indicadores sociodemográficos (población, domicilios e ingresos
promedio), antes y después de la implantación del shopping center, a diferentes escalas espaciales (región circundante y
ciudad). Los datos empíricos provienen de los Censos (IBGE, 2000 y 2010). Los resultados no detectan cambios significativos en
los indicadores, pero nos permiten revelar un proceso de cambios en progreso. Las conclusiones discuten las potencialidades y
limitaciones del método y las direcciones de futuros estudios.
Palabras clave: shopping center, impactos, análisis espacial.
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Dinâmica e organização do espaço urbano na RMVPLN: uma leitura a partir do setor
terciário
Dynamics and organization of urban space in the RMVPLN: a reading from the tertiary sector
Dinámica y organización del espacio urbano en el RMVPLN: una lectura del sector terciario

FIROOZMAND, Lincoln Augusto Taddeo
Mestre; Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) | l.firoozmand@gmail.com

COSTA, Sandra Maria Fonseca da
Doutora; Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) | sandra@univap.br

SOUZA, Adriane Aparecida Moreira de
Doutora; Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) | adrianemsouza@gmail.com

Resumo
O objetivo do presente artigo consiste em compreender a dinâmica e a organização do espaço urbano-metropolitano e
regional, a partir do desenvolvimento das suas potencialidades econômicas, políticas e sociais. Para a presente proposta,
optou-se por uma metodologia exploratória, de abordagem qualitativa e de revisão bibliográfica, desenvolvida a partir de
dados multifontes. Como resultado, constatou-se que o Estado e o capital privado têm realizado expressivos programas de
investimentos capazes de possibilitar as exigências materiais necessárias para o processo de modificação da metrópole,
transformando-a em espaço de economia global. Nesse contexto, temos o papel dos eixos no processo da urbanização
regional, que atuam na organização territorial da região, promovendo a integração técnico-econômica como modelo de
desenvolvimento urbano e a inserção do Estado na definição de estratégias de desenvolvimento e inclusão, propiciando a
expansão do setor terciário, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN).
Palavras-chave: Espaço Urbano. Vale do Paraíba. Setor Terciário.

Abstract
The purpose of this article is to understand the dynamics and organization of the urban-metropolitan and regional space, based
on the development of its economic, political, and social potential. An exploratory methodology was carried out, with a
qualitative approach and bibliographic review, developed from multi-source data. As a result, it was found that the State and
private capital have carried out significant investment programs capable of making possible the material requirements
necessary for the process of modifying the metropolis, transforming it into a global economy space. In this context, we have the
role of the axes in the process of regional urbanization, which act in the territorial organization of the region, promoting
technical-economic integration as a model of urban development and the insertion of the State with development and inclusion
strategies, enabling the expansion the tertiary sector, in the Metropolitan Region of Vale do Paraiba and Litoral Norte
(RMVPLN).
Keywords: Urban Space. Vale do Paraiba. Tertiary Sector.

Resumen
El objetivo de este artículo es comprender la dinámica y la organización del espacio urbano-metropolitano y regional, basado en
el desarrollo de su potencial económico, político y social. Para la presente propuesta, se desarrolló una metodología
exploratoria, con enfoque cualitativo y una revisión bibliográfica, basada en datos de múltiples fuentes. Como resultado, se
descubrió que el Estado y el capital privado han llevado programas de inversión capaces de hacer posibles los requisitos
materiales necesarios para el proceso de modificación de la metrópoli, transformándola en un espacio de economía global. En
este contexto, tenemos el papel de los ejes en el proceso de urbanización regional, que actúan en la organización territorial de
la región, promoviendo la integración técnico-económica como modelo de desarrollo urbano y la inserción del Estado en la
definición de desarrollo, permitiendo la expansión del sector terciario, en la Región Metropolitana de Vale do Paraiba y Litoral
Norte (RMVPLN).
Palabras clave: Espacio urbano. Vale do Paraiba. Sector terciario.
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Dinâmica socioespacial da feira livre de São Bento na cidade de Cascavel/CE
Socio-spatial dynamics of the São Bento open market of the city of Cascavel / CE
Dinámica socioespacial del mercado abierto de São Bento de la ciudad de Cascavel / CE

COSTA, Regiane
Doutoranda em Geografia; Universidade Estadual do Ceará (UECE) | regiane3074@gmail.com

Resumo
Esse artigo apresenta parte da pesquisa de mestrado que focou na dinâmica espacial das feiras livres e o espaço urbano. A feira
de São Bento em Cascavel/CE foi o objeto analisado a partir das modificações das formas de consumo e expansão no espaço
urbano. No decorrer da pesquisa, discutiu-se os elementos que incentivam o consumo e as estratégias para esta se manter
como forma comercial no tecido urbano de Cascavel. Para essa análise, seguimos leituras referentes aos conceitos, categorias
tais como: cidade, espaço urbano, comércio, consumo que serviram para compreender à expansão/organização e função desse
mercado periódico.
Palavras-chave: Áreas comerciais. Empreendimentos residenciais. Monofuncional.

Abstract
This article presents part of a master’s research with a general focus on the spatial dynamics of open-air markets and the urban
space. The main subject was the São Bento open-air market in Cascavel/CE, with a focus on the changes in the ways of
consumption and the expansion in the urban space. During the research, the elements which encourage consumption and the
strategies of this market to persist as a commercial shape in the urban fabric of Cascavel were discussed. For this analysis, we
followed a literature referring to concepts and categories such as: city, urban space, commerce, consumption which served to
understand the expansion/organization of this periodic Market.
Keyword: Open-air markets. Urban space. Trade.

Resumen
Este artículo presenta parte de la investigación de maestría con un enfoque general en la dinámica espacial de los mercados
abiertos y el espacio urbano. La feria de São Bento en Cascavel/CE fue el objeto analizado a partir de los cambios en las formas
de consumo y expansión en el espacio urbano. Durante la investigación, se discutieron los elementos que fomentan el consumo
y las estrategias para que se mantenga como forma comercial en la coyuntura urbana de Cascavel. Para este análisis, llevamos
a cabo lecturas que se refieren a los conceptos, categorías tales como: ciudad, espacio urbano, comercio, consumo que sirvieron
para comprender la expansión / organización de este mercado periódico
Palabra clave: Ferias gratuitas. Espacio urbano. Comercio.
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Dinâmicas socioespaciais em espaços terciários privilegiados no bairro Praia do Canto,
Vitória, E.S. (Brasil)
Socio-spatial dynamics in privileged tertiary spaces in the Praia do Canto neighborhood, Vitoria, E.S. (Brazil)
Dinámicas socioespaciales en espacios terciarios privilegiados en el barrio Praia do Canto, Vitória, E.S. (Brasil)

MARTINS, Iago Longue
Arquiteto e Urbanista; Universidade Vila Velha (UVV) | iagolongue.arqurb@gmail.com

LYRA, Ana Paula Rabello
Professora Doutora; Universidade Vila Velha (UVV) | ana.lyra@uvv.br

Resumo
A influência dos espaços terciários nas dinâmicas socioespaciais estabelecidas em um bairro com o metro quadrado mais caro
da capital capixaba constitui a temática desta investigação. O estudo foi instigado pelas potencialidades e vulnerabilidades
vinculados às características dos lugares resultantes dos espaços terciários. A estratégia de análise utilizou como base
conceitual as abordagens delineadas pela pesquisadora Heliana Vargas em seu trabalho sobre a interseção das esferas do
comércio, espaço público e cidadania. O método aplicado compreende uma releitura da técnica do mapeamento afetivo, na
qual a memória do lugar associou-se a uma deriva remota através do Street View do Google Earth, em virtude do
distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Assim como no estudo de referência, o resultado ilustra os
desdobramentos que decorrem da implementação do uso terciário no tecido urbano do bairro, em especial na sua interface
entre público e privado do espaço livre.
Palavras-chave: Análise remota. Mapeamento afetivo. Espaços livres.

Abstract
The influence of tertiary spaces on the socio-spatial dynamics established in a neighborhood with the most expensive squaremeter in the capital of Espirito Santo constitutes the theme of this investigation. The study was instigated by the potentialities
and vulnerabilities linked to the characteristics of the places resulting from tertiary spaces. The analysis strategy used as a
conceptual basis the approaches outlined by the researcher Heliana Vargas in her work on the intersection of the spheres of
commerce, public spaces and citizenship. The method applied comprises of a revisitation of the affective mapping, in which the
memory of the place was associated to a remote wandering through the Street View tool, in Google Earth, due to the social
distancing imposed by the Covid-19 pandemic. As in the reference study, the result illustrates the developments issued from the
implementation of tertiary activities in the urban tissue of the neighborhood, specially in its interface between public and
private free spaces.
Keywords: Remote analysis. Affective mapping. Free spaces.

Resumen
La influencia de los espacios terciarios en las dinámicas socioespaciales establecidas en un barrio con el metro cuadrado más
caro de capital de Espírito Santo constituye la temática de esta investigación. El estudio fue instigado por las potencialidades y
vulnerabilidades relacionados con las características de los lugares resultantes de los espacios terciarios en el vecindario. La
estrategia de análisis utilizó como base conceptual los enfoques esbozados por la investigadora Heliana Vargas en su trabajo
sobre la intersección de las esferas del comercio, espacio público y ciudadanía. El método aplicado comprende una relectura de
la técnica de mapeo afectivo, en la que la memoria del lugar se unió a una deriva remota a través del Street View del Google
Earth, debido a la distancia social impuesta por la pandemia de Covid-19. Como en el estudio de referencia, el resultado ilustra
los desarrollos que resultan de la implementación del uso terciario en el tejido urbano del vecindario, especialmente en su
interfaz entre público y privado del espacio libre.
Palabras clave: análisis remoto, mapeo afectivo, espacios libres
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Espaços comerciais em Palmas (TO): o caso da galeria Wilson Vaz
Commercial Spaces in Palmas (TO): The Case of Wilson Vaz Gallery
Espacios Comerciales en Palmas (TO): el Caso de la Galería Wilson Vaz

BOTTURA, Roberto de Almeida
Mestre em Arquitetura e Urbanismo; Universidade de São Paulo (USP) | roberto.bottura@usp.br

VARGAS, Heliana Comin
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Universidade de São Paulo (USP) | hcvargas@usp.br

ANDRADE, Isabela Cerqueira
Arquiteta e Urbanista; Universidade Federal do Tocantins (UFT) | isabelaandrade96@gmail.com

Resumo
O presente trabalho discute a atividade comercial na cidade planejada de Palmas, capital do Tocantins, tendo como objeto de
análise a primeira galeria comercial da cidade. A partir deste recorte, busca compreender (i) o entorno em que está inserida a
partir de uma leitura da ocupação do centro projetado e da lógica de formação dos espaços comerciais em Palmas; (ii) as
razões para a criação e deterioração da galeria ao longo dos anos e, (iii) identificar o tipo de equipamento varejista escolhido
para iniciar a ocupação em uma cidade nova em desenvolvimento.
Palavras-chave: Terciário. Urbanidade. Galeria comercial.

Abstract
This paper discusses the commercial activity in the planned city of Palmas, capital of Tocantins, having as object of analysis the
first commercial gallery in the city. From this point of view, it seeks to understand (i) the environment in which it is inserted from
a reading of the occupation of the projected center and the logic of the formation of commercial spaces in Palmas; (ii) the
reasons for the creation and deterioration of the gallery over the years, and (iii) identify the type of retail equipment chosen to
start the occupation in a new developing city.
Keywords: Tertiary. Urbanity. Commercial Gallery.

Resumen
Este artículo discute la actividad comercial en la ciudad planificada de Palmas, capital de Tocantins, teniendo como objeto de
análisis la primera galería comercial de la ciudad. Desde este punto de vista, busca comprender (i) el entorno en el que se
inserta a partir de una lectura de la ocupación del centro proyectado y la lógica de la formación de espacios comerciales en
Palmas; (ii) las razones de la creación y el deterioro de la galería a lo largo de los años, y (iii) identificar el tipo de equipo
minorista elegido para comenzar la ocupación en una nueva ciudad en desarrollo.
Palabras-clave: Terciario. Urbanidad. Galería comercial.
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Espaços culturais para valorização da identidade local
Cultural spaces to enhance local identity
Espacios culturales para mejorar la identidad local

RAMOS, Marcos Roberto
Mestre; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | marcosdesignramos@gmail.com

SILVA, Diego Borges da
Mestre; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | bordiego@gmail.com

TRISKA, Ricardo
Dr. Eng.; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | ricardo.triska@gmail.com

Resumo
Este artigo analisa modelo de negócios de patrimônio histórico cultural e propõe soluções por meio do Design, a fim de
evidenciar, valorizar, enfatizar a experiência do usuário e a identidade local. Assim, realizou-se um estudo aplicado, com
abordagem qualitativa e objetivo exploratório, contribuindo para uma discussão teórica acerca da Gestão de Design, aplicados
em dois estudos de caso. Como resultado, percebe-se que nem sempre a estratégia aplicada ao negócio considera os aspectos
culturais em sua comunicação com o público-alvo, o que fragiliza a percepção de identidade e conexão do usuário com o
espaço cultural, com implicações, nem sempre positivas nas proposições de seu uso.
Palavras-chave: Gestão de Design. Modelo de negócios. Identidade. Design Território. Design de Experiência.

Abstract
This article analyzes the business model of historical cultural heritage and proposes solutions through Design, in order to
highlight, value, emphasize the user experience and the local identity. Thus, an applied study was carried out, with a qualitative
approach and exploratory objective, contributing to a theoretical discussion about Design Management, applied in two case
studies. As a result, it is clear that the strategy applied to the business does not always consider cultural aspects in its
communication with the target audience, which weakens the user's perception of identity and connection with the cultural
space, with implications, not always positive in propositions of its use.
Keywords: Design Management. Business model. Identity. Territory Design. Experience Design.

Resumen
Este artículo analiza el modelo de negocio del patrimonio cultural histórico y propone soluciones a través del diseño para
resaltar, valorar, enfatizar la experiencia del usuario y la identidad local. Así, se realizó un estudio aplicado, con un enfoque
cualitativo y un objetivo exploratorio, que contribuyó a una discusión teórica sobre la Gestión del Diseño, aplicada en dos
estudios de caso. Como resultado, se advierte que la estrategia aplicada al negocio no siempre considera los aspectos culturales
en su comunicación con el público objetivo, lo que debilita la percepción del usuario de la identidad y la conexión con el espacio
cultural, con implicaciones, no siempre positivas en proposiciones de su uso.
Palabras clave: Administración de diseño. Modelo de negocio. Identidad. Diseño del territorio. Experiencia de diseño.

VII CINCCI | Evento online| Transmitido de Fortaleza, 03 a 07 de novembro de 2020

54

Caderno de Resumos e Programação

Espaços terciários em grandes projetos urbanos internacionais: consumo e desenho
urbano
Tertiary spaces in international large-scale urban developments: consumption and urban design
Espacios terciarios en grandes proyectos urbanos internacionales: consumo y diseño urbano.

LATUF DE OLIVEIRA SANCHEZ, Renata
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Pesquisadora PC3 – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP)
| renata_los@hotmail.com

Resumo
A cidade, tradicionalmente local de troca ao longo dos séculos, torna-se a partir do final do século XX também local de
consumo de experiências, em especial por meio do planejamento cultural e de projetos de regeneração ou desenvolvimento
urbanos. Questões como sustentabilidade, estilo de vida, dinâmica urbana e identidade local são evidentes por meio dos
espaços terciários criados e fomentados nesses projetos. Este artigo procura analisar a importância dos espaços terciários para
a consolidação de espaços urbanos e suas áreas coletivas, utilizando como base quatro temas de investigação: i) o papel de
masterplans/planos locais; ii) o papel de fluxos; iii) o papel da tipologia e morfologia; iv) consolidação e reflexão do caráter
local do bairro. Exemplos em Copenhagen, Hamburgo, Londres e Rio de Janeiro demonstram o papel dos espaços terciários
como geradores e reflexo da atmosfera do local, também indicando estilos de vida de bairros e seus habitantes.
Palavras-chave: Espaços terciários. Projetos urbanos. Desenho urbano.

Abstract
The city, a traditional exchange place throughout the centuries, becomes from the end of the 20th century also a place for the
consumption of experiences, especially through cultural planning and urban regeneration or development projects. Issues such
as sustainability, lifestyle, urban dynamics and local identity are evident in the creation of tertiary spaces and are fomented in
these projects. This paper aims to analyze the importance of tertiary space for the consolidation of urban spaces and collective
areas, according to four themes of investigation: i) the role of masterplans/local plans; ii) the role of flows; iii) the role of
typology and morphology; iv) consolidation and reflex of a neighborhood local character. Examples in Copenhagen, Hamburg,
London and Rio de Janeiro demonstrate the role of tertiary spaces both as generators and a reflection of local atmosphere, also
indicating the lifestyles of neighborhoods and their inhabitants.
Keywords: Tertiary spaces. Urban developments. Urban design.

Resumen
La ciudad, un lugar tradicional de intercambio a lo largo de los siglos, se convierte desde finales del siglo XX también en un lugar
para el consumo de experiencias, especialmente a través de la planificación cultural y proyectos urbanos o de regeneración
urbana. Cuestiones como la sostenibilidad, el estilo de vida, la dinámica urbana y la identidad local son evidentes en la creación
de espacios terciarios y se fomentan en estos proyectos. Este documento tiene como objetivo analizar la importancia del
espacio terciario para la consolidación de espacios urbanos y áreas colectivas, de acuerdo con cuatro temas de investigación: i)
el papel de los planes maestros / planes locales; ii) el papel de los flujos; iii) el papel de la tipología y la morfología; iv)
consolidación y reflexión del carácter local del barrio. Ejemplos en Copenhague, Hamburgo, Londres y Río de Janeiro
demuestran el papel de los espacios terciarios como generadores y reflejo de la atmósfera local, lo que también indica los
estilos de vida de los barrios y sus habitantes.
Palabras clave: Espacios terciarios. Proyectos urbanos. Diseño urbano.
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Imaginário urbano e consumo na cidade contemporânea
Urban imaginary and consumption in the contemporary city
Imaginería urbana y consumo en la ciudad contemporánea

GROSSI, Virgínia Campos
Mestranda em Ambiente Construído; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | virginia.grossi@arquitetura.ufjf.br

BRAIDA, Frederico
Dr.; Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (UTFPR) | frederico.braida@arquitetura.ufjf.br

ABDALLA, José Gustavo Francis
Dr.; Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | gustavo.francis@ufjf.edu.br

Resumo
O consumo é um dos principais elementos no qual se fundamenta a sociedade contemporânea, interferindo em nossos
hábitos, cultura, estilo de vida e na própria divisão e identidade dos grupos sociais. Porém, a cultura voltada para o consumo se
construiu através de um longo processo histórico, em que determinados fatores foram fundamentais para a criação de um
imaginário urbano que valorizasse o ato de consumir. Logo, o objetivo do presente artigo é evidenciar como se deu o
desenvolvimento do imaginário urbano que contempla o consumo, destacando-se quais os principais fatores presentes na
cidade contemporânea valorizam o ato de consumir.
Palavras-chave: Imaginário urbano. Imaginário. Consumo. Cidade. Contemporaneidade.

Abstract
Consumption is one of the main elements on which contemporary society is based, interfering in our habits, culture, lifestyle and
in the very division and identity of social groups. However, this consumer-oriented culture was built through a long process over
the years, where certain factors were fundamental to the creation of an urban imaginary that valued the act of consuming.
Therefore, the objective of this article is to understand how the development of an urban imaginary focused on consumption
took place throughout history and to understand what the main factors present in the contemporary city have generated an
urban imaginary that values the act of consuming.
Keywords: Urban imaginary. Imaginary. Consumption. City. Contemporaneity.

Resumen
El consumo es uno de los elementos principales en los que se basa la sociedad contemporánea, que interfiere en nuestros
hábitos, cultura, estilo de vida y en la división e identidad de los grupos sociales. Sin embargo, esta cultura orientada al
consumidor se construyó a través de un largo proceso a lo largo de los años, donde ciertos factores fueron fundamentales para
la creación de un imaginario urbano que valorara el acto de consumo. Por lo tanto, el objetivo del presente artículo es
comprender cómo el desarrollo de un imaginario urbano centrado en el consumo tuvo lugar a lo largo de la historia y
comprender cuáles son los principales factores presentes en la ciudad contemporánea que generaron un imaginario urbano que
valora el acto de consumo.
Palabras clave: Imaginario urbano. Imaginario. Consumo. Ciudad. Tiempo contemporáneo.
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Legado dos megaeventos nos transportes na dimensão institucional: o BRT como
transporte de massa
Legacy of mega events transports in the institucional dimension: BRT as mass transport
Legado de megaeventos en el transporte en la dimensión institucional: BRT como transporte masivo

GUERRA, Alice Braune
Mestra em Planejamento Urbano; Universidade Federal do Paraná (UFPR) | alicebraune@gmail.com.br

Resumo
Considerando os efeitos da realização de mega eventos esportivos no país nos últimos anos, este trabalho busca avaliar os
aspectos institucionais relacionados a implantação de políticas de transportes relacionadas ao sistema BRT (Bus Rapid Transit)
no Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Belo Horizonte, cidades onde o sistema foi implantado nesse período. Considerando os
planos diretores promulgados antes da realização do evento e os planos de mobilidade, desenvolvidos e implantados após a
criação da política nacional específica; e assim avaliar eventuais rupturas e continuidades. A análise mostra a inexistência de
políticas voltadas a implantação do sistema em planos anteriores aos eventos esportivos e a mudança de abordagem nos
planos posteriores, onde além da manutenção dos sistemas estão previstas ampliações nas cidades mencionadas.
Palavras-chave: BRT. Megaeventos. Transportes.

Abstract
Considering the effects of holding mega sporting events in the country in recent years, this work seeks to evaluate the
institutional aspects related to the implementation of transport policies related to the BRT (Bus Rapid Transit) system in Rio de
Janeiro, Fortaleza, Recife and Belo Horizonte, cities where this system was implemented in that period. Considering the master
plans promulgated before the event took place and the mobility plans, developed and implemented after the creation of the
specific national policy; and thus evaluate possible ruptures and continuities. The analysis shows the lack of policies aimed at
implementing the system in plans prior to sporting events and the change of approach in subsequent plans, where in addition to
the maintenance of the systems, expansions are also planned in the cities mentioned.
Keywords: BRT. Megaevents. Transports.

Resumen
Considerando los efectos de la celebración de mega eventos deportivos en el país en los últimos años, este trabajo busca
evaluar los aspectos institucionales relacionados con la implementación de políticas de transporte relacionadas con el sistema
BRT (Bus Rapid Transit) en Río de Janeiro, Fortaleza, Recife y Belo Horizonte, ciudades donde se implementó este sistema en ese
período. Considerando los planes maestros promulgados antes del evento y los planes de movilidad, desarrollados e
implementados después de la creación de la política nacional específica; y así evaluar posibles rupturas y continuidades. El
análisis muestra la falta de políticas destinadas a implementar el sistema en los planes previos a los eventos deportivos y el
cambio de enfoque en los planes posteriores, donde además del mantenimiento de los sistemas, también se planean
expansiones en las ciudades mencionadas.
Palabras clave: BRT, Mega eventos, Transportes.
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Madureira: trajetória identitária como lugar do consumo
Madureira: identity trajectory as a place of consumption
Madureira: trayectoria de identidad como lugar de consumo
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LOPES, Ricardo
Dr.; Universidade Federal de Juiz de Fora (FAU-UFJF) | ricardof.lopes@yahoo.com.br

Resumo
Este artigo apresenta a trajetória histórica de Madureira, bairro tradicional localizado na Zona Norte da cidade do Rio de
Janeiro, Brasil, com ênfase na relação simbiótica entre comércio, centralidade e sociedade. Conforme referências consultadas
na área da História e Geografia urbana, a vocação comercial do bairro tem suas origens em meados do século XX,
caracterizando-o como uma importante subcentralidade. Entretanto, a investigação histórica realizada revela que a relação
identitária entre o lugar e o consumo se consolida de período anterior. A metodologia empregada abarca uma revisão teóricohistórica, bem como um levantamento empírico realizado no bairro. Verifica-se que a forte presença do comércio informal foi,
historicamente, incorporada na vida cotidiana, permeando a vocação comercial com os usos / apropriações dos seus espaços
urbanos.
Palavras-chave: Identidade. Comércio. Madureira (RJ).

Abstract
This paper aims to present the historical trajectory of Madureira, a traditional neighborhood located in the North Zone of the
city of Rio de Janeiro, Brazil, with an emphasis on the symbiotic relationship between commerce, centrality, and society.
According to several authors from History and Urban Geography, the commercial vocation of the neighborhood has its origins in
the mid-twentieth century, characterizing it as an important subcentrality. However, the historical investigation carried out
reveals that the identity relationship between place and consumption consolidates from a previous period. The methodology
employed includes a theoretical-historical review, as well as an empirical survey carried out in the neighborhood. It verifies that
the strong presence of informal commerce has historically been incorporated into everyday life, propagating the commercial
vocation with the uses/appropriations of its urban spaces.
Keywords: Identity. Commerce. Madureira (RJ).

Resumen
Este artículo presenta la trayectoria histórica de Madureira, un barrio tradicional ubicado en la Zona Norte de la ciudad de Río
de Janeiro, Brasil, con énfasis en la relación simbiótica entre comercio, centralidad y sociedad. Según las referencias consultadas
en el área de Historia y Geografía Urbana, la vocación comercial del barrio tiene sus orígenes a mediados del siglo XX,
caracterizándola como una importante subcentralidad. Sin embargo, la investigación histórica realizada revela que la relación
de identidad entre lugar y consumo se consolida en un período anterior. La metodología empleada incluye una revisión teóricohistórica, así como un levantamiento empírico realizado en el barrio. Resulta que la fuerte presencia del comercio informal se ha
incorporado históricamente a la vida cotidiana, propagando la vocación comercial con los usos/apropiaciones de sus espacios
urbanos.
Palabras clave: Identidad. Comercio. Madureira (RJ).
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No meio do caminho tinha um shopping: Configuração espacial e usos do espaço
público no entorno de três shopping centers em Natal/RN
Halfway through there was a shopping mall: Spatial configuration and uses of public spaces around three
shopping malls in Natal / RN
A medio camino había un Shopping Center: configuración espacial y usos del espacio publico alrededor de tres
shopping centers en Natal / RN
MAIA, Ítalo
Arquiteto e Urbanista; Mestrando; Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo (PPGAU-UFRN) | italomaia.arch@gmail.com

TRIGUEIRO, Edja
Professora Titular; Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
(PPGAU-UFRN) | edja.trigueiro@gmail.com

Resumo
O Shopping Center (SC) constitui um tipo de edificação onipresente nas cidades do Brasil e do mundo desde a segunda metade
do século XX: são empreendimentos de grande porte, que causam efeitos: atraem movimento de pessoas, geram impactos no
trânsito, transformam a paisagem e modificam a vida cotidiana. Este trabalho, um recorte de uma dissertação em
desenvolvimento, investiga a relação entre configuração espacial, localização de shopping centers, forma construída e modos
de uso do espaço público ao redor desses estabelecimentos a partir do estudo comparativo de três entornos de SC em
Natal/RN, compreendidos como frações da cidade. Os três SCs, de públicos-alvo distintos, possuem localizações privilegiadas,
junto de eixos altamente acessíveis em escalas locais e globais na cidade e apresentam, para cada entorno, especificidades
entre as variáveis aqui estudadas, moldando diferentes campos de copresença e modos de uso do espaço público, revelando as
nuances da cidade para cada um.
Palavras-chave: Shopping center. Malha urbana. Configuração espacial. Usos do espaço. Movimento de pedestres.

Abstract
The Shopping Center (SC) is a type of ubiquitous building in cities in Brazil and the world since the second half of the 20th
century: they are large enterprises, which cause effects: they attract movement of people, generate impacts on traffic,
transform the landscape and modify everyday life. This work, an excerpt from a dissertation under development, investigates
the relationship between spatial configuration, location of shopping centers, built form and ways of using public space around
these establishments through the comparative study of three SC surroundings in Natal / RN, understood as fractions of the city.
The three SCs, with different target audiences, have privileged locations, along highly accessible axes on local and global scales
in the city and present, for each surrounding, specificities between the variables studied here, shaping different fields of copresence and ways of using the public space, revealing the nuances of the city for each one.
Keywords: Shopping mall. Urban grid. Spatial configuration. Uses of space. Pedestrian movement.

Resumen
El Shopping Center (SC) es un tipo de edificio ubicuo en ciudades de Brasil y del mundo desde la segunda mitad del siglo XX: son
grandes establecimientos, que causan efectos: atraen movimiento de personas, generan impactos en el tráfico, transforman el
paisaje y modifican la vida cotidiana. Este trabajo, extracto de una disertación en desarrollo, investiga la relación entre
configuración espacial, ubicación de los SCs, forma construida y formas de uso del espacio público alrededor de estos
establecimientos a través del estudio comparativo de tres entornos SC en Natal/RN, entendido como fracciones de ciudad. Los
tres SC, con diferentes público objetivo, tienen ubicaciones privilegiadas, a lo largo de ejes altamente accesibles en escalas
locales y globales en la ciudad y presentan, para cada entorno, especificidades entre las variables estudiadas aquí, configurando
diferentes campos de copresencia y formas de usar el espacio público, revelando matices de la ciudad para cada uno.
Palabras clave: Shopping center. Malla urbana. Configuración espacial. Usos del espacio. Movimiento de peatones.
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O ambiente e a arquitetura comercial: uma análise sob o ponto de vista da emoção e
do visual merchandising
The environment and commercial architecture: an analysis from the point of view of emotion and visual
merchandising
El entorno y la arquitectura comercial: un análisis desde el punto de vista de la emoción y el merchandising
visual
OLIVEIRA, Natan Noel Soares de
Bacharel; Faculdade Santa Maria (FSM) | noel.olvr@outlook.com

FIGUEIREDO, Camilla Furtado de
Mestre; Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | camilla.furtado@cear.ufpb.br

FIGUEIREDO, Gildivan Martins de
Bacharel; Faculdade Santa Maria (FSM) | gildivanmartins@gmail.br

Resumo
O presente artigo avalia a implementação de estratégias para motivação do cliente no ambiente do ponto de vendas, através
de técnicas empregadas ao branding emocional e o visual merchandising na arquitetura da loja Attitude Urban localizada na
cidade de Cajazeiras-PB. Para tanto foi utilizada o método de pesquisa exploratório, para analisar os aspectos supracitados
relacionado as características da loja física, e aos aspectos sensoriais atribuído a marca e ao ambiente analisado. Buscou-se
identificar a empregabilidade de técnicas de visual merchandising e branding emocional, em suas ações e campanhas de
conscientização, bem como das ações de marketing digital em redes sociais e suas estratégias de convencimento do cliente.
Constatou-se o direcionamento do marketing sensorial ao público alvo da loja que está atrelada a inovação e juventude. Sendo
que a loja Attitude Urban se preocupa em relação aos detalhes tangíveis e intangíveis que proporcionam um melhor resultado
no ambiente comercial.
Palavras-chave: Arquitetura sensorial. Branding emocional. Visual merchandising

Abstract
This article evaluates the implementation of strategies for the customer's motivation in the point of sale, through techniques
used in the emotional branding and visual merchandising in the Attitude Urban store architecture, located in Cajazeiras-PB. For
this purpose, the exploratory research method was used to analyze the aspects related to the physical store characteristics, and
the sensory aspects attributed to the brand and the environment analyzed. Sought if to identify the employability of visual
merchandising and emotional branding techniques, in their actions and awareness campaigns, as well as the digital marketing
actions in social networks and their strategies of convincing the client. It was found, the sensory marketing targeting the store's
target audience, that is linked to innovation and youth. Being that the store Attitude Urban is concerned with the tangible and
intangible details that provide a better result of the commercial environment.
Keywords: Sensory architecture. Branding emotional. Visual merchandising.

Resumen
Este artículo evalúa la implementación de estrategias para la motivación del cliente en el entorno del punto de venta, a través
de técnicas utilizadas para el branding emocional y el merchandising visual en la arquitectura de la tienda Attitude Urban
ubicada en la ciudad de Cajazeiras-PB. Para este propósito, el método de investigación exploratoria se utilizó para analizar los
aspectos antes mencionados relacionados con las características de la tienda física y los aspectos sensoriales atribuidos a la
marca y al entorno analizado. Intentamos identificar la empleabilidad de la comercialización visual y las técnicas de marca
emocional en sus campañas y campañas de sensibilización, así como las acciones de marketing digital en las redes sociales y sus
estrategias para convencer al cliente. Se descubrió que la dirección del marketing sensorial para el público objetivo de la tienda
estaba vinculada a la innovación y la juventud. La tienda Attitude Urban se preocupa por los detalles tangibles e intangibles que
proporcionan un mejor resultado en el entorno comercial.
Palabras clave: Arquitectura sensorial. Branding emocional. Visual Merchandising.
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O centro urbano como núcleo histórico-mercantil
The Urban Center as a historical and commercial center
El centro urbano como centro histórico y comercial

BRANDÃO, Amanda Ramile Alves
Graduada; Faculdade Paraíso do Ceará (FAP-CE) | ramileamanda@gmail.com

MELO NETO, Edson Muniz de
Mestre; Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | edsonmuniz.arq@gmail.com

Resumo
Vinculado ao espaço urbano, os negócios do comércio se expandem e retraem ao sabor do lucro. A estruturação do centro
tradicional de Juazeiro do Norte-CE tomou proporções não planejadas, e sem medidas protetivas vigentes, edifícios históricos
foram transformados ao longo dos anos para incorporarem a necessidade do comércio em constante crescimento.
Dessarte, a problemática que fomentou este trabalho visa a discursão do elo entre as edificações antigas da cidade e a
necessidade de expansão da atividade mercantil. Diante disto, essa pesquisa possui como cerne, a análise da atuação do centro
comercial como centro histórico na cidade de Juazeiro do Norte, por meio do discurso dialético, sob a ótica do urbanismo
contemporâneo segundo Lynch (1985). Através da análise investigativa, concluiu-se que o processo de descaracterização do
centro histórico representa mais que a adequação da arquitetura da cidade, às condições motivadas para adaptação ao
comércio.
Palavras-chave: Cidade. Centro Comercial. Centro Histórico.

Abstract
Linked to the urban space, the commercial businesses expand and retract with the taste of profit. The structuring of the
traditional center of Juazeiro do Norte-CE took unplanned proportions, and without protective measures in place, historic
buildings have been transformed over the years to incorporate the need for constantly growing commerce. Thus, the problem
that fostered this work aims at discussing the link between the old buildings in the city and the need to expand commercial
activity. Given this, this research has as its core, the analysis of the performance of the shopping center as a historic center in
the city of Juazeiro do Norte, through the dialectical discourse, from the perspective of contemporary urbanism according to
Lynch (1985). Through the investigative analysis, it was concluded that the process of mischaracterization of the historic center
represents more than the adaptation of the city's architecture to the conditions motivated to adapt to commerce.
Keywords: City. Shopping Center. Historic center.

Resumen
Vinculados al espacio urbano, los negocios comerciales se expanden y se retraen con el sabor de las ganancias. La
estructuración del centro tradicional de Juazeiro do Norte-CE tomó proporciones no planificadas, y sin medidas de protección
establecidas, los edificios históricos se han transformado a lo largo de los años para incorporar la necesidad de un comercio en
constante crecimiento.
Por lo tanto, el problema que fomentó este trabajo tiene como objetivo discutir el vínculo entre los edificios antiguos de la
ciudad y la necesidad de expandir la actividad mercantil. Ante esto, esta investigación tiene como núcleo, el análisis del
desempeño del centro comercial como centro histórico en la ciudad de Juazeiro do Norte, a través del discurso dialéctico, desde
la perspectiva del urbanismo contemporáneo según Lynch (1985). A través del análisis de investigación, se concluyó que el
proceso de caracterización errónea del centro histórico representa más que la adaptación de la arquitectura de la ciudad a las
condiciones motivadas para adaptarse al comercio.
Palabras clave: Ciudad. Centro comercial. Centro histórico.
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O comércio de alimentos em Juiz de Fora, Minas Gerais: das feiras livres aos
hipermercados
The food trade in Juiz de Fora, Minas Gerais: from open markets to hypermarkets
El comercio de alimentos en Juiz de Fora, Minas Gerais: de mercados abiertos a hipermercados

OLIVEIRA, Natália Maria Garcia de
Mestra; Centro Universitário Unifaminas | nataliamgo@yahoo.com.br

BRAIDA, Frederico
Doutor; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | frederico.braida@arquitetura.ufjf.br

COLCHETE FILHO, Antonio
Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | arqfilho2@globo.com

Resumo
Este artigo aborda o tema do comércio de alimentos nas cidades. O principal objetivo é revelar algumas relações espaciais
entre as tipologias do comércio varejista de alimentos nas cidades de porte médio, adotando-se como objeto empírico a cidade
de Juiz de Fora, Minas Gerais. Para tanto, do ponto de vista metodológico, foram selecionadas quatro tipologias do varejo de
alimentos: (1) feira livre; (2) mercado municipal; (3) supermercado; e (4) hipermercado. Ao final, é possível verificar que essas
tipologias, de diferentes escalas, versam sobre quatro gradações de centralidades e de introversão dos estabelecimentos em
relação à cidade.
Palavras-chave: Arquitetura comercial. Comércio e cidade. Ambiente construído.

Abstract
This article addresses the topic of food trade in cities. The main objective is to reveal some spatial relationships between the
types of retail food trade in medium-sized cities, adopting the city of Juiz de Fora, Minas Gerais, as an empirical object.
Therefore, from a methodological point of view, four types of food retail were selected: (1) open market; (2) municipal market;
(3) supermarket; and (4) hypermarket. In the end, it is possible to verify that these typologies, of different scales, deal with four
gradations of centralities and introversion of establishments in relation to the city.
Keywords: Commercial architecture. Commerce and city. Built environment.

Resumen
Este artículo aborda el tema del comercio de alimentos en las ciudades. El objetivo principal es revelar algunas relaciones
espaciales entre los tipos de comercio minorista de alimentos en ciudades medianas, adoptando la ciudad de Juiz de Fora,
Minas Gerais, como un objeto empírico. Por lo tanto, desde un punto de vista metodológico, se seleccionaron cuatro tipos de
venta minorista de alimentos: (1) mercado abierto; (2) mercado municipal; (3) supermercado; y (4) hipermercado. Al final, es
posible verificar que estas tipologías, de diferentes escalas, aborden cuatro gradaciones de centralidades e introversión de
establecimientos en relación con la ciudad.
Palabras clave: Arquitectura comercial Comercio y ciudad. Entorno construido.
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O desenvolvimento do setor hoteleiro como indicador de expansão urbana: o caso de
Lages/SC
The development of the hotel sector as an indicator of urban expansion: the case of Lages, Brazil
El desarrollo del sector hotelero como indicador de la expansión urbana: el caso de Lages, Brasil

CALVETTI, Fernando
Arquiteto e urbanista, mestre em planejamento urbano e regional, estudante de doutorado em Arquitetura e Urbanismo; Universidade de
São Paulo (USP) | calvetti@usp.br

OMIZZOLO, Isabella
Estudante de graduação em arquitetura e urbanismo; Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac). | isabella.erig@gmail.com

Resumo
Este artigo faz relações entre o setor hoteleiro e o crescimento das cidades. Discute-se como a expansão da malha urbana está
atrelada às necessidades da hotelaria por produção e renovação do espaço urbano. Para tanto, analisa como o
desenvolvimento do setor de hospedagens está relacionado ao desenvolvimento não apenas de atividades comerciais em
determinada região, mas de quaisquer eventos ou circunstâncias que sejam capazes de atrair e gerar fluxos de pessoas. Tal
fator é capaz de potencializar tanto o desenvolvimento econômico de uma cidade ou região quanto aumentar as diferenças de
investimento entre áreas de uma mesma cidade ou região. O recorte territorial para análise é a cidade de Lages/SC.
Palavras-chave: Setor Terciário. Hotelaria. Expansão urbana.

Abstract
This article makes links between the hospitality and the growth phenomena of cities. It discusses how the expansion of the
urban network is linked to the needs of the hotel industry through production and renovation of the urban space. Therefore, it
analyzes how the development of the accommodation sector is related to the development not only of commercial activities in a
given region, but of any events or circumstances that are capable of attracting and generating flows of people. Such a factor is
capable of enhancing both the economic development of a city or region as well as increasing investment differences between
areas of the same city or region. The territorial choice for analysis is the city of Lages.
Keywords: Tertiary sector. Hospitality. Urban expansion.

Resumen
Este artículo establece vínculos entre el sector de hospitalidad y los fenómenos de crecimiento de las ciudades. Discute cómo la
expansión de la red urbana está vinculada a las necesidades de la industria hotelera a través de la producción y renovación del
espacio urbano. Con este fin, analiza cómo el desarrollo del sector de alojamiento está relacionado con el desarrollo no solo de
actividades comerciales en una región determinada, sino de cualquier evento o circunstancia que sea capaz de atraer y generar
flujos de personas. Tal factor es capaz de mejorar tanto el desarrollo económico de una ciudad o región como de aumentar las
diferencias de inversión entre áreas de la misma ciudad o región. El área territorial para el análisis es la ciudad de Lages.
Palabras clave: Sector terciario. Hospitalidad. Expansión urbana.
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O papel do comerciante na história: de difusor de informação a controlador do bigdata
The role of the trader in history: from information diffuser to big data controller
El papel del comerciante en la historia: de difusor de información a controlador de bigdata

VARGAS, Heliana Comin
Profa. Titular. FAUUSP | hcvargas@usp.br

Resumo
O presente trabalho tem como intenção discutir o papel do comerciante na Era digital, considerando que o comércio tem uma
relação de origem com as cidades, respondendo por sua estruturação e vitalidade. Para tanto, faz um breve percurso histórico
dos diferentes papeis assumidos pelo comerciante cuja atuação se desdobra em dois campos de atuação. Um deles está
voltado ao desenvolvimento econômico e aos avanços da civilização e, o outro envolve a organização e estruturação dos
assentamentos humanos. Esse percurso permite identificar uma metamorfose nos diversos papeis assumidos e que vão da sua
função de difusor da informação a de controlador do bigdata. As mudanças de comportamento do consumidor e os impactos
territoriais que já começam a ser observados, e que são aqui apenas delineados, desafiam-nos a buscar outras formas de
gestão e de intervenção em nossas cidades.
Palavras chaves: comerciante, era digital, bigdata, comércio e cidade.

Abstract
The present work intends to discuss the role of the trader, in the digital age, considering that commerce has a relationship from
origin with cities and has been responsible for its structuring and vitality. To do so, it makes a brief historical journey of the
different roles assumed by the trader in history, whose performance unfolds in two fields of action. One focuses on economic
development and advances in civilization, and the other involves the organization and structuring of human settlements. This
path allows us to identify a metamorphosis in the different roles assumed, ranging from its function of disseminating
information to that of the controller of big data. The changes in consumer behavior and territorial impacts that are already
beginning to be observed and which are then outlined, challenge us to seek other forms of management and intervention in our
cities.
Keywords: trader, digital age, big data, commerce and city.

Resumen
El presente trabajo pretende discutir el papel del comerciante en la era digital, considerando que el comercio tiene una relación
de origen con las ciudades y ha sido responsable de su estructuración y vitalidad. Para lograr esta tarea, realiza un breve
recorrido histórico de los diferentes roles asumidos por el comerciante, cuyo desempeño se desarrolla en dos campos de acción.
Uno se centra en el desarrollo económico y los avances en la civilización, y el otro implica la organización y estructuración de los
asentamientos humanos. Este camino nos permite identificar una metamorfosis en los diversos roles asumidos, que van desde
su función de diseminar información hasta la del controlador de bigdata. Los cambios en el comportamiento del consumidor y
los impactos territoriales que ya están comenzando a observarse y aquí se apuntan, nos desafían a buscar otras formas de
gestión e intervención en nuestras ciudades.
Palabras clave: comerciante, era digital, bigdata, comercio y ciudad.
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O Porto do Mucuripe na encruzilhada das políticas públicas de turismo, projetos
urbanos e ZEIS: processos e conflitos socioespaciais
Porto do Mucuripe at the crossroads of public tourism policies, urban projects and ZEIS: socio-spatial processes
and conflicts
Porto do Mucuripe en la encrucijada de las políticas públicas de turismo, proyectos urbanos y ZEIS: procesos y
conflictos socioespaciales
PAIVA, Ricardo Alexandre
Doutor; DAUD – PPGAU+D – UFC | ricardopaiva@ufc.br

FEITOZA, Rívia Nobre
Graduanda/PIBIC; DAUD – UFC | rivia.nobre@arquitetura.ufc.br

COLLARES, Sofia de Sousa
Graduanda/PIBIC; DAUD - UFC | sofiacollares@arquitetura.ufc.br

Resumo
A inauguração do Porto do Mucuripe em 1951, na cidade de Fortaleza - CE, suscitou grandes mudanças na capital e em seu
entorno, sendo percebido, por exemplo, um intenso crescimento habitacional. Atualmente, coexistem na região diversas
formas de uso e ocupação do solo, como a zona industrial, turística e habitação formal e informal. Nessa última, os moradores
evidenciam o reconhecimento do privilégio de ocupar uma região próxima à orla marítima. Devido a esse potencial locacional,
o entorno do Porto do Mucuripe atrai investimentos em infraestruturas industriais e sobretudo turísticas em paralelo à uma
realidade ainda de luta por regularização fundiária e à delimitação de ZEIS. Nesse contexto, o artigo objetiva discutir
criticamente os processos e conflitos socioespaciais no Porto do Mucuripe, enfatizando uma análise crítica quanto às políticas
públicas de turismo, às legislações urbanísticas e aos projetos urbanos, buscando apontar e assimilar possíveis conflitos entre
dimensões turísticas, econômicas e sociais.
Palavras-chave: Mucuripe. Turismo. Políticas públicas. ZEIS. Conflitos.

Abstract
The inauguration of Porto do Mucuripe in 1951, in the city of Fortaleza, the state capital of Ceará, caused great changes in the
capital and in its surroundings, such as an intense housing growth. Currently, various forms of land use and occupation coexist
in the region, such as the industrial area, the tourist area, the formal residencial area and the informal residencial área. In the
latter, residents recognize the privilege of occupying a region close to the seafront. Due to its renting potential, the
surroundings of Porto do Mucuripe attracts investments in industrial infrastructures, and mainly, in tourist infrastructures,
whereas the residents are still struggling with regularization and delimitation of their lands, so that these lands become ZEIS. In
this context, the article aims to critically discuss the socio-spatial processes and conflicts in Porto do Mucuripe. The emphasis is
to show a critical analysis of public tourism policies of urban projects and urban legislations and to point out and assimilate
possible conflicts between tourist, economic and social dimensions.
Keywords: Mucuripe. Tourism. Public policies. ZEIS. Conflicts.

Resumen
La inauguración de Porto do Mucuripe en 1951, en la ciudad de Fortaleza - CE, provocó grandes cambios en la capital y sus
alrededores, notándose, por ejemplo, un intenso crecimiento de la vivienda. Actualmente, varias formas de uso y ocupación de
la tierra coexisten en la región, como el área industrial, turística y la vivienda formal e informal. En este último, los residentes
muestran el reconocimiento del privilegio de ocupar una región cerca del paseo marítimo. Debido a este potencial de ubicación,
el entorno de Porto do Mucuripe atrae inversiones en infraestructuras industriales y principalmente turísticas en paralelo a una
realidad que todavía lucha por la regularización de los títulos de propiedad y la delimitación de ZEIS. En este contexto, el
artículo tiene como objetivo discutir críticamente los procesos y conflictos socioespaciales en Porto do Mucuripe, enfatizando un
análisis crítico de las políticas públicas de turismo, proyectos urbanos y legislación urbana, buscando señalar y asimilar posibles
conflictos entre las dimensiones turísticas, económicas y sociales.
Palabras clave: Mucuripe. Turismo. Políticas públicas. ZEIS. Conflictos.
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O setor comercial em Fortaleza: uma análise sob o olhar do licenciamento e da gestão
da informação
O setor comercial em Fortaleza: uma análise sob o olhar do licenciamento e da gestão da informação
O setor comercial em Fortaleza: uma análise sob o olhar do licenciamento e da gestão da informação

MUNIZ, Águeda
Doutora; Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (SEUMA) | agueda.muniz@seuma.fortaleza.ce.gov.br

HISSA, Marina
Mestre; Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (SEUMA) | | marina.hissa@seuma.fortaleza.ce.gov.br

PINHEIRO, Melissa
Graduada; Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (SEUMA) | melissa.marques@seuma.fortaleza.ce.gov.br

Resumo
O artigo destaca a importância da gestão inteligente da informação para a análise da dinâmica econômica e urbanística dos
centros urbanos a serviço do gestor público e do cidadão. No estudo, é analisada a evolução do licenciamento em Fortaleza a
partir de plataformas implementadas na gestão pública da capital cearense nos últimos anos. Por meio da análise dos dados
para o setor comercial em Fortaleza, propõe-se demonstrar as possibilidades que a ferramenta de gestão inteligente dos dados
proporciona para a tomada de decisão do gestor público, a fim de subsidiar o planejamento urbano e econômico, e do setor
privado, para a orientação de investimentos na esfera produtiva.
Palavras-chave: Gestão da informação, licenciamento, setor comercial.

Abstract
The article highlights the importance of intelligent information management for the analysis of the economic and urban
dynamics of urban centers at the service of the public manager and the citizen. In the study, the evolution of licensing in
Fortaleza is analyzed from platforms implemented in the public management of the capital of Ceará in recent years. Through
data analysis for the commercial sector in Fortaleza, it is proposed to demonstrate the possibilities that the intelligent data
management tool provides for decision making by the public manage in order to subsidize urban and economic planning and to
guide productive investments for the private sector.
Keywords: Information management; licensing, commercial sector.

Resumen
O artigo destaca a importância da gestão inteligente da informação para a análise da dinâmica econômica e urbanística dos
centros urbanos a serviço do gestor público e do cidadão. No estudo, é analisada a evolução do licenciamento em Fortaleza a
partir de plataformas implementadas na gestão pública da capital cearense nos últimos anos. Por meio da análise dos dados
para o setor comercial em Fortaleza, propõe-se demonstrar as possibilidades que a ferramenta de gestão inteligente dos dados
proporciona para a tomada de decisão do gestor público, a fim de subsidiar o planejamento urbano e econômico, e do setor
privado, para a orientação de investimentos na esfera produtiva.
Palavras-chave: Gestão da informação, licenciamento, setor comercial.
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O trabalho na era digital e o impacto na dinâmica urbana
Work in the digital age and the impact on urban dynamics
El trabajo en la era digital y el impacto en la dinámica urbana

PUGLIESE, Lívia Louzada de Toledo
Profa. Ma.; Anhanguera | livialt@gmail.com

VARGAS, Heliana Comin
Profa. Dra.; Universidade de São Paulo (USP) | hcvargas@usp.br

Resumo
O presente artigo busca discutir as transformações em curso no mundo do trabalho no século XXI e suas implicações na
dinâmica urbana. Dentre os principais pontos destacados sobre as atividades laborativas estão a substituição de postos de
trabalho manual por máquinas e os impactos das tecnologias da informação e comunicação; flexibilização do trabalho através
de terceirização, subempregos, trabalhos temporários formais e informais; a uberização do trabalho com a submissão dos
trabalhadores às plataformas digitais; a terciarização, através da ampliação de trabalhadores no setor terciário e maior
complexidade deste; e o trabalho à distância, ou home office. Tais características do trabalho na era digital possuem impacto
direto na dinâmica urbana, com alterações dos fluxos e das localizações das atividades. Observa-se uma flexibilização das
atividades que tende alterar processos de centralização e descentralização urbana e mesclar espaços de trabalho e moradia.
Palavras-chave: Trabalho. Dinâmica urbana. Sociedade dos serviços

Abstract
This article seeks to discuss the changes taking place in the world of work in the 21st century and its implications for urban
dynamics. Among the main points highlighted on labor activities are the replacement of manual jobs by machines and the
impacts of information and communication technologies; flexible work through outsourcing, underemployment, formal and
informal temporary jobs; uberization of work by submitting workers to digital platforms; tertiarization, through the expansion
of workers in the tertiary sector and its greater complexity; and distance work, or home office. Such characteristics of work in
the digital age have a direct impact on urban dynamics, with changes in the flows and locations of activities. There is a
flexibilization of activities that tends to change processes of centralization and urban decentralization and to mix work and
housing spaces.
Keywords: Work. Urban dynamic. Service society

Resumen
Este artículo busca discutir los cambios que tienen lugar en el mundo del trabajo en el siglo XXI y sus implicaciones para la
dinámica urbana. Entre los principales puntos destacados en las actividades laborales están la sustitución de trabajos manuales
por máquinas y los impactos de las tecnologías de la información y la comunicación; trabajo flexible mediante subcontratación,
subempleo, trabajos temporales formales e informales; uberización del trabajo enviando trabajadores a plataformas digitales;
terciarización, a través de la expansión de los trabajadores en el sector terciario y su mayor complejidad; y trabajo a distancia, u
oficina en casa. Tales características del trabajo en la era digital tienen un impacto directo en la dinámica urbana, con cambios
en los flujos y ubicaciones de las actividades. Existe una flexibilización de actividades que tiende a cambiar los procesos de
centralización y descentralización urbana y a mezclar espacios de trabajo y vivienda.
Palabras clave: Trabajo. Dinámica urbana. Sociedad de servicio
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Os impactos dos shopping centers no vetor Sudoeste de São Paulo
The impacts of shopping malls in Southwest vector of São Paulo
Los impactos de los centros comerciales en vector Suroeste de São Paulo

KURIMOTO, Lucia Kazumi
Mestranda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade de São Paulo (USP) | lucia.kurimoto@usp.br

Resumo
Os Shopping Centers são alvos de polêmicas em torno dos impactos positivos e negativos provocados nas cidades e nas
pessoas devido ao grande porte, ao tipo de gestão e à arquitetura enclausurada. Se há problemas como a segregação social
resultante do controle de acesso privado aos espaços coletivos, por outro lado, estes equipamentos comerciais têm a
capacidade de atrair frequentadores de várias classes sociais para consumir produtos materiais e imateriais trazendo vitalidade
urbana ao seu entorno.
As análises de Shopping Centers, considerados referências, são feitas por meio da identificação das variações do modelo e dos
impactos provocados nos diferentes tempos. O objetivo é a compreensão do papel exercido pelos Shopping Centers no vetor
Sudoeste devido à concentração destes equipamentos e pela construção desta localização por meio de grandes investimentos
públicos e privados em obras do mercado imobiliário.
Palavras chaves: Shopping Center. Vetor Sudoeste. Impactos.

Abstract
Shopping centers are the subject of controversy around the positive and negative impacts caused on cities and people due to
their large size, type of management and enclosed architecture. If there are problems such as social segregation resulting from
the control of private access to collective spaces, on the other hand, these commercial facilities have the capacity to attract
regulars from various social classes to consume material and immaterial products, bringing urban vitality to their surroundings.
The analysis of Shopping Malls, that are considered references, are made by identifying the variations in the model and the
impacts caused at different times. The objective is to understand the role played by Shopping Malls in the Southwest vector due
to the concentration of this equipments and the construction of this location through large public and private investments in
works in the real estate market.
Keywords: Shopping malls. Southwest vector. Impacts.

Resumen
Los Centros Comerciales son objeto de controversia en torno a los impactos positivos y negativos causados en las ciudades y las
personas debido a su gran tamaño, tipo de gestión y arquitectura cerrada. Si existen problemas como la segregación social
como resultado del control del acceso privado a espacios colectivos, por otro lado, estas instalaciones comerciales tienen la
capacidad de atraer a clientes habituales de diversas clases sociales para consumir productos materiales e inmateriales,
llevando la vitalidad urbana a su entorno.
Los análisis del Centro Comercial, que se consideran referencias, se realizan identificando las variaciones en el modelo y los
impactos causados en diferentes momentos. El objetivo es comprender el papel que desempeñan los centros comerciales en el
vector Suroeste debido a la concentración de este equipo y la construcción de esta ubicación a través de grandes inversiones
públicas y privadas en obras en el mercado inmobiliario.
Palabras clave: Centros Commerciales. Vetor Suroeste. Impactos.
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Os subcentros como novas centralidades em Maceió-Alagoas
Subcenters as new centralities in Maceió-Alagoas
Subcentros como nuevas centralidades en Maceió-Alagoas

MARISCO, Luciane Maranha de Oliveira
Doutorado; Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | luciane.marisco@igdema.ufal.br

BUARQUE, Priscila Andreza dos Santos
Discente Curso de Geografia (Bacharelado) Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | priscila_buarque@hotmail.com

Resumo
Este artigo apresenta os resultados do projeto de pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. O
objetivo principal foi analisar como se configura no espaço geográfico os subcentros comerciais e de serviços como novas
centralidades que está em curso em Maceió, capital do estado de Alagoas na região nordeste do Brasil e sua relação com a
estrutura urbana. O crescimento e a expansão urbana em Maceió ao longo das décadas, promoveu, igualmente uma
descentralização dessas atividades e o surgimento de subcentros em outras áreas da cidade. A metodologia constou de
pesquisa em órgãos públicos, pesquisa de campo e mapeamento dos subcentros. Os resultados apontaram que essas novas
centralidade ao criarem novos espaços de compras e de lazer, criaram novas dinâmicas de fluxos de pessoas, de mercadorias e
de negócios, instituindo relações interpessoais e uma sociabilidade, estimulando uma economia de base local assim como
gerando uma identidade com o lugar.
Palavras-chave: Subcentros. Dinâmica urbana. Maceió.

Abstract
This article presents the results of the research project of the Institutional Program for Scientific Initiation Scholarships. The
main objective was to analyze how the commercial and services sub-centers are configured in the geographic space as new
centralities that is underway in Maceió capital of the state of Alagoas in the northeast region of Brazil and their relationship
with the urban structure. The growth and urban expansion in Maceió over the decades has also promoted a decentralization of
these activities and the emergence of sub-centers in other areas of the city. The methodology consisted of research in public
agencies, field research and mapping of sub-centers. The results showed that these new centralities when creating new spaces
for shopping and leisure, created new dynamics of people, goods and business flows, establishing interpersonal relationships
and sociability, stimulating a local economy as well as generating an identity with the place.
Keywords: Subcenters. Urban dynamics. Maceio

Resumen
Este artículo presenta los resultados del proyecto de investigación del Programa Institucional para Becas de Iniciación Científica.
El objetivo principal fue analizar cómo se configuran los subcentros comerciales y de servicios en el espacio geográfico como
nuevas centralidades que están en marcha en Maceió, capital del estado de Alagoas, en la región noreste de Brasil, y su relación
con la estructura urbana. El crecimiento y la expansión urbana en Maceió a lo largo de las décadas también ha promovido una
descentralización de estas actividades y la aparición de subcentros en otras áreas de la ciudad. La metodología consistió en
investigación en agencias públicas, investigación de campo y mapeo de subcentros. Los resultados mostraron que estas nuevas
centralidades al crear nuevos espacios de compras y ocio, crearon nuevas dinámicas de personas, bienes y flujos de negocios,
establecieron relaciones interpersonales y sociabilidad, estimularon una economía local y generaron una identidad con el lugar.
Palabras clave: Subcentros. Dinámica urbana. Maceió.
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Perspectivas sobre o Turismo na Cidade Contemporânea: o caso de Barra Grande – PI
Perspectives on Tourism in the Contemporary City: the case of Barra Grande – PI
Perspectivas sobre el Turismo en la Ciudad Contemporánea: el caso de Barra Grande – PI

MORAES, Sérgio Torres
PhD; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | sergiomoraes@arq.ufsc.br

MARQUES, Marina Brito de Oliveira
Mestranda; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | marinabritomarques@gmail.com

Resumo
Recentemente o planejamento urbano passou a ser feito de maneira estratégica, pensando em como tornar a cidade mais
competitiva e atrativa para investimentos, sobrepondo interesses privados aos públicos: a “cidade-mercadoria”. A
fragmentação moderna, que desmancha os sólidos da tradição e da experiência, significa para os espaços a substituição dos
saberes locais para se adotar um modelo global, que homogeneiza práticas, costumes e construções. Esta realidade é
aumentada em cidades turísticas, nas quais a espetacularização é praticamente regra para atrair turistas. Este estudo analisa o
caso do povoado turístico de Barra Grande, Piauí, buscando discutir sobre perspectivas do turismo na cidade contemporânea e
entender em que medida o turismo na localidade reflete a lógica da cidade-mercadoria e da sociedade do espetáculo.
Palavras-chave: Cidade-mercadoria. Espetacularização. Turismo.

Abstract
Recently urban planning started to be done in a strategic way, thinking about how to make the city more competitive and
attractive for investments, overlapping private interests to the public: the “commodity city”. Modern fragmentation, which
dismantles the solids of tradition and experience, means for spaces to replace local knowledge in order to adopt a global model,
which homogenizes practices, customs and constructions. This reality is heightened in tourist cities, where spectacularization is
practically the norm to attract tourists. This study analyzes the case of the tourist village of Barra Grande, Piauí, seeking to
discuss perspectives of tourism in the contemporary city and understand to what extent tourism in the locality reflects the logic
of the merchandise city and the society of the spectacle.
Keywords: Commodity city. Spectacularization. Tourism.

Resumen
Recientemente, la planificación urbana comenzó a hacerse de manera estratégica, pensando en cómo hacer que la ciudad sea
más competitiva y atractiva para las inversiones, superponiendo los intereses privados al público: la "ciudad mercantil". La
fragmentación moderna, que desmantela los sólidos de la tradición y la experiencia, significa que los espacios reemplacen el
conocimiento local para adoptar un modelo global que homogeneice las prácticas, las costumbres y las construcciones. Esta
realidad aumenta en las ciudades turísticas, donde la espectacularización es prácticamente la norma para atraer turistas. Este
estudio analiza el caso de la aldea turística de Barra Grande, Piauí, que busca discutir las perspectivas del turismo en la ciudad
contemporánea y comprender en qué medida el turismo en la localidad refleja la lógica de la ciudad de mercancías y la
sociedad del espectáculo.
Palabras clave: Ciudad de mercancías. Espectacularización. Turismo.
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Polos Varejistas não Especializados de Rua. O Mapeamento para São Paulo
Non-specialized street retail centers. Mapping to São Paulo
Centros comerciales minoristas no especializados. Mapeo a São Paulo

CAMPAGNER, Larissa G.
Doutora; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie | laracampagner@gmail.com.br

PISETTA, Cecilia
Mestre; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade da Universidade de São Paulo | ceciliapisetta@terra.com.br

CALDANA, Valter L.
Doutor; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie | valter.caldana@mackenzie.br

CALLIARI, Mauro S. P.
Doutor; Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo | maurocalliari@uol.com.br

Resumo
Este trabalho integra uma pesquisa em andamento, que tem como objetivo principal mapear e qualificar, sob a ótica da
urbanidade, polos varejistas de rua. Seu foco é a cidade de São Paulo e o trabalho a seguir, como parte dos resultados iniciais,
apresenta a elaboração de um mapa de localização dos principais polos de varejo de rua encontrados no município. A partir da
criação e do cruzamento de sete layers, representantes de categorias varejistas, foram encontrados e localizados 424 polos de
varejo de rua na cidade de São Paulo. Estima-se que o material analisado e produzido possa contribuir para formulação de
políticas públicas que pretendam enfrentar o tema da requalificação e fomento aos polos varejistas de rua e, ao mesmo tempo,
favorecer decisões relacionadas à implantação e localização de pontos de venda, seja de comércio ou serviços.
Palavras-chave: Polos Varejistas de Rua, Políticas Públicas, cidade e varejo.

Abstract
This work is part of an ongoing research, whose main objective is to map and qualify, from the perspective of urbanity, street
retailers. Its focus is the city of São Paulo and the following work, as part of the initial results, presents the elaboration of a map
of the location of the main street retail hubs found in the municipality. From the creation and crossing of seven layers,
representatives of retail categories, 424 street retail hubs were found and located in the city of São Paulo. It is estimated that
the material analyzed and produced can contribute to the formulation of public policies that intend to address the theme of
requalification and promotion to street retail hubs and, at the same time, favor decisions related to the implantation and
location of points of sale, whether commerce or services.
Keywords: Retail Street Centers, Public Policies, City and Retail.

Resumen
Este trabajo es parte de una investigación en curso, cuyo objetivo principal es mapear y calificar, desde la perspectiva de la
urbanidad, los minoristas callejeros. Su enfoque es la ciudad de São Paulo y el siguiente trabajo, como parte de los resultados
iniciales, presenta la elaboración de un mapa de la ubicación de los principales centros comerciales de la calle que se
encuentran en el municipio. Desde la creación y el cruce de siete capas, representantes de las categorías minoristas, se
encontraron 424 centros minoristas callejeros y se ubicaron en la ciudad de São Paulo. Se estima que el material analizado y
producido puede contribuir a la formulación de políticas públicas que tengan la intención de abordar el tema de la recalificación
y promoción a los centros comerciales minoristas y, al mismo tiempo, favorecer las decisiones relacionadas con la implantación
y ubicación de los puntos de venta, ya sea comercio o servicios.
Palabras clave: Centros Comerciales minoristas, Políticas públicas, ciudad y minoristas
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Projeto e publicidade da habitação paulistana: estudo de caso do “You, Central Park”
Design and advertising of São Paulo housing: a case study of “You, Central Park”
Diseño y publicidad de viviendas en São Paulo: un estudio de caso de “You, Central Park”

DE BONA, Laura
Arquiteta Urbanista, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC
Campinas (POSURB-ARQ PUC Campinas) | lauradebona@gmail.com

SILVA NETO, Manoel Lemes
Arquiteto Urbanista, Professor Titular no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas (POSURB-ARQ PUC
Campinas) | manoel.lemes@puc-campinas.edu.br

Resumo
O presente artigo apresenta uma metodologia de análise do material publicitário de um empreendimento residencial vertical
no município de São Paulo. Pretende-se demonstrar os nexos possíveis entre o projeto do empreendimento em questão, a
noção de urbanidade e território enquanto espaço do “acontecer solidário”, proposto por Milton Santos. O estudo integra
pesquisa mais ampla em que se pretende estruturar circuitos espaciais produtivos dos edifícios residenciais verticais em São
Paulo e os círculos de cooperação a eles relacionados.
Palavras-chave: Habitação. Publicidade. Urbanidade.

Abstract
This article presents a methodology for analyzing the advertising material of a vertical residential development in the city of São
Paulo. It is intended to demonstrate the possible links between the design of the enterprise in question, the notion of urbanity
and territory as a space for the “happening in solidarity”, proposed by Milton Santos. The study integrates a broader research in
which it is intended to structure spatial productive circuits of vertical residential buildings in São Paulo and the related
cooperation circles.
Keywords: Housing. Advertising. Urbanity.

Resumen
Este artículo presenta una metodología para analizar el material publicitario de un desarrollo residencial vertical en la ciudad de
São Paulo. Se pretende demostrar los posibles vínculos entre el proyecto del proyecto en cuestión, la noción de urbanidad y
territorio como un espacio para el "acontecimiento solidario", propuesto por Milton Santos. El estudio integra una investigación
más amplia en la que se pretende estructurar circuitos espaciales productivos de edificios residenciales verticales en São Paulo y
los círculos de cooperación relacionados.
Palabras clave: Vivenda. Publicidad. Urbanidad.
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Reequilíbrios na cadeia de suprimento
Supply chain rebalances
Reequilibrios en la cadena de suministro

COQUILLAT MORA, Pablo
Dr. Arquiteto; Universidad Santo Tomás (USTA, Colombia) | pablocomo@gmail.com

Resumo
A cadeia de suprimento define uma vasta e complexa rede de atividades que ordenam o território desde escalas
transcontinentais até intraurbanas. Cada época explora um paradigma produtivo que determina formas diferenciadas de
organizar a cadeia, onde sua reorganização é ao mesmo tempo causa e efeito da mudança de ciclo econômico. A evolução das
formas de ordenação da cadeia de suprimento está guiada por processos de inovação contínuos sobre as relações econômicas
e financeiras, tecnológicas e legais, ou urbanísticas e tipológicas, dando lugar a morfologias urbanas e territoriais muito
precisas, cuja acumulação sobre o território gera padrões que mudam a grande velocidade. O reequilíbrio da cadeia entre o
setor comercial e o logístico dos últimos anos é o foco central de discussão deste artigo.
Palavras-chave: Cadeia de suprimento. Setor comercial. Setor logístico. Planejamento urbano e territorial

Abstract
The supply chain defines a vast and complex network of activities that orders the territory from transcontinental to intraurban
scales. Each epoch explores a productive paradigm that determines diverse forms of organizing the supply chain, where its
reorganization is at the same time cause and effect of the economic cycle change. The evolution of the supply chain
organization forms is guided by continuous process of innovation along the economic and financial, technological and legal, or
urban and typological relations, given rise to very precise urban and territorial morphologies, which accumulation can create
territory patterns that change at great velocity. The balance of the supply chain between the commercial and the logistic
sectors in the last years defines the central issue of this paper.
Keywords: Supply chain. Commercial sector. Logistic Sector. Urban and territorial planning

Resumen
La cadena de suministro define una vasta y compleja red de actividades que ordenan el territorio desde escalas
transcontinentales hasta intraurbanas. Cada época explora un paradigma productivo que determina formas diferenciadas de
organizar tal cadena, donde su reorganización es al mismo tiempo causa y efecto del cambio de ciclo económico. La evolución
de las formas de ordenación de la cadena de suministro está guiada por procesos de invasión continuos sobre las relaciones
económicas y financieras, tecnológicas y legales, o urbanísticas y tipológicas, dando lugar a morfologías urbanas y territoriales
muy precisas, cuya acumulación sobre el territorio genera patrones que cambian a gran velocidad. El reequilibrio de la cadena
entre el sector comercial y el logístico de los últimos años es el punto central de discusión de este artículo.
Palabras clave: Cadena de suministro. Sector comercial. Sector industrial. Planeamiento urbano y territorial.
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Reflexões sobre a arquitetura contemporânea das agências bancárias brasileiras
Reflections on the contemporary architecture of Brazilian bank branches
Reflexiones sobre la arquitectura contemporánea de las sucursales bancarias brasileñas

NOGUEIRA, Anastácio Braga
Mestre em Arquitetura, Urbanismo e Design; Universidade Federal do Ceará (UFC) | taciobraga@gmail.com

Resumo
A partir da década de 1970, o capitalismo passou por mudanças estruturais, caracterizado pela crescente inserção tecnológica,
flexibilização dos processos de trabalho e novas estratégias de consumo. Os bancos, como importantes agentes do sistema
econômico vigente, gradativamente adaptaram-se a esse novo modo de produção e isso provocou, em termos arquitetônicos,
em expressivas alterações nos edifícios destinados ao atendimento de público que vão desde modificações no programa de
necessidades, com a criação de novos espaços como a sala de autoatendimento, até a criação de edifícios para um perfil de
específico de clientes. O presente artigo analisa a arquitetura contemporânea das agências bancárias, ressaltando as
transformações ocorridas nas últimas décadas para atender as demandas relacionadas ao paradigma tecnológico e aos
modelos de segmentação de mercado.
Palavras-chave: Arquitetura contemporânea. Arquitetura bancária. Agências bancárias.

Abstract
Since the 1970s, capitalism has undergone structural changes, characterized by increasing technological insertion, flexibility of
work processes and new consumption strategies. Banks, as important agents of the current economic system, gradually
adapted to this new mode of production and this caused, in architectural terms, significant changes in buildings for the public,
ranging from modifications to the needs program, with the creation of new spaces such as the self-service room, to the creation
of buildings for a specific profile of customers. This article analyzes the contemporary architecture of bank branches,
highlighting the transformations that have occurred in the last decades to meet the demands related to the technological
paradigm and market segmentation models.
Keywords: Contemporary architecture. Banking architecture. Bank branches.

Resumen
Desde la década de 1970, el capitalismo ha experimentado cambios estructurales, caracterizados por una creciente inserción
tecnológica, procesos de trabajo flexibles y nuevas estrategias de consumo. Los bancos, como agentes importantes del sistema
económico actual, se adaptaron gradualmente a este nuevo modo de producción y esto causó, en términos arquitectónicos,
cambios significativos en los edificios destinados al público, desde modificaciones hasta el programa de necesidades, con la
creación de nuevos espacios como la sala de autoservicio, hasta la creación de edificios para un perfil de cliente específico. Este
artículo analiza la arquitectura contemporánea de las sucursales bancarias, destacando las transformaciones que se han
producido en las últimas décadas para satisfacer las demandas relacionadas con el paradigma tecnológico y los modelos de
segmentación del mercado.
Palabras clave: Arquitectura contemporánea. Arquitectura bancaria. Agencias bancarias.

VII CINCCI | Evento online| Transmitido de Fortaleza, 03 a 07 de novembro de 2020

74

Caderno de Resumos e Programação

Turismo e urbanização no litoral oeste da Região Metropolitana de Fortaleza
Tourism and urbanization on the west coast of the Metropolitan Region of Fortaleza
Turismo y urbanización en la costa oeste de la Región Metropolitana de Fortaleza

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Professora adjunta do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará
(DAU - UFC) | bhdiogenes@yahoo.com.br

BARBOSA, Stéfany Grayce Teixeira
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal do Ceará (UFC) | stefanygrayce@gmail.com

MARTINS, Liziane Bezerra
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal do Ceará (UFC) | martinsliziane7@gmail.com

Resumo
O litoral oeste da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) vem adquirindo crescente importância regional desde o final da
década de 1990, em decorrência de investimentos públicos e privados nos setores turístico, industrial, imobiliário e de
infraestrutura, que contribuíram para a consolidação da região como destino turístico de relevância nacional e internacional e
de significativa dimensão econômica regional. O presente artigo analisa as recentes transformações ocorridas no espaço
litorâneo dos municípios do chamado eixo oeste de expansão da RMF nas últimas décadas, destacando a importância do
desenvolvimento da atividade turística como fator de grande relevância nas dinâmicas sociais, econômicas e espaciais da
região.
Palavras-chave: Urbanização turística. Litoral oeste. Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Abstract
The west coast of the Metropolitan Region of Fortaleza (RMF) has been getting increasing regional importance since the end of
the 1990s, as a result of public and private investments in the touristic, industrial, real estate and infrastructural sectors, which
contributed to the consolidation of the region as a tourist destination of national and international relevance and of significant
economic proportions regionally. This article analyzes the recent transformations that occurred in the coastal area of the
municipalities of the so-called west axis of RMF expansion in the last decades, highlighting the importance of the development
of tourism activity as a factor of great relevance in the social, economic and spatial dynamics of the region.
Keywords: Touristic urbanization. West coast. Metropolitan Region of Fortaleza (MRF).

Resumen
La costa oeste de la Región Metropolitana de Fortaleza (RMF) ha adquirido una importancia regional cada vez mayor desde
finales de la década de 1990, debido a las inversiones públicas y privadas en los sectores de turismo, industrial, inmobiliario e
infraestructura, que contribuyeron a la consolidación de la región como destino turístico de relevancia nacional e internacional
y de importante dimensión económica regional. Este artículo analiza las transformaciones recientes que ocurrieron en la zona
costera de los municipios del llamado eje oeste de expansión de RMF en las últimas décadas, destacando la importancia del
desarrollo de la actividad turística como un factor de gran relevancia en la dinámica social, económica y espacial de la región.
Palabras clave: urbanización turística, costa oeste, Región Metropolitana de Fortaleza (RMF).
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Universidades públicas e a produção do espaço urbano em cidades de pequeno porte
Public universities and the production of urban space in small cities
Universidades públicas y producción de espacio urbano en pequeñas ciudades

LERMEN, Bruna Cristina
Arquiteta e Urbanista; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | brunalermen@hotmail.com

LERMEN, Sabrina Taís
Acadêmica de Jornalismo, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | sabrinalermen@hotmail.com

ZAMPIERI, Fábio Lúcio Lopes
Dr. Em Planejamento Urbano e Regional; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | fabio.zampieri@ufrgs.br

Resumo
A descentralização de instituições de ensino superior e sua implantação em cidades de pequeno porte, tende a ocasionar
impactos políticos, culturais, econômicos e socioespaciais nos municípios em que se inserem. Campi universitários tendem a
atuar como Polos Geradores de Tráfego, sendo a dinâmica socioespacial das cidades modificada a partir destes
empreendimentos, sobretudo, pelas ações comandadas pelo mercado imobiliário. Questiona-se, portanto, como o mercado
imobiliário responde a esses atratores e age para alterar a configuração espacial das cidades e do entorno próximo ao qual
campus universitários são instalados. A teoria e metodologia adotada fará uso da teoria da Sintaxe Espacial, onde se analisa as
mudanças configuracionais ocorridas em dois períodos: antes e após a implantação e consolidação de Universidades públicas
no município de Frederico Westphalen/RS. Os resultados encontrados evidenciam um crescimento fragmentado da malha
urbana nas regiões próximas de campi universitários através do parcelamento de terras anteriormente destinadas ao cultivo
agrícola.
Palavras-chave: Universidades Públicas. Mercado Imobiliário. Configuração espacial.

Abstract
The decentralization of higher education institutions and their implementation in small cities tends to cause political, cultural,
economic and socio-spatial impacts in the municipalities in which they operate. University campuses tend to act as Traffic
Generating Poles, with the socio-spatial dynamics of cities being modified from these ventures, above all, by the actions
commanded by the real estate market. It is questioned, therefore, how the real estate market responds to these attractors and
acts to change the spatial configuration of cities and the surroundings close to which university campuses are installed. The
theory and methodology adopted will make use of the Spatial Syntax theory, where the configurational changes occurred in two
periods are analyzed: before and after the implantation and consolidation of public Universities in the municipality of Frederico
Westphalen / RS. The results found show a fragmented growth of the urban network in the regions close to university campuses
through the parceling of land previously destined for agricultural cultivation.
Keywords: Public Universities. Real estate market. Spatial configuration.

Resumen
La descentralización de las instituciones de educación superior y su implementación en ciudades pequeñas tiende a causar
impactos políticos, culturales, económicos y socio-espaciales en los municipios en los que operan. Los campus universitarios
tienden a actuar como polos generadores de tráfico, y la dinámica socioespacial de las ciudades se modifica a partir de estos
emprendimientos, sobre todo, por las acciones ordenadas por el mercado inmobiliario. Por lo tanto, se cuestiona cómo el
mercado inmobiliario responde a estos atractivos y actúa para cambiar la configuración espacial de las ciudades y los
alrededores cercanos a los campus universitarios. La teoría y la metodología adoptadas utilizarán la teoría de la sintaxis
espacial, donde se analizan los cambios de configuración ocurridos en dos períodos: antes y después de la implantación y
consolidación de universidades públicas en el municipio de Frederico Westphalen / RS. Los resultados encontrados muestran un
crecimiento fragmentado de la red urbana en las regiones cercanas a los campus universitarios a través de la parcelación de
tierras previamente destinadas al cultivo agrícola.
Palabras clave: Universidades públicas. Mercado inmobiliario. Configuración espacial.
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O varejo digital do Magazine Luiza
Luiza Magazine's digital retail
Minorista digital de la revista Luiza

PIRES, Nayara
Doutoranda; Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) | nayara@grupopires.com.br

CALDANA, Valter
Doutor; Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) | valter.caldana@mackenzie.br

BRAZ, Ana Flávia
Arquiteta e Urbanista; Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | afbraz@hotmail.com

Resumo
O presente artigo investiga as lojas virtuais do Magazine Luiza, que se destaca como uma das maiores redes de departamentos
do mundo. Após uma breve revisão da literatura sobre a evolução da internet e do comércio eletrônico foram examinados os
reflexos do e-commerce sobre o varejo tradicional. Foram analisadas, também, quais foram as razões pelas quais foram
implantadas as lojas virtuais e quais foram os resultados alcançados pela companhia. O artigo é finalizado com uma avaliação
da viabilidade do formato estudado, em especial no que tange à sua ampliação para outros canais varejistas tradicionais.
Palavras-chave: Comércio Varejista. Lojas Virtuais. Magazine Luiza.

Abstract
This article investigates Magazine Luiza's “virtual stores”, which stands out as one of the largest department chains in the
world. After a brief review of the literature on the evolution of the internet and electronic commerce, the effects of e-commerce
on traditional retail were examined. We also analyzed what were the reasons why the virtual stores were implemented and
what were the results achieved by the company. The article ends by verifying whether the studied format is viable or not, to be
implemented in other traditional retail channels.
Keywords: Retail business. Virtual Stores. Magazine Luiza.

Resumen
Este artículo investiga las "tiendas virtuales" de Magazine Luiza, que se destaca como una de las cadenas de departamentos
más grandes del mundo. Después de una breve revisión de la literatura sobre la evolución de Internet y el comercio electrónico,
se examinaron los efectos del comercio electrónico en el comercio minorista tradicional. También analizamos cuáles fueron las
razones por las cuales se implementaron las tiendas virtuales y cuáles fueron los resultados logrados por la empresa. El artículo
termina verificando si el formato estudiado es viable o no, para ser implementado en otros canales minoristas tradicionales.
Palabras clave: Comercio al por menor. Tiendas virtuales Revista Luiz.
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ZEIS 161 – Pilar: história urbana comercial e suas transformações
ZEIS 161 – Pilar: commercial urban history and its transformations
ZEIS 161 – Pilar: historia urbana comercial y sus transformaciones

INVENÇÃO, Thayse
Mestranda; Universidade Federal da Bahia (UFBA) | thayinvencao@gmail.com

Resumo
Este artigo tem como objetivo levantar uma reflexão a respeito da formação histórica urbana e comercial do Pilar, através de
suas transformações econômicas e urbanas ocorridas ao longo dos séculos. Iniciamos a análise desta temática no período em
que Salvador era a primeira capital do Brasil, no século XVI, e onde o Pilar e seu entorno foi a mais promissora área de
urbanização. Analisaremos as mudanças sociais ocorridas até os dias atuais, onde o Pilar passa a ser classificado com área de
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) por conta dos seus imóveis abandonados. O texto traz resumidamente uma retomada
dos principais momentos vividos pela localidade, levando em consideração a importância dos principais equipamentos urbanos
que estão dentro da poligonal do Pilar e toda a sua importância econômica e comercial sobre a forma urbana desde a sua
implementação até a atualidade.
Palavras chaves: Pilar. ZEIS. Comércio.

Abstract
This article aims to raise a reflection about the historical urban and commercial formation of Pilar, through its economic and
urban transformations that occurred over the centuries. We started the analysis of this theme in the period when Salvador was
the first capital of Brazil, in the 16th century, and where Pilar and its surroundings were the most promising area of
urbanization. We will analyze the social changes that have occurred to the present day, where Pilar is now classified as a Special
Social Interest Area (ZEIS) due to its abandoned properties. The text summarizes a resumption of the main moments
experienced by the locality, taking into account the importance of the main urban facilities that are within the polygonal of Pilar
and all its economic and commercial importance on the urban form from its implementation to the present.
Keywords: Pilar. ZEIS. Trade.

Resumen
Este artículo tiene como objetivo plantear una reflexión sobre la formación histórica urbana y comercial de Pilar, a través de sus
transformaciones económicas y urbanas que ocurrieron a lo largo de los siglos. Comenzamos el análisis de este tema en el
período en que Salvador fue la primera capital de Brasil, en el siglo XVI, y donde Pilar y sus alrededores eran el área más
prometedora de la urbanización. Analizaremos los cambios sociales que han ocurrido hasta el día de hoy, donde Pilar ahora
está clasificada como un Área de Interés Social Especial (ZEIS) debido a sus propiedades abandonadas. El texto resume una
reanudación de los principales momentos experimentados por la localidad, teniendo en cuenta la importancia de las principales
instalaciones urbanas que se encuentran dentro de la poligonal de Pilar y toda su importancia económica y comercial en la
forma urbana desde su implementación hasta el presente.
Palabras clave: Pilar. ZEIS. Comercio.
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Cartografias Ambulantes: investigação da transformação na paisagem urbana através
da apropriação efêmera
Wandering Cartographies: an investigation of urban landscape transformations through ephemeral
appropriations
Cartografías a pie: investigación de la transformación del paisaje urbano a través de la apropiación efímera
STRINGHINI, Ana Beatriz Ferreira
Graduanda; Universidade Federal de Goiás (UFG | anabstring@gmail.com

AMARAL, Camilo Vladimir de Lima
PhD; Universidade Federal de Goiás (UFG) | camilovla@ufg.br

Resumo
A prática comercial em Goiânia tem, desde sua formação, importância histórica em função da sua localização geográfica,
tornando a cidade um entreposto de trocas na região central do Brasil. Considerada o segundo maior polo comercial de
vestuário do país e uma centralidade de valorização econômica, cultural e social goiana, a Rua 44 e arredores é vigorosamente
reconhecida por sua realidade heterogênea caracterizada pela dualidade entre comércio formal e informal (LOPES, 2008) 1. Por
sua vez, a efemeridade dos vendedores ambulantes que percorrem o espaço provoca a incessante mutação da paisagem
conforme se apropriam na ambiência urbana. Logo, o presente trabalho pretende investigar proposições experimentais de
cartografias psicogeográficas e estudar a atuação dos comerciantes itinerantes no meio urbano, examinando as
transformações na experiência urbana provocadas pelas distintas apropriações da paisagem na região da Rua 44.
Diante do processo de espetacularização das cidades contemporâneas que tende a simplificar os espaços urbanos em cenários
genéricos e homogeneizadores, as corpografias urbanas, descritas por Paola Berenstein Jacques (2007)2, erguem-se enquanto
práticas cotidianas de micro resistência às representações hegemônicas planificadoras da realidade. Tendo em vista o
empobrecimento da experiência urbana ocasionado pelo espetáculo e a consequente perda da corporeidade nas cidades,
desencadeia-se a urgência de refletir acerca das relações entre o urbanismo e o corpo. Nesse sentido, diferentemente dos
procedimentos tradicionais, as corpografias constituem metodologias dinâmicas e processuais que elucidam novas
ferramentas de análise crítica de leitura do espaço urbano.
Fundamentando-se no método descrito por Henri Lefebvre (1996)3, o presente trabalho foi, conforme a distinção da
triplicidade dos espaços, decomposto em: percebido, concebido e vivido. Primeiramente, o percebido trata-se da observação
pragmática do lugar a partir da análise empírica da cidade, coletando dados objetivos e subjetivos do espaço visando
apreender elos entre o corpo urbano e o corpo social. Em seguida, o concebido refere-se à categorização dos dados coletados,
utilizando a taxonomia e a Grounded Theory na identificação de padrões cotidianos. Os códigos observados foram sintetizados
em temas e conceitos, ilustrando múltiplos aspectos definidos pelo recorte da experiência no espaço. Por fim, o vivido
corresponde ao retorno da reflexão ao real, subvertendo as representações para compreender a vivência dos usuários no
espaço.
Mediante o contato direto com a ambiência urbana e o acompanhamento da realidade, foram produzidas cartografias da
experiência que traduzem características heterogêneas inerentes ao conjunto urbano, promovendo a percepção não linear,
complexa e dinâmica da cidade. Dessa forma, foram identificados conceitos recorrentes, decodificados em: Dois Circuitos da
Economia, Fixos e Fluxos e Experiência Corporal. Somados esses temas, concluiu-se uma Cotidianeidade Móvel – isto é, os
espaços cotidianos são mutáveis e as paisagens constantemente se transformam.
A adoção desse procedimento contribuiu, portanto, na pertinência da análise das questões urbanas e dos praticantes do
espaço por meio de novas formas de cartografar a experiência psicossocial da cidade. Explorando as relações entre teoria e
práxis do espaço urbano, ampliou-se o conhecimento acerca de como a apropriação do vendedor ambulante tem
transformado a paisagem, bem como a importância das apropriações efêmeras para o direito à cidade.
Palavras-chave: Vendedor Ambulante. Apropriação Efêmera. Paisagem Urbana.

1 LOPES, Edmar Aparecido de Barra e. As novas faces da informalidade na Região Central de Goiânia-GO: os trabalhadores ambulantes em um
contexto de transformação do mercado de trabalho. 2008. 326 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciência
Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.
2 JACQUES, Paola Berenstein. Corpografias urbanas. Salvador: Cadernos PPG – AU – UFBA, 2007.
3 LEFEBVRE, Henri. Le Retour de la Dialectique. Paris: Messidor/Éditions Sociales, 1986.
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Centro Histórico de São Paulo: A potência do comércio aliada a um Plano de Proteção e
Ordenamento da Paisagem4
Historic Center of São Paulo: The power of commerce combined with a Landscape Protection and Planning Plan
Centro histórico de São Paulo: El poder del comercio combinado con un Plan de Protección y Planificación del
Paisaje
VIEIRA, Samyra Di Fonzo
Estudante de Graduação; Universidade de São Paulo (USP) | samyradifonzo@usp.br

Resumo
Com a expansão da malha urbana, são propostos diversos planos urbanísticos para a região central da cidade, dentre os quais o
Plano Bouvard (1912) e o Plano de Avenidas (década de 1940).
Na virada do século XIX para o XX, o Centro Velho passa por um processo de embelezamento, de modo a conferir à cidade
imagem de modernidade e civilização. Nota-se o desenvolvimento e a diversificação do comércio e a ampliação da vida cultural
e dos espaços sociais de convivência na cidade, com teatros, cafés, lojas, restaurantes e o footing elegante na Rua 15 de
Novembro.5
Atualmente, o Centro Velho mantém sua função de importante polo metropolitano de comércio e serviços, que atrai grande
volume de pessoas ao longo do dia e se esvazia à noite. Preserva conjunto de monumentos e edificações de interesse histórico
e cultural, que remontam a memória da cidade, além de ter seus espaços públicos utilizados como palco para manifestações
políticas e culturais.6
O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, de 31 de julho de 2014, é uma lei municipal que orienta o
desenvolvimento e o crescimento da cidade, nele há a demanda por um Plano de Proteção e Ordenamento da Paisagem. Este
tem a ele associados projetos que possuem como objetivo regrar o ordenamento da paisagem, nesse centro diverso e pujante.
Este estudo tem como iniciativa e objetivo servir de instrumento na criação de uma Cartilha de Zeladoria da Paisagem,
destinada, sobretudo, aos proprietários e inquilinos dos imóveis, em sua maioria comerciantes, com o objetivo de compartilhar
e difundir princípios para sua conservação e preservação.
Nesse projeto realizamos um levantamento de dados referentes a cada edifício do centro de São Paulo, a fim de identificar as
principais patologias presentes com o objetivo de realizar um melhoramento paisagístico e alavancar o potencial comercial e
turístico encontrado nesse escopo da cidade. Há também, um mapeamento em SIG, entrevistas e a preparação de mapas e
gráficos temáticos sobre conjuntos arquitetônicos e urbanísticos, eixos de visualidade, corredores culturais e comerciais,
perspectivas e outros aspectos da paisagem que se pretenderá requalificar e potencializar, dando-lhes clareza-leituravisibilidade.
Os resultados estatísticos levantados demonstram com clareza a descaracterização do centro histórico e seu mau estado de
conservação e manutenção, a partir de uma desenfreada ocupação e subutilização de seus imóveis, ocasionando uma
desvalorização da área, fato esse que reflete na intensa diminuição na circulação de consumidores e, portanto, em uma crise
do comércio no local. Nesse sentido, visto que os edifícios são de uso predominantemente comercial, verifica-se um ensejo por
parte dos comerciantes em manter suas fachadas em bom estado de conservação, já que, como também levantado nesse
projeto, o ordenamento da paisagem se mostra como um fator que gera segurança e tranquilidade na hora do consumidor
escolher o local que fará suas compras.
Desta forma, portanto, fica clara a necessidade de um Plano de Ordenamento da Paisagem de maneira compartilhada, para
que seja possível uma revitalização do Centro Histórico de São Paulo, e se usufrua de sua enorme potencialidade comercial.
Palavras-chave: Centro Histórico. Comércio. Paisagem.

4 Trabalho de Iniciação Científica realizado em parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, com
orientação da Professora Doutora Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno.
5 SANTOS, Regina Helena Vieira. Rua São Bento: um fragmento da cidade de São Paulo que registra as transformações e persistências na
paisagem urbana. 2008. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
6 REIS, Nestor Goulart. Por uma nova política de conservação: edifícios e bairros construídos no século XX. FAUUSP – Cadernos de 9 Pesquisa do
LAP (Laboratório de Estudos sobre Urbanização, Arquitetura e Preservação): 1996.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: EDUSP, 2004.

VII CINCCI | Evento online| Transmitido de Fortaleza, 03 a 07 de novembro de 2020

81

Caderno de Resumos e Programação

Centros, Subcentros e Mobilidade Urbana: O caso da cidade de São Gonçalo7
Centers, Subcenters and Urban Mobility: The case of city of São Gonçalo
Centros, subcentros y Movilidad Urbana: El caso de la ciudad de São Gonçalo

COSTA, Lilian Silva
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Estácio de Sá (UNESA) | lilianscosta.arq@gmail.com

FOLLY, João Flávio Araújo
Mestre, UFF; Doutorando, PROURB. Professor, Universidade Estácio de Sá (UNESA) e FAU, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
joaofolly@gmail.com

Resumo
A cidade de São Gonçalo, situada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e limítrofe dos municípios de Niterói, Itaboraí e
Maricá, é hoje a segunda cidade mais populosa do Estado (IBGE, 2010)8. No entanto, apesar do número expressivo de
habitantes, entorno de um milhão de pessoas, a cidade é dependente de Niterói e do Rio de Janeiro devido ao grande número
de empregos ofertados em ambos os municípios, se configurando para muitos de seus moradores como cidade dormitório.
Somada a essa lógica, percebemos na estrutura espacial de São Gonçalo, o estabelecimento de centros e subcentros, os quais
são definidos por Santos (1988)9 como resultado da concentração de atividades, de transportes e de terminais intermodais.
Nesse sentido, percebe-se que a acessibilidade urbana é um fator de forte influência na economia da cidade, visto que as
centralidades se situam nos bairros mais acessíveis e os subcentros existentes estão localizados ao longo das principais vias de
deslocamento da urbe definido por núcleos alongados (Gist e Halbert,1961) 10. Concernente ao planejamento urbano, ao invés
de temos uma infraestrutura viária orientada ao desenvolvimento socioeconômico, temos uma malha arbitrária decorrente de
processos sem planejamento geral, visto que a cidade não possui um plano de mobilidade urbana, o qual é obrigação a todas
as cidades com mais de 500 mil habitantes. Este instrumento tem por objetivo ampliar o acesso aos serviços oferecidos em
todo o município.
Este trabalho foi elaborado a partir de visitas a campo, análises bibliográficas e planos direcionados à cidade de São
Gonçalo, sua mobilidade e sua economia. A partir dos dados coletados foram realizados diagnósticos do cenário atual e dos
projetos existentes de mobilidade urbana para a cidade a fim de compreender o contexto presente e as medidas do poder
público para o futuro da cidade. Percebeu-se que as ações de mobilidade para a cidade respondem à dependência dos
municípios de Niterói e do Rio de Janeiro, quando os coloca como destinos finais da maioria das medidas. Além disso, são
ações projetadas nas vias já saturadas, concentrando os deslocamentos, ou seja, não descentralizando a acessibilidade no
território e não gerando outros centros de autonomia econômica.
Nesse sentido, observou-se a necessidade da realização do plano de mobilidade urbana considerando o uso do solo e
as potencialidades e especificidades dos bairros da cidade, a fim de propiciar a potencialização das centralidades e subcentros
existentes e a formação de novos pólos econômicos. Em vista disso, este trabalho tem por objetivo analisar a importância do
planejamento da mobilidade urbana orientada ao uso do solo, as propostas existentes de mobilidade para a cidade e os
impactos que serão gerados às centralidades e subcentros em São Gonçalo.
Palavras-chave: São Gonçalo. Rio de Janeiro. Centralidades. Subcentros. Mobilidade Urbana.

7 Este trabalho foi desenvolvido a partir do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação de Arquitetura e Urbanismo, pelo qual agradeço a
Deus, família, amigos e todos os envolvidos nesse processo de minha vida. Meu sincero obrigada.
8Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010.
9Santos, C. N. F. dos. A cidade como um jogo de cartas. Niterói: EDUFF – Editora Universitária; São Paulo: Projetos Editores, 1988.
10Gist, N. P, Halbert, L. A. A Cidade e o Homem, a Sociedade Urbana. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.
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Conhecendo os polos varejistas de rua: espaço público e urbanidade, um olhar sobre
Ribeirão Preto11
Understanding street retail centers: public spaces and urbanity, a view on Ribeirão Preto
Conociendo los centros comerciales minoristas en las calles: espacio publico y urbanidad, un vistazo a Ribeirão
Preto
OLIVEIRA, Carolina Couto Rosa Dutra de
Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) | carolcrdutra@gmail.com

CAMPAGNER, Larissa Garcia
Doutora em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) | laracampagner@gmail.com

Resumo
Este trabalho possui como foco os polos varejistas de rua e o cenário em que essa atividade encontra-se na
contemporaneidade. Para melhor compreender esses espaços públicos e o impacto que possuem na vitalidade e urbanidade
de um município, têm-se como objeto de estudo o polo de varejo da Rua General Osório, na cidade de Ribeirão Preto, interior
de São Paulo.
Ribeirão Preto é uma cidade cuja região metropolitana engloba 33 municípios, tornando-a núcleo comercial no interior
paulista. Nesse sentido, torna-se imprescindível o entendimento de sua dinâmica de comércio para que esse desenvolva-se de
forma a complementar o espaço público e a urbanidade de um centro urbano. A Rua General Osório, por sua vez, pertence ao
centro histórico da cidade, conferindo-a um valor arquitetônico e turístico o qual agrega ao caráter atrativo do polo varejista.
Observa-se, tanto na cidade em questão como nos demais grandes centros urbanos do país, uma gradual retomada dos
espaços públicos, incluindo o comércio de rua (através dos polos varejistas). Tal retomada advém tanto do interesse da
população em geral, através de iniciativas que conferem voz às vontades do cidadão comum, como dos governantes, os quais
começam a reconhecer o potencial do local em criar empregos do setor terciário, além de desenvolver a cidade.
O polo varejista de rua difere-se de outras manifestações atuais do comércio, como shopping centers e galerias, principalmente
por seu caráter democrático, visto que a rua não conta com barreiras físicas para a entrada de cidadãos ou mesmo barreiras
intangíveis (no quesito social ou financeiro), sendo assim um local de grande importância por seu potencial de acolher a
população como um todo.
Metodologicamente, o trabalho fundamenta-se na MELPO (Metodologia para Levantamento de Polos Varejistas de Rua),
desenvolvida na pesquisa “Conhecendo os polos varejistas de rua de São Paulo: Oportunidades, experiência e instrumentos
frente aos desafios urbanos da cidade”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Cidade e Varejo, ligado ao Laboratório de
Projetos e Políticas Públicas da UPM. Aplicando empiricamente tal método, torna-se possível reunir dados quantitativos e
qualitativos do local de estudo, dados os quais podem ser utilizados para compreender e avaliar a qualidade urbanística do
polo, tanto como entender seu funcionamento.
Os dados obtidos, por sua vez, são transpostos para uma matriz a qual é subdividida para posterior análise sob três categorias:
conectividade, diversidade e conforto. A partir da análise do polo da Rua General Osório utilizando esses conceitos-chave, é
possível gerar um índice numérico quanto ao grau de urbanidade do polo em questão. Esse, por sua vez, poderá ser utilizado
como norte para a implantação de políticas públicas, tanto como guia para empreendedores que desejem estudar a melhor
localização para seus pontos de venda.
Ainda, visando compreender as diferenças entre o polo varejista em uma cidade de porte médio e aqueles que ocorrem em
grandes metrópoles como São Paulo, foi realizada uma análise comparativa a qual evidencia as diferenças nos campos da
conectividade, diversidade e conforto e quais os fatores que ocasionam tais contrastes.
Palavras-chave: Varejo. Polos Varejistas. Comércio.

11 Trabalho desenvolvido como Iniciação Científica, que aborda os impactos de um polo varejista no espaço público e urbanidade de uma
cidade, sendo o objeto de estudo um polo em Ribeirão Preto, São Paulo.
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Discutindo a localização do comércio varejista em áreas metropolitanas: um estudo na
RMPA12
Discussing the location of retail trade in metropolitan areas: a study in the RMPA
Discutiendo la ubicación del comercio minorista en áreas metropolitanas: un estudio en el RMPA

DAMIANI, Renato
Graduando em Arquitetura e Urbanismo; Bolsista de Iniciação Científica (BIC-UFRGS); Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
renato.damiani@ufrgs.br

MARASCHIN, Clarice
Doutora em Planejamento Urbano e Regional; Professora do PROPUR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS |
clarice.maraschin@ufrgs.br

Resumo
Este trabalho integra a pesquisa “Uso do Solo e Configuração Urbana” que busca investigar a relação entre a morfologia urbana
e o uso do solo, associando características da forma urbana a atributos sócio-funcionais, contribuindo para a identificação de
processos e dinâmicas urbanas. Diversos estudos já foram feitos buscando explicar a escolha da localização comercial e de
serviços dentro das cidades. Vargas (2001) destaca a importância da densidade demográfica e a renda como princípios básicos
para essa escolha, mesmo que devam ser considerados conjuntamente diversos fatores mais específicos. Além de questões
socioeconômicas, a forma urbana e sua configuração espacial também contribuem para essa escolha. Fatores como a
conectividade da malha, a acessibilidade e a centralidade parecem afetar a localização comercial (Porta et al, 2009; Scoppa e
Peponis, 2015). O objetivo deste trabalho é analisar conjuntamente indicadores de densidade demográfica, renda populacional
e alguns fatores da configuração espacial e sua relação com a distribuição do comércio varejista dentro da Região
Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).
A metodologia do trabalho consiste em uma análise espacial com uso de modelos configuracionais. Os indicadores
configuracionais selecionados foram a acessibilidade, que diz respeito à distância relativa de cada elemento no sistema espacial
e a centralidade (importância relativa nos caminhos mínimos). Além disso, foram escolhidas a renda média per capita e a
densidade demográfica média por setor censitário como indicadores socioeconômicos. Para possibilitar a análise
configuracional, foi produzida, através do ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas) com o software livre QGIS
(v2.18), uma malha viária simplificada da RMPA. O critério de simplificação da rede considerou as rodovias (estaduais e
federais), as principais vias de cada município e as vias relevantes para a integração entre os municípios, sem considerar vias
com maior dificuldade de uso (não pavimentadas). Foi adotada uma representação espacial em trechos de vias (entre duas
interseções), levando em conta as manchas urbanas e os limites de cada município. O software utilizado para o cálculo das
medidas configuracionais foi o Medidas Urbanas e os dados de renda e densidade demográfica foram obtidos do Censo
Demográfico do IBGE (2010). Já os dados sobre o comércio correspondem à divisão 47 – Comércio Varejista da CNAE 2.0
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas), IBGE. Foi utilizado o banco de dados da RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais) do ano de 2010 para a obtenção da quantidade de estabelecimentos e seu porte por município.
Os indicadores adotados neste estudo permitiram uma análise preliminar da distribuição de comércios dentro da RMPA, assim
como a relação da estrutura principal da região com os mesmos. Foi possível identificar centros comerciais importantes dentro
da RMPA e discutir situações de maiores e menores privilégios locacionais. Este estudo contribui para compreender os padrões
de localização comercial próximos à metrópole e pode subsidiar a construção de indicadores, fornecendo uma base técnica de
suporte a decisões de planejamento nas regiões metropolitanas e complementando outros estudos já desenvolvidos sobre o
tema.
Palavras-chave: Comércio varejista. Região Metropolitana. Fatores de Localização.

12 Este trabalho foi desenvolvido durante a bolsa de Iniciação Científica, no período 2019-2020. Agradecemos à UFRGS pela bolsa concedida.
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Gramado e Canela – RS: estudo das relações e identidade de espaços abertos em suas
áreas turísticas centrais13
Gramado and Canela - RS: study of the relationships and identity of open spaces in their central tourist areas
Gramado y Canela - RS: estudio de las relaciones y identidad de espacios abiertos en sus áreas turísticas
centrales
MARCHESINI, Thaise Zattera
Graduanda; Universidade de Caxias do Sul (UCS) | tzmarchesini@ucs.br

CÉSAR, Pedro de Alcântara Bittencourt
Doutor; Universidade de Caxias do Sul (UCS) | pabcesar@ucs.br

Resumo
Estudou-se a relação urbana entre as áreas centrais e os espaços públicos livres dos municípios de Gramado e Canela - RS.
Identificou-se estes espaços como praças e espaços não edificados, onde os equipamentos urbanos conferem identidade e
trazem referência para a vida local, e consequentemente, funções estruturantes e arquiteturas significativas. Percebeu-se que
as cidades turísticas contemporâneas têm ressignificado a dinâmica destes locais ao representar uma nova forma de
urbanização direcionadas predominantemente para consumo. A dimensão social nas praças públicas geralmente deve ter
papel simbólico, papel social e libertário para a sociedade, tornando-se difícil concebê-las sem conteúdo social e, igualmente,
admitir uma sociedade sem um componente espacial (Benedet, 2008)14. Assim, buscou-se compreender, na formação da área
central destes municípios, se o espaço público livre central é tão somente uma área necessária para uma composição
representacional paisagística, reflexo de uma urbanização turística baseada na venda e no consumo de prazer (Mullins,
1991)15, ou pode-se também ser atribuído com os valores sociais e intrínsecos determinados por Benedet (2008). Tem se como
hipótese que estes espaços são utilizados pelos turistas ou apreciados como símbolo da paisagem, inferidos como 'compostos
de consumo' (Mullins, 1991), transferindo a vitalidade urbana e atividades sociais da comunidade local para praças adjacentes.
Fez-se uma análise compreensiva de caráter weberiano, como apresentado por Yázigi (2009, p. 56) 16, e questionou-se uma
relação de gentrificação, processo que por meio de ações imobiliárias específicas estabeleceu como predominantemente
turístico o espaço público no centro, local definido por marcante densidade de atrativos e equipamentos comerciais. O
procedimento metodológico é o estudo da morfologia urbana (Castells, 1983, p.91) 17 através de comparação do entendimento
da funcionalidade por observação direta e indireta, direta com visualização local e indireta com uso da internet, mapas e outras
possibilidades fornecidos pelas prefeituras. De tal modo, identificou-se o turismo como uma atividade diretamente relacionada
com as condições do espaço físico. Assim, os espaços abertos livres se tornaram-se um cenário dentro do âmbito do
consumidor e das atividades de lazer. Nestes municípios são assimilados como espaços de consumo, e as praças na área central
das cidades se organizam e relacionam em função da sua dimensão espacial e a localização dos roteiros turísticos, enquanto as
atividades sociais dos moradores em um espaço de encontro, de troca, de bens e serviços, são transferidas para espaços
secundários aos centros de consumo.
Palavras-chave: Urbanismo. Consumo. Espaços abertos.

13 Iniciação Científica, bolsa PIBIC Cnpq.
14 BENEDET, Michelle S. Apropriação de praças públicas em cidades de pequeno porte. 2008. Dissertação (Mestrado) UFSC, Florianópolis, 2008.
15 MULLINS, Patrick. Tourism urbanization. International Journal of Urban and Regional Research, v. 15, n. 3, p. 326-342, 1991.
16 YÁZIGI, Eduardo. Saudades do futuro: por uma teoria do planejamento territorial do turismo. São Paulo: Pleiade, 2009.
17 CASTELLS, Manuel. Questão Urbana. São Paulo: Paz e terra, 1983.
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Os eventos gastronômicos na cidade de Juiz de Fora: socialização e impactos
urbanísticos18
Gastronomic events in the city of Juiz de Fora: socialization and urban impacts
Eventos gastronómicos en la ciudad de Juiz de Fora: socialización e impactos urbanos
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Resumo
Juiz de Fora é a terceira maior cidade de Minas Gerais e é reconhecida como polo turístico da gastronomia da região, devido à
pluralidade de eventos gastronômicos que ocorrem ao longo do ano. Deve-se destacar que, de acordo com o Decreto n.º
13.856, de 25 de Abril de 2019, anualmente, durante a semana do dia 5 de julho, no âmbito do Município de Juiz de Fora,
comemora-se a “Semana da Gastronomia Juiz-forana”. Esse evento “tem por objetivo divulgar e contribuir para a valorização
da cozinha tradicional e típica mineira, além dos diversos estilos de culinária praticados [...] em razão da sua relevância na vida
econômica, social, política e cultural de nosso Município”.
Diante desse contexto, o objetivo principal deste trabalho é evidenciar como a gastronomia tem mobilizado o meio urbano e
contribuído para a formação da identidade do município de Juiz de Fora. Com a pesquisa, buscou-se levantar os eventos
gastronômicos juiz-foranos ocorridos no ano de 2019 e compreender os seus impactos, principalmente sob os aspectos
arquitetônicos e urbanísticos.
Do ponto de vista metodológico, inicialmente, foi realizada uma pesquisa exploratória, bibliográfica, sobre as relações entre
comércio-cidade e gastronomia-cidade. Empiricamente, foi realizado um mapeamento dos eventos a partir do “Calendário
Oficial de Eventos Turísticos de Juiz de Fora 2019”, bem como de outros levantamentos no buscador Google. Logo, foi
construído um quadro que apresenta os seguintes dados de cada evento encontrado: (1) nome, (2) característica, (3) tipologia
do evento, (4) tipologia do local, (5) bairro ou região onde o evento ocorre, (6) datas e (7) o um link para mais informações.
Ao todo, foram encontrados 11 eventos ocorridos em 2019, os quais estiveram predominantemente distribuídos pelas regiões
Centro e Oeste da cidade, em especial no bairro Salvaterra. Nas análises, não foram incluídos os eventos como feiras
agropecuárias ou exposições, os quais, embora contem com um importante setor gastronômico, não possuem a gastronomia
como o foco principal.
Constatou-se assim, que, de fato, Juiz de Fora possui uma dinâmica bastante relevante atrelada ao turismo gastronômico, o
qual também está relacionada com a arquitetura e o urbanismo. A alimentação possui uma função experimental, sendo capaz
de atrair o fluxo de turistas, muitas vezes em busca de pratos típicos de determinada região, já que a gastronomia tem o poder
de evidenciar aspectos da cultura, da história e da identidade de cada local, o que fomenta rotas turísticas e fortalece a
sociabilidade entre regiões (MUNCHEN et al., 2015, p. 99)19.
Assim, ao estudar como as feiras e circuitos gastronômicos têm impactado Juiz de Fora, a partir dos eventos realizados em
2019, pode-se observar que, de forma geral, apesar de esses eventos serem temporários, eles também incidem diretamente na
mobilização urbana, por gerar uma rota turística e promover socialização. Também, sob aspecto arquitetônico, pode-se dizer
que as edificações dos bares e restaurantes atuam como o lugar dessas socializações gastronômicas, atraindo, por vezes, um
fluxo devido à originalidade estético-arquitetônica e/ou ao caráter regional (FONSECA, 2003, p. 70 apud MUNCHEN, et al.,
2015, p. 97).
Palavras-chave: Cidade. Eventos gastronômicos. Turismo gastronômico. Sociabilidade. Impactos Urbanísticos.

18 Trabalho decorrente de pesquisa de iniciação científica. Bolsistas PIBIC Cnpq e BIC UFJF.
19 MUNCHEN, Jaqueline; GARCIA, Roslaine Kovalczuk de Oliveira. O interesse dos viajantes pelos elementos gastronômicos do turismo. Revista
Conhecimento
Online,
Novo
Hamburgo.
v.
1,
p.
94-103,
maio
2015.
Disponível
em:
<https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/90/1596>. Acesso em: 29 june 2020

VII CINCCI | Evento online| Transmitido de Fortaleza, 03 a 07 de novembro de 2020

86

Caderno de Resumos e Programação

Transformações da tipologia residencial como reflexo das dinâmicas urbanas20
Transformations of residential typology as a reflection of urban dynamics
Transformaciones de tipología residencial como reflejo de la dinámica urbana
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MENDES, Simone
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Resumo
Considerando o bairro como território vivo, onde as dinâmicas territoriais são fruto da atuação direta dos agentes urbanos
atuando nos mecanismos de segregação social, a presente análise busca entender a evolução histórica das transformações das
edificações residenciais como espacialização das relações socioespaciais.
Com as exportações do algodão em alta a partir do século XIX, foi intensificado o adensamento do núcleo centro da cidade de
Fortaleza, com a exacerbação da atividade comercial e a demanda pela qualificação da infraestrutura urbana.
As sucessivas secas que aconteceram nas últimas décadas dos anos 1800 no Ceará provocou fluxos seguidos de retirantes e
refugiados em busca de alimentos e trabalho, invadindo as cidades em seu caminho até a capital, se deparando com a rejeição
da população dos moradores. Em Fortaleza, o poder público os conduzia a acampamentos ou abarracamentos na periferia da
cidade, tentando evitar assim que permanecessem nas ruas da cidade, porém frequentemente a pobreza e miséria dos
retirantes se mostrava à população, que, somando-se às ideias higienistas da época, provocava nas elites a necessidade de
transferir suas habitações para locais mais salubres.
Vendo a oportunidade de rentabilizar suas terras na periferia da cidade, o empresário e político Filomeno Gomes iniciou um
loteamento para exploração comercial, criando uma localização elitizada, com lotes largos, onde sua empresa construiu
palacetes e bangalôs, tanto para a sua família como para demonstrar as possibilidades, dando origem ao bairro da
Jacareacanga.
Seguindo a lógica de atratividade de investimentos de infraestrutura urbana concentrados em áreas residenciais da população
de alta renda, a R. Guilherme Rocha foi estendida em 1928 até a barra do rio Ceará (atualmente denominada de Av. Francisco
Sá), interligando a área central da cidade com o hidroporto. Na mesma época, aconteceu a transferência da via férrea da Av.
Tristão Gonçalves, que passou a atravessar o bairro da Jacarecanga.
Dessa forma, aproveitando o modal ferroviário para o fluxo de matérias-primas vinda do interior e da estrutura de transporte
para escoamento da produção, muitas empresas se instalaram ao longo da nova via. A disponibilidade dos postos de trabalho
acabou por desencadear a atratividade de moradias operárias, muitas vezes promovida pelos próprios empresários, que
construíram vilas para aluguel aos seus funcionários. Para aqueles que não conseguiam pagar aluguel na região, restava a
instalação em moradias precárias nas terras nas imediações, dando origem à ocupação do Moura Brasil e Pirambu.
Com a chegada de habitantes de outra classe social, as elites, incomodadas passam e se transferir para outras localizações
segregadas, como o bairro do Outeiro e Benfica. A dinâmica urbana da saída das elites, faz com que os palacetes e mansões da
Jacarecanga sejam ocupados por outros grupos sociais de menor renda e em poucas décadas, o abandono seguido das
populações, substituídas por pessoas de renda cada vez menor faz a decadência do bairro.
Somente a partir dos anos 2000, em função da proximidade com o centro da cidade, e com a modificação dos parâmetros de
ocupação da legislação urbanística, aconteceu um novo despertar do interesse da indústria da construção civil, através da
construção de multifamiliares verticalizados, destinados a um público de classe média. Além disso, a instalação de instituições
de ensino técnico e superior, formam atrativos adicionais para a localização.
O artigo tem como base a pesquisa bibliográfica em livros, teses, dissertações e artigos que abordam sobre o tema,
espacializando por meio de cartografias baseadas em séries históricas cadastrais dos imóveis dessa região fornecidos pela
SEFIN-PMF. Através das transformações da tipologia das edificações residenciais, percebe-se as forças que atuam para a
produção do espaço urbano, resultando em um processo de gentrificação que remove gradativamente a população de baixa
renda.
Palavras-chave: Gentrificação. Segregação. Verticalização.

20 O presente resumo é resultado do projeto da pesquisa de Iniciação Científica, sobre o tema de Transformações da tipologia residencial como
reflexo das dinâmicas urbanas: O caso do bairro do Jacarecanga em Fortaleza. Realizado pelo graduando Danilo de Souza do curso de
Arquitetura e Urbanismo, sob orientação da Profa. Ma. Simone Menezes Mendes.
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Turismo litorâneo e urbanização turística: dinâmicas recentes no eixo oeste
metropolitano de Fortaleza
Coastal tourism and touristic urbanization: recent dynamics in the metropolitan west axis of Fortaleza
Turismo costero y urbanización turística: dinámica reciente en el eje oeste metropolitano de Fortaleza
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Resumo
O eixo oeste de expansão da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um dos quatro que partem da capital (DIÓGENES,
2012)21, apresenta destaque regional por seu notável crescimento econômico nas últimas décadas, decorrente do incremento
principalmente das atividades turística e industrial. O investimento público e privado no “turismo de sol e mar”, conceituado
por Gladstone (1998)22 como aquele se utiliza de elementos naturais litorâneos como principais pontos de atração de turistas,
se intensificou a partir da década de 1990, com a estabelecimento do Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste
(PRODETUR/NE), das políticas públicas de modernização e marketing do “Governo de Mudanças” do Estado do Ceará.
O trabalho tem como objetivo investigar os impactos a nível socioespacial da intensificação da atividade turística no litoral
oeste metropolitano de Fortaleza, analisando as dinâmicas entre os múltiplos agentes desse espaço (dentre eles o Poder
Público, a iniciativa privada e a população tradicional costeira) e entre as diversas atividades exercidas nesse território, que
podem ser, em certos aspectos, tanto consonantes quanto conflitantes.
A pesquisa foi fundamentada em extensa revisão bibliográfica de alcance interdisciplinar sobre temas que envolvessem
turismo e urbanização, com enfoque na produção acadêmica relacionada ao recorte espacial de estudo. De modo a averiguar
visualmente os impactos espaciais recentes, foram realizadas visitas ao local, estudos de mapas e análise de imagens de
satélite. Além disso, foi produzido um conteúdo cartográfico complementar que mapeasse informações anteriormente não
compiladas espacialmente em mapas, como os principais equipamentos turísticos e imobiliários instalados na região. Foram
também realizadas entrevistas com representantes de empreendimentos turísticos e imobiliários expressivos na área, assim
como o desenvolvimento de um banco de notícias da região e de dados estatísticos referentes ao local.
Sendo tradicionalmente uma região de pequenos povoados e vilas de pescadores, o litoral oeste passou, a partir da década de
1970, a sofrer um processo intensificado de parcelamento do solo e gradativa ocupação por construções de caráter de segunda
residência, devido a se tornar uma área de relevância estadual para veraneio marítimo (DIÓGENES & PAIVA, 2015)23. Com o
impulsionamento dos investimentos em turismo na década de 1990, a relevância turística da região passou a atingir escalas
nacional e internacional, e passaram a ser incorporados equipamentos de maior escala, como hotéis, pousadas e resorts, além
de, mais recentemente, após a implantação do CIPP, empreendimentos mistos e grandes loteamentos turístico-imobiliários.
Tais equipamentos ocupam progressivamente as faixas litorâneas, produzindo “recortes” no espaço que caracterizam um
fenômeno de dispersão urbana, além de estabelecerem áreas privatizadas de praia. Além do impacto ambiental de degradação
de recursos naturais e da paisagem, esse tipo de apropriação territorial exclusiva, limitada por poder aquisitivo, intensifica
aspectos de segregação socioespacial. A população, a cultura e os costumes locais são colocados em segundo plano para dar
lugar à uma concepção de paisagem idealizada para o consumo do turista, distante da realidade sociocultural em que está
inserida.
Palavras-chave: Turismo litorâneo. Urbanização turística. Litoral oeste cearense. Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

21 DIÓGENES, B. Dinâmicas urbanas recentes da área metropolitana de Fortaleza. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). São Paulo:
FAUUSP, 2012.
22 GLADSTONE, D. Tourism urbanization in the United States. Urban Affairs Review, vol. 34, n.º 1, p. 3-27, set. 1998.
23 DIÓGENES, B. & PAIVA, R. Turismo, indústria e urbanização no eixo oeste de expansão metropolitana de Fortaleza. In: Simpósio Nacional de
Geografia Urbana, 14., Fortaleza, 08 a 12 set. 2015. Anais do XIV SIMPURB. Fortaleza: UFC, 2015.
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INFORMAÇÕES GRÁFICAS
Formato: 21 x 39,7 cm
Tipologia: Caçibri e Corbel
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