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APRESENTAÇÃO: 

 

O IV Simpósio Nacional Sobre Pequenas Cidades – IV SINAPEQ – foi realizado 

de 22 a 25 de novembro de 2016 no Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia 

– UFU, na cidade de Ituiutaba/MG. O Simpósio foi organizado pelo grupo de pesquisa 

Observatório das Cidades e tem como tema Cidades pequenas: dinâmicas, escalas e 

redes. Pretende-se discutir as complexas relações socioespaciais destas cidades frente ao 

atual processo de urbanização, enfatizando suas dinâmicas urbanas e regionais, as 

diferentes escalas de análises e seus papéis na rede. 

Objetivando reunir pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, o IV 

SINAPEQ foi estruturado em eixos temáticos que privilegiaram o debate sobre os aspectos 

culturais, econômicos, políticos e sociais das pequenas cidades, sem desconsiderar as 

relações com o campo, tão fundamentais para a compreensão das dinâmicas, escalas e 

redes que envolvem tais cidades. 

Ocorreram apresentações de trabalhos durante o IV SINAPEQ com o objetivo de 

socializar e difundir a produção científica sobre as pequenas cidades, potencializando o 

diálogo entre os diferentes pesquisadores interessados na temática. Além disso, também 

ocorreram conferências, mesas-redondas temáticas e uma plenária final para deliberações. 

Buscando ampliar o debate sobre as pequenas cidades o Observatório das Cidades convida 

todos a conhecerem os Anais do IV SINAPEQ. 

 

 

Comissão organizadora 

Ituiutaba/MG, 26 de novembro de 2016 
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PROGRAMAÇÃO DO IV SINAPEQ: 

 

 
22/11 23/11 24/11 25/11 

8h30 
as 

12h00 
Credenciamento 

 
Mesa redonda 

Cidade, município, 
elites 

econômicas/políticas 
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14h00 
as 

18h15 

 
 

Credenciamento 
 
 

Apresentação de 
trabalhos 

Apresentação de 
trabalhos 

Apresentação de 
trabalhos 

18h30 
as 

21h00 

Cerimônia de 
abertura 

 
Conferência de 

abertura 

 
Mesa redonda 
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regionais 
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cidade e 

desenvolvimento 
local/territorial 

 

 

 

22/11 – Terça-feira 

Conferência de abertura: 

Redes urbanas e cidades pequenas: múltiplas escalas e dinâmicas 

Maria Encarnação Beltrão Sposito (UNESP) 

Beatriz Ribeiro Soares (UFU) – Mediadora 

 

23/11 – Quarta-Feira 

Mesas redondas: 

Cidade, município, elites econômicas/políticas e poder local 

Cleiton Costa Denez (UNICENTRO) 

Paulo Fernando Jurado da Silva (UEMS) 

Winston Kleiber de Almeida Bacelar (UFU) 

Wagner Barbosa Batella (UFV) – Mediador  

 

Produção do espaço, dinâmicas urbanas e regionais 

Anete Marilia Pereira (UNIMONTES) 

Ester Limonad (UFF) 

Janio Laurentino de Jesus Santos (UESB) 

Antonio de Oliveira Júnior (UFU) – Mediador 
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24/11 – Quinta-Feira 

Mesas redondas: 

Temas sobre as pequenas cidades 

Denise Labrea Ferreira (UFU) 

Iara Soares França (UNIMONTES) 

Pedro Henrique Carnevalli Fernandes (UENP) 

Marcus Vinícius Mariano de Souza (UNIFESSPA) – Mediador  

 

Relação campo-cidade e desenvolvimento local/territorial 

Glaucio José Marafon (UERJ) 

Rômulo Soares Barbosa (UNIMONTES) 

Rosa Maria Vieira Medeiros (UFRGS) 

Patrícia Francisca de Matos (UFU) – Mediadora  

 

25/11 – Sexta-feira 

Conferência de encerramento: 

Urbanização e pequenas cidades no Brasil 

Jan Bitoun (UFPE) 

Vitor Koiti Miyazaki (UFU) – Mediador  

 

Plenária final: 

Igor de França Catalão (UFFS) – Avaliador 

Hélio Carlos Miranda de Oliveira (UFU) – Mediador 
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EIXOS TEMÁTICOS E LISTAS DE TRABALHOS: 

 

EIXO 1 – Cidade, município, elites econômicas/políticas e poder local: destaca-

se o debate das relações de poder presentes nas pequenas cidades, tanto do ponto de vista 

do papel das tradicionais elites locais, como também das elites empresariais e dos 

movimentos sociais, relacionando suas ações e estratégias com o desenvolvimento local a 

partir das políticas públicas e experiências de governança, seja na escala da cidade ou do 

município. 

Coordenador: Antônio de Oliveira Júnior (UFU) 

Monitoras: Ana Cristina Araújo Foli | Gleice Tamires Gomes de Brito 

 

Código Título do trabalho Página 

E1-001 
Destinos indutores do turismo: uma estratégia de desenvolvimento para 
pequenos municípios? 

15 

E1-002 O processo de descentralização no Equador 34 

E1-003 
Retratos do rural e do urbano em São Francisco de Paula-MG: observações 
sobre transformações sociais 

49 

 

 

EIXO 2 – Cultura, lugar, patrimônio e identidade: objetiva-se debater as interações 

entre as diferentes manifestações culturais (artes, religião, festas, etc.) e a produção do 

espaço urbano, enfocando temas como a constituição de laços identitários com o lugar, o 

patrimônio, a (des)territorialização de grupos sociais e as distintas representações e 

imaginários urbanos. 

Coordenador: Anderson Pereira Portuguez (UFU) 

Monitores: Bruno Souza Amorim | Rosineide Oliveira Silva 

 

Código Título do trabalho Página 

E2-001 A individualização na cidade: o fenômeno de moradias unipessoais em Assis-SP 66 

E2-002 
Análise do habitar vernacular no ambiente construído e sua preservação: estudo 
de caso da Vila do Elesbão/Santana-AP 

80 

E2-003 Cidade, lugar onde ancoram as memórias coletivas 101 

E2-004 
Deslocamento compulsório em pequena cidade: efeitos produzidos na cultura, no 
lugar e na identidade de moradores da cidade de Nova Ponte-MG 

117 

E2-005 
Entre cem vidas de solidões secas: lugares, identidades e anos de espacialidades 
latino-americanas 

130 

E2-006 
Entre narrativas e memórias: o ser caipira acolhido no tecido urbano de 
Iracemápolis 

144 
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E2-007 Espaços públicos utilizados como forma de lazer na cidade de Canápolis-MG 163 

E2-008 Identidade e territórios: os negros e o congado de Ituiutaba 177 

E2-009 
Lugar de festa e memória: espacialidades das manifestações culturais no centro 
histórico de Porangatu 

193 

E2-010 
Manifestações de valores e tradições na agricultura familiar: a religiosidade na 
comunidade Tambiocó no município de Catalão-GO 

207 

E2-011 O território das feiras livres: concepções acerca das feiras de Capinópolis-MG 218 

 

 

EIXO 3 – Dinâmicas ambientais e desenvolvimento socioespacial: direciona-se 

aos estudos que compreendam as dinâmicas ambientais nas cidades a partir de abordagens 

teóricas, metodológicas e empíricas, além de reflexões que contribuam para o debate sobre 

desenvolvimento em suas variadas dimensões, visto que a intensificação do processo de 

urbanização e os impactos dele decorrentes acentuam as preocupações sobre as questões 

ambientais contemporâneas e o desenvolvimento socioespacial. 

Coordenador: Leda Correia Pedro Miyazaki (UFU) 

Monitoras: Emmeline Aparecida Silva Severino | Lorrane Barbosa Alves 

 

Código Título do trabalho Página 

E3-001 
A evolução metodológica de fragilidade ambiental no Brasil e seu aspecto 
transdiciplinar 

234 

E3-002 
A gestão de resíduos sólidos pela coleta seletiva: percepção dos moradores do 
bairro Ipiranga na cidade de Ituiutaba-MG 

251 

E3-003 
Análise comparativa dos ambientes internos e externos de Rio Branco e Lambari 
d’Oeste-MT 

265 

E3-004 
Caracterização dos impactos gerados pelas instabilidades climáticas na cidade de 
Ituiutaba-MG do ano de 2012 a partir da visão da imprensa local 

279 

E3-005 Descarte dos resíduos sólidos no município de Romaria-MG 292 

E3-006 
Diagnóstico do meio físico da bacia hidrográfica do ribeirão São Lourenço – 
Ituiutaba/MG 

305 

E3-007 Estudo do perfil geográfico de área verde protegida presente em espaço urbano 319 

E3-008 Formação do espaço urbano de União da Vitória-PR e os impactos ambientais 339 

E3-009 
Impacto no meio ambiente e na saúde ligado ao gerenciamento dos resíduos 
sólidos de saúde 

358 

E3-010 
Impactos socioambientais com a implantação da produção canavieira em 
Cachoeira Dourada-GO, a partir de 2008 

371 

E3-011 
Impactos socioambientais do uso e ocupação das margens do córrego 
Machambombo, Uruaçu-GO 

391 

E3-012 
Mapeamento do índice de cobertura vegetal como subsidio ao estudo de 
vulnerabilidade ambiental: análise da cidade de Paracatu-MG 

404 

E3-013 
Proposta de geração de cenários de perigo de inundação através do uso do 
"rational method equation" 

416 

E3-014 Resíduos sólidos urbano e impactos ambientais no lixão de Ipiaú-MG 430 
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E3-015 
Um estudo sobre o saneamento básico na comunidade do rumo certo no 
município de Presidente Figueiredo-AM 

441 

E3-016 
Um estudo sobre os eventos extremos e seus impactos na cidade de Capinópolis-
MG 

454 

E3-017 Uma analise sobre os processos de erosão fluvial na orla da ilha de Santana-AP 471 

E3-018 
Urbanização em áreas de risco e desigualdades socioambientais: um estudo a 
partir da relação sociedade/natureza no bairro progresso, Erechim-RS 

484 

 

 

EIXO 4 – Políticas públicas, planejamento e gestão urbanos: busca-se congregar 

trabalhos que discutam o papel das políticas públicas articuladas às ações de planejamento 

e gestão urbanos, no sentido de promover reflexões acerca das potencialidades, lacunas e 

desafios da intervenção estatal nas cidades, tratando de aspectos como: instrumentos de 

participação popular, parcerias público-privadas, função social da cidade, plano diretor, meio 

ambiente, mobilidade e acessibilidade, entre outros. 

Coordenadora: Maria Angélica de Oliveira Magrini (UFU) 

Monitores: Acacio Mariano Ferreira Neto | William Martins Camiloti 

 

Código Título do trabalho Página 

E4-001 
A preservação do espaço da praça como política pública voltada para a 
sustentabilidade e preservação cultural 

501 

E4-002 
Acessibilidade e direito à cidade: reflexões sobre mobilidade urbana na ação 
pedagógica do PIBID 

514 

E4-003 
Crecimiento demográfico del municipio Ribero, Estado Sucre, Venezuela y 
repercusiones en su sustentabilidad 

529 

E4-004 
Experiências na elaboração de planos diretores de pequenos municípios: o caso 
de Santa Cruz do Escalvado-MG 

539 

E4-005 
Índice de defasagem do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos 
municípios de minas gerais: um estudo de caso 

556 

E4-006 
Inserção da habitação social sustentável como alternativa de desenvolvimento 
para as pequenas cidades 

580 

E4-007 Invisibilidade da cultura rural da feira livre no plano diretor de São Felipe-BA 592 

E4-008 
Metodologia de desenvolvimento do plano de mobilidade urbana de Monte 
Carmelo/MG 

606 

E4-009 
Metodologia de desenvolvimento do plano de mobilidade urbana de Monte Alegre 
de Minas/MG 

617 

E4-010 
Os limites da participação popular na elaboração do plano diretor participativo de 
Russas-CE 

628 

E4-011 Pequenas cidades, grande mobilidade 648 

E4-012 Políticas públicas e a gestão de mobilidade de trecheiros em cidades pequenas 659 

E4-013 
Programa “Minha Casa, Minha Vida” (Faixa 1) em São João Del Rei-MG: uma 
análise crítica 

675 

E4-014 
Segurança pública em pequenas cidades do norte do Paraná: gastos municipais 
e taxas de homicídios 

695 
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EIXO 5 – Produção do espaço, dinâmicas urbanas e regionais: pretende-se 

debater as dinâmicas urbanas e regionais no contexto da produção do espaço, 

contemplando estudos que focam sobre esta relação e suas repercussões na cidade e na 

região, haja vista que a constante atuação dos diferentes agentes sociais na produção da 

cidade, a partir de interesses e lógicas variadas, gera uma conjuntura de transformações 

tanto na escala da cidade quanto em âmbito regional. 

Coordenadores: Igor de França Catalão (UFFS) | Vitor Koiti Miyazaki (UFU) 

Monitoras: Bruna Aparecida Silva Dias | Leidiane Cristina Alves Costa 

 

Código Título do trabalho Página 

E5-001 
A aliança entre estado e capital e a produção do espaço urbano em pequenas 
cidades 

709 

E5-002 
A cidade local na aldeia global: notas sobre a influência do comércio eletrônico 
sob a ótica das pequenas cidades 

723 

E5-003 
A dinâmica do comércio varejista de Pau dos Ferros no âmbito do crescimento 
das cidades: apreciações 

742 

E5-004 
A dinâmica populacional e suas causas em pequenas cidades do norte do estado 
de Goiás: uma análise de Santa Terezinha de Goiás-GO de 1991 a 2010 

761 

E5-005 
A dinâmica urbana e o processo de verticalização: uma análise sobre a pequena 
cidade de Nova Palma-RS 

776 

E5-006 
A expansão do espaço urbano em pequenas cidades: a produção da cidade e 
suas dinâmicas no município de Bariri-SP entre 2005 a 2013 

791 

E5-007 
A fragmentação municipal no brasil: uma análise sobre os desmembramentos 
territoriais no município de Itapaci-GO 

813 

E5-008 
A implantação de espaços universitários e suas interfaces no contexto nacional, 
regional e local | Universidade Federal de Uberlândia-MG 

828 

E5-009 
A importância da migração e a influência do migrante no crescimento 
populacional da cidade de Catalão-GO 

845 

E5-010 
A participação de Capinópolis/MG no circuito águas do cerrado: diagnóstico da 
oferta de serviços voltadas ao turismo 

858 

E5-011 A praça (ou rotatória?) Rotary Internacional em Patrocínio-MG 871 

E5-012 
A produção das irregularidades urbanas: escalas e conflitos em Itamaracá, 
Pernambuco 

882 

E5-013 
A produção de histórica de uma pequena cidade – Santo Amaro-BA – no contexto 
impermanente de sua região, o Recôncavo 

894 

E5-014 
Análise da mesorregião Sul/Sudoeste de Minas por meio de indicadores 
demográficos e socioeconômicos 

911 

E5-015 
Análise do uso e ocupação da terra no município de Engenheiro Coelho-SP com 
o auxílio de geotecnologias 

928 

E5-016 
As cidades pequenas na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal 
e entorno: dinâmica territorial e moradia 

948 

E5-017 
Cajazeiras-PB: uma cidade polo no setor de serviços com destaque para a 
educação superior 

962 

E5-018 Caminhos dos estudos sobre a urbanização e a produção do espaço urbano no 975 
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interior do estado de São Paulo e as pequenas cidades da sua região Nordeste  

E5-019 Caracterização do comércio e dinâmica urbana no centro de Ituiutaba-MG  996 

E5-020 
Caracterização territorial e socioeconômica do subcentro em Catalão: Av. Dr. 
Lamartine Pinto de Avelar 

1017 

E5-021 
Ceres no contexto regional ampliado: o eixo Ceres-Anápolis e a relação com o 
programa especial da região geoeconômica de Brasília 

1029 

E5-022 
Ciclo da mineração e formação de pequenas cidades na Serra do Sincorá-Bahia: 
o exemplo de lençóis 

1040 

E5-023 
Cidades pequenas da microrregião de Uberlândia-MG: a importância das 
prefeituras na criação de empregos 

1053 

E5-024 Cidades pequenas e a centralidade urbana: Frutal-MG e seu centro comercial 1066 

E5-025 
Competitividade regional e vulnerabilidade territorial: notas a partir da expansão 
do setor sucroenergético na mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 

1083 

E5-026 
Condomínios fechados horizontais de alto padrão: uma análise dos reflexos 
desses empreendimentos no espaço urbano do município de Indaiatuba-SP 

1104 

E5-027 
Conjuntos habitacionais e loteamentos populares: uma breve reflexão sobre a 
expansão urbana de Piripiri-PI 

1118 

E5-028 
Do ápice a decadência: um estudo a partir da realidade das ruínas da Cerâmica 
Belmonte na paisagem urbana de Monte Carmelo/MG 

1130 

E5-029 
Elementos para análise da relação cidade-região: estudo de caso de uma cidade 
pequena em posição de contato entre duas cidades médias mineiras  

1145 

E5-030 
Empreendedorismo e marketing urbano na produção do espaço uma análise da 
cidade de Tiradentes-MG  

1160 

E5-031 
Expressões e significados da centralidade do setor varejista em Imperatriz-MA: 
reflexões a partir do segmento de confecções do calçadão 

1178 

E5-032 Gavião Peixoto-SP: os efeitos da Embraer S.A. no município 1194 

E5-033 
Memória e cidade: dinâmicas urbanas e o processo de destruição do patrimônio 
arquitetônico do centro de Patos-PB 

1210 

E5-034 
Morrinhos-GO e sua inserção na microrregião Meia Ponte: breves apontamentos 
históricos e econômicos 

1230 

E5-035 
O circuito espacial produtivo do cimento em Baraúna-RN: da construção à 
concretização de novas transformações espaciais 

1247 

E5-036 
O conceito de cidades pequenas e médias e o desafio para compreender 
Catalão-GO e sua dinâmica urbana 

1266 

E5-037 
O meio técnico-cientifico informacional em Goiás: contexto espacial de Catalão e 
Anápolis 

1280 

E5-038 Particularidades da expansão urbana de Viçosa-MG: uma cidade universitária 1302 

E5-039 
Pequenas cidades: finança vulnerável, horizontalidade frágil e verticalidade 
ameaçadora 

1316 

E5-040 
Produção do espaço e consumo: um estudo a partir da atividade supermercadista 
em Ituiutaba-MG 

1331 

E5-041 
Produção do espaço e percepção da paisagem: um estudo da Comunidade 
Beiral, Patos-PB 

1350 

E5-042 

Programas Produzir e Fomentar: um estudo de caso sobre as contribuições para 
a competitividade de duas empresas do município de São Luís de Montes Belos-
GO 

1370 

E5-043 
(Re)configuração territorial de Alexânia: a inserção municipal na rede de cidades 
do agronegócio em Goiás 

1391 

E5-044 redes e fluxos terciários no município de Ibatiba-ES: um estudo de caso sob a 1411 
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ótica da implantação de um campus do Instituto Federal do Espírito Santo  

E5-045 

Reestruturação espacial do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba via modernização 
da agricultura: materialidades e relações entre campo moderno e economia 
urbana 

1428 

E5-046 
Transformação dos papéis e funções da cidade local de Carolina-MA frente a 
expansão da fronteira agrícola na Amazônia Legal 

1448 

E5-047 
"Tu sei um figlio di chi?" A dinâmica populacional do município de União Da 
Serra-RS 

1467 

E5-048 Turismo lacustre e as transformações na paisagem de Três Ranchos-GO 1483 

E5-049 Urbanização turística e ressurgimento da Vila de Igatu, Andaraí-BA 1495 

 

 

EIXO 6 – Questões teórico-metodológicas sobre pequenas cidades: a 

preocupação com os estudos de pequenas cidades não é recente na Geografia, mas não 

esteve presente nos debates de forma significativa nas últimas décadas, dando lugar a 

outras análises da dinâmica urbana no território, sendo este debate retomado no início dos 

anos 1990. Pequenas cidades, cidades locais, centros locais são algumas denominações 

utilizadas para fundamentar uma categoria da análise urbana. Mas o que define a cidade 

como pequena? Seu tamanho populacional? Sua dimensão territorial? Sua posição na rede 

urbana? Seu modo de vida? Suas atividades econômicas? Pode-se considerar o município? 

Pequenos municípios implicam em pequenas cidades? A questão é o que se estuda: 

pequenas cidades ou municípios? Temos então, um entrave teórico-metodológico, pois faz-

se pertinente delimitar, conceituar, definir pequenas cidades para que se entenda as 

diferentes escalas da urbanização nos territórios. 

Coordenador: Antônio de Oliveira Júnior (UFU) 
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EIXO 7 – Relação campo-cidade e desenvolvimento local/territorial: propõem-se 

discutir as relações entre as cidades e o campo e suas implicações no desenvolvimento 

local (urbano e/ou municipal) e territorial, considerando, para isso, a revolução científico-

tecnológica iniciada a partir da segunda metade do século XX, que imprimiu uma nova 

complexidade nos estudos da relação campo-cidade, que é produto dos processos de 

urbanização e industrialização, do desenvolvimento do capitalismo no campo e da 

consequente modernização da agricultura, redefinindo, assim, os espaços urbanos e rurais, 

imprimindo-lhes uma nova dinâmica. 

Coordenadora: Patrícia Francisca de Matos (UFU) 

Monitores: Arnaldo Ferreira de Araújo Filho | Hadassa Pio Barbosa Santana 

 

Código Título do trabalho Página 

E7-001 
A migração rumo ao interior: um estudo de caso sobre os fluxos migratórios 
nordestinos para o município de Campos Altos-MG 

1607 

E7-002 
A pequena cidade no esteio do agronegócio: transformações socioespaciais no 
município de Cristalina-GO. 

1624 

E7-003 
Agricultura moderna e novas relações campo-cidade: uma situação com a 
cafeicultura no município de Alfenas-MG 

1641 

E7-004 As pequenas cidades enquanto um singular espaço de vida 1659 

E7-005 As transformações nas relações campo/cidade no território brasileiro 1674 

E7-006 
Da gênese à atualidade: a relação agricultura e urbanização no município de 
Canápolis-MG 

1685 

E7-007 
Distribuição espacial das instituições de pesquisa em municípios de pequeno 
porte: o caso do Cerrado 

1698 

E7-008 Feira agroecológica, permanência em pequena cidade 1712 

E7-009 
Impactos socioeconômicos da implantação da Ferrovia Norte-Sul em Uruaçu-GO: 
perspectivas e possibilidades 

1725 

E7-010 O turismo na cidade de Ipiaçu-MG: uma breve análise sobre a pesca recreativa 1742 

E7-011 Pesca artesanal na região do Vale do Araguaia: desafios e perspectivas 1754 

E7-012 Planejamento territorial: o rural no estatuto da cidade e no plano diretor municipal 1766 

E7-013 
Região agrícola e cidades do campo: a relação urbano-rural e o desenvolvimento 
territorial no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

1786 

E7-014 
Relação campo-cidade numa perspectiva teórica: uma abordagem sobre os 
desafios da educação do campo no Brasil contemporâneo  

1801 

E7-015 
Relación campo-pequeñas localidades en la Patagonia Ovejera: entre lo funcional 
y la redistribución poblacional 

1813 

E7-016 Relações campo-cidade e o consumo produtivo na cidade de São Gotardo-MG 1826 

E7-017 Turismo comunitário: um caminhar para o desenvolvimento local 1846 

 

 


