
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

NOVAS DINÂMICAS URBANAS: A TERCIARIZAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE NA REGIÃO METROPOLITANA DO 
RECIFE – PE, A PARTIR DA ANÁLISE DA DINÂMICA SÓCIO-
ESPACIAL DE UM IMPORTANTE EIXO VIÁRIO. 

 
 

Arthur Albuquerque Batista de Oliveira1

Edvânia Torres Aguiar Gomes2. 
 
 

Introdução: 

A pesquisa contemplou a análise da dinâmica sócio-espacial, ao longo de 20 anos, de uma 

importante avenida de 900 m de extensão em sentido norte-sul. Tal via está situada em um 

município integrante da Região Metropolitana do Recife, denominado Camaragibe (figura 1). 

Tal pesquisa ao se propor analisar a partir do estudo da dinâmica da organização sócio-

espacial e, conseqüentemente, do processo de evolução de suas transformações e 

permanências, propiciará, portanto, entender o espaço geográfico, tendo o espaço urbano 

como produto, fator, condicionante, paisagem e reflexo materializado das relações sócio-

econômicas e ideológicas predominantes, analisando, a partir da identificação de sua 

funcionalidade, a relação forma-conteúdo ao longo do tempo. 

Observa-se a via como parte de um todo sócio-espacial, inserida no âmago do setor 

terciário municipal. Este município de 128.702 habitantes (IBGE, 2000) vem apresentando 

uma crescente tendência à terciarização, com a transformação da sua base econômica, 

passando da industrial têxtil para o comércio e serviços. Esta via tem em suas margens 

sofrido intenso processo de ocupação bem como o surgimento de novos usos. Imóveis 

residenciais são substituídos ou dão lugar a estabelecimentos comerciais de diversas 

naturezas, tendo o poder público municipal selecionado uma parcela desta avenida com 

extensão de 215 m para promoção de intervenção urbanística, ficando o restante a cargo da 

iniciativa privada. 

Sobre o município há uma carência de pesquisas científicas e, no campo das ciências 

geográficas não é diferente. 

                                                           
1 Graduando do Departamento de Ciências geográficas da UFPE. albuquerque_geo@yahoo.com.br 
2 Orientadora, Profa.Dra. Adjunta do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE. 
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Sendo assim, tal estudo propiciará um aporte de conhecimento histórico da dinâmica 

recente do uso e ocupação do espaço, que se faz inexistente e, com isto detalhar e oferecer 

maiores amplitudes as formas de uso espacializados, além de, uma base de dados analítica 

capaz de auxiliar no subsídio a políticas públicas e ou atividades privadas, que venham a 

ocorrer na área em questão, engendrando, portanto, um melhor desenvolvimento sócio-

espacial para a população. A avenida configura (Figura 2), de início, uma forma e conteúdo 

caracterizando uma função residencial e, em seguida, um comércio informal forte (foto 02) e 

um incipiente comércio formal. Após intervenções no espaço da via (foto 01), esta torna-se o 

segundo maior eixo de comercio e serviços do município, modificando desta maneira a 

paisagem visível e o cotidiano local, em função das alterações ocorridas no arcabouço das 

relações sócio-econômicas, que criaram uma nova relação de hierarquia, importância, entre 

os fixos e fluxos no município, produzindo e reproduzindo novos objetos no espaço 

geográfico e ditando, assim, uma renovação na cotidianidade. Reveste-se, desta forma a via 

de grande importância por apresentar uma riqueza de informações e de significados. 

Verifica-se, portanto, a necessidade do conhecimento da realidade local e do seu 

funcionamento complexo e sincrônico, através de suas diferentes lógicas espaço-temporais, 

para a compreensão da realidade deste recorte do espaço geográfico metropolitano. No 

município, observa-se há necessidade de entender a mudança na dinâmica da organização 

sócio-espacial, através de estudos que nos levem a pensar o espaço municipal não mais 

como de caráter industrial, pois face ao declínio da indústria, tem-se gerado uma leva de 

desempregados, além de um vazio econômico ao longo desses últimos vinte anos. Observa-

se que, nesse mesmo período, as atividades terciárias se expandiram a ponto de ocuparem 

uma parcela maior da população que a referida atividade industrial. Em função desta 

mudança da base econômica, surgem questionamentos do tipo: Como este terciário está 

preenchendo as lacunas deixadas pela indústria ? Como esta mão-de-obra ociosa está 

sendo absorvida ? Como este setor atua na construção e reconfiguração da morfologia 

urbana municipal ? Como se dá no campo do espaço e das relações sociais esse processo 

de mudança funcional ? Entre outros tantos questionamentos. 

Tendo a avenida em questão acompanhado este processo de mudança no âmbito 

municipal, vislumbra-se, portanto, o desafio de seu estudo pois ele irá facilitar o 

entendimento desta nova realidade urbana da cidade, pois o espaço da via modificou-se a 

ponto de hoje ser classificada como um dos maiores eixos de comércio e serviços do 

município (figura 3), passando a empregar mais de 10% do total de pessoas ocupadas em 

unidades locais, adquirindo, desta forma, lugar de destaque na hierarquia urbana. 
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Escala aproximada 1: 2.000 / Fonte: (adaptado) UNIBASE - Secretaria de Planejamento,  
Prefeitura de Camaragibe, 2002.  

Figura – 02         
Av. Eliza Cabral 
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  Foto 02: Visão da Av. durante a feira livre antes da requalificação. 

    Fonte: Prefeitura de Camaragibe, 1990 

 

  Foto 01: Visão panorâmica da Av. Eliza Cabral durante as obras de requalificação 
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    Fonte: Prefeitura de Camaragibe, 1991 

Isto leva a avaliar até que ponto a diversidade de usos ou as mudanças funcionais no 

espaço desta via pode nos revelar, a partir das práticas sociais que se expressam sob a 

forma de fluxos ou materialidades, modificações no ritmo da alteração das estruturas sociais 

e, mais especificamente novas conformações na centralidade e funções na e da cidade. 

Através da análise marxista sobre o espaço e a história, verifica-se que ao reportar à 

dialética observa-se que esta vem sendo trabalhada pelo pensamento humano desde 

Heráclito de Éfeso, cujos prenúncios apreendem a natureza como processo, o absoluto 

como vir-a-ser e unidade ou unificação nos contrários, entretanto a dialética só foi refletida 

como processo histórico e social, com Hegel e Marx, elevando-se a uma das categorias 

mais importantes do conhecimento ciêntífico e do pensamento filosófico. Em Hegel esta 

aparece pela primeira vez enquanto método ciêntífico filosófico, de cunho idealista, por uma 

dialética da negatividade como princípio motor e criador, apreendendo a produção do 

homem por si mesmo como um processo. Dando um conteúdo concreto a concepção 

hegeliana, sob a forma de uma própria superação dialética, Marx compreende esta dialética 

como materialista e a partir da luta de classes como contradição entre a estrutura das forças 

produtivas e as relações de produção. Porém essa dialética materialista extraída do 

envoltório histórico e idealista hegeliano prioriza a vertente temporal não dando a devida 

importância à vertente espacial. 

O espaço só aparece efetivamente na análise marxista a partir da obra de Henry Lefebvre, 

pois este define que o espaço não é apenas entendido como absoluto nem como produto ou 

reflexo, o espaço também não é um instrumento político, um campo de ações de um 

indivíduo ou grupo, ligado ao processo de reprodução da força de trabalho através do 

consumo. Segundo Lefebvre o espaço é mais do que isto, engloba esta concepção e a 

ultrapassa. O espaço é tratado como o lócus das relações sociais de produção, (Lefebvre, 

1976). Já em a Natureza do Espaço, observa-se em Santos (SANTOS, 2001) um 

refinamento na análise espacial quando este põe em sua última proposta que o espaço é o 

conjunto indissociável de sistema de objetos e de sistema de ações, pondo, então, como 

categorias ação e objeto, que se desdobram numa série de outras categorias e conceitos, 

na qual o território aparenta destaque. 

Entendendo, portanto, como Sistema de objetos o conjunto formado pelos sistemas naturais 

existentes numa dada área e pelos acréscimos que os homens lhes superimpuseram, para 

Ele, os objetos não têm realidade filosófica, ou seja, não permitem o conhecimento, se os 

vemos separados do sistema de ações, não podendo também, constituir isoladamente o 

espaço pois sua realidade vem somente da materialidade, enquanto o espaço reúne a 

materialidade e a vida que a anima. Os sistemas de objetos condicionam a forma como se 
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dão as ações. As formas materiais, ainda que refletindo tempos mais antigos, são sempre 

definidas pelo presente, através do que o autor denomina de: “intrusão dessa sociedade 

nessas formas objetos” (Santos,1996, p 51; 61; 83), estando então, sempre em processo de 

nova funcionalização (leia-se mudança, um refazer da totalidade ou um constante processo 

de totalização) para que atendam as determinações atuais da sociedade, daí a seu aspecto 

de constante mutação. 

Enquanto, que o Sistema de Ações é definido por Ele como sistemas de “processos dotados 

de propósito”, intencionalidade, o sistema de ações leva a criação de objetos novos ou se 

realiza sobre objetos preexistentes, onde, para o autor o espaço não incorpora só as forma 

cristalizadas da paisagem (meios de ação fixos, segundo Durkheim, ou trabalho morto como 

trata Marx), mas também formas sociais não morfológicas, não geográficas stritu sensu, 

para Ele. Essas formas sociais, tais como a lei, o costume, a família, acabam por assumir 

também uma dimensão geográfica, sendo a propriedade o melhor exemplo disso.(Santos, 

1996, p 61). Só fazendo sentido então para a geografia quando relacionados ao sistema de 

objetos. 

Ao debruçarmo-nos sobre um questionamento, é necessário entender que este é advindo da 

prática histórica que vivemos e dentro desse âmbito temos a avenida inserida no âmago da 

cidade, tendo o espaço urbano enquanto produto, condição e meio da realização da 

sociedade e tendo o cotidiano como um fato histórico razoavelmente recente, onde o que se 

tem como parâmetro é a história humana, história esta que só recebe significado com as 

ações humanas, sendo assim, vemos que é preciso absorver o que a prática humana, hoje 

ou há vinte anos, seja que tempo for, tem de novo, para tentar apreender a sub-totalidade. 

Ao reportarmo-nos a Lefebvre vemos o cotidiano como forma de apreensão do real, ( 

Lefebvre, 1991), onde temos na crítica da vida cotidiana implicação de concepções e 

apreciações em escala de conjunto social e, seguindo este pensamento, pode-se afirmar 

que o core racional, o núcleo central da práxis está na vida cotidiana. Neste mesmo “lócus” 

irá firmar-se a área de atuação das ideologias disfarçadas de não ideologias (a do 

economismo, a do consumo, da publicidade, da função, dentre outras) e, segundo Damiani, 

o cotidiano materializa-se num espaço e num tempo social, definido pelo lugar e suas 

temporalidades (Damiani, 1999 ). 

Nesta avenida, como no resto da cidade, as materializações constroem-se na história a 

partir de um conjunto de relações sociais que se materializam como relações espaciais, 

onde o processo de produção é social, mas o processo de apropriação é privado, gerando 

as contradições espaciais na avenida, que tem a sua paisagem modificada de acordo com o 

tempo do espaço, ou seja , em função do ritmo da alteração das estruturas sociais, que vão 

mensurar o espaço temporal do que é produzido pela sociedade. Enquanto produto da 
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materialização do trabalho, entendido como atividade de criação do ser humano, essa 

cidade vai ter a cara da sociedade que a produz, que se apropria dela. 

Contudo, estes processos de mudança raramente ocorrem sem conflito ou resistência, 

gerando, portanto, os embates sócio-espaciais, aqui especificamente os desta avenida, 

levando ao surgimento não só de objetos espaciais, mas de fluxos, relações, entre outros 

objetos que passam à categoria de resíduos, remanescentes de estruturas sócio-

econômicas e espaciais anteriormente dominantes, impregnadas no espaço através de uma 

coexistência de formas sócio-espaciais que coexistem mesmo não sendo contemporâneas à 

contemporaneidade do espaço geográfico. 

O setor terciário no âmbito do município 

Para melhor apreender a evolução da avenida Eliza Cabral é preciso inseri-la no contexto 

municipal, onde segundo Edgar Morim, “trata-se de procurar sempre as relações e 

interretro-ações entre cada fenômeno e seu contexto, as relações de reciprocidade 

todo/partes: Como uma modificação local repercute sobre o todo e como uma modificação 

do todo repercute sobre as partes”.(MORIM,2002 p.25) Entendendo e cooperando nos 

setores complexos de conhecimento e desta forma não se fazer ocultar, diluir ou ignorar o 

que é subjetivo, vivido, de origem na contradição; sem exaltações a óticas determinista, 

quantitativa, mecanicista ou formalista que ignoram a máquina de reprodução vigente, a 

qual tece desigualdades e diferenças gritantes para gera um desenvolvimento arbitrário. Ou 

seja, segundo Edgar Morim, precisamos, portanto, “de uma concepção complexa do sujeito”. 

Assim, temos uma região onde a Indústria (de tecidos) de início criou um conjunto de 

pequenas fábricas que reuniram em uma vila operária e seu derredor um aglomerado de 

trabalhadores, somado e em função disto às atividades terciárias aí se instalaram 

progressivamente para atender as necessidades de seus habitantes e das empresas, 

depois, em virtude de sua crescente importância, esse setor assumiu certo papel sobre o 

espaço urbano e adotou-se no cotidiano o hábito de utiliza-lo, dada a sua proximidade. É 

então a indústria que pode explicar a acumulação inicial do comércio e serviços. 

Com o declínio da industria gerou-se “fenômenos de sobrevivência devidos a permanência 

de qualquer cidade, mesmo depois de terem desaparecido os fatores que estiveram na 

origem de sua criação.” (ROCHEFORT, 1998, p.19), paralelamente a este período temos o 

forte crescimento populacional com uma taxa média anual de 3.88% (censos IBGE) nos 

últimos 20 anos, elevando em 46% a população (Tabela 1), massa esta advinda de 

municípios de quase todo o Estado que por não encontrarem espaço na capital aglomeram-

se em suas bordas, gerando uma demanda no terciário. 
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Tabela 1 
População Residente e Incremento Populacional da Região Metropolitana do Recife e dos Municípios 
Componentes. 1970-1980-1991-2000 

População Residente Região e 
Municípios 

Área 
(Km2) População 

1970 
Incremento
1970-80 

População 
1980 

Incremento
1980-91 

População 
1991 

Incremento 
1991-2000 

População 
2000 

RMR 2.766 1.827.173 559.288 2.386.461 533.518 2.919.979 417.586 3.337.565
Abreu e 
Lima 138 26.065 20.993 47.058 29.977 77.035 12.004 89.039 

Araçoiaba 96 8.669- 212 8.881 1.759 10.640 3.778 15.108 
Cabo 445 75.829 28.328 104.157 22.897 127.036 25.941 152.977 
Camaragibe 51 41.196 46.514 87.710 11.697 99.407 29.295 128.702 
Igarassu 303 37.584 23.765 61.349 7.848 69.197 13.770 82.277 
Ipojuca 527 35.851 3.605 39.456 5.968 45.424 13.857 59.281 
Itamaracá 67 7.117 1.139 8.256 3.350 11.608 4.252 15.858 
Itapissuma 75 8.826 3.070 11.896 4.512 16.408 3.708 20.116 
Jaboatão 259 200.975 129.439 330.414 156.705 487.119 94.437 581.556 
Moreno 193 31.204 3.739 34.943 4.189 39.132 10.073 49.205 
Olinda 41 196.342 85.861 282.203 59.191 341.394 26.508 367.902 
Paulista 99 43.994 74.695 118.689 92.802 211.491 50.746 262.237 
Recife 218 1.060.701 143.198 1.203.899 94.330 1.298.229 124.676 1.422.905
S.Lourenço  263 52.820 3.611 56.431 29.430 85.861 4.538 90.402 
Fonte: FIBGE. Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000. 

Tecido a isto temos novas dinâmicas urbanas com a elitização de áreas do município que 

distam em média 1 km da via, a exemplo da região de Aldeia, que funciona como segunda 

residência ou residência principal da classe média e alta do Recife, elevando desta forma a 

fração da população abastada do município, anexado a isto temos o declínio dos custos e a 

melhoria da rede de transportes e da qualidade de vida ( o aumento no número de linhas 

municipais e intermunicipais, a ligação com um eixo metroviário {METROREC – Metro de 

superfície}, o aumento nos indicadores de qualidade de vida referentes a educação, saúde e 

renda) engendrando as condições favoráveis para o crescimento do terciário no município e, 

em especial, configurado na paisagem da avenida, paisagem esta que remete as idéias de 

“lógica da ordem possível” (SANTOS, 1988). Afinal, 
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 “A paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimo, 

substituições; a lógica pela qual se fez um objeto no passado era a 

lógica da produção daquele momento. Uma paisagem é escrita sobre 

a outra, é um conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma 
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herança de muitos diferentes momentos. Daí vem a anarquia das 

cidades capitalistas. (...) O que se chama de desordem é apenas a 

ordem possível, já que nada é desordenado”. 

Tendo o espaço urbano como produto, fator, condicionante, paisagem e reflexo 

materializado das relações sócio-econômicas e ideológicas predominantes, observa-se a via 

como uma parte desse todo, inserida no âmago do setor terciário da região, de início tendo 

sua forma e conteúdo caracterizando uma função residencial, e em seguida por um 

comércio informal forte e um incipiente comércio formal, após intervenções no espaço da 

avenida, esta torna-se o segundo2 maior eixo (figura 03) de comercio e serviços do 

município, modificando desta maneira a paisagem visível e o cotidiano local, em função das 

alterações ocorridas no arcabouço das relações sócio - econômicas, que criaram uma nova 

relação de hierarquia, importância, entre os fixos e fluxos na região, produzindo e 

reproduzindo novos objetos no espaço geográfico e, ditando assim uma renovação na 

cotidianidade. “Porém, não há renovação sem uma certa repetição e inovação” (MARTINS, 

apud. LEFEBVRE). 

“Desse modo se apresentam tempos diferentes num mesmo 

espaço antes considerado como único e como única sua 

nacionalidade. Por exemplo, nas grandes áreas metropolitanas 

costuma apresentar-se simultaneamente uma lógica espaço-temporal 

de redes mundiais (por exemplo, no setor financeiro e nas 

telecomunicações), enquanto perdura o tempo-espaço do fordismo ( 

no funcionamento da indústria tradicional ou dos aparelhos do 

Estado), e por sua vez se perfilam novas formas espaço-temporais no 

contexto do chamado “setor informal”.”).“a política urbana... nas 

grandes áreas metropolitanas está confrontada com a necessidade de 

harmonizar num mesmo espaço as lógicas tão diferentes que 

governam o devir de porções distintas de suas sociedades 

metropolitanas.Esse desafio supera até os limites tradicionais das 

ideologias esquerda-direita e remete a concepções mais complexas 

do devir das sociedades.” (NICOLAS, 1998:pg.97) 

Portanto, verifica-se então a necessidade desse “reconhecimento da existência e do 

funcionamento complexo e sincrônico de diferentes lógicas espaço-temporais” (NICOLAS, 

                                                           
2 Entretanto, se for adotado como critério de importância hierárquico, a densidade de equipamentos 
terciários e industriais por km de via, somado ao mesmo percentual de empregos alocados, observa-
se esta via em muito superior ao que se considera hoje o principal eixo de comercio e serviços 
municipal, a rodovia PE-05. 
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1998:pg.97) para a compreensão da realidade deste recorte do espaço geográfico 

metropolitano. 

A temporalidade no espaço geográfico da Avenida Eliza Cabral de Souza: 

Ao debruçarmo-nos sobre um questionamento, é necessário entender que este é advindo da 

prática histórica que vivemos e dentro desse contexto temos a avenida inserida no âmago 

da cidade, tendo o espaço enquanto produto, condição e meio da realização da sociedade e 

tendo o cotidiano como um fato histórico razoavelmente recente, onde o que se tem como 

parâmetro é a história humana, história esta que só recebe significado com as ações 

humanas, sendo assim, vemos que é preciso absorver o que a prática humana, hoje ou há 

vinte anos, seja que tempo for, tem de novo, para tentar apreender a sub-totalidade. 

Entretanto, quando se reduz para a escala da análise do evento, partindo do parâmetro que 

o sistema de circunstancias nunca é idêntico, diferindo assim, de seu antecessor e de um 

outro seguinte, então o que tem de ser explicado nas palavras de Santos citando S. 

Alexander, “é menos a novidade, mas a repetição, a regularidade, a uniformidade (It is not 

novelt that calls for explanation so much as repetition, regularity, uniformity). A repetição 

seria o desvio a anormalidade.”... “os eventos mudam as coisas, transformam os objetos, 

dando-lhes, ali mesmo onde estão, novas características.”(SANTOS, 2001, p. 116) Ao 

reportarmo-nos a Lefebvre vemos o cotidiano como forma de apreensão do real, pois este 

retrata que “a cotidianidade é um conceito, como podemos tomar esse conceito como fio 

condutor para conhecer a “sociedade” situando o cotidiano no global: o Estado, a técnica, e 

a tecnicidade, a cultura (decomposição da cultura) etc.” (LEFEBVRE, 1991) tendo, portanto, 

na crítica da vida cotidiana implicação de concepções e apreciações em escala de conjunto 

social e, 

“tratando-se do cotidiano, trata-se, portanto, de 

caracterizar a sociedade em que vivemos, que gera a 

cotidianidade (e a modernidade). Trata-se de defini-la, de 

definir suas transformações e suas perspectivas, retendo, 

entre os fatos aparentemente insignificantes, alguma coisa de 

essencial, e ordenando os fatos.” (Lefebvre, pg-35) 

Fatos estes que também podem ser tidos como eventos definidos por Santos como 

sinônimo de ação, uma marca da história ou da natureza impressa nos objetos, nos quais a 

história passa a dota-los de conteúdo ciêntífico, técnico, político, normativo etc. E segundo 

Santos os eventos sociais “também são idéias e não apenas fatos. Uma inovação é um caso 

especial de evento, caracterizado pelo aporte a um dado ponto, no tempo e no espaço, de 

um dado que nele renova um modo de fazer, de organizar ou de entender a realidade.” 

(SANTOS, 2001,p. 117-118) É a partir desses eventos, dessas ações, que se faz a 
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correlação entre o ritmo da mudança na alteração das estruturas sociais e o fenômeno da 

antiga urbanização da periferia industrial e a atual matriz histórica, à qual vincula o sistema 

de objetos que compõe, no presente, a sua configuração territorial. 

Seguindo este pensamento pode-se afirmar que o core racional, o núcleo central da práxis 

está na vida cotidiana, neste mesmo “lócus” irá firma-se a área de atuação das ideologias 

disfarçadas de não ideologias (a do economismo, a do consumo, da publicidade, da função, 

dentre ouras) e segundo Damiani: 

“O cotidiano, como conjunto de atividades e relações, efetua-se 

num espaço e num tempo sociais: o lugar e suas 

temporalidades. ... Se o cotidiano é o lugar do programado, das 

necessidades fixadas, dos tempos administrados, sob o peso 

de quem vem do mundo, ele também é, nessa mesma medida, 

o lugar da vulnerabilidade de toda a programação.” (DAMIANI, 

1999 ) 

Nesta avenida como no resto da cidade as materializações constroem-se na história a partir 

de um conjunto de relações sociais que se materializam como relações espaciais, onde o 

processo de produção é social, mas o processo de apropriação é privado, gerando as 

contradições espaciais na avenida, que tem a sua paisagem modificada de acordo com o 

tempo do espaço, ou seja , em função do ritmo da alteração das estruturas sociais, que vão 

mensurar o espaço temporal do que é produzida pela sociedade, que enquanto produto da 

materialização do trabalho, entendido como atividade de criação do ser humano, essa 

cidade vai ter a cara da sociedade que a produz, que se apropria dela, conformando, assim 

territórios dentro desse espaço citadino, além de territorialidades no espaço local da avenida 

e seu entorno imediato. 

A avenida como um lugar não só de passagem passa a sofrer ou inserir-se nos “esquemas 

de homogeneidade, fragmentação e hierarquização, que submetem o cotidiano, definem o 

lugar como equivalente a outros lugares; especializando cada um, diante de uma ordem 

hierárquica, em relação a plenitude da capitalização” (CARLOS,1999,Pg.168) Encontrando-

se a via, portanto, a insere-se num processo de estratificação, ou seja, uma conjunção no 

território regional metropolitano, de dois sistemas organizacionais: o dos sistemas locais e o 

da região, este último externalizado através de sua territorialidade microrregional, 

consistindo, o mesmo, em promover dinâmicas que aumentam a capacidade dos sistemas 

locais, que enquanto impulsionados pelo crescimento da cidade core - Recife, passa a 

evoluir para uma armação urbana centróide, hierarquizada e gravitaria. 

Entretanto, para um melhor desenvolvimento local esta cidade deveria estar inserida dentro 

de um outro processo, onde a mesma passaria a compor uma configuração pluripolar, na 
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qual os principais sistemas locais da RMR partilhem as funções superiores regionais, com 

características que se assemelham a aspectos técnicos do core metropolitano (Recife), 

processo este que não ocorre, somado a isso, a cidade de Camaragibe caracteriza-se por 

uma morfologia hierarquizada, estratificada, não só os espaços do ponto de vista da 

importância de cada um desses espaços na articulação da divisão do trabalho na cidade ou 

na avenida, mas como uma hierarquia social que é dada pelas possibilidades do cidadão de 

se apropriar desses espaços, que nem por isso deixará de ser articulado, nem de ditar o 

tempo do espaço, seja ele local, regional ou global, de aspecto lento ou veloz. 

Entretanto, cabe salientar que o tempo é uno, “por isso, é absurdo dizer que, nas várias 

épocas históricas, o tempo decorre em alguns casos “lentamente” e em outros com “maior 

rapidez”. O que se altera não é o tempo, mas o ritmo da alteração das estruturas 

sociais”.(HELER, 1970, p. 3). Daí a alusão de um tempo lento e um tempo veloz, em função 

da mudança desse ritmo. 

“Mas esse ritmo é diferente nas esferas heterogêneas. (por 

exemplo, produção, arte, vida cotidiana, estrutura política, 

moral, ciência, relações de propriedade, etc.) É esse o 

fundamento da desigualdade do desenvolvimento, que 

constitui uma categoria central da concepção marxista da 

história.”( HELLER, 1970 p.3 ) 

Na análise espacial da via, observa-se que o tecido urbano foi confeccionado ao longo 

desses vinte anos com o tempo lento dos anos 80 a 95, onde o tempo geral sofria 

influencia do modelo fordista, onde as relações de convívio e o cotidiano se estruturavam 

pelos horários e cronômetros da fábrica, de tecidos, sempre acompanhando o ritmo das 

sirenes, e o espaço acompanhando o ritmo de crescimento da fábrica, pois até então esta 

era a maior geradora de renda e, a que mais interferia no processo de mudança na 

alteração das estruturas sociais, então evidenciou-se desta forma “a consolidação de 

processos de urbanização baseados num modo de vida operário, nos quais o tempo se 

dividia em tempo de trabalho, tempo obrigado e tempo de não trabalho, e o espaço se 

especializava e segregava à maneira de um verdadeiro “mosaico urbano”. (NICOLAS, 1998. 

p 97). 

Com o seu declínio em escala metropolitana e o fechamento da fábrica de tecidos em 

escala municipal, ocorreu paralelamente a ascensão de novos vetores sócio-espaciais que 

engendraram modificações no processo de ocupação, dotando o espaço de novas funções 

e usos, que ocorreu de forma branda com um aceleramento progressivo (durante este 

período, ou seja, neste presente histórico, entretanto, evidenciou-se ao largo desses últimos 

9 anos que o tecido caracteriza-se por um tempo veloz de forma mais expressiva, ou seja, 
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com um fugaz processo de desmembramento dos lotes, de residências que são substituídas 

ou dão lugar a estabelecimentos comerciais de diversas naturezas, de demolição de imóveis 

de baixo gabarito substituídos por imóveis tipo galeria, onde o uso destes estabelecimentos 

enfrentam acelerada requalificação alem de novas funções, em busca de uma adequação a 

uma sociedade do consumo, onde o fluxo de pessoas, de mercadorias passa a aumentar e 

a torna-se cada vez mais dinâmico, com o capital a se reproduzir de forma mais rápida. 

Tempo este que foi impulsionado com a atuação do poder público municipal, quando 

selecionou em 1991 uma parcela desta avenida com extensão de 215 m para intervenção 

urbanística, pedestrianização, ficando o restante a cargo da iniciativa privada. A avenida 

sofreu mudanças significativas em sua paisagem, no início da década de 80, a área contava 

com 93 imóveis de uso residencial, mas atualmente após sucessivos desmembramentos 

esta via perdeu quase completamente seu aspecto residencial possuindo 207 imóveis, 

destes 40 são residenciais, 36 destinados a prestações de serviços e 131 comerciais. 

Alocando hoje 12% das empresas com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

atuantes no município, empregando 10% do total de pessoas ocupadas em unidades locais. 

Atualmente temos parcelas do espaço desta avenida adaptados para um fim, o consumo, 

este insere-se no ambiente urbano programando o cotidiano para este fim, formando o que 

alguns chamam de sociedade do consumo, que nesta via está valendo-se das novas 

estruturas espaciais que ali foram formadas, aliado a isto temos a publicidade, agindo no 

imaginário e sob a forma de materializações. 

Espaço este que aparece junto a formas anteriores, as articulações espaço-temporais que 

correspondem a outras apropriações não simultâneas em sua maioria às atuais, ou seja, 

vemos as formas distintas de apropriação do espaço que evidenciam um determinado tipo 

de grupo social, que territorializava uma determinada fração do espaço, no início as 

residências tipicamente periurbanas, com todo o seu estilo particular de uso do espaço, de 

uso enquanto ou como lugar, ou seja, enquanto base para a reprodução da vida ou 

identidade que se realiza a partir do momento em que pessoas o criam, sendo assim, 

segundo Ana Fani, “são os lugares que o homem habita dentro da cidade que dizem 

respeito ao seu cotidiano e a seu modo de vida onde se locomove, trabalha, passeia, flana, 

isto é, pelas formas através das quais o homem se apropria e que vão ganhando o 

significado dado pelo uso” (CARLOS, 1996: p. 21), em seguida muda-se o ritmo das 

mudanças da alteração das estruturas sociais e um outro grupo social apropria-se do 

espaço, porem estes em sua maioria restringidos ao espaço público, onde desenvolvem 

uma feira típica de bairro que em pouco tempo adquire grande proporção no município, 

grupo este formado em sua quase totalidade por uma população de pequena instrução, com 

capital insipiente, e sem o apoio da municipalidade, posteriormente ocorrem intervenções no 

espaço desta avenida mediante ações do governo associado a um grupo social mais 
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abastado, usando um discurso de modernidade da cidade, atuando ao requalificar o espaço 

desta via, adequando-o para uma ideologia do consumo, gerando novas possibilidades de 

produção e uso do espaço. 

“Por isso, em contextos de mudança, quando um grupo social 

se apropria de um determinado espaço, não só o transforma 

num espaço social que exprime essa sociedade particular, a 

partir do uso que lhe destina, como constrói um espaço-tempo 

que é diferente daquele que outra sociedade teria podido 

construir; esse espaço-tempo é uma manifestação da 

racionalidade do movimento nessa sociedade. Assim, 

apropriar-se de um espaço é reconstruir uma lógica temporal, é 

reativar um mecanismo de articulação entre tempo e espaço, 

diferente do anterior.” (NICOLAS, 1998.pág-85/86) 

Entretanto, estes processos de mudança raramente ocorrem sem conflito ou resistência, 

gerando, portanto, os embates sócio-espaciais, aqui especificamente os desta avenida, 

levando ao surgimento de não só objetos espaciais, mas de fluxos, relações, entre outros 

objetos que passam a categoria de resíduos, remanescentes de estruturas sócio-

econômicas e espaciais anteriormente dominantes. 

Análise do Comércio e Serviços da Av. Eliza Cabral de Souza 

A análise das formas comerciais e de serviços, cuja natureza é social, e a de suas 

transformações, mostram contradições internas em função dos aspectos tempo e espaço 

materializados em objetos sociais. Tendo como escolha às formas do terciário para análise, 

implica também na análise da estrutura e função delas, contudo, antes de tudo as formas 

comerciais e de serviços são formas sociais e formas espaciais históricas, onde segundo 

Lefebvre, “a partir do estudo das formas pode-se restituir a unidade ao pensamento, pois as 

formas contêm a existência social – são criadas pelas relações sociais e, ao mesmo tempo 

as produzem.”,(OLIVEIRA / MORAIS, apud. LEFEBVRE) cujo estudo leva a uma melhor 

compreensão do espaço urbano que revela-se permeado por “contradições que se 

expressão na coexistência do que não é contemporâneo na contemporaneidade da 

superfície”. (MARTINS, apud. LEFEBVRE). 

Temos neste espaço um conjunto de equipamentos de comércio e serviços que surgiram 

em diferentes fases do desenvolvimento da sociedade local e ao analisar a atuação do 

poder público em dar condições de instalação ou permanência de um comércio e serviços 

com um maior valor agregado, vemos assim a atuação do estado como importante produtor 

do espaço ao intervir em 1991 nos primeiros 215 m da avenida, sendo esta fechada para a 

circulação automotiva e sofrendo uma pedestrianização, adquirindo assim uma conotação 
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de praça (foto 2), onde o consumo ganhou força com o flanar, olhar vitrines, e o cotidiano 

passa agora a ser programado para esse fim no ambiente urbano. 

Entretanto, o comércio e os serviços, não são apenas o comprar e vender algo, mas são 

fatores de integração de relações sociais, definidas na cotidianidade, e pela avenida estar 

no centro da cidade e tais atividades encontrarem-se envoltas pela massa das moradias, faz 

com que este terciário possa atrair pessoas dos mais variados grupos sociais, expressos na 

variada clientela que usam ou consomem neste espaço e/ou o espaço. 

O terciário informal: 

Considerando-se o fato de que as atividades informais se ligam às formais no processo de 

acumulação e (re)produção do capital, temos esse setor então como um importante 

propulsor das mudanças nas relações de trabalho existentes que configuram as mais 

diversas formas de exploração. Nesta avenida encontra-se um relevante numero de 

pessoas ocupados neste setor não formal. Terciário este permeado de atividades que 

apresentam variações que se desdobram desde o comércio ambulante à pequena produção 

familiar, de prestadores de serviços pessoais ou guardadores de carros até o trabalho 

realizado em casa, operado com tecnologia da informática e da internet. 

A avenida dispõe de um comércio ambulante forte, este se estrutura em locais onde há um 

grande número de pedestres que funcionam como um mercado consumidor em potencial, 

todavia trata-se de um ramo de comércio muito hierarquizado e vasto por encontrar-se em 

uma sociedade onde as altas taxas de desemprego fazem com que boa parcela da 

população tenha que recorrer a esta ocupação. Este conta com um total de 128, dos quais, 

33 são comerciantes fixos e cadastrados, 35 fixos e não cadastrados, além de 60 

ambulantes dispersos na avenida, porém este faz-se mais expressivo nas transversais do 

primeiro trecho e ao longo de todo o segundo trecho, em função da proibição dos mesmos 

no primeiro trecho da avenida. Por sua vez, a simples presença deste tipo de ocupação é 

indicativo de transito intenso de pedestres, tornando esta atividade um importante meio de 

garantir a sobrevivência, sobrevida esta também muito diferenciada entre os próprios, após 

pesquisar “in loco” temos evidente que a quase totalidade destes ambulantes vem de 

localidades (bairros) próximas a via. Porem, o fenômeno da informalidade distribui-se 

espacialmente por quase todos os pontos da cidade, exercendo, assim, grandes 

possibilidades de emprego e renda, configurando para boa parcela da população um meio 

de subsistência, e se bem conduzido pela municipalidade uma forma de geração de 

empregos e divisas e a conseqüente melhoria da qualidade de vida. 

Os feirantes em sua quase totalidade foram relocados no período da requalificação da 

avenida, situando-se agora no Mercado público municipal, localizado a 350m da via na 

rodovia PE-05, entretanto alguns persistem no local, passando estes a configurar-se como 
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resíduos de uma paisagem, coexistindo mesmo não sendo contemporâneos, na 

contemporaneidade desta via. Estes distribuem-se no primeiro trecho em sua maioria nas 

ruas e becos transversais, contudo mesmo sendo proibido a permanência deste ao longo 

desse trecho da avenida, pode-se encontrar alguns a prestar pequenos serviços ou a vender 

artigos diversos de miudezas e eletrônicos, além dos alimentícios (frutas, verduras, cereais, 

frutos do mar, etc.). Os quiosques que foram instalados após a intervenção urbanística ao 

longo da via, abrigam em sua maioria, remanescentes dos barraqueiros, ou seja mudou-se a 

estética, a forma, mas o conteúdo em si, de certa forma permanece, entretanto há de convir 

que esta é uma tentativa destes de estabelecer-se entre as novas formas existentes, 

(re)adaptando-se aos novos anseios de uma sociedade de consumo dirigido, atrelada à 

sociedade e ao ambiente urbano. 

No primeiro trecho, cerca de 18 destes comerciantes que são fixo, e 29 dos dispersos, estão 

voltados para a venda de produtos alimentícios como frutas, verduras e cereais a granel, 

cuja forma de comercialização assemelhasse muito a dos antigos feirantes que ocupavam o 

espaço desta via, afinal dos 47 comerciantes totais, 29 são feirantes que conseguiram 

permanecer no local mesmo após a requalificação da via, estando nesta hoje sobe a 

condição de resíduos de um tempo passado, que coexistem no presente, onde sua forma 

espacial, suas relações de modo e de vida resistiram com poucas alterações ao longo 

destes vinte anos. No segundo trecho a permanência foi mais facilitada, pois não ocorreu a 

intervenção pública, totalizando hoje 81 comerciantes dos quais 60 são comerciantes 

remanescentes da antiga feira livre, cujo único empecilho segundo os mesmo é o tráfego 

intenso de ônibus no local. 

Atualmente a Avenida caracteriza-se pelo comércio a retalho em sua quase totalidade 

espacial, se levarmos para a análise das formas ou estruturas da distribuição, ou seja, 

segundo a organização empresarial, teremos este em sua grande maioria correspondendo 

ao comércio independente3. 

Dentro de uma análise do mix comercial da avenida, temos uma expressiva quantidade de 

estabelecimentos voltados para o vestuário e confecção, totalizando um número de 30 ao 

longo da via, representando respectivamente 18 % dos equipamentos terciários da Avenida, 

após confrontar as informações com os dados obtidos dos questionários, observa-se que 

85% dos fornecedores localizam-se no agreste pernambucano, 7 % são do mesmo 

                                                           
3 Também designado por isolado, como o nome indica, respeita a uma entidade autônoma cuja 
actividade implica relações não formalizadas a montante e a jusante. Aplica-se tanto a retalhistas 
como a grossistas, qualquer que seja o estatuto jurídico da empresa (familiar, sociedade ou 
cooperativa) , registrando uma forte coincidência entre empresa e estabelecimento. É a forma 
tradicional do comércio, caracterizado pela presença de empresas de dimensões relativamente 
modestas, e continua largamente maioritária em todos os países, embora a sua quota no volume das 
transacções tenha vindo a reduzir-se e deva continuar a diminuir. O processo de concentração será o 
motor das formas seguintes. (SALGUEIRO, Tereza. 1996 ) 
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município, 5% da Região Metropolitana do Recife e 3% tem origem diversa, sabendo-se que 

93 % dos proprietários residem no município, 84% destes são de pequeno porte, e 97% 

destes são formais, evidenciando-se então, neste contexto, a forte influência dos pólos de 

confecção do agreste do estado, sendo recorridos a curtos intervalos de tempo em função 

do porte dos estabelecimentos, mostrando o caráter retalhista no comércio local, e que pela 

quase totalidade encontrar-se na formalidade faz com que este ramo seja de importante 

relevância para o comércio local, observa-se então que este funciona como articulador, 

conformando os as redes e fortalecendo os fluxos de mercadorias, informações, pessoas e 

capital. 

Av. Eliza Cabral de Souza 

Classificação das atividades de Comércio e Serviços 6 : 

Classificação de Atividades de Comércio: 

Comercio a Retalho :                                                      Nº  de estabelecimentos 

Produtos Alimentares 
Artigos Pessoais 
Equipamentos para o lar 
Higiene, Saúde,Beleza 
Artigos Lazer-Cultura 
Construção-Bricolagem 
Equipamento Profissional 
Combustíveis–transportes 
Comercio não Especializado 

   1º 
trecho

   2º 
trecho 

   Nº 
total 

    % 

22 24 46 23,5% 
 34 7 41 21% 
13 7 20 10,2% 
7 4 11 5,6% 
6 2 8 4,1% 
0 4 4 2,05% 
0 0 0 0% 
0 0 0 0% 
10 4 14 7,1%  

Classificação de atividades de Serviço: 

Serviços :                                                                        Nº de estabelecimentos   

                                           

Serviços de Reparo 
Serviços Pessoais 
Recreativos - Culturais 
Serviços financeiros 
Serviços Colectividade 
Alojamento-Gastronomia  

   1º 
trecho 

    2º 
trecho 

   Nº 
total 

   % 

5 5 10 5,1% 
2 5 7 3,5% 
5 5 10 5,1% 
1 0 1 0,5% 
8 0 8 4,2% 
7 8 15 7,6%  

A relação Centro e Centralidade, a partir do desenvolvimento do Terciário. 

                                                           
6 Classificação baseada nas tipologias de: Salgueiro, Tereza Barata, Do comércio a distribuição, roteiro 
de uma mudança, Celta editoras, Oeiras – Portugal, 1996. 
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 No início não passava de uma simples área residencial caracterizada por um tempo lento e 

em seguida houve um comércio informal forte e um incipiente comercio formal, onde ocorreu 

um aceleramento progressivo no ritmo das alterações sociais, após varias intervenções no 

espaço, ela perde seu caráter residencial e torna-se o segundo maior eixo de comércio e 

serviços do município, que dinamiza todo o seu entorno, assumindo o tempo um aspecto 

veloz. 

Observa-se que o elevado crescimento da centralidade, entendida e “desvendada pelo que 

se movimenta no território”,(...) na qual, “os fluxos permitem a apreensão das centralidade, 

porque é através dos nódulos de articulação da circulação intra e interurbana que ela se 

realiza”, crescimento este em nível intraurbano, que se faz mesmo com o crescimento 

incipiente da indústria, revelando portanto, a importância do terciário, que se apóia em sua 

maior parte numa clientela municipal, porém, indo até o caráter interurbano, englobando os 

município de São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Paudalho e partes da zona oeste do Recife, 

onde evidencia-se que pode ter tido influência nesta acentuação da centralidade da avenida 

a concentração econômica de algumas atividades de serviços e as mudanças na lógica de 

atuação de alguns ramos do setor terciário, destacando-se o ramo dos eletrodomésticos, 

com o aumento do número de filiais de algumas empresas que se utilizaram desses pontos 

para atingir o mercado através de campanhas de marketing de alcance significativo (jornais, 

radio e TV.) a instalação de novos equipamentos como as lojas de franquias das grifes 

,“sistema que atua por meio de parceria entre o franqueador e o franqueado e se 

desenvolve através da rápida expansão das redes de distribuição e serviços, em âmbito 

global, ancorado na força das marcas e nos padrões de consumo preestabelecidos”, 

(PINTAUDE, 1999, pg. 154-155), no caso da Eliza Cabral faz-se presente franquias das 

redes de lojas de perfumaria O boticário, Contém 1g, Água de cheiro, Natura, dentre outras, 

todas estas estabeleceram-se no local após a intervenção urbanística municipal, lojas estas 

antes restritas à capital, tais mudanças ajudaram a reorganizar a centralidade do município 

que se materializa no seu centro, ao qual a avenida esta inserida como core, interagindo 

assim nesta centralidade, que segundo Labasse, “não é outra coisa que a aptidão da cidade 

para impulsionar os fluxos de troca de mercadorias, de serviços e de idéias”. Onde 

(CASTELLS, 1988, p.29), ressalta que, os processos que redefinem continuamente a 

centralidade correspondem a diferentes modalidades de hierarquização urbana (definidas 

por relações de proximidade e distancia), ao papel das trocas realizadas no interior das 

cidades (definidas pela natureza e grau de mobilidade e acessibilidade) e da capacidade de 

inovação e criatividade como elemento importante para a interação em um espaço social. 

Temos então,“Em síntese, que enquanto a localização, sob a forma de concentração de 

atividades de comercio e serviços revela o que se considera como central” (cf.SPOSITO, 

2001, P. 239), expresso em boa parte por esta avenida, “o que se movimenta institui o que 
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se mostra como centralidade” (cf.SPOSITO, 2001, P. 239), ou seja, aspectos do “sistema de 

ações” (cf. SANTOS, 1996) que vão definir e condicionar também as relações sociais. 

Delineando-se, assim, através da análise desses processos sociais no espaço o quanto 

essa centralidade pode se fazer veloz, cambiante ou efêmera de acordo com o ritmo da 

mudança na alteração das estruturas sociais. 

 Estando este centro atualmente se expandindo para as quadras adjacentes, em áreas em 

que antes havia predomínio da função residencial, paralelamente a isso apareceram e estão 

aparecendo pequenos subcentros, cuja concentração de um terciário emergiu para o 

atendimento de uma clientela restrita em sua maioria territorialmente às áreas próximas dos 

subcentros, quase sempre expressos acompanhando as margens de alguma via rodoviária, 

a exemplo das avenidas Ersina Lapenda ou a Rua Santana. 

Observa-se que o número de estabelecimentos de comércio e serviços com até 10 anos de 

existência no local correspondem a 63% do total, ou seja, surgiram após a intervenção 

urbanística promovida pela administração municipal, os 37% restantes, cujo tempo de 

existência no local varia de 11 a mais de 20 anos, foram estabelecidos como residências ou 

estabelecimentos mistos e só depois adquiriram uma função estritamente comercial ( gráfico 

1). 

Demonstrando o aspecto dinamizador que a requalificação promovida pela municipalidade 

exerceu nas relações sociais e no setor terciário em especial, ditando um ritmo fugaz as 

alterações das estruturas sociais no espaço da avenida e de seu entorno, que necessita ser 

melhor pensado para que haja um continuum do crescimento do setor terciário no município. 

Nota-se que há uma certa resistência por parte de alguns moradores em sair do local, 

mesmo depois da via ter perdido suas características residenciais, pois dentre o percentual 

de residências que existem, 42% estão na avenida entre 11 e mais de 20 anos, contudo 

deve ser levado em conta que este número de residências total equivale apenas a 17.7 % 

do total de estabelecimentos da avenida. 
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Grafico 1:Tempo de Existência dos Estabelecimentos 
de Comércio e Serviços
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Ao analisar os objetos da paisagem da avenida veremos que todos estes tem um papel na 

historicidade e evolução do espaço urbano da cidade e, em especial a castelar o espaço 

desta via, num processo continuo de construção e reconfiguração com sucessões e 

permanências, estando sempre inter-relacionados entre si. Tomando como exemplo a 

instalação do primeiro supermercado do local que se deu não por acaso durante o processo 

de relocação dos feirantes da avenida. E este, então, passou a concentrar financeira e 

territorialmente o capital sob um único empresário, um processo que não gerou 

desmembramento de lotes, mas uma junção de propriedades para dar origem a um novo 

empreendimento, modificando a estrutura fundiária e arquitetônica do local. O supermercado 

passou a concentrar desta forma a comercialização de produtos anteriormente dispersos no 

espaço, (frutas, verduras e cereais) antes vendidos por feirantes, ou em pequenos 

comércios especializados com capital incipiente, como mercearias (produtos de limpeza e 

gêneros alimentícios não perecíveis), a peixaria etc. Desta maneira um único objeto ajudou 

a promover de forma relevante a reorganização das atividades que até então se 

desenvolviam ali. 

A avenida no âmbito das leis municipais 

Observando as leis municipais vigentes temos no título II do uso e ocupação do solo, 

capitulo I do zoneamento, artigo 4º, onde diz que: O espaço urbano do município de 

Camaragibe é constituído pela totalidade do seu território e para fins de aplicação desta lei, 

é formado pelas áreas e eixos de comércio e serviços, assim denominados: 

AUR – Área de Urbanização Restrita; 
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AUP – Área de Urbanização Preferencial; 

AE – Áreas Especiais; 

ACS – Eixo de Comércio e Serviços. 

Dentre as áreas e eixos de comércio e serviços acima mencionados a Av. Eliza Cabral de 

Souza insere-se como AUP, nos seus 450m iniciais e como AUR, no restante desta que 

corresponde também a 450m, segundo os eixos que podem ser locais, secundários ou 

principal, estes definidos em função da qualidade e quantidade de estabelecimentos 

comerciais e de serviços existentes, temos a via definida como um Eixo Secundário de 

Comércio e Serviços (Figura 2). 

Considera-se Área de Urbanização Restrita (AUR), os espaços urbanos que pela sua 

geomorfologia desfavorável à urbanização comportam um baixo potencial construtivo.( lei 

municipal, 1997 ). 

Considera-se Área de Urbanização Preferencial (AUP), os espaços urbanos que pela infra-

estrutura de serviços urbanos e sua geomorfologia favorável a urbanização comportam um 

alto potencial construtivo. ( lei municipal, 1997 ). 

Os Eixos de Comércio e Serviços (ECS) são os espaços urbanos ao longo das vias de 

tráfego intenso onde se concentram atividades de comércio e serviços e são delimitados 

pelas divisas de fundo dos terrenos lindeiros às respectivas vias. ( lei municipal, 1997). 

De acordo com o Capítulo II dos usos e atividades urbanas, seção I das disposições gerais 

a Avenida tem seu uso e atividade urbana classificado como do tipo de Uso Misto (UM), por 

ser de caráter residencial e não residência. 

Apesar dos primeiros 450m da avenida serem classificados como AUP, observa-se que em 

função do acelerado ritmo de crescimento do comércio e serviços local e do constante 

aumento do número de residências nas proximidades (ora pelo parcelamento da terra ora 

pelo crescimento vertical das edificações) a paisagem urbana está mudando e seus 

respectivos objetos estão adquirindo maiores proporções, afinal, evidencia-se um processo 

de verticalização expresso através de construções de baixo gabarito nesta via e ao seu 

redor, engendrando um fluxo de carros nos arredores que não encontram áreas de 

estacionamento, além de uma sobrecarga dos serviços públicos instalados, em especial nas 

redes de drenagem fluvial que ficam sobrecarregadas com o impacto da chuva, reforçando 

os alagamentos em pontos mais baixos do centro, esta também encontram-se com ligações 

clandestinas de esgoto ao longo de toda a extensão da avenida, ocasionando odores 

desagradáveis no trecho requalificado, servindo de queixa de muitos comerciantes. 
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A rede de esgoto também encontra-se sobrecarregada de efluentes, pois suas tubulações 

não estão adequadas para comportar o crescente aumento dos dejetos. Que por sua vez, 

ainda não recebem o tratamento adequado. No que concerne a rede elétrica, evidencia-se 

esta em estado crítico de uso, estando repleta de má instalações, usos inadequados e ou 

talvez indevidos, como caixas de som próximo as linhas de tensão elétrica, além de 

demasiadas fiações telefônicas. 

No segundo trecho da avenida, que encontra-se com seus 185m iniciais em uma área de 

AUP e no restante do trecho, equivalente a 500m, em uma AUR, ocorrem todos os 

problemas acima citados, contudo em maiores proporções, pois não houve uma 

requalificação e o trafego de veículos é intenso num trecho onde a avenida encontra-se em 

mau estado de conservação com inúmeros buracos, além disso, algumas de suas 

transversais não são pavimentadas acarretando em mais complicações ao trafego de 

automóveis e pedestres. 

Quanto ao corpo vegetal da avenida, este encontra-se resumido quase que exclusivo à área 

requalificada, estando mal tratado, necessitando de podas nas áreas próximas a rede 

elétrica, de constante jardinagem com os canteiros decorativo, etc. . Em função disto há 

uma necessidade de se pensar num maior cuidado geral com o paisagismo do primeiro 

trecho e da falta de uma efetiva implantação de um modelo adequado no segundo. 

Há na avenida muitas construções que não respeitam o limite mínimo de espaço das 

calçadas, tendo algumas residências e estabelecimentos do terciário no segundo trecho a 

avançarem sobre a calçada, chegando em alguns pontos a ocorrer a inexistência da 

mesma. 

É nesse cenário de descaso com o espaço público e com o bem estar da população que 

desenvolve-se o processo de urbanização e o crescimento de um terciário, que apenas 

cresce, mas não evolui em quantidade do valor agregado e enquanto isso o urbano não se 

encontra satisfatoriamente urbanizada. 

Considerações Finais 

Observa-se que o município vem apresentando uma crescente tendência a terciarização, 

com a transformação da sua base econômica, passando de industrial têxtil para o comércio 

e serviços, que passa a se materializar ao longo das vias e em especial na av. Eliza Cabral 

de Souza, no qual seu espaço passa a assumir um aspecto de especialização, voltado para 

o terciário, que transborda a margem imediata deste eixo e ocupa as quadras lindeiras, 

forjando o centro citadino ao longo de seu trajeto e, redefinindo continuamente a 

centralidade municipal. 
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Este eixo tem em suas margens sofrido intenso processo de ocupação bem como novos 

usos. Imóveis residenciais são substituídos ou dão lugar a estabelecimentos comerciais de 

diversas naturezas. Há um veloz processo de desmembramento dos lotes, de demolição de 

imóveis de baixo gabarito substituídos por imóveis tipo galeria. O tecido urbano foi 

confeccionado com o tempo lento dos anos 80 a 95 e por um tempo veloz ao largo desses 

últimos anos de forma mais expressiva. 

Ao selecionar uma parcela desta avenida para promoção de intervenção urbanística o poder 

público municipal, acelerou tal processo, sendo este atualmente impulsionado a cargo da 

iniciativa privada, desencadeando nesse âmbito um processo de mudança no ritmo da 

alteração das estruturas sócio-espaciais na cidade, conformando novas formas espaciais e 

dotando de um conteúdo diferenciado objetos preexistentes. 

Entretanto este crescimento urbano-econômico não se faz acompanhar de um 

desenvolvimento que contemple a adaptação pelo espaço de técnicas e tecnologias para 

adequar o espaço deste eixo aos novos usos que nele se materializam, convivendo assim, 

tecnologias obsoletas, principalmente ligadas a infra-estrutura, em meio a uma demanda 

atual de necessidades técnicas engendradas pela nova funcionalidade local, que deixou de 

possuir característica residencial e, passou por um intenso e fugaz processo de crescimento 

de um terciário informal, que com a atuação de determinados atores sociais foi parcialmente 

transformado em setor formal e o restante excluído do espaço viário. 

Contudo, estes processos de mudança raramente ocorrem sem conflito ou resistência, 

gerando, portanto, os embates sócio-espaciais, aqui especificamente os desta avenida, 

levando ao surgimento de não só objetos espaciais, mas de fluxos, relações, entre outros 

objetos que passam a categoria de resíduos, remanescentes de estruturas sócio-

econômicas e espaciais anteriormente dominantes, fazendo com que coexistam objetos não 

contemporâneos na contemporaneidade deste espaço geográfico. 
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