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RESUMO 
 

A pesquisa objetiva identificar e avaliar os impactos urbanísticos no uso, ocupação do solo, e 
fluxos intraurbanos provocados pela transferência de atividades básicas de comércio e de 
serviços do centro tradicional de Santa Cruz do Capibaribe - PE para um equipamento com 
características de uma nova centralidade localizado na periferia, o Moda Center Santa Cruz. 
Parte-se do pressuposto de que processos de mudanças ligados às atividades econômicas 
básicas tidas como o motor da economia de uma cidade provocam impactos na sua dinâmica 
intraurbana, principalmente quando, como consequência, podem dar origem a uma nova 
centralidade em processo semanal de “vida e morte”. O objeto de estudo empírico é o espaço 
central da cidade de Santa Cruz do Capibaribe – PE, cidade especializada na produção e 
comercialização de confecções. O esvaziamento das ruas e a mudança para o novo espaço na 
periferia da cidade provocaram transformações econômicas, sociais e funcionais no centro 
tradicional. O que se observa é um novo padrão de uso do solo urbano no centro e uma 
tendência à subutilização de estruturas, mas, também, uma importante busca de adequação á 
nova realidade que emana da própria população da cidade, o que reforça ainda mais sua 
característica empreendedora. Assim, para verificar os impactos urbanísticos faz-se necessário 
comparar as funções e as estruturas antigas com as atuais, para que se possa estabelecer o que 
mudou na dinâmica do seu espaço intraurbano. Importante salientar, para a compreensão 
deste estudo, que a ocorrência de deslocamento de atividades econômicas para outros espaços 
na cidade, geram efeitos negativos para a estrutura urbana pela decadência e subutilização do 
centro tradicional a partir da configuração de nova centralidade no espaço intraurbano da 
cidade, e isso constitui um problema comum decorrente do crescimento econômico de 
diversas cidades no mundo. O emprego do método dialético deu-se pelo fato de a análise 
ocorrer em tempos históricos de forma diacrônica e sincrônica, relacionada à evolução urbana 
no decorrer dos tempos. A abordagem da pesquisa é quantitativa e qualitativa e utilizou 
técnica de análise interpretativa de imagens fotográficas, relatos orais, além de um conjunto 
de outras técnicas para análise de uso e ocupação do solo urbano, que privilegiou dois tempos 
distintos: 2006, quando a feira ainda era nas ruas, e a realidade de 2010 com a metamorfose e 
a subutilização. A importância deste estudo está na consciência de que, para orientar políticas 
de revitalização de centros abandonados e degradados, necessário se faz o entendimento do 
processo gerador do fenômeno, ressaltando a peculiaridade do objeto em Santa Cruz do 
Capibaribe ser uma cidade considerada média localizada no interior do Estado de 
Pernambuco, e que normalmente em cidades deste porte não são comuns problemas de 
saturação de espaços e de inserção de nova centralidade no espaço intraurbano. 
  
PALAVRAS-CHAVE: centro urbano; centralidade; estrutura urbana; impactos; uso do solo. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to identify and assess the effects on urban use, land use, and inter-urban flows 
caused by the transfer of basic activities of trade and services from the traditional center of 
Santa Cruz do Capibaribe- PE to a new centrality located in the periphery, “Moda Center 
Santa Cruz”. It starts from the assumption that change processes related to economic 
activities, taken as the basic engine of the economy, impact the city in its dynamic  inter-
urban. This is specially the case when, as a consequence of  construction of new centrality  in 
the weekly process of “life and death”. The object of empirical study is the central area of the 
city of Santa Cruz do Capibaribe - PE, a city specializing in the production and marketing of 
clothing. Emptying the streets and moving to the new space on the outskirts of the city caused 
economic, social and functional changes in the traditional center. What we see is a new 
pattern of urban land use in the center and a strong tendency toward under-utilization and 
abandonment of structures, but also an important adequation pursuit to a new reality 
emanating from the city's own population, which reinforces their entrepreneurial 
characteristic. Thus, to verify the urban impacts it is necessary to compare the previous 
functions and structures with the current ones, so that we can determine what has changed in 
the dynamics of space in this inter-urban city. An important point for understanding this study 
is the displacement of economic activities to other spaces in the city, which have generated 
negative effects on urban structure and the decay of the underutilization from the traditional 
downtown setting to the new inter-urban centrality within the city. This is a common problem 
due to the economic growth of several cities in the world. This study uses the dialectical 
method because the analysis occurs in historical times in a diachronic and synchronic, related 
to urban development throughout the ages. The research employs both quantitative and 
qualitative analyses and used the techniques of interpretation of photographic images, 
interviews, and a range of other to analyze land use and the occupation of urban land, 
favoring two different times: 2006, when the market place  was in the streets, and the current 
reality of metamorphosis and underutilization. The importance of this study is the way in 
which it raises the awareness that, in order to guide the politics of revitalizing abandoned and 
derelict centers, they have to understand the process giving rise to the phenomenon. It does 
this by highlighting the peculiarity of the fact that Santa Cruz Capibaribe can be considered an 
average city, while cities of this size do not commonly have these problems of the saturation 
of spaces and the insertion of new inter-urban central spaces. 

 
KEYWORDS: urban center, centrality, urban structure, impacts, land use. 
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RESUMÉ 
 

Cette recherche a pour objectif l’identification et l’évaluation des impacts de l'urbanisation sur 
l'utilisation et l'occupation du sol, ainsi que les flux intra-urbains provoqués par le transfert 
des activités de base du commerce et des services , du centre traditionnel de Santa Cruz do 
Capibaribe - PE vers un nouveau centre situé à la périphérie, le Moda Center Santa Cruz. On 
part de l'hypothèse selon laquelle les processus de changement liés aux activités économiques 
de base, considérées comme le moteur de l'économie d'une ville, provoquent des effets sur la 
dynamique intra-urbaine, surtout lorsqu’ils génèrent une nouvelle centralisation, dans un 
processus hebdomadaire de « vie et mort ». L'absence de personnes dans les rues et le 
déplacement vers le nouvel espace dans la périphérie de la ville ont provoqué des 
transformations économiques, sociales et fonctionnelles dans le centre traditionnel. Ce que 
l'on observe c'est une nouvelle norme d'utilisation du sol urbain dans le centre-ville et une 
forte tendance à une sous-utilisation du sol urbain et à l'abandon de certaines structures, ainsi 
qu'une poursuite importante d'adéquation à la nouvelle réalité qui émane de la population, 
celle de la ville. Cela renforce encore davantage sa caractéristique entreprenante. Face à cette 
constatation, pour vérifier les impacts de l'urbanisation, il est nécessaire de comparer les 
anciennes structures avec celles d'aujourd'hui pour qu'on puisse établir une conclusion sur les 
changements dans la dynamique de l'espace intra-urbain de la ville. Pour bien comprendre 
cette étude, il est important de souligner que l'apparition soudaine d'un transfert des activités 
économiques à d'autres espaces dans la ville provoque des effets négatifs sur la structure 
urbaine à cause de la décroissance et de la sous-utilisation du centre-ville traditionnel face à la 
configuration de la nouvelle centralisation dans l'espace intra-urbain de la ville et cela 
représente un problème commun en raison de la croissance économique de plusieurs villes 
dans le monde. L'emploi de la méthode dialectique est justifié par le fait que l'analyse a été 
menée en temps réel de façon diachronique et synchronique en relation avec le 
développement urbain. La démarche de la recherche est, à la fois, quantitative et qualitative 
et, pour la mener, on a utilisé la technique d'analyse interprétative d'images photographiques 
et de récits à l'oral, outre un ensemble d'autres techniques pour l'analyse d'utilisation et 
d'occupation du sol urbain.  Pour cela, on a mis en évidence deux périodes distinctes: 2006, 
époque où le marché se trouvait encore dans les rues et la réalité actuelle, celle de la 
métamorphose et de la sous-utilisation. L'importance de cette étude repose sur la prise de 
conscience qu'il faut, pour orienter la politique de revitalisation de centres abandonnés et 
dégradés, comprendre le processus générateur du phénomène, ainsi que mettre en évidence les 
particularités de notre objet de recherche: Santa Cruz do Capibaribe, ville située dans l'arrière-
pays de l'Etat de Pernambuco, considérée comme une ville de taille moyenne. On peut y 
ajouter que les problèmes de saturation d'espace et d'insertion d'une nouvelle centralisation ne 
sont pas communs dans les villes de cette taille. 
 
MOTS-CLES: centre-urbain; centralisation, structure urbaine, des impacts, utilisation du sol. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta desta dissertação de mestrado é identificar e avaliar a qualidade e 

intensidade dos impactos urbanísticos no uso, ocupação do solo e fluxos intraurbanos 

provocados pela transferência de atividades comerciais e de serviços do centro tradicional de 

Santa Cruz do Capibaribe (SCC) para a nova centralidade na periferia, o Moda Center Santa 

Cruz (MCSC). 

  Parte-se do pressuposto de que as mudanças nas atividades básicas da economia 

urbana provocam impactos profundos na estrutura urbana tradicional ao criarem outra 

centralidade e ao estimularem a adaptação do centro tradicional à nova realidade, mediante a 

transferência de funções para a nova centralidade e o surgimento de novas funções no centro 

tradicional. Castells (1983) afirma que a estrutura urbana, analisada a partir das funções 

dentro do espaço urbano, constitui um sistema urbano. Assim, intervenções no sistema geram 

impactos nos elementos da estrutura. 

Neste trabalho, analisa-se uma região deprimida e caracterizada pelo capitalismo 

tardio, o que significa dizer que as relações de produção capitalista são capazes de modificar a 

função  e o uso do espaço, visando maiores possibilidades de aumentarem os lucros. Neste 

sentido, surgem novos espaços, modifica-se a função de antigos  ou desaparece  a utilidade 

produtiva de outros.  

O objeto deste estudo é o centro de SCC, cidade que abriga atividades industriais e 

comerciais de confecção, que chegou a ocupar, nos dias de feira, 20 ruas do centro, causando 

transtornos diversos.  

Para superar os problemas, os administradores da cidade, juntamente com o 

empresariado local, resolveram transferir a feira para um local distante em torno de 5 km do 

centro da cidade, onde os 6.200 feirantes pudessem realizar suas atividades em boxes 

construídos para esta finalidade. Foram também construídas 460 lojas, 4 praças de 

alimentação, estacionamento para mais de 2.000 veículos, hotéis, serviços bancários em 

stands eletrônicos e outros serviços. O sucesso do empreendimento foi tanto, que atualmente 

possui números muito mais expressivos após a ampliação feita no ano de 2009: área coberta 

de 120.000 m², 9.312 boxes, 858 lojas, 6 praças de alimentação, estacionamento para 4.000 

veículos e 24 dormitórios com 3.000 leitos e tudo isso ocupando uma área total de 32 

hectares. 
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A transferência provocou transformações econômicas, sociais e funcionais no espaço 

central da cidade, o que causou nos primeiros tempos o seu esvaziamento e mudanças no 

sistema urbano: instantaneamente o abandono, subutilização e após quatro anos decorridos 

desta mudança, a cidade vem passando por uma metamorfose nas atividades econômicas, bem 

como no uso e ocupação do solo e nos fluxos econômicos e sociais no espaço, definindo 

novas funções para o centro tradicional. 

A apresentação textual foi dividida em quatro capítulos, detalhando as várias etapas da 

pesquisa e análise efetuadas, no intuito de melhorar a compreensão do estudo proposto para 

essa dissertação.  

No Capítulo 1, faz-se uma discussão sobre o método investigativo utilizado na 

pesquisa, numa abordagem qualitativa e quantitativa, empregando as categorias histórico-

comparativas.  

Para verificar os impactos na estrutura urbana, foram comparadas as funções, 

atividades e usos de solo, antigas e as atuais funções, atividades e usos do solo do espaço 

central, com o auxílio de uma triangulação metodológica que consistiu na aplicação de 

entrevistas, seleção e análise de documentos significativos e análise de fotografias conforme a 

técnica de Sinson (1996), a fim de contemplar a pesquisa histórica. 

O estudo do centro tradicional se deu através do método de análise dos centros 

urbanos proposto por Vargas (2000), baseado na análise econômica e no estudo do espaço 

físico e dos equipamentos urbanos existentes, no uso do solo e nos fluxos e identificação dos 

polos geradores e espaços subutilizados na área central. E, como suporte para a análise das 

estruturas urbanas a partir de Castells (1983) Ferrari (1984), Richardson (1981), Villaça 

(2001), entre outros autores.  

No capítulo 2, faz-se uma abordagem sobre os conceitos utilizados na pesquisa, 

discutindo-se a evolução urbana relacionada à formação de centros urbanos. Nesta 

perspectiva, foi importante também realçar as dicotomias conceituais existentes entre os 

termos centro, subcentros urbanos e periferia, além de também definir o que é centralidade 

urbana e as relações de complementaridade e de concorrência que as mesmas fazem surgir no 

espaço intraurbano das cidades. 

 Para a discussão da estrutura urbana e do uso do solo, este trabalho trás uma revisão 

dos tipos clássicos de estrutura espacial das cidades, proposta por Burguess (1926) através da 

teoria das zonas concêntricas, Hoyt (1959) com a teoria dos setores radiais e finalmente os 

núcleos múltiplos de Harris e Ullman (1945). 
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 Outras teorias abordadas foram as que explicam a configuração e estruturação urbana: 

partindo de uma análise relacionada ao crescimento urbano da cidade objeto de estudo desta 

dissertação, priorizou-se a discussão dos conceitos de lugar central de Christaller (1966) e a 

teoria da Base Econômica Urbana de Hoyt (1949). E também as questões locacionais 

intraurbanas e a Lei da Gravitação do Comércio de Reilly (1929). 

Foram abordados, ainda, conceitos e teorias capazes de explicar o surgimento de novas 

centralidades no espaço intraurbano das cidades e como se deu, historicamente, o processo de 

implantação de novos equipamentos comerciais na estrutura urbana. Esse processo, em muitos 

casos, foi o elemento gerador do esvaziamento de regiões centrais provocado pela 

transferência de atividades para outros espaços da cidade e a morte e vida de centralidades. 

Assim, esse trabalho destaca que em primeiro momento o centro tradicional de SCC se 

esvaziou no momento da mudança da feira  para o MCSC, mas a pesquisa também mostra que 

nos últimos anos, o mesmo vem assumindo novas funções em complementaridade frente à 

nova centralidade. 

  No capítulo 3, o conteúdo abordado é a economia urbana e o planejamento da cidade, 

ressaltando todos os aspectos históricos do objeto de análise. Para apresentação deste 

trabalho, buscou-se fazer a reconstituição da história da cidade, mostrando todo seu processo 

de expansão urbana concomitantemente com a feira da Sulanca até a saturação do seu centro 

tradicional no ano de 2006.   

Observou a expansão da atividade econômica e urbana da cidade, através da utilização 

de um arquivo de imagens e de documentos escritos e falados capazes de demonstrarem o 

crescimento urbano e a sua relação intrínseca com o desenvolvimento da expansão da 

atividade econômica da indústria e comércio de confecção, a base da economia da cidade.  

 No capítulo 4, a realidade espacial da cidade é discutida a partir do processo de 

mudança para o MCSC na periferia da cidade. Desta forma, foram discutidos os impactos no 

uso, ocupação do solo e dos fluxos econômicos e sociais intraurbanos decorrentes da 

implantação deste novo equipamento comercial na estrutura urbana da cidade de SCC.  

A pesquisa ressalta que o surgimento de imóveis vagos, decorrente da transferência de 

atividades econômicas para outros espaços, constitui um fenômeno comum em diversos 

países do mundo. Mas vale ressaltar, que o processo ocorrido em SCC provocou este 

fenômeno do esvaziamento central assim que ocorreu a mudança, processo que o próprio 

capital vem se encarregando de concertar, em conjunto com sua população empreendedora 

através do processo de retomada da vitalidade deste centro tradicional. 
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Este novo equipamento comercial localizado na periferia trouxe uma nova dinâmica 

para o espaço intraurbano da cidade, além de promover um aumento significativo na 

economia não só intraurbana, mas também para a região. Pois, a cidade de Santa Cruz do 

Capibaribe é localizada no agreste pernambucano e está circundada geograficamente por 13 

cidades que compõem o cluster da confecção. Vale reforçar que a região constitui um dos 

principais polos de geração de emprego e renda no interior do Estado, constituindo um 

elemento importante para o processo de interiorização econômica de Pernambuco. 

Além disso, observou-se que o Moda Center Santa Cruz, não trouxe apenas 

transformações na dinâmica intraurbana de SCC, mas se configurou e se consolidou como 

uma nova centralidade que extrapolou os limites do município, devido a importância da 

economia da cidade, baseada na confecção de roupas de diversos tipos, no contexto de 

desenvolvimento regional do Estado de Pernambuco. O que se pode denominar de uma 

“centralidade regional”.  

A importância deste estudo está na consciência de que, para orientar políticas de 

revitalização de centros esvaziados, necessário se faz o entendimento do processo gerador do 

fenômeno, compreendendo melhor esse processo de vida e morte de centralidades, a fim de se 

obter subsídios para políticas públicas efetivamente voltadas para revitalização dos centros 

tradicionais buscando gerar uma maior permeabilidade entre as centralidades.  

O que se pode ressaltar na visão da cidade como um sistema altamente complexo com 

variáveis políticas, econômicas, sociais e culturais que funcionam interligadas no 

planejamento urbano. No caso discutido nessa dissertação, em SCC a mudança foi 

implementada sem contemplar todos os caracteres interdependentes do sistema urbano, o que 

gerou consequências importantes para o funcionamento do centro tradicional da cidade e que 

serão amplamente abordadas neste trabalho. 
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1. A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

1.1 O MÉTODO UTILIZADO 

 

Neste item são abordados, passo a passo, os caminhos seguidos durante o processo de 

pesquisa, demonstrando todas as dificuldades e facilidades vivenciadas para se chegar aos 

resultados apresentados nesta dissertação. Numa perspectiva dialética de análise dos conflitos 

sociais relativos ao espaço, buscou-se uma linha investigativa, qualitativa e também 

quantitativa, através de um conjunto de técnicas diversas. 

Nesse sentido, a pesquisa objetivou analisar os impactos ocorridos na estrutura urbana 

pela implantação do MCSC, procurando avaliar os efeitos desse “megaempreendimento” no 

uso, ocupação do solo e nos fluxos intraurbanos decorrentes desse processo de transformação. 

A partir do princípio epistemológico da identificação, que consiste em procurar 

semelhanças em situações diferentes e diferenças em situações semelhantes, utilizou-se o 

método analítico comparativo que, segundo Lakatos e Marconi (2008, p. 35) refere-se a “um 

estudo de semelhanças e diferenças”, além de “realizar comparações com a finalidade de 

verificar similitudes e explicar divergências”, sendo um método usado para “comparações de 

grupos no presente e no passado”. 

 O objetivo de verificar os impactos na estrutura urbana, portanto, tornou necessário 

comparar as funções e as estruturas antigas com as atuais, para que fosse estabelecido o que 

mudou na dinâmica do espaço intraurbano da cidade. Este processo de análise se deu em dois 

estágios: o primeiro buscou descrever os antecedentes sociais e econômicos do problema, e o 

segundo as suas consequências no espaço. 

O método dialético que, de maneira intrínseca, “penetra o mundo dos fenômenos 

através de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética 

que ocorre na natureza e na sociedade” (LAKATOS e MARCONI, 2008, p. 34), também foi 

utilizado. O que permitiu a análise das mudanças nas funções e estruturas urbanas de forma 

sincrônica (o que muda no espaço de forma articulada: as atividades econômicas, as funções e 

o uso que se dá ao espaço) e diacrônica, e de como estas mudanças se sucederam ao longo do 

tempo. 

No pensamento de Marx, a dialética está presente como um método, podendo ser 

encontrada diluída na articulação interna do discurso. Assim, como forma de investigação 

científica é um importante e poderoso instrumento na medida em que entende as categorias 
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econômicas, não, apenas, como expressão histórica de um grau de desenvolvimento material, 

própria a determinado tipo de relações de produção (SILVA, 1987). 

Henry Lefèbvre, seguindo a tradição francesa apoiada no marxismo, explora o 

problema da lógica dialética em relação à lógica formal. Neste sentido, ele define as seguintes 

leis da dialética como leis fundamentais: a recíproca universal; o movimento universal; a 

unidade dos contrários; a passagem da quantidade para a qualidade e vice-versa; o 

desenvolvimento como retorno, em níveis mais elevados, a formas superadas (LEFÈBVRE, 

1969, p. 200). 

Esta adequação da lógica dialética de Lefèbvre foi introduzida como importante guia 

para compreensão e dissecção do problema analisado nesta pesquisa. A Figura 1, seguinte, 

pode elucidar como essas leis foram aplicadas nesta pesquisa. 

 

 
Figura 1 – Lei da Reciprocidade Universal: representação da relação existente entre as leis da lógica 
dialética de Henry Lefèbvre com a realidade analisada na cidade de SCC.  
Fonte: Lefèbvre (1969). Figura desenvolvida pela autora, adaptada da teoria (2010). 
 

1.2 RECORTES METODOLÓGICOS DO OBJETO 

 

O trabalho teve como objeto empírico de estudo a cidade de SCC, localizada no 

agreste setentrional pernambucano. Buscou-se uma melhor especificação do objeto, fazendo 

um recorte espacial que focalizou o bairro central da cidade, mais especificamente um total de 

20 ruas nas quais a feira da Sulanca era realizada até o ano de 2006. 
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 E, com relação a um recorte temporal, foram examinados os aspectos 

socioeconômicos e físico-espaciais da estrutura urbana, no intuito de detectar as alterações 

provocadas pela implantação do MCSC nos seus quatro anos de funcionamento, (2006 até o 

ano de 2010) e os efeitos e impactos decorrentes da presença do novo equipamento na 

estrutura urbana da cidade. 

O estudo de impactos priorizou as transformações econômicas ocorridas no centro 

tradicional da cidade; na modificação das categorias de uso de solo urbano; na tendência ao 

abandono e subutilização; na nova dinâmica do espaço intraurbano, nas relações de 

complementaridade dos fluxos e das relações de complementaridade e concorrência entre as 

centralidades.  

Pensar a cidade dentro de um processo de combinação ou complementaridade entre os 

diversos centros pode marcar sua diferença como um todo, quando comparada com outras 

cidades. As partes passam a se fortalecer umas às outras. Dessa forma, para avaliar os 

impactos na estrutura urbana em SCC, foram valorizadas as seguintes categorias de análise: 1) 

a estrutura física existente (arquitetura) – foi verificado o estoque construído do centro 

tradicional atual, seu estado de conservação e sua antiga e atual função econômica e social; 2) 

os tipos de uso de solo urbano (urbanismo) – o estudo de uso do solo urbano serviu para 

detectar as funções e os tipos de atividades praticadas no centro tradicional no período em que 

a feira era realizada na rua, até o ano de 2006 e, no ano de 2010, podendo mostrar a mudança 

ocorrida nas atividades praticadas no espaço; 3) a dinâmica de fluxos intraurbanos e as vias 

de acesso de tráfego e sistema viário – buscou identificar os tipos de relações de 

complementaridade e de concorrência existentes entre o centro tradicional e o MCSC.  

Para Castells (1983), os elementos da estrutura urbana são aqueles produtos da 

articulação do sistema econômico com o espaço. Como sistema, essa estrutura foi um 

instrumento indispensável para a leitura do conjunto da cidade e para a descrição dos 

impactos urbanísticos no centro tradicional de SCC.  

A proposta foi de explicar, mediante um conjunto de técnicas de pesquisa, os 

diferentes fenômenos ocorridos na cidade, de modo a ressaltar que a forma e a função da 

arquitetura produzem relações mais complexas e dialéticas do que, meramente, as relações de 

causa e efeito. 
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1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2006, p. 33- 34), os procedimentos metodológicos são 

um conjunto de técnicas que se referem às etapas mais concretas da investigação científica 

com finalidade de alcançar os objetivos da pesquisa. Assim, a “técnica engloba preceitos ou 

processos de que se serve uma ciência”. 

Desta forma, os objetivos desta pesquisa foram contemplados levando-se em conta os 

seguintes aspectos para a análise dos dados: a) caracterização do processo de urbanização do 

centro tradicional, em conjunto com a expansão da feira da Sulanca pelas 20 ruas da cidade, 

observando-se o processo histórico de ocupação da cidade até a saturação do espaço; b) 

descrição do processo de retirada da feira da Sulanca das ruas para o MCSC, bem como a 

configuração da nova centralidade na periferia da cidade; c) aferição, dentro da nova dinâmica 

intraurbana da cidade, dos ganhos e perdas e dos impactos causados pelo deslocamento do 

comércio da base econômica urbana; e, d) identificação e classificação das relações de 

complementaridade e concorrência existentes no espaço intraurbano da cidade de SCC. 

Assim, para que fosse alcançado cada um dos objetivos específicos mencionados, foi 

utilizado um conjunto de técnicas de pesquisa. Primeiramente, para se caracterizar o processo 

de urbanização da cidade até a retirada da feira das ruas transferida para o novo equipamento, 

procurou-se uma técnica que pudesse ser implementada com os relativamente escassos 

subsídios documentais disponíveis sobre a cidade de SCC, daí a valorização da interpretação 

deste processo a partir de fotografias. 

Esta técnica de análise das fotografias foi apresentada por Sinson em sua obra Som e 

Imagem na Pesquisa Qualitativa em Ciências Sociais (1996), e  demonstra a importância 

da reconstituição histórica através da imagem fotográfica, considerando o envolvimento do 

pesquisador com o objeto de estudo e com os “informantes” (como ela denomina aqueles que 

fornecem as imagens objetos de estudo). Existem outras técnicas de análise de imagens, mas a 

sistematização proposta por Sinson proporciona maior confiabilidade na interpretação dos 

aspectos, tangíveis e/ou intangíveis, existentes no documento fotográfico, haja vista que o 

contexto histórico faz parte da análise e interpretação da imagem. 

A partir da compreensão dos diferentes períodos históricos escolhidos para este 

trabalho - o ano de 2006 até o final do ano de 2010 - desenvolveu-se uma análise de forma 

comparada que explica as transformações ocorridas na cidade de SCC, iniciando com a feira 
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de confecções, seguindo com o boom da Sulanca até o esgotamento do espaço físico das ruas 

e, finalmente, a retirada da feira do centro da cidade. 

A ênfase no uso de fotografias se deveu a escassez de documentos escritos sobre a 

história da cidade nos períodos históricos abordados. Desde a década de 1980, houve uma 

maior predisposição em utilizar a fonte fotográfica como principal ferramenta de 

reconstituição do processo histórico de urbanização da cidade, com o respaldo de outras 

categorias de análise comumente utilizadas nas ciências sociais.  

 

1.3.1 A Técnica da Fotografia 

 

No contexto de reconstituição do processo histórico de urbanização de SCC, a história 

contada oralmente e mostrada através da fotografia ajuda a constituir o histórico de 

desenvolvimento da cidade, embasando a análise do processo de expansão da feira e de sua 

mudança do espaço. Para tanto, o trabalho de observação das imagens fotográficas lastrou-se 

em Dubois (2006) que postulou que observar as fotografias como registros do real em 

determinados momentos históricos é obter suporte para se transportar no tempo e 

problematizar questões baseadas nas realidades impressas nos documentos fotográficos. 

A fotografia, na atualidade, está diretamente relacionada às ciências sociais, sendo 

classificada como uma das diversas formas de manifestações artísticas e de expressão das 

representações humanas, consideradas também as artes plásticas, as inscrições rupestres, o 

realismo, entre outras formas de expressões (KOSSOY, 2001). A fotografia serve também 

como ferramenta fundamental para quaisquer estudos sejam eles históricos, antropológicos 

e/ou sociológicos, apesar de causar ainda muita controvérsia entre os estudiosos das ciências 

sociais. 

A técnica de análise a partir do documento fotográfico pode ser justificada pela 

atenção que o estudioso da fotografia Roland Barthes lhe concede, quando ressalta a 

importância da reprodução fotográfica no processo de construção do conhecimento nas 

ciências sociais, explicando sua contraposição à valorização, até então, dada à fotografia nas 

ciências humanas, justificando a formulação de sua teoria fotográfica singular: 

 

Nesse debate, no fim das contas convencional entre a subjetividade e a 
ciência, eu chegava a essa ideia bizarra: por que não haveria, por assim 
dizer, uma ciência nova por objeto? Uma Mathesis singularis (e não mais 
Universalis)? Aceitei então tomar-me por mediador de toda a fotografia: eu 
tentaria formular, a partir de alguns movimentos pessoais, o traço 
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fundamental, o universal sem o qual não haveria Fotografia (BARTHES, 
1984, p.19)  

   

   A imagem e a fotografia podem também ser sujeitas as normas e princípios sociais 

com o intuito de uniformizar linguagens, onde ela é fundamental para que os diferentes 

códigos, conjuntos de sinais que servem as sociedades e os homens na sua comunicação, 

sejam mais facilmente compreendidos.  

Neste sentido, a pesquisa utiliza a imagem fotográfica para a compreensão da 

realidade de SCC, apoiando-se nas fotografias e nas informações dadas pelos habitantes da 

cidade sobre o período histórico, para a análise do ocorrido. Pois, a relação participante dos 

“informantes” (autores da imagem), quando possível, e as entrevistas com os atores históricos 

envolvidos formalizam um conjunto de ferramentas para a investigação de uma dada 

realidade. 

Na observação das fotografias que ilustram o trabalho podem-se obter diversas 

interpretações em diferentes tempos. Haja vista que dos documentos fotográficos foram 

obtidas todas as formas de comunicação e de remonte de realidades, cada qual de um período 

histórico pertinente, formando um conjunto de interpretações que contou com o respaldo de 

outras categorias de análise, no caso, a história oral e escrita. 

Estabeleceu-se também, um trabalho de campo, em que foram efetuadas fotografias da 

região central da cidade, local onde ocorria a feira de rua, nos anos 2007, 2008, 2009 e 2010, 

procurando estabelecer semelhança com as fotos antigas para compará-las às atuais, 

demonstrando as transformações urbanas ocorridas na cidade. Uma análise que foi 

corroborada com a fala dos informantes que participaram dessa experiência.  

A investigação do processo histórico de transformação deu-se a partir das 

modificações do espaço da feira. Na captação das fotografias atuais ocorreram fatos 

importantes para a compreensão desse processo, pois a busca de locais que fornecessem o 

mesmo ângulo de visão das fotografias antigas existentes no acervo levou a pesquisadora 

(imbuída em sua missão de fotógrafa) a interagir com diversas pessoas que de alguma forma 

participaram da expansão da feira de rua da cidade. 

Desta forma, novos depoimentos de realidades vivenciadas foram registrados, fazendo 

com que o documento fotográfico fosse complementado com a história do local. Como 

exemplo, temos uma das fotografias analisadas no trabalho e que reproduz o mesmo 

cruzamento da Rua Francisco Aragão, com e sem a feira na rua. Segundo o dono do hotel, de 

onde foi possível registrar a foto atual, a mudança no centro da cidade se deu de forma muito 
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brusca e a prova disto foi o esvaziamento das ruas e uma consequente falta de movimento em 

seu estabelecimento comercial, como fica evidente na comparação visual entre as fotografias 

(Capítulo 4). 

O que chama atenção é o fato de que alguns autores utilizam o texto e a imagem 

conjuntamente para expor suas ideias: a fotografia é capaz de informar alguma coisa que o 

texto não consegue dizer sozinho. Assim, a recomendação sobre a complementação entre a 

imagem e a palavra é imprescindível para a análise. Pois, uma imagem não contextualizada 

(através da palavra) de nada ou pouco vale dentro de um acervo, e é preciso conhecer-lhe a 

origem, o histórico, sendo fundamental relacioná-la com outros documentos, principalmente 

em se tratando de um arquivo, onde a ideia do conjunto documental é de extrema importância.  

De qualquer modo, ressalta-se aqui a importância da fotografia para apreensão da 

realidade, uma vez que a imagem tem diferentes significados e informações 

comparativamente aos textos e, no caso da utilização da técnica de Sinson (1996), um não 

funciona sem o suporte do outro.  

Deve-se ressaltar ainda que a imagem sozinha, sem uma legenda explicativa, pode ser 

apenas utilizada como ilustração de uma determinada realidade ou objeto.  

O proposto para esta investigação é a conjunção da imagem com uma legenda 

explicativa, mas não uma legenda de interpretação pessoal: ela deve ser fornecida pelo 

informante ou fotógrafo que vivenciou a cena, sendo capaz de compor uma explicação mais 

confiável. Neste sentido, Sinson (1996) reafirma a importância de se colocar legendas 

explicativas em todo documento fotográfico ou qualquer tipo de imagem adicionada a 

qualquer trabalho científico. 

Uma grande dificuldade encontrada foi a reduzida quantidade de fontes bibliográficas 

sobre a cidade de SCC, ficando estas restritas a documentos de moradores da cidade, 

publicações de jornais locais e um livro contendo a história da cidade, escrito de maneira 

superficial e simplificada, de baixa confiabilidade. 

À medida que a dificuldade documental se fez presente para análise dos diversos 

períodos históricos em complementação ao método de análise fotográfica, buscou-se a técnica 

de aproximação e observação sistemática que, segundo Lakatos e Marconi (2008, p. 41) é 

“quando o pesquisador, durante determinado período de tempo, observa sistematicamente os 

fenômenos de seu interesse”.    
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Os componentes desta técnica dispuseram de um conjunto de métodos e 

procedimentos que alcançou os resultados da análise científica proposta. Como ressaltou 

Alves (1992), cabe ao pesquisador identificar as técnicas válidas para corroborar sua pesquisa.  

Desse modo, os subsídios técnicos utilizados em suporte à fotografia foram: pesquisa 

de campo com observação sistemática para coleta de dados e fotografias; gravação de 

entrevistas e vídeos; pesquisa documental em arquivos públicos e na Prefeitura da Cidade; 

levantamentos de mapas e/ou fotos aéreas da cidade de SCC e, como documentação direta, 

optou-se por uma ficha de roteiro de entrevista.  

Foi necessário, como suporte para a interpretação da história a partir de documentos 

fotográficos, o uso de uma pesquisa histórica e documental que se deu em dois estágios: 

indireto e direto. Efetuou-se um levantamento bibliográfico e de caráter histórico, abrangendo 

registros documentais e fotográficos da cidade de SCC em períodos anteriores, onde foi muito 

importante a consulta do trabalho de Campello (1983), Xavier (2006) e Lira (2009) que 

elucidaram vários aspectos históricos sobre o objeto de estudo analisado. E, também, foram 

efetuadas diversas viagens de pesquisa, feitas quinzenalmente num período de três meses 

(agosto, setembro e outubro de 2010) e em outros períodos sempre que fossem necessários 

novos subsídios à pesquisa.  

Nas viagens priorizou-se a captação de fotografias e depoimentos, que compuseram o 

acervo fotográfico e a história.  Deu-se preferência as entrevistas dos sujeitos envolvidos nos 

processos de mudanças no espaço da cidade de SCC, como os responsáveis pelas Secretarias 

de Infraestrutura e de Indústria e Comércio do município, Associações, Câmara de Dirigentes 

Lojistas e os comerciantes estabelecidos nos prédios localizados nas ruas do centro do 

município, que foram os mais atingidos com a saída da feira da Sulanca dessas ruas para o 

novo centro comercial MCSC. 

Neste contexto, a aplicação da linguagem falada e escrita em suporte à análise de um 

documento fotográfico gera uma informação textual, daí o suporte técnico do fichamento 

individual das imagens que possam conter um grande número de informações importantes 

para elucidação dos fatos analisados. 

Conforme demonstrou Dubois (2006), o espaço e tempo pertencentes às fotografias 

são capazes de mostrar o maior número de caracteres que apontam as modificações nas 

comparações dos diferentes períodos históricos tratados na pesquisa desses objetos espaços-

temporais, conforme pode ser observado no Quadro 1, que exemplifica a técnica de 

fichamento de fotografias utilizada neste estudo. 
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Quadro 1 – Modelo de técnica aplicada na análise de Imagem Fotográfica  
MODELO DE FICHA TÉCNICA DA IMAGEM  

Figura  Fotografia 
Legenda da Figura:  Preferivelmente  obtida  com  o  informante  ou  autor  da 

imagem fotográfica 
Ficha técnica da imagem:   
Descrição da cena:  Todos os caracteres possíveis de se visualizar no documento 

fotográfico,  formas,  placas,  sinais,  desenhos,  arquitetura, 
quantidades  e  tipos  de  pessoas  e  as  atividades  que  estão 
realizando,  etc.  O  que  possa  denotar  e  remeter  a 
caracterização  tangível  de  uma  realidade  neste  recorte 
fotográfico. 

Data ou período:  Dar  preferência  a  utilização  de  documentos  que  possuam 
data, ou seja, obtido com o próprio fotógrafo ou informante. 

Legenda:  Para a  legenda é  importante a participação do  informante, 
alguém  conhecedor  do  período  analisado  ou  que  tenha 
vivenciado o contexto da imagem. 

Interpretação do pesquisador:  Deve conter descrição dos outros caracteres possíveis de se 
observar e ou de se  interpretar no contexto do documento 
fotográfico, passa também pelo suporte das entrevistas, dos 
informantes, do amparo dos outros documentos analisados 
e das categorias metodológicas de suporte da pesquisa. 

Fonte: Sinson (1996). Elaborado pela autora (2010). 

  

O Apêndice A deste trabalho apresenta um exemplo do modelo de análise de uma 

fotografia utilizada na pesquisa, na qual se pode observar a prática da técnica de análise 

proposta por Sinson (1996). 

O esquema da ficha técnica e o modelo adotado de apresentação da análise das 

imagens não é a reprodução fiel do método de Sinson (1996), mas uma esquematização 

própria que enfatiza a clareza e a objetividade na interpretação das imagens, com os subsídios 

das informações obtidas com informantes, autores das fotografias e pessoas que vivenciaram a 

história da cidade. 

Este modelo de análise das fotografias possui componentes indispensáveis para a 

correta utilização de uma imagem numa pesquisa em ciências sociais e todas as fotos 

escolhidas respeitaram esta ordem esquemática, tornando possível a participação dos 

informantes ou autores das fotografias no processo de descrição e reconstituição histórica. 

Uma grande quantidade de documentos fotográficos foi obtida de um mesmo 

informante, um morador da urbe analisada, que “coleciona” materiais sobre a trajetória 

econômica, política e social da cidade de SCC, sendo responsável pela concessão de grande 

parte do material recolhido para a análise. A Prefeitura Municipal também contribuiu com o 

empréstimo de um pequeno acervo através de seu fotógrafo Guaraci Baldi. 
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Das fotografias obtidas na pesquisa com os usuários do centro tradicional da cidade 

foram selecionadas aquelas que evidenciavam o processo de requalificação do espaço da 

cidade. Desta maneira, apenas algumas fotografias consideradas significativas foram 

analisadas e anexadas a este estudo, embora outros documentos visuais observados também 

tenham servido de suporte para a captação de dados e de aspectos interpretativos das imagens. 

A simples observação das fotografias remete o espectador da imagem à interpretação 

de um mesmo local nos diferentes períodos históricos analisados: as ruas do centro da cidade 

de SCC, a característica de expansão da atividade econômica, o fenômeno da feira de rua e o 

consequente esvaziamento causado na região central da cidade após a saída da feira da 

Sulanca dessas ruas para o novo empreendimento comercial localizado na periferia: o MCSC.  

Como foi explicitado anteriormente, a fotografia sem a história oral não é capaz de 

explicar cada momento histórico analisado. Considerando o objeto como objeto real que se 

apresenta, o pesquisador busca preservar as informações constantes nos dados da pesquisa 

(LAKATOS, 1996). A interpretação da fotografia, entretanto, é complementada pela visão de 

mundo e realidade do pesquisador.  

Além de fotografias, foram utilizados para ilustrar a pesquisa alguns mapas que são 

auxiliares e importantes para descrever o processo de ocupação do espaço da cidade de SCC. 

Desta forma, os mapas são apresentados como ferramentas ilustrativas capazes também de 

serem interpretadas pelo espectador deste trabalho, não perdendo a sua relevância de 

informação. E, tal qual a fotografia, ajudam na representação do real. 

Destarte, um dos principais objetivos da análise através das imagens é garantir a 

equivalência de sentido do texto principal e sua representação impressa, tendo por meta 

verificar se esta garantia e equivalência podem ser mantidas e asseguradas no caso do texto 

principal ou do texto fonte ser uma fotografia (JOLY, 2003). Então, pode-se dizer que na 

leitura interpretativa das fotografias já está embutido um conhecimento prévio do profissional 

sobre o conteúdo da imagem ou sobre o conjunto maior de qual ela faz parte, quer dizer, o 

contexto de inserção. 

Eis o fator crucial para rediscutir a problemática que toda fotografia traz, a fim de 

recuperar a importância singular de cada imagem. Não há fotografia que não seja documento, 

que não revele questões inerentes a uma época, a um acontecimento de um tempo e lugar, 

mesmo que subjetivo (COLLIER, 1973). 

As fotografias, dentro do composto metodológico utilizado por este trabalho de 

investigação científica, são contadoras de história, uma história em constante mutação. E isto 
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pode ser observado “a olho nu” na análise comparativa dos períodos históricos distintos: as 

transformações ocorridas nos espaços físicos da cidade de SCC, que foi suporte, palco, lócus 

produtivo de todo processo de expansão econômica da cidade. 

Dessa forma, sem atribuir o tratamento singular e diferenciado que cada foto requer, 

torna-se cada vez mais justificada a imposição de fotografias das cenas ditas banais, retratos 

do quotidiano, momentos históricos que, nem sempre, são estudados e tratados da forma e 

com a importância que merecem (KOSSOY, 2001).  

Convém lembrar, ainda, que a fotografia é a reprodução de um instante real 

envolvendo pessoas que estão em movimento junto com a história, firmando assim sua 

importância e relevância social que não podem ser deixadas de lado.  

É importante ressaltar que todo esse processo de reconstituição da história da cidade 

serviu para elucidar os antecedentes do problema, o que se alcançou através de uma 

triangulação de técnicas na pesquisa histórica, possibilitando a análise da estrutura urbana em 

períodos distintos. Para uma melhor visualização dos instrumentos utilizados na pesquisa 

histórica, o esquema a seguir, representado pela Figura 2, será capaz de demonstrar o processo 

utilizado, dando maior confiabilidade aos dados apresentados na dissertação.    

 

 
Figura 2 - Diagrama com a representação dos objetivos da triangulação metodológica utilizada na 
pesquisa de reconstituição histórica do processo de urbanização da cidade de SCC.  
Fonte: elaborado pela autora (2010) 

 

Como suporte para a análise das estruturas urbanas a partir de Castells (1983), Ferrari 

(1984), Richardson (1981), Villaça (2001), entre outros autores, e dos impactos urbanísticos 
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no centro tradicional foi utilizado um conjunto de técnicas proposto por Vargas (2000), que 

compõem um método específico de análise de centros urbanos.  

A proposta foi de replicar parte da metodologia utilizada por esta autora, destacando as 

técnicas de análise de uso do solo urbano, a análise de arquitetura e de dinâmica da área, que 

se manifestam por meio da análise dos fluxos e da identificação dos polos geradores de fluxos 

de pessoas e de objetos no espaço intraurbano, conforme as categorias de análise já 

relacionadas anteriormente. 

 

1.3.2 A técnica de análise de centros urbanos: uso de solo, arquitetura, conservação e 

relações de fluxos no espaço intraurbano. 

 

Conforme previsto no projeto desta pesquisa, para serem detectadas as modificações 

nas modalidades usos do solo urbano do centro da cidade de SCC, mais especificamente dos 

imóveis localizados nas ruas onde era praticada a feira da Sulanca até o mês de dezembro de 

2006, foi planejada uma pesquisa de análise do uso e ocupação do solo urbano que também 

contemplou a arquitetura e a conservação das edificações selecionadas na amostra. 

O desenvolvimento da pesquisa se deu em duas etapas: a primeira etapa serviu para a 

definição dos usos do solo urbano, das funções e atividades praticadas nos imóveis no ano de 

2010, das características básicas da arquitetura para definição do estoque imobiliário do 

centro e da conservação para se observar o nível de qualidade do estoque construído do centro 

tradicional. Concluída a primeira etapa, foi definida, a partir dos resultados encontrados, uma 

amostra destes imóveis para se aplicar in loco um questionário simplificado, com o objetivo 

de confirmar as atividades e usos dos imóveis observados, verificando também o seu uso 

anterior (na época da feira, tempo da atividade neste local) e os níveis de relação, isto é os 

fluxos intraurbanos estabelecidos com o MCSC.  

O planejamento da pesquisa de campo passou, primeiramente, pela seleção da amostra 

das ruas que seriam pesquisadas, sendo, inicialmente, selecionadas 20 ruas a partir das 

categorias censitárias propostas pelo IBGE.  

Para este Instituto, o espaço geográfico denominado como “centro” foi dividido em 16 

setores censitários. O critério de divisão teve como base a tabela de descrição de Setores 

Censitários dos Municípios PE - IBGE 2007 e da tabela de Setores Agregados (BASICO 26) 

Municípios PE – IBGE 2007. Do total de setores foram selecionados 5 (cinco), que 

compreenderam as ruas de maior movimentação e ocupação da feira da Sulanca até 2006. 
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Estes cinco setores totalizaram 21 ruas. No Apêndice A, constam as tabelas com as definições 

técnicas do IBGE para estes setores. 

Foi elaborado um traçado destas ruas no mapa da cidade para a comparação com o 

mapa de ocupação da feira da Sulanca, durante sua permanência nas ruas do centro, e 

constatou-se que numa grande quantidade das ruas selecionadas através dos critérios 

censitários do IBGE não existia a prática da feira, ao mesmo tempo em que, outra série de 

ruas que viveram a experiência da feira tinha ficado de fora da análise. 

Desta forma, optou-se pela escolha direta de analisar apenas as ruas que foram 

ocupadas pela Sulanca durante os mais de 40 anos de história da cidade. O que corresponde as 

20 ruas selecionadas: Avenidas 29 de Dezembro, Cezário Aragão, José Moraes da Silva, 

Raimundo Francelino Aragão; Ruas João Francisco Aragão, Dr. Silvio Monteiro, Bom Jesus, 

Cabo Otávio Aragão, José Pereira, Manoel Bernardino, São Miguel, Boaventura Galdino, 

Graciliano Arruda, José Francelino Aragão, Manoel Balbino, Padre Estima, Rosemiro Alves 

da Rocha e Siqueira Campos e as Travessas Cabo Otávio Aragão e Neci de Melo. Vale 

salientar que esta escolha foi reforçada em campo, com a confirmação dos moradores da 

cidade, de que nesta rua funcionara a feira (Mapa 2, p. 104). 

Assim, selecionadas as ruas, foi definida a técnica a ser aplicada nesta primeira etapa 

da pesquisa de campo: a apreensão por fotografias de cada unidade de imóvel existente nas 20 

ruas selecionadas, o que totalizou 1.260 imóveis.  

As fotografias apreendidas durante dois dias do mês de agosto de 2010 na pesquisa de 

campo feita no centro tradicional de SCC foi o principal material empírico para esta primeira 

etapa da pesquisa. Nesta ocasião, pode-se descobrir que, na realidade, a feira da Sulanca não 

ocupou 24 ou até 28 ruas do centro como contam os moradores e os administradores da 

cidade, sendo que este número também foi citado em diversos trabalhos acadêmicos 

(dissertações e teses) realizados com temáticas que envolviam a cidade como objeto de 

análise.  

Pelo levantamento efetuado, constatou-se que a feira ocupou na realidade 20 ruas do 

centro. A diferença é que as ruas faltantes são, na verdade, segmentos de ruas, continuadas 

após grandes cruzamentos de vias, e cujos prolongamentos já estavam incluídos na lista. Os 

moradores e os administradores da cidade consideravam, até por uma questão de mídia, para 

divulgação dos números da feira, que aqueles segmentos de rua dentro da contagem eram 

considerados como uma unidade de rua. 
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Desta maneira, a pesquisa pode então contemplar, na análise de uso de solo urbano, 

arquitetura e conservação do centro tradicional, “todas” as ruas que receberam ocupação da 

feira no decorrer da história e do processo de urbanização da cidade.   

As fotografias provenientes do trabalho de campo foram organizadas em pastas no 

computador contendo arquivos digitais, classificadas por nome da rua e separadas pela 

localização: lado esquerdo ou direito da rua. Este cuidado foi tomado para facilitar a 

localização exata do imóvel, caso fosse necessário o retorno ao local para uma nova etapa da 

pesquisa empírica. 

Na sequência, foi elaborada uma ficha de análise de uso de solo, arquitetura e 

conservação para cada uma das fotografias o que demandou um grande cuidado para se 

preservar os dados de endereço, o lado da rua. O modelo da ficha utilizada consta no 

Apêndice C. 

O processo de preenchimento das fichas se deu por observação simples e direta, a 

partir do conteúdo ressaltado em cada fotografia. Para cada imóvel, foi considerada 

primeiramente a situação de ocupação: ocupado, vago ou indefinido (para o caso de imóveis 

fechados e sem nenhuma identificação com placas de divulgação, onde não fosse possível 

identificação visual de uso). 

Em seguida, observou-se a função: residencial, comercial, industrial, serviços, 

institucional ou outros. Neste caso, a opção era marcada apenas para os imóveis ocupados e 

vagos; para os imóveis indefinidos não foi possível situá-lo em nenhuma das funções de uso. 

O Quadro 2 mostra as características contidas na ficha de análise de uso de solo em centros 

urbanos. 
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Quadro 2 – Síntese das categorias de análise, variáveis e escalas utilizadas na análise de uso do 
solo urbano, aplicada no centro tradicional de SCC.  

Categorias de análise  Variáveis Escalas 
Uso de Solo Urbano 
 

Situação de uso
 
    

Ocupado    
Imóvel vago          
Indefinido            

Função 
 
 

Residencial  
Comercial 
Industrial  
Serviço     
Institucional         
Outros    

Caso seja uso comercial
Tipo de Comércio     
 

Matéria‐prima confecção  
lojas roupas e boutiques 
Calçados 
Acessórios/ bijuterias/beleza           
Ótica 
Casa/construção/móveis/eletro        
Informática/papelaria 
Bar/lanchonete/restaurante               
Padaria/supermercado Farmácia       
Outros   

Arquitetura 
 

Testada do Imóvel
 

Menos de 15 metros 
Mais de 15 metros      

Gabarito
 

Térrea
1º Andar 
2º andar ou mais   

Conservação 
 

Péssimo                 Regular                     Bom                 Excelente      

Fonte: Pesquisa de campo – 2009. Elaborado pela autora. 

 

Para facilitar a pesquisa de uso anterior e atual foi também considerado um item que 

contemplou o tipo de atividade de comércio, no caso dos imóveis comerciais ocupados. 

Foram avaliadas 11 variáveis nesta categoria denominada tipo de comércio (qual?), sendo as 

seguintes: cadeia da confecção; lojas de confecção / boutiques; calçados; acessórios / 

bijuterias / beleza; ótica; casa / construção / móveis / eletro; informática e papelaria; bar / 

lanchonete / restaurante; padaria / supermercado; farmácia; outros, conforme quadro anterior.  

Vale salientar que a marcação desse dado na ficha respeitou a visualização do uso 

principal do imóvel ou aquele que pudesse estar no acesso ao público, praticado no gabarito 

térreo do imóvel. Haja vista que os imóveis que possuem um andar ou dois ou mais andares 

podem ter usos diversificados praticados nos pavimentos superiores, ficando então a análise 

destas funções nos edifícios com 1º andar ou dois ou mais andares para a 2ª etapa da pesquisa. 

Com relação ao estudo da arquitetura do centro tradicional, foram observadas duas 

categorias: primeira, a testada do imóvel, cujas variáveis foram definidas em menos de 15 
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metros ou mais de 15 metros. Isto porque os imóveis do centro foram implantados em lotes e 

quarteirões com padrão de configuração antiga, com dimensões de testada variável. A 

segunda categoria foi o gabarito do imóvel, que variou de térreo, um andar e dois ou mais 

andares. Estas características foram consideradas suficientes para se definir o estoque 

imobiliário construído do centro tradicional de SCC. 

E, finalmente, a conservação do imóvel que, na pesquisa, pode variar de péssimo, 

regular, bom ou excelente. Com estes indicadores, pode-se estabelecer o grau de conservação 

do estoque imobiliário construído do centro tradicional da cidade, importante referência para a 

sustentabilidade deste espaço. 

Por ser bastante complexo, o caráter interpretativo, proveniente de uma pesquisa de 

observação simples das fichas fotográficas, principalmente no que se relaciona ao estado de 

conservação dos imóveis, pode suscitar dúvidas quanto aos critérios elencados em sua análise. 

Para que não fique nenhuma dúvida quanto a estes critérios, na Figura 3, a seguir, estão 

exemplificadas as variáveis definidas como conservação péssima, regular, boa e excelente. 

 

 
Figura 3 – Critérios utilizados para avaliação da conservação dos imóveis: conjunto de fotografias 
para ilustrar os critérios utilizados para a pesquisa de observação da conservação dos imóveis. 
Fonte: Fotografias obtidas pela autora em pesquisa de campo – Agosto/2010   
 

 

Desta forma, as 1.260 fichas dos imóveis foram analisadas uma a uma. Os resultados 

foram organizados em planilha Excel simples para uma tabulação geral. Os dados tabulados 

foram em seguida transferidos para um programa estatístico específico para cruzamentos, 

denominado Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).1 Trata-se de um software de 

                                                            
1 A sigla SPSS — marca registrada da SPSS Inc. — tinha, no passado, a denominação de Statistical Package for 
the Social Sciences, conforme informações obtidas no site: <www.spss.com/>, acesso em 02/12/2010. 
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estatística, capaz de compor resultados estatísticos simples, cruzados, por média, podendo 

ainda produzir tabelas, gráficos, entre muitas outras formas de apresentação de resultados.  

Para esta fase da pesquisa, que teve característica qualitativa e quantitativa, o 

tratamento dos dados com SPSS foi muito importante, pois foram obtidos de maneira bastante 

objetiva, com cruzamentos simples e resultados gerais. A série de tabelas, a seguir, propicia a 

visualização dos diversos resultados da 1ª etapa da pesquisa de campo, no centro tradicional 

da cidade de SCC (Tabelas de 1 a 6). 

 

 

Tabela 1 – Situação de ocupação dos imóveis  
Situação do imóvel 

   Numero total 
de imóveis

Percentual válido

Ocupado  720 57,14
Vago  120 9,52
Indefinido  420 33,34
Total  1260 100

Fonte: 1ª etapa pesquisa de campo agosto de 2010 – by SPSS 

 

 

 

Tabela 2 – Função dos imóveis  
Uso do Solo: Função 
  
   Numero total 

de imóveis
Percentual válido

Residencial  48 6,675938804
Comercial  571 79,41585535
Industrial  2 0,278164117
Serviço  87 12,10013908
Institucional  11 1,529902643
Total ocupados  719 100
Total outros  541
 Total Geral  1260

Fonte: 1ª etapa pesquisa de campo agosto de 2010 – by SPSS 
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Tabela 3 - Tipos de ocupação comercial 
Tipo de função comercial   
  
   Numero total 

de imóveis
Percentual válido

Cadeia de confecção  263 46,06
Lojas confecção/boutiques  110 19,26
Calçados  8 1,40
Acessórios/bijuterias/beleza  17 2,98
Ótica  7 1,22
Casa/construção/móveis/eletro  39 6,83
Informática e papelaria  9 1,57
Bar/lanchonete/restaurante  44 7,71
Padaria/supermercado  13 2,28
Farmácia  17 2,98
Outros  44 7,71
Total  571 100

Fonte: 1ª etapa pesquisa de campo agosto de 2010 – by SPSS    

 

 

 

Tabela 4 - Testada dos imóveis  
Arquitetura: Testada dos Imóveis  

   Numero total 
de imóveis

Percentual válido

Menos de 15 metros  1052 83,49
Mais de 15 metros  208 16,51
Total  1260 100

Fonte: 1ª etapa pesquisa de campo agosto de 2010 – by SPSS 

 

 

 

Tabela 5 – Gabarito dos imóveis 
Arquitetura: Gabarito dos Imóveis 

   Numero total 
de imóveis

Percentual válido

Térreo  704 55,87
1 andar  290 23,02
2 ou mais andares  266 21,11
Total  1260 100

Fonte: 1ª etapa pesquisa de campo agosto de 2010 – by SPSS 
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Tabela 6 – Estado de conservação dos imóveis 
Arquitetura: Conservação 

   Numero total 
de imóveis

Percentual válido

Péssimo  41 3,25
Regular  332 26,35
Bom  575 45,64
Excelente  312 24,76
Total  1260 100

  Fonte: 1ª etapa pesquisa de campo agosto de 2010 – by SPSS 

 

1.3.3 Construção da amostra para a 2ª etapa da pesquisa de campo 

  

Devido ao grande número de imóveis analisados nas 20 ruas do centro tradicional de 

SCC, selecionadas para a pesquisa de campo de uso de solo, conservação e fluxos 

intraurbanos, foi necessária a definição de uma amostra de cada função encontrada para que 

pudesse ser aplicada a 2ª etapa da pesquisa. 

 Nesta segunda etapa, foram definidas as funções anteriores dos imóveis, de quando a 

feira ainda funcionava na rua, as atividades praticadas no 1º andar ou nos edifícios de 2 ou 

mais andares, o tempo de ocupação no imóvel atualmente e as relações de complementaridade 

e concorrência existentes entre o centro tradicional e o MCSC localizado na periferia.  

 Segundo Lakatos e Marconi (1996), quando se deseja colher informações sobre um ou 

mais aspectos de um grupo grande ou numeroso, verifica-se, muitas vezes, ser praticamente 

impossível fazer um levantamento do todo. Daí a necessidade de investigar apenas uma 

amostra desta população ou universo. Por esse motivo, foram estabelecidos critérios para o 

recorte do objeto de análise desta pesquisa, isto é, os 1260 imóveis localizados nas 20 ruas 

selecionadas no centro tradicional de SCC.  

As amostras foram então construídas com margem de erro de 5% preservando um 

nível de confiança para 95% do universo. Assim, para os imóveis a serem analisados na 2ª 

etapa foi feito o cálculo de amostragem dos imóveis identificados como ocupados. A amostra 

foi construída a partir dos 1.260 imóveis estudados na 1ª etapa. Os imóveis em situação de 

ocupados representaram 57% do total analisado: o que representou, após a amostragem, um 

total de 238 imóveis para serem pesquisados na 2ª etapa. A Tabela 7, a seguir, mostra os 

percentuais de representação de cada função encontrada nos imóveis ocupados e, em seguida, 

o cálculo da amostra dos imóveis visitados na 2ª etapa. 
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Tabela 7 – Amostragem dos imóveis com situação de uso ocupado 
Amostragem dos imóveis ocupados por função  
 Função Percentual  Nº de imóveis 
Residencial 3,80% 16 
Comercial 45,20% 189 
Industrial 0 0 
Serviço 7% 29 
Institucional 0 0 
Total  ≈ 57% do total  238 

Fonte: Dados da 1ª etapa da pesquisa de campo no centro tradicional de SCC – agosto/2010 
 

A quantidade de imóveis a serem visitados foi de 238 no total, sendo 16 residenciais, 

189 comerciais e 29 de serviços. As funções industriais e institucionais não foram 

selecionadas na amostragem por não apresentam valores estatisticamente significativos. 

Assim, ficou estabelecida a amostra referente ao número de imóveis que foram analisados na 

2ª etapa da pesquisa no centro tradicional de SCC. 

No Apêndice C, segue o modelo do questionário aplicado nos imóveis selecionados na 

amostragem para a 2ª etapa da pesquisa de campo no centro tradicional de SCC. 

 O outro universo de imóveis analisados nesta 2ª etapa da pesquisa de campo foram os 

imóveis ocupados com a função comercial e que possuíssem 1º andar, ou 2 ou mais andares. 

Esta nova planilha para aferição das funções do uso de solo teve a finalidade de mostrar as 

atividades praticadas nos andares superiores: não foram consideradas as categorias de análise 

de conservação e nem de testada, apenas o gabarito dos imóveis. Segundo os dados obtidos 

através da análise em SPSS, o resultado e sua respectiva amostragem pode ser observado no 

Quadro 3 a seguir. 

 
Quadro 3 – Representação da amostra de imóveis comerciais ocupados com 1º andar e com 2 ou 
mais andares. 
Ocupado comercial com   População  Amostra  %* 
1º andar  158  113  71,52 
2 ou mais andares  157  112  71,34 
Total  315  225  71,43 

*% correspondente ao universo 
Fonte: Dados da 1ª etapa da pesquisa de campo no centro tradicional de SCC – agosto/2010 

 

 Desta forma, foram analisados nesta 2ª etapa da pesquisa, em torno de 71% do 

universo de 225 imóveis, sendo 113 imóveis comerciais com 1º andar e 112 com 2 ou mais 

andares. É bom lembrar que a ocupação comercial está no gabarito térreo e, nesta etapa, as 

atividades praticadas nos andares superiores puderam ser detectadas. O processo de aplicação 
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da pesquisa, neste caso, foi efetuado de formas variadas como observação, inquisição aos 

usuários dos imóveis, conversas informais com os proprietários dos imóveis ou comerciantes 

instalados no térreo. 

Para melhor esclarecimento desta técnica, segue o modelo da planilha de verificação 

das atividades praticadas nos andares superiores aplicada nos imóveis selecionados na 

amostragem para a 2ª etapa da pesquisa, incluídas nos Apêndice E (I e II). 

 Os dados resultantes, tanto da aplicação dos questionários, como das planilhas na 

segunda etapa da pesquisa de campo no centro tradicional de SCC foram organizados em 

planilhas, em tabelas e gráficos componentes de todo o corpo deste trabalho. 

 A análise dos resultados obtidos na pesquisa de campo foi bastante proveitosa, dando 

ênfase aos aspectos quantitativos resultantes das técnicas aplicadas nas planilhas e 

questionários, e aos qualitativos através da valorização do contato com os usuários do centro, 

comerciantes, proprietários de imóveis, moradores e transeuntes, que contribuíram com 

colocações muito ricas que ajudaram a elucidar aspectos mais abrangentes sobre os impactos 

ocorridos no centro tradicional da cidade de SCC. 

Na elaboração do texto final, como suporte documental, a pesquisa utilizou ainda uma 

avaliação qualitativa dos documentos, cartas, plantas baixas de projetos, assim como dados 

provenientes do Plano Diretor de 2006 e suas Leis Complementares, plantas cadastrais e 

mapas digitalizados, Censos Demográficos do IBGE, cadastros de arrecadação e receita 

municipal e estadual (Prefeitura e Governo de Estado). Tais materiais, organizados e 

tabulados constituíram um excelente suporte para a análise do centro urbano. Outras 

informações existentes na bibliografia consultada, em recortes de jornais, e as observações 

colhidas em visitas ao local foram indispensáveis.  
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2. OS CONCEITOS E TEORIAS UTILIZADAS 
 
2.1 A EVOLUÇÃO URBANA E A FORMAÇÃO DE CENTROS URBANOS. 

 

Desde os primeiros tempos da história da humanidade, a atividade comercial é 

condição essencial para o surgimento e crescimento das cidades, ao lado da motivação inicial 

de defesa e sede de poder. O comércio foi o grande responsável pela distribuição de bens e 

serviços, sendo pioneiro o comércio do tipo espontâneo. No princípio, surgiu como atividade 

individual e posteriormente como coletiva, com a consciência desenvolvida de que a 

concentração de atividades num determinado local ofereceria diversas vantagens, inclusive 

com maior atração dos consumidores (OLIVEIRA JUNIOR, 2008).  

As cidades surgiram com a revolução agrícola e consequente produção de excedentes, 

que permitiram a comercialização e a divisão social do trabalho. Inicialmente, a “troca” de 

mercadorias, informações, pensamentos, ou outra qualquer, acontecia em espaços abertos na 

cidade, possibilitando os encontros: surgiu assim o “lugar do mercado”. O que significa dizer 

que o comércio e as outras atividades econômicas e sociais (produção agrícola, industrial, 

serviços, comunicação, transporte) estão intimamente ligados. Os locais de troca de 

mercadorias, portanto, se constituíram em espaços econômicos, em locais de encontro, 

divertimento, distração, de vida social e política (VARGAS, 1992). 

Com a revolução industrial, pode-se dizer que ocorreu também uma revolução 

comercial. A tendência do agrupamento se incorporou na atividade comercial, que foi se 

tornando cada vez mais planejada, se estruturando e evoluindo em termos organizacionais e 

administrativos. Espacialmente, a atividade foi, aos poucos, abandonando o mercado e áreas 

públicas, para se estabelecer em espaços privados (MASANO, 1993).  

De acordo com Masano (1993, p. 36), “o entendimento da formação da cidade, das 

suas condições morfológicas e climáticas, da distribuição do uso do solo, da legislação sobre 

o zoneamento, são elementos que permitem subsidiar a decisão sobre a localização do 

comércio”. Por outro lado, Bertrand (1981) acredita que a localização de uma atividade ou de 

um grupo de habitantes em determinado espaço não é aleatória e, sim, de importância 

fundamental na formação das cidades. Pois, uma cidade é produto de uma imbricação de 

espaços funcionais cuja disposição não se deve ao azar, sendo uma resposta a lógicas 

diversas, derivadas do crescimento de inúmeros fatores econômicos e tecnológicos.  

A primeira lógica está vinculada a relações funcionais entre setores produtivos 

complementares; a segunda, diz respeito a determinantes geográficas (obstáculos e facilidades 
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no próprio sítio); a terceira se manifesta pela estrutura urbana (zoneamento, usos do solo etc), 

e a quarta, explicita o sistema viário, de trânsito e transportes no espaço intraurbano.  

Pode-se dizer, então, que uma atividade comercial é o principal fator de animação e 

um forte elemento de estruturação para a formação de um centro urbano, seja no que tange a 

sua vitalidade comercial, seja no que se refere à disposição do ambiente construído que vai 

dar suporte a estas atividades.  

Ferrari (1984, p. 209), ao comentar que “a cidade sob seus aspectos históricos, ou seja, 

quando, como e por que surgiu, como se desenvolveu através dos tempos e, sobretudo, como 

sua evolução e estrutura sofreram influências”, considera tanto o meio físico, como também e, 

principalmente, as formas econômicas de produção, no que se refere aos aspectos 

relacionados à evolução urbana.  

Este autor ressalta a importância do estudo histórico dos fatos urbanos como sendo de 

grande contribuição para o urbanismo. Pois, possibilita a percepção das permanências e 

transformações, sua maior ou menor vitalidade, chegando às múltiplas adaptações da 

sociedade e sua relação com o espaço, como é o caso analisado da cidade de SCC. 

Assim, se faz importante a compreensão do processo de urbanização: de como os 

meios físicos e as novas formas de produção se refletem, dialeticamente, no âmbito das 

cidades. 

Ao definir a cidade comercial, Ferrari (1981, p. 210) explica que:  

 
A cidade pode ter nascido, algumas vezes, do mercado enquanto sítio 
(market-place), e outras, da proto-cidade transformada pela função 
comercial. Neste caso, porém, a cidade comercial deve ter surgido sob a 
proteção de uma cidade-estado, cuja “classe dominante”, pela imposição das 
armas de seus soldados, dela retirava um “mais produto” para sua 
manutenção, como também para sustentar os artífices, soldados, sacerdotes 
etc. 

 
Em termos organizacionais, portanto, a cidade trouxe uma nova dimensão para a 

experiência humana, onde predominava a ordem técnica e social, vislumbradora de 

permanência e evolução. Assim, desde os primórdios da cidade-estado, fortaleceu-se a 

compreensão de cidade como um local, um espaço para trocas e acumulação e, também, para 

o exercício do poder de uma classe dominante. Esse entendimento não se modificou no 

decorrer dos tempos, pelo contrário, intensificou-se massivamente.  

Ao longo do tempo, as cidades vêm desempenhando um papel de importância 

indiscutível como “elemento fundamental da organização do espaço” (BEAUJEU-GARNIER, 

1995, p. 07), embora apenas no século XXI haja o predomínio da população nesta estrutura. 
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Afinal, é nela que a maioria da sociedade habita atualmente, construíndo-a e reconstruído-a, 

num processo contínuo de adequação à sua lógica econômica, social e política. 

Neste contexto, o estudo das cidades adquire relevância, e a ciência geográfica se 

destaca nesta compreensão, pois observa a urbe não apenas como objeto, mas, um sujeito que 

se destaca no atual período em que vivemos: um período marcado pelo êxodo rural e pelo 

crescente aumento populacional urbano, evidenciado, inclusive, pelo inchaço das cidades e 

aumento de problemas como violência, falta de acesso às estruturas básicas, dentre outros. 

As funções e as formas (consideradas como estruturas e formas básicas) são vistas 

como um grande arcabouço na compreensão das cidades, pois são representantes da história 

do lugar e de sua evolução. Compreendendo a história é possível estabelecer quais foram as 

políticas aplicadas e suas consequências. Porém, para obter este resultado é necessário 

“trabalhar geografia histórica, vinculando o espaço e o tempo às condições econômicas, 

políticas, sociais e territoriais” (UEDA, 2006, p. 141). 

E trazendo essa compreensão para o caso Brasil, Reis Filho (1968) ressaltou que as 

formações urbanas brasileiras não constituem um conjunto de dados aleatórios, fazendo parte 

de estruturas dinâmicas que formam o que ele denominou de rede urbana, podendo assim ser 

objeto de estudos científicos. Desse modo, no estudo das cidades, as redes e a hierarquia 

urbana emergem em toda sua complexidade.  

Nesse contexto, esta dissertação se focou em mostrar a evolução urbana de uma cidade 

considerada média, porém não dentro do conceito de detentora de uma população de 100 a 

500 mil habitantes, conforme sinaliza Spsito et all (2006),2 mas como intermediária na 

hierarquia urbana, isto é, com aspecto de  grandes cidades ou polos de desenvolvimento de 

determinada importância em uma região, e que surgiu como polo comercial de insumos para a 

produção agrícola e da provisão dos insumos necessários para esta atividade. 

 Tal diferenciação é importante pelo fato de que a cidade de SCC em Pernambuco, 

objeto empírico escolhido para a pesquisa, ter uma forte inserção nas relações que se referem 

aos espaços em diferentes escalas: local, regional, nacional e global. E, na concepção deste 

trabalho, estes fatores reforçam a valorização do caráter evolutivo e de transformação urbana 

na articulação dos elementos estruturais do espaço intraurbano da cidade.  
                                                            
2 O que se denomina como ‘cidades de porte médio’ são aquelas que têm entre 50 mil e 500 mil habitantes. 
Entretanto, nem todas as ‘cidades de porte médio’ são, de fato, cidades médias, pois para serem assim 
conceituadas é preciso verificar mais elementos que os indicadores demográficos e analisar a magnitude e 
diversidade dos papéis desempenhados por uma cidade no conjunto da rede urbana. Assim, atribui-se a 
denominação “cidade média” àquela que desempenha papel regional ou de intermediação no âmbito de uma rede 
urbana, considerando-se, no período atual, as relações nacionais e internacionais que têm influência na 
conformação de um sistema urbano (SPÓSITO et all, 2006, p. 175) 



 

 

58 
 

2.2 A ARTICULAÇÃO ENTRE ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO ESPAÇO 

INTRAURBANO PARA O CRESCIMENTO DAS CIDADES 

 

2.2.1 O centro, os subcentros urbanos, centralidade e periferia  

 

Na atualidade, há uma necessidade permanente de se repensar a cidade, e suas 

constantes transformações espaciais, no âmago de um processo cíclico de reflexão, 

planejamento e acompanhamento, fazendo-se necessária a compreensão das diferenciações 

espaciais existentes na estrutura espacial das cidades. É importante então compreender a 

dicotomia existente entre centro, centralidade, centros secundários/subcentros e periferia. 

Neste universo, inegavelmente, o espaço de maior valor dentro de uma hierarquia 

intraurbana será aquele destinado a comércios e serviços, seja ele de qualquer natureza 

(tradicional, histórico, secundários ou subcentros). Vargas (1992) afirmou que não há lugar na 

cidade de maior vitalidade e dinamismo que as ruas de comércio de um espaço central e 

também os setores adjacentes por elas polarizados.  

Neste contexto, torna-se de suma importância definir cada um desses espaços para se 

compreender melhor as similaridades e diferenças conceituais e também práticas existentes 

em cada um deles para melhor elucidar os aspectos que serão discutidos nesta dissertação. 

 

2.2.1.1 Dicotomias entre centro, subcentros urbanos e periferia 

 

O centro é o ponto de partida, por ele e a partir dele a cidade se delimita espacialmente 

e se desenvolve. “O centro é o espaço que permite, além das características de sua ocupação, 

uma coordenação das atividades urbanas, uma identificação simbólica e ordenada destas 

atividades e, daí, a criação das condições necessárias à comunicação entre os atores.” 

(CASTELLS, 1983, p. 311). 

Segundo este autor, o espaço é produto material em relação aos outros elementos 

materiais, isto é, são os homens que vão dar ao espaço uma determinada forma, uma função e 

uma significação social, fazendo-o a partir desta leitura da forma e da tendência da maioria 

das estruturas centrais urbanas, que modificam e se adéquam conforme a demanda de 

infraestrutura física para atender a uma atividade comercial, na experiência da evolução do 

espaço intraurbano.  
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Castells (1983), ainda, conforma o espaço urbano numa estrutura que se compõe de 

quatro elementos principais: o centro (com concentração de comércio, serviços e emprego); os 

subcentros (réplicas do centro agrupando comércio e serviços diversificados); os bairros 

residenciais (diferenciados por classes sociais); e as áreas industriais.  

A partir destas observações, pode-se depreender que, na interação entre espaço e 

capital, “o centro urbano, como a cidade, é ‘produto’: por conseguinte, ele exprime as forças 

sociais em ação e a estrutura de sua dinâmica interna” (CASTELLS, 1983, p. 274). Desta 

forma, o centro pode ser compreendido como espaço físico, espaço esse que por si só não se 

caracteriza como tal, implicando para isso na existência de um conjunto de relações de 

centralidade sejam estas funcionais, estruturais, simbólicas ou de outra natureza, capazes de se 

identificarem com o lugar diferenciado no contexto da cidade ou região. 

 É importante compreender que os centros são locais de integração material e 

simbólica, onde ocorrem as mais importantes relações sociais, políticas, econômicas e 

ambientais dentro de um determinado contexto urbano.  

 Villaça (2001) aponta fatores importantes para se analisar aspectos de vitalidade de 

uma cidade: por um lado, a existência de uma área central mais complexa é atendida por uma 

maior estrutura, por uma grande quantidade de equipamentos físicos construídos que dão 

suporte às atividades de comércio e serviços da cidade; por outro, a periferia usufrui de um 

número menor de infraestrutura urbana e menor diversidade e especialidade.  

Neste prisma que se refere à visão de uma área central difusa e mais completa, o 

centro então se caracteriza como um espaço mais qualificado, não só do ponto de vista 

funcional, mas também por seus aspectos simbólicos e formais.  

Embora o centro tradicional seja o espaço de referência na urbe, a partir dos anos 

1980, o avanço das ações de exploração por parte do setor imobiliário e o consequente 

fortalecimento de novos setores do terciário por quase toda a cidade (VARGAS, 1992) vão ser 

os indutores das novas formas de organização espacial na estrutura urbana das cidades.  

Desta forma, passam a se consolidar no espaço intraurbano os subcentros e os centros 

expandidos que, segundo Tourinho (2007, p.23), “fazem parte de um mesmo sistema – ainda 

que não possuam a mesma abrangência territorial – caracterizado pela complementaridade de 

suas partes, que é resultado do crescimento de uma cidade contínua e interligada”. 

Os subcentros comerciais são “aglomerações diversificadas e equilibradas de comércio 

e serviços, em outros pontos da cidade, diferentes do centro principal” (VILLAÇA, 2001, p. 

293); são como uma réplica do centro principal em tamanho menor, mas com o qual se 



 

 

60 
 

interliga dialeticamente com funções complementares ou concorrenciais (embora muitas 

vezes não concorram completamente). Villaça (2001) ainda ressalta que o subcentro apresenta 

os requisitos de infraestrutura existentes no centro principal ou tradicional, mas atende apenas 

uma parte da cidade, diferentemente do outro que atende toda a cidade.  

Segundo Tourinho (2007), a outra forma é chamada centro expandido: uma área 

equipada, consolidada entre os anos de 1960 e 1980, que resultou de um período denominado 

de “milagre brasileiro”3 e se caracteriza por uma grande concentração de consumo que 

determina o crescimento, expansão e consolidação da cidade burguesa. Este termo é muito 

usado para definir os centros de negócios das chamadas “cidades globais”.4 Um exemplo 

brasileiro é a Avenida Paulista, em São Paulo, que se consolidou como a “representação 

simbólica do poder modernizador de um tipo de organização que o capitalismo internacional 

introduziu ao projetar suas empresas” (TOURINHO, 2007, p. 23). 

Com base nos estudos de Villaça (2001), foi definido outro termo bastante utilizado 

neste trabalho: a periferia. Em termos genéricos, periferia pode ser definida como "tudo o que 

está ao redor". O termo é bastante utilizado na geografia e no urbanismo, além de também ser 

sinônimo de subúrbio para designar toda a área urbana que está ao redor do centro urbano. 

Tipologicamente, a periferia pode ser intramunicipal (bairros afastados do centro do 

município) ou extramunicipal (municípios da região metropolitana).  

As áreas afastadas dos centros urbanos podem ser denominadas também como 

estoques de terra urbana. O acesso a estas terras não é apenas para classes trabalhadoras, que 

precisam se distanciar dos centros urbanos devido ao alto custo das moradias nestas áreas. 

Atualmente, as camadas com maior poder aquisitivo, em busca do encontro com a natureza e 

a fuga da correria das grandes cidades, se alojam em condomínios fechados que dispõem de 

grande infraestrutura urbana e se localizam nas periferias das grandes cidades.  

Desse modo, periferia nem sempre é sinônimo de áreas distantes, longe da área 

concentrada e de pouco valor agregado: o valor, além de ser dado pela infraestrutura local, é 

produto do status de morar com melhor qualidade (CARLOS, 2009, p. 55).  

Já a população menos favorecida, uma vez na periferia, vai ocupar as áreas onde a 

infraestrutura é precária e, de modo geral, as vias de acesso não são as melhores, e não 
                                                            
3 A expressão “Milagre Econômico” foi usada pela primeira vez em relação à Alemanha Ocidental. A rapidez da 
recuperação desse país na década de 1950 foi tão inesperada que muitos analistas passaram a chamar o fenômeno 
de “Milagre Alemão”. A expressão foi posteriormente repetida para o crescimento japonês na década de 1960. 
Finalmente, na década de 1970(até 1973 – crise de 1974), a expressão “Milagre Brasileiro” passou a ser usado 
como sinônimo do boom econômico observado desde 1968 - e também como instrumento de propaganda do 
governo (PRADO e EARP apud FERREIRA e DELGADO, 2007, p. 11). 
4 Ver A cidade na Economia Mundial, de Saskia SASSEN (1998). 
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favorecem o transporte público regular e de qualidade (VILLAÇA, 2001). Estas são áreas, 

muitas vezes, resultantes de invasões e, por isso, é comum chamá-las de periferia (áreas 

desprovidas de infraestrutura adequada), mesmo estando localizadas geograficamente no 

centro das cidades 

Embora estas definições de periferia sejam formalmente relacionadas à função 

residencial no espaço intraurbano da cidade, neste trabalho, será cunhado o termo “periferia”, 

na compreensão de um espaço com relativa e considerável distância do centro principal.  

Estas diferenciações conceituais e terminológicas são importantes para compreensão 

do problema analisado na pesquisa: o deslocamento das atividades, tidas como a base da 

economia da cidade, do seu centro tradicional para uma nova espacialidade na periferia da 

cidade com características de uma nova centralidade. 

Assim, relacionando centralidade e estrutura(ção) urbana, Castells (1983) aponta que a 

centralidade constitui-se como elemento fundante das articulações entre os demais elementos 

que compõem a estrutura urbana, sendo a centralidade permeada por um conteúdo social, ao 

mesmo tempo em que se apresenta como um local geográfico. De acordo com este mesmo 

autor (1983, p. 273), o centro representa, por um lado, “a espacialização do processo de 

divisão técnica e social do trabalho [...] Por outro lado, podemos defini-lo como 

especialização geográfica de certo tipo de unidades de consumo e de serviços”. 

 

2.2.1.2 Definindo centralidade urbana 

 

Para compreensão de centralidade urbana, Sposito (1991, p. 7) tem a seguinte 

interpretação a respeito da centralidade: 

 
O “centro” não está necessariamente no centro geográfico, e nem sempre 
ocupa o sítio histórico onde esta cidade se originou, ele é antes de tudo ponto 
de convergência/divergência, é o nó do sistema de circulação, é o lugar para 
onde todos se dirigem para algumas atividades e, em contrapartida, é o ponto 
de onde todos se deslocam para a interação destas atividades aí localizadas. 
 

Sposito (1991), portanto, usa o termo “centro” para definir centralidade, pois, esse 

“centro” não pode se definir apenas pelo aspecto físico e sim como espaço agregador de 

atividades e de fluxos que possam defini-los como centrais. O “centro”, então, pode ser 

qualificado como integrador e dispersor ao mesmo tempo.  

Estas dificuldades relacionadas às terminologias: centro, central, centralidade já foram 

levantadas por Tourinho (2007). Segundo esta autora é o fenômeno de proliferação de centros 
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no espaço intraurbano das cidades contemporâneas o principal responsável pela centralidade 

urbana não ser mais atributo dos centros históricos ou centros tradicionais das cidades 

(TOURINHO, 2007, p. 11) e foi esta situação que levou a uma ruptura na continuidade 

interpretativa dos significados de centro e centralidade, apesar de ainda serem empregados os 

mesmos termos para indicar novas situações urbanas das ultimas décadas. 

Para Villaça (2001, p. 32), a noção de centralidade urbana define-se nos seguintes 

termos: “as diversas posições não são iguais na competição espacial - existe uma hierarquia 

de localizações e a posição central domina essa hierarquia em virtude de se estar no centro. 

Sem dúvida esse modelo implica que as forças econômicas e políticas requerem centralidade a 

fim de organizar atividades sociais.” 

Esta definição de centralidade é bastante para explicar um centro urbano pré-existente 

e o surgimento de uma nova centralidade na dinâmica resultante do movimento do capital, 

existente no espaço intraurbano de uma cidade. Novas centralidades, assim, podem ser 

entendidas como a necessidade que emerge das relações capitalistas de ocupar outros espaços 

físicos, promovendo transformações na dinâmica e nos fluxos internos do espaço urbano. 

Na atualidade, uma nova definição de centralidade urbana advoga que não há uma 

mera mudança na localização das atividades que se encontravam no centro principal ou uma 

dispersão dessas atividades por outras áreas da cidade, mas uma lógica locacional profícua à 

dinâmica econômica de determinadas atividades que expressam uma “concentração 

descentralizada” frente ao centro principal, expressando uma redefinição da centralidade 

intraurbana (OLIVEIRA JUNIOR, 2008) que se torna múltipla e plural, resultante “do que 

muda com relação ao que permanece, no plano territorial e no plano das representações que se 

constroem sobre o espaço urbano e suas áreas centrais” (SPOSITO, 2001, p. 238). 

Embora, para Villaça (2001), essa simples explicação possa definir o fenômeno 

recorrente de surgimento de novas centralidades urbanas, ela, por si só, não se justifica 

conceitualmente, sendo, assim, paradoxal. Este processo, trás consigo impactos, sequelas e 

transformações na estrutura urbana e, consequentemente, nas dinâmicas do espaço 

intraurbano de uma cidade, principalmente no que se refere à vitalidade e concorrência entre 

estes centros. E, é nesse contexto que se insere o cerne desta pesquisa. 

Assim, não é apenas o processo de descentralização de atividades que podem 

caracterizar uma nova centralidade no espaço intraurbano. O que se observa é que elas 

emergem de um processo decorrente dos fluxos gerados por essas atividades, passando aquele 

novo espaço a ser principal dentro de uma estrutura urbana. 
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O estudo da centralidade urbana se consolida em íntima relação com as noções de 

estrutura e estruturação urbana. Conceitos, estes, que dizem respeito às diferentes disposições 

(arranjos) no uso e ocupação do solo urbano e as diversas articulações e interações entre estes, 

resultantes do próprio arranjo, dos fluxos e da complementaridade das funções urbanas dos 

diferentes locais no espaço urbano. Contudo, esta seria uma centralidade também em 

movimento, “um movimento dialético que a constrói e a destrói; que a cria ou a estilhaça” 

(LÉFÈBVRE, 1999, p. 110). 

Importante lembrar que este movimento é dialético e, para essa compreensão, cidade 

deve ser entendida como um todo (CASTELLS, 1983). Nesta condição, as diversas formas de 

compreensão do espaço devem ser incrementadas para atender o problema a partir de uma 

perspectiva multidisciplinar com dimensões: fenomênica, morfológica, histórica, social e 

econômica.  

No caso de SCC, a particularidade do fenômeno é que a nova centralidade foi 

construída para alocar a sua atividade econômica básica, a comercialização de produtos 

confeccionados localmente, tendo um importante papel na estrutura urbana da cidade, que 

causaram profundas transformações no uso e ocupação do solo urbano do centro tradicional e 

na direção e intensidade dos fluxos intraurbanos. 

 

2.2.1.3 Relações de complementaridade e concorrência entre centralidades 

 

Diversas são as formas de centralidades existentes no espaço intraurbano das cidades, 

principalmente nas metrópoles brasileiras. Villaça (2001) atentou para isso ao ressaltar a 

importância dos subcentros urbanos e seu papel na estrutura urbana da cidade. Eles seriam 

agregadores de infraestrutura, de comércio e de serviços localizados mais próximos ao seu 

consumidor. Além disso, os grandes equipamentos urbanos comerciais instalados na periferia 

da cidade como lojas de departamentos, hipermercados e shopping centers também tem 

função de complementaridade na formação desses subcentros.  

Segundo o autor, ainda, a variedade equilibrada de comércio e serviços que um 

subcentro apresenta (a complementaridade entre diferentes funções) é a sua principal 

característica e está diretamente ligada ao seu poder estruturador/polarizador. Essa “variedade 

equilibrada”, alcançada “naturalmente” pelas forças de mercado, é responsável pela 

otimização dos deslocamentos dos consumidores, sendo que quanto maior a variedade de 
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comércio e serviços existentes num centro, ou subcentro, menor o número de viagens que um 

consumidor precisa para ter as suas necessidades atendidas.  

Dessa forma, os grandes subcentros têm tudo o que os consumidores precisam, 

inclusive no tocante aos serviços públicos e privados e, nisso, se opõem aos centros 

especializados. O subcentro diversificado atende às necessidades mais frequentes, de maior 

número de pessoas, porém de uma zona de influência menor. 

A extensão do alcance de influência do subcentro depende, de acordo com Duarte 

(1974), de seu equipamento funcional, da existência ou não de outro subcentro, de sua posição 

geográfica e de seu sítio, dos meios de transporte e comunicação que o ligam a outros pontos, 

e do padrão socioeconômico de sua população. Assim, há maior influência dos subcentros 

sobre aquelas áreas mais próximas e/ou mais vinculadas a ela. 

Então, essa complementaridade entre os centros, diz respeito à posição relativa das 

atividades entre si, segundo os seguintes critérios: proximidade, acessibilidade, 

complementaridade e da geração de fluxos intraurbanos (VILLAÇA, 2001). 

 Para Singer (1977), no que se refere á complementaridade, a industrialização faz 

surgir uma gama de variedades de atividades de suporte e mais crescimento demográfico, o 

que propicia uma maior diversificação e especialização desses serviços. Assim, a aglomeração 

espacial das atividades produtivas em um determinado centro urbano, que se traduz em 

urbanização, é um requisito da crescente especialização e complementaridade.  

Acerca da concorrência, a vantagem competitiva real baseia-se na distância ou na 

diferença das ofertas e na Economia de Aglomeração (PORTER, 1999): enquanto a eficiência 

operacional é atingir a excelência nas atividades individuais, a estratégia de administração do 

centro deve ser a de combinar suas atividades. A vantagem competitiva do centro de cidade 

decorrerá da maneira como essas atividades se organizam para se reforçarem reciprocamente. 

Todas essas características irão repercutir na localização, sendo fundamentais, ainda, 

as questões estruturais exigidas para a atividade no novo polo, como vias de acesso e redes de 

infraestrutura para darem conta dos novos fluxos. 

Dessa forma, compreende-se que podem ser estabelecidas novas relações no espaço 

intraurbano da cidade a partir do fenômeno de novas centralidades urbanas, sejam relações de 

complementaridade, sejam de concorrência.  

Na cidade de SCC, o estudo demonstra que as atividades complementares passaram a 

ser efetuadas pelo centro tradicional, e as atividades comerciais da base da economia da 
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cidade estão sendo comandadas pelo novo equipamento com características de uma nova 

centralidade localizado na periferia, o MCSC. 

 

2.2.2 A estrutura urbana e o uso do solo nas cidades 

 

Os estudos da estrutura espacial urbana e do uso do solo tiveram origem nos conceitos 

de Ecologia Social Urbana e foram cunhados pela Sociologia a partir da Ecologia Humana, 

desenvolvida pela Escola de Chicago. Quando Ferrari (1984) aborda a Ecologia Urbana, ele 

retoma o conceito como “Ecologia é o estudo das relações humanas, espaciais e temporais, 

enquanto sejam afetadas por forças seletivas, distributivas e de adaptação ao meio”, segundo 

Park, Burgess e Mackensie (1928, apud FERRARI, 1984, p. 311):  

 

Trata-se de uma definição genérica de ecologia humana. A ecologia 
principiou como ciência biológica estudando as relações dos animais e 
plantas com seu meio ambiente ou “habitat”. Depois a Sociologia passou a 
aplicá-la também ao homem agrupado socialmente e quando o “habitat” era 
cidade passou a denominar-se Ecologia Social Urbana. Assim, pode-se dizer 
que Ecologia Social Urbana é o estudo sociológico da distribuição dos 
homens e suas instituições no espaço urbano, assim como das formas de 
interação causadoras dessa distribuição espacial. Quando aos estudos de 
Ecologia Urbana de uma cidade, somam-se os de Ecologia Rural de seu 
Município ou Região, resultam os estudos de Ecologia Social do referido 
Município ou Região. 

 
   Desta forma, vale salientar que os processos ecológicos sociais urbanos ou formas de 

interação urbanas se dão como: 1) concentração - adensamento de população ou atividades em 

áreas centrais do espaço urbano; 2) dispersão - naturalmente, o processo inverso a 

concentração; 3) segregação - processo dissociativo que leva grupos de indivíduos a isolarem-

se física e socialmente de outros grupos de indivíduos, em virtude de diferenças raciais, 

religiosas, econômicas, profissionais, locais e residenciais, etc; 4) invasão - entrada em uma 

área de um novo tipo de morador; 5) sucessão - substituição, em uma mesma área, de um tipo 

de morador por outro; e, 6) dominância - controle econômico de uma comunidade maior sobre 

comunidades satélites ou dependentes.  

Concentração e dispersão são, às vezes, equivocadamente, chamados de centralização 

e descentralização, respectivamente. Concentração e dispersão são conceitos geográficos, e se 

referem à distribuição espacial de pessoas, objetos ou atividades, e centralização e 

descentralização referem-se a processos sociológicos ou políticos da gestão da cidade. 
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Assim, para melhor adequar os estudos relacionados ao espaço intraurbano das 

cidades, a Ecologia Social Urbana vem a ser um importante ponto de partida, de forma mais 

profunda e proveitosa, das relações interativas entre pessoas e grupos e a maneira como essas 

relações geram formas e processos espaciais determinados (zonas comerciais, industriais, 

bairros negros, zonas de transição de grupos), ou como as formas e processos espaciais 

influem sobre essas mesmas relações.  

A cidade então pode ser definida, simplificadamente, como um aglomerado humano 

exercendo atividades diferençadas num espaço também diferenciado (FERRARI, 1984, 

p.312), o que se pode considerar também como um sistema de relações. 

A estrutura, quando analisada a partir das funções urbanas, apresenta-se como um 

sistema urbano, conforme Castells (1983), que foi um dos teóricos que mais se aproximou de 

uma teoria deste espaço ao apresentar seu trabalho clássico A Questão Urbana. 

Em seu estudo, Castells (1983) define o sistema urbano como a articulação 

espacialmente específica dos elementos fundamentais do sistema econômico, político e 

ideológico de uma formação social. A estrutura urbana é a organização dos elementos básicos 

do sistema urbano. O autor entende que, para falar de estrutura, se deve atribuir uma relativa 

estabilidade a essa organização. A estabilidade é o indício de que os vínculos entre os 

elementos não são conjunturais, mas expressam a lógica da formação social da qual emanam.  

 

2.2.2.1 O uso do solo urbano nas cidades 

 

Segundo Deák (1985) o termo “uso do solo” é o conjunto das atividades de uma 

sociedade (processos individuais de produção e reprodução), exercidas por uma aglomeração 

urbana, assentadas sobre localizações individualizadas e combinadas com seus padrões ou 

tipos de assentamento, do ponto de vista da regulação espacial. Pode-se dizer que o uso do 

solo é o rebatimento da reprodução social no plano do espaço urbano, é uma combinação de 

um tipo de uso (atividade) e de um tipo de assentamento (edificação).  

Assim, o uso do solo admite uma variedade tão grande quanto sejam as atividades da 

própria sociedade. Se categorias de uso do solo são criadas é, principalmente, com a 

finalidade de classificação das atividades e tipos de assentamento para efeito de sua regulação 

e controle através de leis de zoneamento, ou leis de uso do solo em uma cidade. 

Segundo Ferrari (1984, pp. 320 e 321) o uso do solo urbano deve ser definido segundo 

a predominante atividade de seus equipamentos.  
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  Os usos dos solos urbanos, portanto, podem ser classificados, genericamente, como 

residenciais, industriais, comerciais, institucionais, áreas de circulação e áreas vagas. E quanto 

à função exercida nesses usos pode ser definidas como: 

I - Usos residenciais: áreas de construção projetada no terreno mais jardim e quintal privado 

(lote urbano), para fins (função) residenciais. Nem sempre esse uso ocorre de forma padrão, 

pois existem os condomínios fechados que não se constroem sobre o lote, mas numa gleba, 

onde estão implantadas as construções unifamiliares ou multifamiliares; 

II - Usos industriais: áreas destinadas a instalação de indústrias em geral, função industrial;  

III - Usos comerciais: escritórios particulares, comércio em geral, artesanato, com função 

comercial; 

IV - Usos institucionais: escolas, hospitais, centros cívicos, igrejas, locais de reunião e a 

superfície de terreno que lhe são diretamente vinculados, destinado a fins coletivos; 

V - Áreas de circulação: sistema viário, malhas ferroviárias, vias fluviais ou marítimas, com 

fins de comunicação e fluxos; 

VI - Áreas vagas (públicas ou privadas): próprias ou impróprias ao uso urbano. Inseridas nas 

áreas vagas encontra-se as áreas denominadas de Verde Público. Excluem-se do verde público 

os parques e as reservas verdes, exteriores à área urbana, para fins de encontros e lazer. 

Tais usos preenchem todo o espaço urbano em diferentes proporções de áreas, que 

variam no tempo e no espaço em conformidade com a função predominante da cidade.    

De modo geral, quanto à função, alguns autores as classificam como residencial, de 

atividades fixas e de circulação. As atividades fixas compreendem as atividades comerciais, 

industriais, os serviços públicos e institucionais (escolares, hospitalares). Tal classificação não 

leva em conta os espaços vagos, por exemplo, que, a rigor, podem funcionar como área verde, 

desde que convenientemente tratados e públicos, enquanto aguardam uma utilização qualquer 

(FERRARI, 1984, p. 323). 

A compreensão destas relações de uso do solo e função, praticadas no âmbito da 

cidade, é de suma importância para as análises empregadas nesta dissertação. 

Outra instância indispensável a ser considerada, se relaciona ao uso do solo na cidade 

e se refere à regulação desse uso: é uma instância da produção do espaço na dialética do 

Estado e do mercado. O que significa dizer que as localizações resultantes da produção do 

espaço são colocadas no mercado para que o seu uso seja definido através da competição 

entre as atividades individuais - da qual resulta o preço das localizações -, se sujeitando à 

regulação do Estado por instrumentos de planejamento, entre os quais as leis do uso do solo. 
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Ferrari aponta que o zoneamento é o preceito legal que regulamenta o uso do solo 

urbano em prol do bem comum. Naturalmente, solo aqui significa tanto o solo urbano 

encarado em sua totalidade, como em seus sentidos restritos de zonas e lotes individuais 

(1984, p. 324). Os usos já existentes, por ocasião da lei de zoneamento, têm direitos 

adquiridos que não podem ser feridos ou eliminados, ainda que não estejam de conformidade 

com os novos índices ou usos propostos.  

O valor de uso de uma localização se altera constantemente com a transformação do 

espaço urbano, pois o uso do solo está, efetivamente, sujeito à obsolescência de seu capital 

fixo, incluindo também o que altera a capacidade da cidade na produção no espaço. O 

processo de obsolescência comanda o processo de transformação do uso do solo, do mesmo 

modo que comanda a substituição da técnica de produção, materializada no capital fixo de um 

processo de produção qualquer (DEÁK, 1985).  

Goodall (1977) reafirma esse conceito em seu tratado de economia das zonas urbanas, 

abordando que os padrões de utilização do solo urbano são reflexos das forças econômicas 

que, neste contexto, se modificam conforme as diferentes exigências impostas pelas diferentes 

atividades econômicas em um centro urbano. As variedades de padrões de comportamentos 

que se dão no mercado imobiliário, portanto, tendem a produzir um conjunto de pautas e 

padrões de aproveitamento de usos do solo urbano motivadas economicamente.  

Em certas ocasiões, estas ações puramente econômicas podem ser modificadas pelo 

poder público e pelo interesse do capital, como é o caso da produção de novas centralidades 

comerciais em cidades. 

Este mesmo autor afirma que o padrão de uso de solo em uma cidade, em qualquer 

momento concreto, expressa o efeito acumulativo das decisões e ações realizadas por um 

grande número de indivíduos e organizações, os atores sociais. Este padrão tem sido formado 

ao longo de um período considerável de tempo, em resposta as demandas sociais e 

econômicas que se modificam repetidamente. A estrutura espacial atual, portanto, reflete um 

estado natural de adaptação mútua dos interesses do capital.  

Nas cidades de urbanização planejada, procura-se diminuir as diferenças de 

densidades dos pontos periféricos e centrais, a fim de obter prestações de serviços públicos 

mais econômicos, sem congestionamento nas áreas centrais (FERRARI, 1984, p. 329).                                

 A estrutura urbana, então, pode ser definida como a organização do uso do solo em 

áreas urbanas. Sociólogos, economistas e geógrafos têm desenvolvido vários modelos que 

explicam onde diferentes tipos de pessoas e de empresas tendem a existir no ambiente urbano. 
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A estrutura urbana também pode se referir à estrutura espacial , que diz respeito ao arranjo 

dos espaços públicos e privados nas cidades e o seu grau de conectividade e acessibilidade.  

 

2.2.2.2 A estrutura espacial das cidades 

    

Para se analisar a estrutura espacial das cidades, faz-se necessário compreender como 

os elementos urbanos e as atividades se articulam. Segundo Zmitrowicz (1977, p. 35), nas 

cidades, de maneira geral, as principais atividades correspondem à habitação, à produção e à 

distribuição dos produtos, constituindo os usos residencial, industrial e de serviços e 

comercial, além do uso institucional: que se referem a atividades de interesse público, 

normalmente as controladas por entidades governamentais. 

Outros autores buscaram explicar a estrutura da cidade a partir de como as diferentes 

classes sociais se distribuem espacialmente. Dentre eles destacam-se Burgess (1926) e de 

Hoyt (1959), cujas teorias basilares deram origem a diversas variantes.  

Burgess (1926) discute o processo de mudanças urbanas e mobilidade. A principal 

hipótese é que o processo de expansão pode ser representado a partir do centro por uma série 

de zonas concêntricas, sendo que a diferenciação social da população, segundo seu poder 

aquisitivo, se distribui entre essas zonas. Segundo Richardson (1981), o padrão do gradiente 

reflete uma estrutura espacial do uso da terra dentro da cidade que é determinada pelas 

preferências e necessidades das firmas e das famílias em relação à acessibilidade.  

Este autor expõe sua teoria supondo uma cidade que seja uma planície sem obstáculos 

geográficos, dividida em cinco círculos que representam as seguintes zonas (Figura 4): 1) o 

centro principal da cidade ou distrito central de negócios; 2) zona de transição com 

propriedades em más condições ou deterioradas e ocupadas pela população de baixa renda; 3) 

zona residencial de trabalhadores e fabril, com locais industriais e residenciais muito 

próximos; 4) zona residencial de população de alta renda; e, 5) zona de transição entre 

subúrbios residenciais e áreas comerciais satélites, situadas a um tempo acessível de viagem. 
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Figura 4 - Círculos concêntricos: representação do processo de expansão a partir do centro  
Fonte: Burgess (1926) 

A principal característica da teoria de Burgess (1926) é a tendência das zonas mais 

interiores avançarem sobre as seguintes, à medida que a cidade cresce e a população aumenta. 

No entanto, no caso de retração, as zonas permanecem estacionárias, e a zona de transição 

invade o distrito central, podendo levar à deterioração do centro.  

Hoyt (1959) argumenta que a cidade tende a crescer em setores, onde cada camada da 

sociedade tende a ocupar diferentes setores da cidade, sendo que os setores de alta renda 

definem a direção de crescimento da cidade. Para o autor, as residências das pessoas com 

maior poder aquisitivo da sociedade estão localizadas em áreas de alto aluguel e estas, quase 

que necessariamente, crescem para além dos limites da cidade. A camada de alta renda 

raramente volta para as residências que deixa para trás. Uma vez que este é o grupo mais 

opulento, não há residências interiores deixadas por outros grupos que possam ser ocupadas 

por estes. Logo, eles devem construir novas residências em terrenos vagos, que são 

encontrados nas regiões periféricas. 

Richardson (1981, p. 156) discorre bem sobre este fator: 

 

As áreas de aluguel alto ou de preço alto da terra para fins residenciais 
podem ser identificadas em setores particulares a partir dos aluguéis e/ou 
preços vigentes, e existe um gradiente decrescente de aluguel a partir de cada 
área de aluguel alto em todas as direções. As áreas de aluguel médio tendem 
a justapor-se às áreas de aluguel alto em um ou mais lados, mas as áreas de 
aluguel baixo ocupam setores completamente diferentes..., freqüentemente 
no extremo oposto da cidade. (sic) 
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A Figura 5 representa um exemplo de estrutura a partir do conceito de setores radiais 

(RICHARDSON, 1981, p. 158), onde: (1) centro da cidade ou distrito central de negócios; (2) 

atividades atacadistas e indústria leve, localizadas no extremo oposto da cidade em 

comparação com as áreas residenciais de alta renda; (3) áreas residenciais de baixa renda, 

principalmente localizadas no extremo oposto da cidade em comparação com a zona de 

população de alta renda ou próximo da zona industrial; (4) zonas de rendas médias localizadas 

próximas das zonas de população de alta renda (5).5  

 

 
Figura 5 – Divisão por Setores: estrutura a partir do conceito de setores radiais  
Fonte: Richardson (1981) 
 

Segundo Hoyt (1959), em cada cidade uma combinação de diversos fatores governa a 

direção e o padrão de crescimento futuro da camada de alta renda que tende a ocorrer a partir 

do ponto de origem, em torno de linhas de transporte já estabelecidas, na direção de outros 

núcleos de alta renda ou região de compras preexistentes; se localizar em terrenos altos (livres 

de inundações) ou ao longo de rios, lagos, praias; crescer na direção que possibilite 

crescimento futuro, longe do encontro de barreiras naturais ou áreas pré-estabelecidas com 

residências voltadas para camadas inferiores; crescer na direção dos líderes da sociedade; 
                                                            
5 Os autores que tratam a configuração espacial das cidades, frequentemente utilizam o termo “classe”, que 
remete ao conceito de classe social, para definir espacialmente a localização das pessoas no espaço da cidade. 
Esta denominação foi substituída por uma compreensão da realidade atual, menos discriminatória, que não 
divide a população espacialmente por classe social e sim por faixa de renda e ou padrão aquisitivo.  
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localizar-se ao longo das linhas de transporte mais rápidas; manter a direção de crescimento 

por um longo período de tempo; seguir a mesma tendência de movimento de edifícios de 

escritórios, bancos, e lojas.  

Outra teoria destinada a explicar a estrutura urbana das cidades é a Teoria dos núcleos 

múltiplos. É também um modelo ecológico apresentado por Chauncy Harris e Ullman Edward 

no artigo ‘A natureza das cidades’, publicado no ano de1945. 

Os autores procuraram explicar o layout de uma cidade com a observação que ela pode 

ter-se iniciado como um distrito central de negócios, com indústrias similares comuns do uso 

da terra e necessidades financeiras estabelecidas próximas umas das outras. Estes 

agrupamentos têm o dom de influenciar sua vizinhança imediata (hotéis e restaurantes surgem 

em torno dos aeroportos, por exemplo). O número e os tipos de núcleos marcam o 

crescimento de uma cidade conforme Figura 6, seguinte.  

 
Figura 6 - Núcleos múltiplos: crescimento das cidades em consonância aos números e tipos de 
núcleos.   
Fonte: Harris e Ullman (1945) 
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A teoria foi formada com base na ideia de que as pessoas têm maior movimento, 

devido ao aumento da aquisição de automóveis nas cidades. Este aumento de movimento 

permite a especialização dos centros regionais (por exemplo, indústria pesada, parque 

empresarial). Não há, claro, um CBD (Central Business District) neste tipo de modelo.  

Essa teoria propaga a alteração dos modelos anteriores pelo padrão celular dos eixos, 

criando assim vários núcleos que intensificam os processos de centralização e 

descentralização nas cidades. 

 

2.2.3 Teorias da configuração e estruturação urbana  

 

Segundo Richardson (1981), as teorias do crescimento urbano ainda se encontram um 

tanto subdesenvolvidas no campo da Economia Urbana. Este fato deve-se á grande 

diversidade da experiência de urbanização, uma área em que não se podem fazer 

generalizações. O autor vê o crescimento urbano como um processo complexo, pois, a 

“cidade é provavelmente mais um fenômeno social e cultural do que uma entidade 

econômica, de modo que seu desenvolvimento não pode ser explicado unicamente em termos 

econômicos” (RICHARDSON, 1981, p. 161). 

Diante disso, seguindo o mesmo raciocínio deste autor, neste item apresentam-se 

algumas teorias capazes de explicar as relações do comércio com a estrutura espacial urbana.  

Trata-se de uma compreensão mais ampliada dos processos responsáveis pelo crescimento 

urbano das cidades com enfoque mais preciso na formação de centros urbanos além da 

percepção de como ocorrem as localizações comerciais no espaço intraurbano das cidades. 

Assim, serão abordados os principais aspectos da Teoria do Lugar Central, 

indispensável e amplamente debatida em trabalhos que analisam as áreas centrais das cidades.  

A Teoria da Base Econômica Urbana, pois é uma forma de explicação pela vertente 

econômica do acelerado crescimento urbano da cidade objeto empírico analisada neste 

trabalho. Serão abordadas algumas teorias locacionais e a Lei de Gravitação do Comércio, 

como princípio de atração entre centralidades. 
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2.2.3.1 Teoria do lugar central  

 

Esta teoria é muito importante para explicar o centro urbano, sua relevância e os 

fenômenos referentes ao crescimento urbano das cidades. Publicada pelo geógrafo alemão 

Walter Christaller na década de 1930, teve uma republicação em 1966. Essa teoria procura 

explicar o crescimento urbano da cidade de acordo com a sua especialização em uma grande 

quantidade de serviços urbanos. Ela aborda o núcleo urbano original, demonstrando o papel 

de lugar central que este exerce, e sua função basilar de organização dos fluxos de demanda e 

de oferta, seja própria cidade ou dentro de uma área geográfica espacialmente determinada. 

Ela pode ser compreendida como uma teoria geral, pois explica o crescimento interno 

de uma cidade individualizada, e também a hierarquização e a distribuição espacial dos 

centros urbanos no que se refere à economia regional e nacional. De acordo com essa teoria, a 

função da cidade é atuar como centro de serviços à região de proximidade ou região 

complementar, distribuindo inúmeros bens e serviços em seu entorno. E o alcance destes bens 

e serviços depende de diversos fatores, sendo a distância econômica o seu determinante 

principal, ou seja, é a maior distância que a população dispersa se dispõe a percorrer para 

adquirir um bem ou utilizar um serviço (RICHARDSON, 1981). 

De acordo com Richardson (1981), ainda, a hierarquia dos lugares centrais (entre 

cidades), é baseada no tamanho e nas funções dos centros e nas distâncias interurbanas, pois, 

quanto maiores o limite crítico e o alcance de um bem ou serviço, menor será o número de 

cidades em condições de oferecê-los. 

Em resumo, a teoria mostra a existência de duas condições básicas que direcionam as 

localizações comerciais: o volume mínimo de negócios que garante a instalação de uma loja 

em um dado local e as distâncias máximas que os consumidores estão dispostos a percorrer 

antes de se deslocarem para outro centro (MASANO, 1985, p 54-61). 

 

2.2.3.2 Teoria da base econômica urbana 

 

A estrutura da economia urbana é composta de duas categorias: atividades básicas que 

produzem e distribuem bens e serviços para exportar para fora da área urbana que inclui seu 



 

 

75 
 

hinterland 6 (zona de influência de inserção regional) e atividades não-básicas ou de serviços 

que serão consumidas na mesma área ou mesma cidade. 

A teoria da base econômica (HOYT, 1949) supõe que as atividades básicas são o 

elemento chave do crescimento da cidade e que a expansão dos setores básicos induz ao 

crescimento das atividades de serviços da economia urbana em seu conjunto. Este é um 

esquema extremamente simplificado “para explicar o fenômeno de crescimento urbano” 

(RICHARDSON, 1981, p. 170).  

A teoria da base econômica refere-se aos fluxos de trocas de bens e serviços entre uma 

determinada região e o resto do mundo. Segundo essa teoria, a atividade total de uma região 

se apresenta com uma grande dicotomia entre as atividades básicas (de exportação) e as 

atividades locais (de mercado local).  

A questão primordial desta teoria, muito criticada por diversos estudiosos, é definir o 

que seriam as atividades básicas e as não-básicas. Richardson (1981, p. 171) explica que são 

considerados setores de base a indústria de transformação, os serviços bancários e financeiros, 

organizações de distribuição que operem além do mercado local, as empresas de turismo, 

administração governamental central, instituições médicas e educacionais, entre outras. E as 

não-básicas seriam o governo local, lojas comerciais que satisfazem a demanda local, escolas, 

advogados, médicos, indústrias locais e serviços de apoio. 

Este mesmo autor afirma que a maioria destas categorias não podem ser claramente 

definidas, pois tanto podem produzir para o mercado interior como para o exterior. Assim, 

“quanto maior e mais complexa a estrutura econômica de uma cidade vai se tornar mais difícil 

a diferenciação das atividades básicas e as não básicas” (RICHARDSON, 1981, p. 171). 

Nesse sentido, é comum fazer-se uma distinção entre os termos base econômica e base 

exportação: enquanto o segundo termo só se refere às exportações, o primeiro engloba, além 

destas, as demais variáveis independentes que explicam parcialmente, mas, de maneira 

significativa, o nível do produto local. 

                                                            
6 O conceito de hinterland é conhecido desde o início do Século XX e vem sendo discutido, tanto na literatura 
acadêmica quanto por profissionais do mercado, mas não há uma definição padronizada para o conceito. Entre as 
definições existentes na literatura, podem-se destacar as oferecidas em: Bird (1971), Takel (1976), Slack (1993), 
Kesic, Komadina e Cisic (1998), van Klink e Winden (1998), van Klink e van den Berg (1998), Degrassi (2001), 
Yap et al. (2006), Konings (2007), Tan (2007), Lee, Song e Ducruet (2008) e Rodrigue e Notteboom (2010). Ao 
analisar as definições para hinterland, observa-se que, devido a variados contextos histórico-tecnológicos, elas 
foram sendo aprimoradas e adaptadas. De modo geral, as definições convergem no sentido de caracterizar a zona 
de influência de um porto como a área de mercado do porto em terra, da qual ou para a qual o porto envia e 
recebe cargas. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2010000300009&script= 
sciarttext. Este termo também é utilizado nos trabalhos que discutem desenvolvimento regional 
(RICHARDSON, 1981).  
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As atividades locais, que correspondem à parcela do produto regional que é 

consumido pela população residente na região, identificam-se basicamente com a indústria 

tradicional, com o comércio e com os serviços urbanos. São atividades necessárias tanto à 

população regional, como às atividades exportadoras. 

A teoria da base admite, implicitamente, que, no início do processo, a região possui 

um volume de produção que satisfaz plenamente as necessidades da população local e às 

empresas exportadoras e que há desemprego de fatores. Não havendo capacidade ociosa, a 

expansão das exportações ocasionará o deslocamento de recursos produtivos do setor de 

mercado interno para o setor exportador, não exercendo efeito positivo na expansão do 

produto regional. 

Analisando processos de evolução urbana, verifica-se que mudanças nas atividades 

básicas de uma cidade vão implicar também em mudanças nas atividades de serviços, pois 

estes serviços geralmente vêm em consequência de certas atividades.  

O crescimento ou declínio de atividades básicas como também a sua transferência para 

novas centralidades, leva com elas o crescimento ou declínio das atividades de serviço. 

Assim justifica-se para este estudo a compreensão da teoria da base econômica urbana, 

pois em SCC as atividades básicas são a confecção e a comercialização de confecções, e as de 

serviços é o apoio a estas atividades: hotéis, restaurantes, serviços bancários, transportes. Vale 

salientar que as atividades tidas como básicas para a economia da cidade são importantes no 

contexto de inserção regional do cluster da confecção no Estado de Pernambuco.  

 
2.2.3.3 Questões locacionais intraurbanas e a Lei da Gravitação do Comércio 

    

Retomando a Ecologia Social, como base para uma Ecologia Social Urbana, vale 

salientar que ela não se interessa pelos indivíduos únicos, como tais unidades, nem tampouco 

pelas empresas comerciais ou industriais, isoladamente. Interessa-se, sim, pelo individuo 

como componente de um grupo de idade, de sexo, de educação, de atividade, etc., e pelas 

empresas enquanto membros de instituições financeiras e de grupos ligados à produção ou 

comercialização. Interessa-se sempre por coletividades e pelo produto resultante destas 

relações (FERRARI, 1984, p. 312). 

Então a localização dessas atividades dentro dessa estrutura urbana, as causas e efeitos 

dessa segregação e outros assuntos correlacionados são estudados pela Ecologia Social 

Urbana numa tentativa de compreender a estrutura interna da cidade. 
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Brian Goodall (1977, p. 229), analisa a questão locacional do comércio e assevera que 

“a dependência crítica que caracteriza a localização do varejo com relação ao acesso do 

consumidor determina que o comércio varejista ofereça os preços mais altos pelas 

localizações com o máximo de vantagens relativas de acessibilidade”. E continua, afirmando 

que dentro de qualquer zona urbana “a distribuição espacial dos estabelecimentos varejistas é 

reflexo, na maioria das vezes, das condições de demanda de conjunto, ou seja, da densidade 

da população, de seu poder aquisitivo e dos hábitos de gasto”. Em relação à localização (para 

um bairro, por exemplo), a sua diversidade é o critério em que se apóia a apreciação 

qualitativa como lugar de residência e como lugar de trabalho.  

Não se trata aqui de proporcionar um estudo das estruturas comerciais de uma cidade, 

mas de compreender que, atualmente, nos estudos relacionados à economia urbana, o 

comércio é bastante apto para suscitar um espaço comunitário capaz de criar algum tipo de 

centralidade (BERTRAND, 1981).  

O autor continua a discorrer sobre a questão da centralidade, apoiando-se em que o 

elemento principal garantidor da vitalidade de um centro urbano está amparado na sua 

capacidade de atração e de manutenção de atividades comerciais ao lugar, capazes de 

propiciar sua evolução e crescimento, demonstrando sua distinção particular dos outros 

lugares da cidade (BERTRAND, 1981).  

Requerendo o caráter central para uma cidade, Ferrari (1984, p. 371) coloca que 

 
Nos estudos de localização das atividades produtivas, em escala regional ou 
macroescala, é de primordial importância o conhecimento dos fatores 
localizacionais atuantes em cada caso. Fatores localizacionais ou 
locacionais, como às vezes são chamados, são forças de atração ou repulsão 
que atuam no sentido de determinar a localização mais econômica das 
atividades produtivas ou no sentido de concentrar ou dispersar a atividade 
industrial dentro do espaço físico-territorial. 
 

A localização das atividades econômicas, em termos de interesses privados ou sociais, 

visa maximizar os lucros e minimizar os custos da produção, comercialização e transporte. 

Além disso, o problema admite uma variedade muito grande de variáveis pelas inter-relações 

que mantém com questões de ordem social, econômica, política, físico-territorial. 

 Bertrand (1981) enumera a importância da vitalidade econômica do lugar, a facilidade 

de acesso, circulação de informações e mercadorias e a diminuição dos custos de 

deslocamento, como fatores importantes para a construção de uma centralidade urbana.  

Esta questão da importância da localização também é apoiada por Villaça (2001), que 

entende a localização como o lugar de produção e o lugar de consumo dos produtos: a 
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localização urbana é “aquela na qual as relações não podem existir sem um tipo particular de 

contato, aquele que envolve o deslocamento dos produtos e dos consumidores entre os locais 

de moradia, de produção e de consumo” (VILLAÇA, 2001, p. 23). 

 Assim, define dois tipos de espaços: os que envolvem deslocamentos - as localizações, 

e os que não envolvem os deslocamentos - os objetos em si. Neste objeto em si, o espaço é 

produto de relações diretas, por contatos e nas localizações, o espaço é determinado pelas 

relações de fluxos de transporte, comunicação, energia e pessoas (VILLAÇA, 2001, p. 23). 

 De maneira mais abrangente, Villaça (2001, p. 23) define que a localização urbana é 

determinada por dois atributos (tangível e intangível): a rede de infraestrutura, composta pelas 

vias, redes de água, esgoto, pavimentação, energia; e a possibilidade de transporte, de 

deslocamento, de comunicação entre pessoas, mercadorias e serviços (para locais de compras, 

para locais de trabalho, para locais de moradias, para locais de serviços, para locais de lazer). 

No início de sua obra Espaço Intraurbano no Brasil, Villaça (2001) aponta para a 

escassez dos estudos intraurbanos no Brasil. Ele ressalta a importância em avançar as 

investigações sobre “o conjunto da cidade e sobre a articulação entre suas várias áreas 

funcionais” (VILLAÇA, 2001, p.17), chamando a atenção para esta relação de articulação 

entre as áreas da cidade como um problema decorrente da inserção de novas centralidades no 

espaço intraurbano. 

Com relação à importância regional de uma cidade e reforçando o caráter central de 

localização estratégica, retoma-se a Lei da Gravitação do Comércio, de Reilly (1929), que 

explicita que “duas cidades atraem o comércio de uma vila intermediária, na razão direta das 

populações das duas cidades e na razão inversa dos quadrados das distancias entre essas duas 

cidades e a vila propriamente dita” (REILLY, 1929) baseado na Lei de Gravitação Universal, 

onde a população, ou o valor da produção ou qualquer outro indicador do porte de uma cidade 

seja relacionado com o quadrado da distância que as separa.  Então, as pessoas comprariam na 

cidade que fosse maior e mais facilmente acessível.  

Conclui-se que a quantidade de consumidores existentes, seu poder de compra e as 

condições de acessibilidade, são os fatores que viabilizam a implantação de um 

estabelecimento comercial. Por outro lado, a diversidade de bens e serviços ofertados por um 

determinado centro aumenta o raio de alcance da sua área de influência, surgindo, assim, uma 

hierarquia entre centros. Dentro do processo de expansão, portanto, as cidades passam a ter 

vários centros, em função da localização diferenciada da oferta de bens e serviços, que se 

posicionam hierarquicamente devido à sua importância desigual na estrutura urbana. 
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Em 1963, Brian Berry hierarquizou funcionalmente as áreas comerciais urbanas em 

Centros de Conveniência, Vizinhança, Comunidade, Regionais e Distrito Central de 

Negócios, classificando-as em função de sua forma em centros, bandas (ribbons) e áreas 

especializadas (VARGAS, 1992, p. 195-201).  

Os modelos da teoria clássica da localização espacial, em sua maioria, pressupõem um 

comportamento otimizador apenas por parte do agente econômico. A idealização do 

equilíbrio, mínimos custos, máximas receitas e lucros não se atêm aos aspectos da população 

e suas necessidades. Muitas vezes produzem cenários sem uma visão do processo histórico (as 

coisas são dadas e não construídas). Os estudos das teorias da localização são muito 

importantes para permitir a abordagem de novos conceitos e/ou confirmar algumas 

afirmações.  

Estas teorias vão auxiliar a compreensão do fenômeno ocorrido na cidade de SCC, em 

que o processo histórico de expansão da economia da cidade conferiu particularidades no 

caráter evolutivo de seu espaço urbano, culminando no peculiar surgimento de uma nova 

centralidade urbana numa cidade do interior do Estado de Pernambuco, que atingiu um alto 

grau de inserção regional. 

 

2.2.4 O surgimento de novas centralidades no espaço intraurbano das cidades  

 

Cabe, ainda, colocar alguns pressupostos sobre a natureza e o papel de uma nova 

centralidade na estrutura urbana segundo a visão de alguns estudiosos dessa área, quais sejam 

as novas relações funcionais e a acessibilidade dentro de um espaço intraurbano.  

Desta forma, analisar a inserção de um elemento no sistema implica aceitar que este 

sistema tem propriedades específicas, tais como a existência de relações de interdependência 

entre seus elementos e a permanência das relações (estrutura) frente ao fluxo de elementos 

(VILLAÇA, 2001).  

Assim, pensar a cidade dentro de um processo de combinação ou complementaridade 

entre os diversos centros pode marcar a diferença da cidade como um todo, quando 

comparada com outras. As partes passam a fortalecer umas às outras. 
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2.2.4.1 Novos equipamentos comerciais na estrutura urbana 

 

Segundo Benévolo (1983, p. 551 e 552), com o mercantilismo, ocorreu a denominada 

“revolução comercial” que, além de desenvolver o sistema bancário e promover grandes 

mudanças e avanços tecnológicos, foi responsável por modificações profundas na organização 

da produção, criando as condições técnicas, sociais e econômicas que impulsionaram a 

“Revolução Industrial”. Essas condições se pautaram no capital mercantil, na mão-de-obra, na 

existência de um mercado consumidor, na matéria-prima e no constante avanço da tecnologia.  

Para Vargas (1992, p. 110-112), o processo de industrialização iniciado na Inglaterra 

com a implantação da indústria têxtil para a qual as condições sociais, econômicas e 

tecnológicas eram altamente favoráveis, foi propulsor também de processos de “revolução” 

em outros setores como a agricultura, os meios de comunicação, os sistemas de transporte e, 

de um modo geral, no espaço urbano das cidades.  

Esta autora salienta que esse processo trouxe consequências expressivas no aumento 

da população das cidades, no consumo e na organização do sistema de produção em grande 

escala. O sistema capitalista passou a reunir, em um mesmo local, a fábrica, o meio de 

produção e a força de trabalho, implantando uma divisão técnica nas unidades produtivas, 

tornando-as independentes e complementares. E, a fábrica passou a atrair em seu entorno as 

condições e equipamentos necessários ao seu funcionamento: transporte, infraestrutura básica, 

estabelecimentos comerciais e bancários de apoio a produção, e outros serviços que vieram a 

reboque. Nesse momento, a fábrica tornou-se um elemento catalisador da formação e 

estruturação de novos núcleos urbanos e todos os outros elementos da cidade ficaram 

subordinados a ela (MUNFORD, 1975, p. 522). 

Ainda segundo Vargas (1992, p. 175), no século XVIII, com a Revolução Industrial 

em fase inicial, as primeiras lojas organizadas de comércio eram os armazéns gerais que 

serviam as indústrias. Com o passar do tempo e o aumento da população, começaram a surgir 

novas formas de comércio, incluindo os tipos de lojas especializadas que, dentro de um 

processo evolutivo, passaram de simples locais de vendas de mercadorias para 

empreendimentos comerciais planejados.  

A primeira forma de comércio organizado e protegido foram as Arcadas. Surgiram em 

Paris, por volta de 1800, como alternativa para tornar mais limpos e seguros os locais de 

compra. Este tipo de comércio, também conhecido como “passagens”, eram locais protegidos 

do tráfego e dos inconvenientes da rua e tinha a principal finalidade de atrair o consumidor de 
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alto padrão aquisitivo através de seu espaço claro, iluminado, livre dos tumultos e intempéries 

a que estavam sujeitas as lojas tradicionais. Eram espaços especializados para comércio onde 

lojas foram construídas em passagens abertas entre os largos edifícios nas ruas de Paris. 

Algumas arcadas eram ainda mais sofisticadas: com cobertas de vidro, permitindo a 

iluminação natural. Segundo Munford (1975, p. 522), quem primeiro idealizou uma arcada foi 

Howard em seu projeto da Cidade-Jardim, na Inglaterra, onde criou um espaço para atividade 

comercial sob uma coberta de vidro. 

Este mesmo autor afirma que este tipo de organização para o comércio se espalhou por 

toda a Europa, nos anos de 1820 e 1830, com importantes exemplares em Londres, Glasgow, 

Berna, Bruxelas, Milão, entre outras cidades.  

Lewis Munford (1975) destacou as Arcadas como sendo uma forma arquitetônica 

especializada em comércio que surgiu ao longo do século XIX. Na figura 7, pode-se 

visualizar o modelo Arcada utilizado atualmente na França e na Figura 8 a comprovação da 

elitização e descriminação promovida por esta forma de organização espacial de comércio. 

 

  
Figura 7 e 8 - Passage Pommeraye (Nantes, França) - No local funciona comércio de luxo, proibindo 
a entrada aos esmoles, pesquisadores e vadios.  
Foto: Luis de la Mora em dezembro de 2010. 
 

 

A partir da segunda metade do século XIX, o setor de comércio varejista começou a 

passar por importantes mudanças através do surgimento de novos padrões de consumo 

exigidos pelo modus vivendi urbano (LIPIETZ, 1988). Surgiram então os Grandes Magazines 

na França e as Lojas de Departamentos nos Estados Unidos da América movidos pelas 

necessidades de consumidores de alto padrão aquisitivo e da possibilidade de locomoção para 

os centros urbanos. 
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  Segundo Vargas (1992, p.188), quando cita Birnier, os primeiros grandes magazines 

na Europa eram edifícios diferenciados das lojas tradicionais do seu entorno, pois possuíam 

grandes dimensões. Essas grandes lojas se originaram em Paris com a especialização das lojas 

de fazenda (tecidos) em 1830 e 1840. Estas lojas foram evoluindo para magazines de roupas 

feitas até a especialização maior introduzidas pelas Galéries Lafayette em 1889 (Figura 9).   

 
Figura 9 - Galerias Lafayette em Paris  
Foto: Luis de la Mora em dezembro de 2010. 

 

Estes Grandes Magazines eram localizados no centro tradicional das cidades, devido à 

maior disponibilidade de infraestrutura e maior acessibilidade dos compradores, o que nesta 

época ampliou a importância e a influência do centro tradicional das cidades, atraindo maior 

quantidade de negócios para estas regiões, incluindo restaurantes, hotéis e prédios da 

administração pública. 

As Lojas de Departamentos e os Grandes Magazines foram responsáveis pelas grandes 

concentrações do comércio varejista no centro tradicional das cidades na época, funcionavam 
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como um imã para atrair as pessoas para o centro, e nele ficarem concentradas, tanto para 

compra, como para trabalho e também para diversão (FRIEDEN, 1992). 

No final do Século XIX, na Europa, surgiram as Cadeias de Lojas denominadas como 

Mulitiples, organização comercial formada por uma loja principal, a matriz, e suas respectivas 

filiais, com o objetivo de descentralizar as vendas, posicionando-se cada vez mais próximas e 

acessíveis ao consumidor (JEFFERS, 1968). 

Jeffers (1968) afirma que, no século XX, o comércio varejista continuou a passar por 

transformações. Surgiram lojas direcionadas a oferecer produtos diversificados às pessoas de 

menor padrão aquisitivo: nos Estados Unidos da América foram denominadas Variety Store e 

na França, Magazine Popular. 

Em 1950, nos Estados Unidos da América, ainda continuavam a fervilhar as grandes 

transformações no comércio como consequência do seu processo de expansão industrial. O 

novo modelo lançado então foi o Supermercado, espaços geralmente descentralizados e com 

mais de 400 m².  

Estes espaços reuniam todos os tipos de alimentos, facilitando a aquisição de produtos 

em um mesmo local, o que diminuiu a quantidade de deslocamentos do consumidor. E, mais, 

o uso do automóvel permitiu a compra em quantidade e a tecnologia de refrigeração garantiu 

a estocagem dos alimentos tanto nos supermercados como na própria residência dos 

consumidores. Este fato foi também responsável pela queda do comércio varejista nas feiras 

livres e mercados públicos das cidades. Além de, por serem equipamentos urbanos 

descentralizados, promoveram a formação de subcentros em diversas áreas da cidade 

(VARGAS, 1992, p. 194-195). 

Após a Segunda Guerra Mundial, as tendências do planejamento urbano promoveram 

o deslocamento e a desconcentração das atividades comerciais dos núcleos centrais para a 

periferia. Estes novos centros iriam atender as necessidades da população por bens, serviços e 

empregos. Estas políticas visavam o descongestionamento das áreas centrais das grandes 

cidades, tanto em relação a grande concentração de atividades em um mesmo lugar, quanto no 

sentido de desafogar os sistemas de transportes urbanos e a circulação de veículos nos grandes 

centros (VARGAS, 1992, p. 196). 

Esses Centros Comerciais Planejados eram, na Europa, parte do Projeto de cidades 

novas. Nos Estados Unidos da América, eles foram mais espontâneos, formados em parte pelo 

processo de sub-urbanização, através do deslocamento da população para a periferia, fruto da 
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iniciativa privada interessada em atender ao mercado imobiliário voltado para pessoas de 

maior renda (VARGAS, 1992, p.198). 

Segundo Vargas (1992, p. 199), os Centros Comerciais Planejados foram classificados 

de acordo com a época de sua construção: os Centros de 1ª Geração - aqueles construídos 

antes de 1950; os Centros de 2ª Geração - implantados entre 1950 e 1960; e os Centros de 3ª 

Geração - instalados após 1960.  

Os Centros Comerciais de 1ª Geração foram definidos como Centros de Bairros 

(situados ao longo de vias locais), Centros Comunitários (próximos ou a margem de rodovias) 

e os Centros Regionais (localizados em vias de grande porte de inserção regional.  

Nos Centros Comerciais de 2ª Geração, as áreas de estacionamento foram ampliadas e 

surgiram as lojas especializadas ou Multiples. Este novo equipamento permitiu aos 

consumidores as compras comparadas e a possibilidade de aquisição de grandes quantidades 

de produtos em um mesmo local, aumentando a atração para este centro. 

A partir da década de 1960, grandes centros comerciais foram planejados nos 

subúrbios norte-americanos, com uma ampla variedade de usos, atividades e serviços.  Outros 

diferenciais foram incorporados como segurança, amplo estacionamento, áreas de lazer, 

conforto ambiental entre muitas outras. Estes são os Centros Comerciais da 3ª Geração, 

denominados shopping centers. 

Ainda nos anos 1970, a diversificação comercial impulsionada pelo pós-fordismo 

levou ao surgimento de outros formatos comerciais como os outlet centers e a retomada de 

empreendimentos do tipo multiuso. Outlet é a denominação para o novo mercado de vendas a 

varejo, no qual os produtores e industriais vendem seus produtos diretamente ao público. 

Trata-se de concentrar em um mesmo espaço uma grande quantidade de produtos da mesma 

marca ou de diversas marcas fabricadas por uma mesma indústria. As lojas são abertas tais 

como num shopping, e localizam-se nas saídas das grandes cidades ou regiões metropolitanas 

(VARGAS, 1992). 

 Outro modelo diferenciado de comércio abriga lojas de fábrica de um mesmo 

segmento comercial. Exemplo disso é o Shopping Mega Polo Moda localizado no bairro do 

Brás na cidade de São Paulo e inaugurado no ano de 2005, no qual se dá destaque a confecção 

de roupas de diversos tipos além de acessórios e calçados. O empreendimento possui 

infraestrutura de shopping, mas abriga marcas diferenciadas instaladas em 400 lojas que 

funcionam em um ambiente com conforto e segurança, o que o diferencia dos outlets, que 

normalmente comercializam marcas de um mesmo fabricante. 
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No Shopping Mega Polo Moda (Figura 10) “as lojas são projetadas com o melhor dos 

padrões de arquitetura e design e com tamanhos que variam de 30 a 175m². Nos corredores 

deste verdadeiro complexo de moda, ar-condicionado, sete esteiras rolantes, 20 elevadores, 

segurança reforçada e sistema wireless (internet sem fio) nas Praças de Alimentação”, além 

disso, dispõe de um heliponto para maior comodidade de seus clientes. O shopping tem o 

cadastro de 35.000 clientes, sendo que o número diário de visitantes chega a 2.500 pessoas. O 

principal diferencial é que todos esses compradores têm a opção de dormir no próprio local já 

que o Mega Polo Moda possui um hotel com capacidade para 300 hóspedes. São 136 

apartamentos com TV a cabo, ar condicionado, telefone, secador de cabelos, frigobar, banda 

larga, dois apartamentos para clientes com necessidades especiais, lavanderia e business 

center. 7  

O bairro do Brás sempre foi tradicionalmente conhecido como o maior polo de 

confecção do país, tanto no que se refere a confecções prontas, quanto como fornecedor de 

matéria-prima, sendo também definido como um subcentro da cidade de São Paulo 

(VILLAÇA, 2001, p. 297).  

Esta grandiosidade em negócios tornou o bairro popular na oferta desse tipo de 

comércio, fornecendo produtos para todo o Brasil. O excesso de compradores tornou o 

comércio da região muito popularizado, desorganizado e inseguro. O Shopping Mega Polo 

Moda foi uma saída para a organização da atividade, além de uma forma de elitização de sua 

clientela, ou seja, uma forma de atender uma clientela mais exigente que não para de crescer, 

a exemplo das boutiques de varejo.8 

 

                                                            
7 Informações adquiridas no site do empreendimento: http://www.megapolomoda.com.br/institucional/index  - 
acessado em 05 de dezembro de 2010. Em visita a São Paulo, tive a oportunidade de conhecer o 
empreendimento já que se tratava de um equipamento comercial que centraliza a atividade de confecção. O 
objetivo foi verificar as similaridades e diferenças com o MCSC instalado na periferia da cidade de SCC.  
8 Disponível em: http://www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~17975~n~bras+o+maior+polo+de+confeccoes 
+do+pais.htm – acessado em 05 de dezembro de 2010. 
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Figura 10 – Shopping Mega Polo Moda: Visualização interna do centro comercial, localizado no 
bairro do Brás na cidade de São Paulo, que se autodenomina o maior Shopping de atacado da América 
Latina.  
Fonte: www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~17975~n~bras+o+maior+polo+de+confeccoes+do+pais.htm. 

 

Desta forma, a partir do estudo da evolução da estruturação da atividade comercial 

varejista e de seus equipamentos, pode-se verificar a importância da atividade comercial como 

indutora de estruturação urbana. Este processo é acompanhado por profundas modificações e 

impactos no espaço intraurbano das cidades. Apesar de muitos dos grandes centros comerciais 

durante a história terem sido grandes impulsionadores do fortalecimento dos centros 

tradicionais das cidades, o paradoxo vem com o processo de descentralização que buscou a 

estruturação de novos subcentros: o que pode provocar impactos na estrutura urbana e 

processos de deterioração decadência e abandono das antigas estruturas. 

Então, “centros tradicionais”, “subcentros” e aqueles constituídos pela inserção de 

grandes equipamentos comerciais na periferia das cidades – os três tipos de centralidade 

urbana existentes, destacados por Villaça (2001) – têm um fator impulsionador comum 

importante na dinâmica do espaço intraurbano, que é o movimento de investimentos de 

interesse dos capitalistas nas transformações do padrão de uso do solo urbano.  

Em SCC, a nova espacialidade construída na periferia da cidade foi uma consequência 

do problema de saturação dos espaços, o que prejudicava a atividade da base econômica da 

cidade, numa iniciativa dos administradores da cidade e dos empresários, o que confirma, 
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portanto, a participação do Estado como uma necessidade de manutenção da economia da 

cidade. 

A nova espacialidade na periferia, compreendida pelo MCSC, é tanto uma concepção 

diferenciada da atividade comercial quanto da empresarial, agrupando a principal atividade 

econômica da cidade, e os demais serviços que dão suporte a esta atividade, em apenas um 

lugar. Em todos os casos – atividade principal e de suporte - poderão ocorrer similaridades e 

diferenças que vão depender do grau de vitalidade versus a condição de subutilização de cada 

um, ou até uma relação de interação e de complementaridade, que pode ser observado em 

cada caso, que é o que propõe este trabalho.  

 
2.3 O ESVAZIAMENTO DE REGIÕES CENTRAIS PROVOCADOS PELA 
TRANSFERÊNCIA DE ATIVIDADES PARA OUTROS ESPAÇOS DA CIDADE.  

 

É recorrente nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI a difusão da 

ideia, junto aos críticos e aos estudiosos da área, do centro urbano como espaço insolúvel e 

associado a problemas (CASTILHO, 2008).  

Ao centro é atribuído o status de lugar privilegiado da diversidade funcional urbana: 

um aspecto simbólico que o qualifica como vital e estratégico para uso em atividades de 

comércio, serviços bancários, pequenas indústrias, serviços de profissionais autônomos, de 

lazer e cultura. Em contrapartida, as questões de desuso do solo urbano na cidade são 

decorrentes dos movimentos do capital (GOODALL, 1977).  

No caso aqui analisado são priorizados os movimentos de capital constantes e 

decorrentes da construção de novas centralidades, isto é, da transformação sofrida no espaço 

urbano em decorrência da relocação de atividades econômicas de um espaço na cidade para 

outro, modificando assim a categoria de uso de solo e, consequentemente, a valorização e 

desvalorização imobiliária de um lugar e do outro. 

 

2.3.1 Vida e morte de centralidades 

 

Ao passo em que as cidades estão crescendo, os centros vão sofrendo um 

esvaziamento de suas funções e usos que são decorrentes de um longo processo de 

desconcentração das elites do núcleo central, em razão da construção de novos bairros 

residenciais e de novos centros comerciais que conduzem ao surgimento de novas 

centralidades na cidade e culminam na degradação das áreas centrais.  



 

 

88 
 

A manifestação constante do centro como um problema o transformou em uma área 

complexa, pois sua infraestrutura, na maioria dos casos, passou a ser subutilizada. Em outros, 

entretanto, o problema existe devido aos grupos sociais que se apropriam de seu espaço 

(CASTILHO, 2008). 

Em relação aos problemas que acometem uma área central, Silva (2004, p. 53) 

discorre que: 

 
Os problemas da área central estão relacionados com o seu passado 
histórico, com a sua base geográfica, o desenvolvimento urbano da 
aglomeração como um todo, o contexto econômico local, do país e mesmo 
mundial.  

 

O processo de deterioração dos centros urbanos é um fenômeno que vem sendo 

observado na maioria das cidades através do mundo, ainda que em tempos diferentes. E que é 

caracterizado, basicamente, pelo abandono da área por determinadas atividades, 

principalmente, pelas terciárias consideradas mais nobres (VARGAS, 2000).  

Castilho (2008) afirma que o surgimento de uma rede de novas áreas de centralidades 

foi crescente (como demonstram inúmeros exemplos norteamericanos), oriundo da migração 

populacional que se dirigiu aos subúrbios e, aos poucos, direcionaram os serviços para esses 

espaços, criando os shopping centers, colaborando com o esvaziamento de atividades e da 

população das áreas centrais (VARGAS, 1992). O que foi constituindo um fenômeno 

inexorável: praticamente todo o comércio e serviços migraram para as áreas periféricas. 

Vargas (1992) ainda sinaliza que a depreciação imobiliária e o consequente abandono 

de imóveis, a ocupação da área por atividades de menor rentabilidade, ilegais e informais, 

tendo como público alvo os grupos sociais de menor poder aquisitivo, é a imagem deste 

processo de êxodo da classe de maior poder aquisitivo para os subúrbios e o subsequente 

aparecimento dos centros de compras periféricos que responderam pela deterioração dos 

centros das principais cidades.  

Esta mesma autora (2000) admite a periferização do varejo de grandes lojas como 

outra causa para tal deteriorização, conforme ocorreu na Europa, embora com menor impacto 

devido à existência de um planejamento urbano mais eficiente. 

Os relatos sobre as experiências vividas pelas grandes cidades norteamericanas, ao 

longo do Século XX, são bastante uniformes, descrevendo o esvaziamento sofrido por suas 

regiões centrais em função da transferência de atividades para outros espaços da cidade. 

Assim com as diversas mudanças no planejamento, nas políticas urbanas e nos interesses do 
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capital imobiliário, os centros tradicionais foram perdendo sua característica de centralidade 

para outras áreas.  

A partir da década de 1960, autores como Jacobs (2003) se voltaram contra os 

modelos urbanísticos que haviam provocado tal esvaziamento e pregaram uma recuperação 

dos usos da rua e dos espaços públicos das grandes cidades. Estes questionamentos surgiram 

no momento em que a concorrência econômica entre os centros poderia causar a perda da 

vitalidade e subutilização de um deles. Diversos estudiosos já ressaltaram este problema, 

como Jacobs (2003) nos EUA, Carrión (1998) na América Latina e Vargas (1992) no Brasil, 

alertando que este movimento tende ao abandono e deterioração de antigas estruturas urbanas.  

Acerca desta discussão, Villaça (2001, p. 277) ressalta que os termos desta 

“decadência” ou “deterioração” de um centro urbano consistem em:  

 

No seu abandono por parte das camadas de alta renda em sua tomada pelas 
camadas populares. Esse abandono apresenta várias manifestações com 
diferentes graus de intensidade nas várias metrópoles: abandono do centro 
principal como local de emprego das camadas de mais alta renda, abandono 
de diversões, lazer e atividades culturais; como local de compras e de 
moradia. 

 

Desta forma, este autor denomina como “decadência” do centro, as mudanças e 

transformações nos padrões de organização espacial do comércio e serviços, reiterado pelo 

surgimento dos subcentros urbanos, pelo fenômeno dos Shoppings Centers e por outros 

grandes empreendimentos comerciais. 

Continuando com Villaça (2001), a decadência de um centro urbano, tido como 

“principal”, é um processo de relações entre o elemento centro principal e outros elementos da 

estrutura territorial e social. O simples registro de transformações físicas espaciais não é 

suficiente para caracterizar uma estruturação ou processos de reestruturação da cidade. É 

preciso salientar que mudanças em um elemento da estrutura provocam mudanças em outros 

elementos. 

No caso de SCC, tal processo de mudança do local para a prática das atividades 

ocorreu de forma contrária, pois o abandono subsequente da retirada da feira gerou e impactos 

instantâneos nos primeiros doze meses após a mudança e trouxe como consequência uma um 

novo padrão de custo dos imóveis, refletido na diminuição dos preços de aluguéis e vendas, o 

que provocou transformações no centro tradicional da cidade e uma nova dinâmica no espaço 

intraurbano, modificando assim a categoria de uso de solo e uma tendência a subutilização 

dos espaços.  



 

 

90 
 

 

 



 

 

91 
 

3. EVOLUÇÃO ECONÔMICA E URBANA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

3.1 A HISTÓRIA E ESPECIFICIDADES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. 

 

Para as reflexões sobre as transformações na estrutura urbana das cidades, tomou-se 

como referência a cidade de SCC, no interior do Nordeste, considerada de médio porte, com 

população estimada em 80.330 habitantes (IBGE, 2009). 

SCC está localizada no agreste setentrional pernambucano, mais precisamente na 

microrregião do Alto Capibaribe, e é circundada pelas cidades que formam a Aglomeração 

Produtiva Local – APL (Mapa 1), de relevada importância para a economia do Estado de 

Pernambuco, composta pelas cidades de Caruaru, Toritama, Taquaritinga do Norte, Vertentes, 

Brejo da Madre de Deus, Frei Miguelinho, entre outras (XAVIER, 2006).  

A questão territorial e de desenvolvimento é uma característica peculiar da localidade 

e a integração entre os municípios é uma decorrência das propriedades específicas da 

Aglomeração Produtiva. Neste sentido, observa-se uma interação política, econômica e social 

nos treze municípios produtores de confecção do Agreste (XAVIER 2006). No Mapa 1, 

podem ser observados os municípios aglomerados do Agreste pernambucano. 

 
Mapa 1 - A Aglomeração Produtiva do Agreste Pernambucano  
Fonte: Xavier (2006). 
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Estudos demonstram que a confecção de roupas de baixo custo na cidade de Santa 

SCC era exercida de forma popular desde a década de 1940. A cidade passava por uma grave 

crise agrícola motivada por uma praga que acometia a cultura do algodão, sua principal 

atividade rural. Como saída para a crise, pequenos comerciantes se uniram e passaram a 

importar do Sul e Sudeste do Brasil retalhos de tecidos em malha e helanca (origem do termo 

Sulanca). As mulheres, então, passaram a confeccionar pequenas peças com esses retalhos e a 

vender o produto na rua, em feiras populares comuns no interior do Brasil. 

No caso de SCC, a feira da Sulanca tem relação direta com a dinâmica de 

desenvolvimento da cidade ao longo do tempo. A partir de uma leitura, da forma e da 

tendência da maioria das estruturas centrais urbanas, é possível verificar o quanto elas se 

modificam e se adaptam, conforme a demanda por maior infraestrutura para atender a 

atividade comercial. 

O processo de urbanização de SCC, portanto, ocorreu em consequência da expansão 

da economia de confecção da cidade. A feira na rua foi um dos principais elementos 

responsáveis pela estruturação do centro tradicional, e seu crescimento alcançou o limite 

físico do espaço. A partir dessa saturação, o mercado necessitou de um novo local para suas 

demandas, o que resultou na construção do MCSC, com todas as características de uma nova 

centralidade. 

Vale ressaltar que se trata de uma cidade considerada média, de grande importância no 

contexto de desenvolvimento regional do Estado de Pernambuco, e que faz parte do cluster de 

confecção, o que dá maior relevância a cidade como importante objeto de estudo, pois 

ultimamente até as cidades médias vêm passando por problemas de impactos em sua estrutura 

urbana, conforme salientou Oliveira Junior (2008, p. 4): 

 
O crescente número de estudos sobre cidades médias nas últimas décadas, 
que denotam uma específica preocupação com a sua (in)definição, apontam 
para a fragilidade teórica que historicamente embeveceu a construção do seu 
conceito, ainda impreciso, como também para uma mudança de papéis e 
portanto da própria relevância das cidades médias na rede urbana e para a 
incidência, nesses espaços, de fenômenos sócioespaciais que antes estavam 
restritos às metrópoles. Alguns estudos recentes vêm demonstrando que 
estes fenômenos têm servido para modificar, inclusive, a dinâmica do 
processo de estruturação destas cidades. 

 

Diversos trabalhos acadêmicos foram efetuados sobre SCC. Aqui, serão destacados 

alguns desses trabalhos que, de alguma forma, mostraram-se relevantes e trouxeram muitas 

contribuições para esta pesquisa. 
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Primeiro será apresentado o trabalho de Glauce Maria da Costa Campello, de 

conclusão de Mestrado em Geografia e que foi defendido no ano de 1983 na UFPE, intitulado 

A atividade de confecção e a produção do Espaço em Santa Cruz do Capibaribe. Ele 

versa sobre a expansão da atividade de confecção e a produção do espaço da cidade, e destaca 

as taxas de incremento na população urbana de 5,5% entre 1960/70 e 7,7% entre 1970/80, 

considerado um crescimento vertiginoso para a realidade urbana do Estado de Pernambuco. 

De acordo com a pesquisa, o crescimento estava aliado à expansão da atividade de 

confecção de vestuário, desenvolvida no centro urbano de SCC, e que crescia acintosamente 

nas últimas décadas. No período analisado (1983), estes fatos demonstravam uma 

particularidade no município, pelo fato de SCC ser uma cidade localizada em uma região do 

agreste onde, comumente, por problemas nas relações de produção no campo, ocorre uma 

evasão da população do segmento rural. 

No caso de SCC, os contingentes populacionais expulsos do campo eram 

progressivamente incorporados a uma atividade tipicamente urbana, no caso a confecção de 

roupas. Já na década de 1980, a cidade era considerada um importante centro urbano para a 

região e um exemplo de cidade onde não havia desemprego. 

Em face dessa singularidade, o estudo de Campello (1983) preocupou-se em mostrar 

as particularidades do lugar, isto é, observou o município de SCC como um fenômeno 

peculiar de desenvolvimento urbano no agreste do Estado de Pernambuco. 

Da análise do geral ao estudo do particular, partiu-se da realidade econômica 

brasileira, passando pela inserção econômica do Nordeste e região do agreste, até as 

particularidades da cidade de SCC: Campello (1983) se preocupou em descrever as relações 

entre a atividade de confecção e o espaço urbano. 

O trabalho, particularmente, buscou traçar um perfil do espaço (no caso geográfico) 

regional, em que está inserida a cidade de SCC, ressaltando os aspectos relevantes de sua 

atividade produtiva para a compreensão do seu diferencial evolutivo em comparação as outras 

cidades da região. 

Tratou também a natureza da atividade de confecção desde sua origem e os reflexos no 

espaço urbano, com foco nos processos de comercialização, relações de trabalho, mecanismos 

e tendências. E reforçou que o Estado está no cerne da problemática da atividade de 

confecção em suas interações econômicas, sociais e espaciais. 
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Campello (1983) relaciona o crescimento econômico com o crescimento urbano. Desta 

forma, fez uma breve e sucinta discussão do processo de expansão urbana da cidade a partir 

de seu principal núcleo urbano, o centro. 

Estes dados são de extrema importância na observação e constatação do processo de 

urbanização da cidade, nos anos 1980, principalmente devido à escassez de documentos 

relacionados com o desenvolvimento urbano de SCC. 

 Em seguida será apresentada a pesquisa de Maria Gilca Pinto Xavier, Tese de 

Doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação/MDU em 2006, intitulada O processo 

de produção do espaço urbano em economia retardatária: a aglomeração produtiva de 

Santa Cruz do Capibaribe-PE (1960-2000). 

  A tese discutiu as transformações da atividade produtiva e o processo de urbanização 

imprimido no espaço de uma região de capitalismo tardio, desde os anos de 1960 até os anos 

2000. Foca as especificidades do processo de urbanização de SCC, salientando a integração 

entre os espaços rurais e urbanos, examinando a configuração social e urbana da cidade a 

partir da inserção de uma nova atividade econômica que provocou mudanças e promoveu uma 

forma bastante peculiar de evolução de infraestrutura social e econômica no meio urbano. A 

partir da trajetória histórica, a autora mostra a evolução de SCC no contexto de região do 

agreste pernambucano em sua vocação para a atividade de confecção. 

A partir da década de 1980, a economia urbana, no caso a confecção, tornou-se 

responsável pelo processo de acumulação na cidade. Desenvolvimento este, relacionado ás 

transformações ocorridas no cenário nacional com a crise do capitalismo em 1980.  A 

atividade confecção, então, surgiu como uma saída para as pessoas de baixa renda, tanto como 

possibilidade de emprego como também no acesso a mercadorias de baixo custo, ampliando 

constantemente a oferta de mercadorias no mercado local. 

A autora percorre, assim, a expansão da atividade, promovendo uma discussão acerca 

da concentração espacial dessa atividade especializada no setor de confecção, com intensa 

divisão de trabalho, que se espalha por facções da atividade pelos municípios vizinhos. 

No bojo da análise são discutidos os conceitos de aglomeração produtiva, pois a 

localização da produção no espaço produz vantagens competitivas e externalidades, em 

Marshall (1982), capazes de promover condições de competitividade e expansão da produção 

na aglomeração produtiva de SCC. 

O trabalho discute ainda o processo histórico de produção da economia e do espaço 

urbano, buscando, desta forma, demonstrar o processo de transição de uma economia rural 
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para uma economia urbana, relacionando o processo de urbanização da cidade com a 

expansão e proliferação da atividade de produção da confecção exercida em todos os seus 

espaços.  

Além disso, a autora busca também elucidar as especificidades da economia de 

confecção de cidade, como a cadeia de valor na aglomeração produtiva, o processo de 

trabalho e a capacidade inovativa, característica peculiar da atividade de confecção da cidade. 

Por fim, apresenta considerações sobre a dinâmica de urbanização dos municípios 

envolvidos na aglomeração produtiva de confecção no agreste pernambucano. 

 Vale ressaltar que muitos dos dados presentes neste trabalho de dissertação são de 

origem da tese de Xavier (2006), já que a autora participa desta pesquisa como co-

orientadora.  

 Finalmente deve-se também valorizar as contribuições trazidas pelo trabalho de Sonia 

Maria de Lira em sua Tese de Doutorado em Geografia (UFPE), intitulada O 

“Desenvolvimento” do aglomerado de micro e pequenas indústrias de confecções do 

agreste / PE: as suas inter-relações sócioespaciais, defendida no ano de 2009. 

Em sua tese, Lira (2009) buscou elucidar as interações sócioespaciais que contribuem 

para o desenvolvimento do aglomerado de micro e pequenas indústrias de confecções de 

roupas no Agreste pernambucano, com foco na relevância da dimensão espacial do referido 

aglomerado. E verificou que as inter-relações sócioespaciais existentes na região têm 

acontecido sob a lógica do modelo capitalista atual, em que a acumulação flexível, dada pela 

divisão do trabalho, favorece a fragmentação territorial e a ampliação das desigualdades. 

    A autora aborda essa temática a partir dos conceitos de território e desenvolvimento do 

aglomerado produtivo, observando a questão de integração e fragmentação do território e as 

relações entre os fixos e fluxos existentes nele.  

Sua análise se foca empiricamente em três municípios, que ela denomina de territórios 

do aglomerado: Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru, com ênfase na expansão 

territorial da Sulanca no agreste, salientando-os como territórios pioneiros do aglomerado 

produtivo de confecções do agreste pernambucano. 

     Em seguida, Lira (2009) analisa o uso racional do território pesquisado, explorando o 

aglomerado a partir de cortes verticais e horizontais: o desenvolvimento de micro e pequenas 

indústrias de confecções e os atores coletivos, da esfera privada e da esfera pública.  
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Sua análise contempla ainda os atores do meio espacial e o seu reflexo sobre o meio 

sócioespacial, além da estrutura socioeconômica e cultural do macro-organismo sócioespacial, 

no qual estão inseridos estes sujeitos. 

    Finalmente, a tese propôs um novo tipo de planejamento, em que destaca a 

participação democrática e ações coletivas que busquem implantar um desenvolvimento 

menos excludente sócioterritorialmente.  

 Todos estes trabalhos trouxeram grandes contribuições a esta pesquisa e servem para 

reforçar ainda mais a relevância dos fenômenos que ocorrem na cidade objeto de análise e 

reforçam substancialmente o fato de que a atividade da indústria e do comércio de confecção 

seja impulsionadora da base econômica da cidade. 

 

3.1.1 A atividade de confecção e a evolução urbana da cidade 

 

A característica maior da cidade de SCC é a intensa produção e circulação de 

mercadorias no Agreste pernambucano, embora se situe no contexto das condições de 

precariedades de lugares de capitalismo tardio, como definiu Xavier (2006, p. 63): “nas 

regiões de capitalismo tardio, a informalidade e a flexibilidade fazem parte de um mesmo 

contexto e podem estar representadas em pequenas unidades produtivas”. 

Sobre capitalismo tardio, outros aspectos podem ser considerados, como as condições 

de empregabilidade e a flexibilidade na ocupação da mão-de-obra, chegando os trabalhadores 

a se instalarem por conta própria em suas casas e iniciarem um novo empreendimento. Assim, 

surgem novos espaços, modificam-se a função de antigos  ou desaparece  a utilidade 

produtiva de outros, conforme afirma Mello (1982).  

Trata-se de uma cidade em que indústria e comércio de confecções de diversos tipos 

são a base da economia. A expansão da atividade refletiu em seu ambiente construído e a 

estrutura urbana foi se configurando de forma a atender as necessidades de ampliação dos 

negócios.  

De acordo com a teoria da base (HOYT, 1939, 1954; NORTH, 1955; TIEBOUT, 

1956), o volume de produção e de emprego de uma região depende de sua capacidade de 

exportação. No caso de SCC, essa capacidade relaciona-se com o desenvolvimento local, que 

induz por meio de mecanismos de interdependência na produção, no consumo, o crescimento 

do emprego e do rendimento das atividades, distinguindo-se as atividades básicas das 

atividades de suporte e serviços, que servem para apoiar a principal atividade econômica da 
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cidade. Em SCC, a atividade é a confecção, produto da feira da rua e produto comercializado 

no novo equipamento: o MCSC.    

Segundo dados da Agência Condepe Fidem, o Produto Interno Bruto (PIB) de SCC 

vem crescendo em níveis monetários e, também, na participação do PIB do Estado de 

Pernambucano. Em 1999 o PIB era de aproximadamente R$ 114,2 milhões, em torno de 

0,46% do PIB Pernambucano, no ano de 2007. Conforme dados mais recentes, seu PIB foi de 

R$ 332,1 milhões, o que representa 0,53% do PIB total do Estado. 

Quando nos referimos ao ranking do PIB das cidades pernambucanas observamos que 

de 1999 a 2007, SCC vem se destacando, saindo da 25º posição no ano de 1999, para a 20º 

posição nos anos de 2006 e 2007, como mostra o Gráfico 1, seguinte: 

 

Crescimento do PIB de Santa Cruz do Capibaribe
 em relação à outras cidades de Pernambuco

 

Gráfico 1 – Representação do crescimento do PIB de Santa Cruz do Capibaribe em relação a outras 
cidades do Estado de Pernambuco.            
 Fonte: Agência Condepe/Fidem - 2007 
 

 

Atualmente, o PIB de SCC já ultrapassou os valores referentes a municípios 

importantes como Arcoverde, Escada, Araripina e São Lourenço da Mata, aproximando-se 

cada vez mais de municípios como Carpina, que no ano de 2007 esteve na 19º posição do 

ranking, conforme mostra a Tabela 8 a seguir. 
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Tabela 8 - Ranking das 25 primeiras posições do PIB das cidades de Pernambuco. 

Cidade  Posição em 2007 Percentual do PIB de PE 
RECIFE  1º 33,56% 
JABOATÃO  2º 8,9% 
IPOJUCA  3º 8,6% 
CABO  4º 4,5% 
OLINDA  5º 3,5% 
CARUARU  6º 3,2% 
PETROLINA  7º 3,1% 
PAULISTA  8º 2,19% 
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO  9º 1,19% 
GARANHUNS  10º 1,19% 
IGARASSU  11º 1,18% 
ABREU E LIMA  12º 0,91% 
PETROLÂNDIA  13º 0,82% 
BELO JARDIM  14º 0,81% 
CAMARAGIBE  15º 0,79% 
GOIANA  16º 0,73% 
SERRA TALHADA  17º 0,69% 
ITAPSUMA  18º 0,68% 
CARPINA  19º 0,56% 
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE  20º 0,53% 
SÃO LOURENÇO DA MATA  21º 0,499% 
GRAVATÁ  22º 0,492% 
PALMARES  23º 0,49% 
TIMBAÚBA  24º 0,48% 
ARCOVERDE  25º 0,46% 
Somatório  80,05% 

                 Fonte: Agência Condepe/Fidem 2007. 

 

              Com base na tabela acima, percebe-se que a diferença PIB entre as cidades de SCC e 

Carpina é pequena, em torno de 0,03% do PIB do Estado que representa em valores 

monetários aproximadamente R$ 19.3 milhões. 

Pode-se considerar, no entanto, que a proporção da informalidade que ocorre em SCC 

é relativamente grande, e que esta mesma informalidade não era levada em conta para fins de 

calculo do PIB no ano de 2007, oferecendo dados que subdimensionam a importância 

econômica real de SCC.9 

Outro ponto em relação à tabela anterior é que dos 185 municípios listados e 01 

distrito estadual, 80,05% do PIB do Estado está concentrado nestes 25 municípios mais ricos, 

e SCC está inclusa entre eles.  

                                                            
9 Segundo informações obtidas da Condepe/Fidem, em 2007, a partir de 2009, a informalidade será inclusa no 
cálculo, assim espera-se que o PIB real da cidade, devido à atividade industrial, na sua maioria informal, venha a 
ser bem superior aos R$ 332,1 milhões informados pelos dados oficias. 
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Por fim, observamos que o PIB de SCC tem crescido em média 5% ao ano, durante o 

intervalo de 1999 a 2007, porém, esse índice deve ser mais valorizado pelos administradores 

da cidade e, principalmente, pelas empresas no que se relaciona aos novos negócios para a 

economia e, com maior arranjo de investimentos na infraestrutura urbana. 

Dessa forma, a evolução urbana da cidade de SCC em Pernambuco não pode ser 

dissociada do fenômeno da expansão da sua economia e da feira da Sulanca que ocupou, 

historicamente, seus espaços públicos nas ruas e praças na região central da cidade, como 

pode ser observado nas Figuras 11 e 12. 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Mulher na feira em sua forma bastante simples de comercializar. 
Foto de álbum de família de José Romildo Bezerra – final dos anos 1940/1950. 
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Figura 12 - Visualização do espaço central da cidade ocupado pela feira da Sulanca  
Foto Guaraci Baldi – dez/2006 
 

Em seu trabalho Evolução Urbana do Brasil (1968), Reis Filho interpreta a 

urbanização como um processo social, apoiado em Weber, que teoriza o surgimento da cidade 

na origem social do fato urbano como um todo organizado, que inclui aspectos econômicos, 

sociais, político-administrativos, militares, demográficos, psicológicos etc., observando suas 

peculiaridades. O autor analisa os fatos urbanos de forma mais ampla, em nível de rede 

urbana, e em forma singular, por uma organização nuclear, em nível de centro urbano, como é 

o caso da metodologia utilizada neste trabalho (REIS FILHO, 1968, p. 22-24). 

A  feira de SCC teve o seu início na década de 1940, em apenas uma rua do centro, a 

Rua Siqueira Campos. O termo ‘feira da Sulanca’, no entanto, surgiu na década de 1960, 

quando os comerciantes José Morais, Manuel Francisco de Deus e algumas famílias, como os 

Monteiro, começaram a fabricar e vender na feira da cidade as primeiras peças de vestuário, 

feitas, além do tecido, com retalhos de helanca trazidos de São Paulo (XAVIER, 2006).  

O patrimônio edificado possibilita um contato direto com a história e a identidade das 

pessoas que habitam e frequentam os centros urbanos. Mas, para que a população se 

identifique e se reconheça nessas formas urbanas, é necessária a conscientização sobre a 

história desses imóveis, bem como a necessidade de conservá-los.  
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Em entrevistas com comerciantes da cidade, observou-se a nostalgia que os mesmos 

sentem quando contam sua participação no processo de formação da cidade, seja pela 

construção de edifícios, seja pela sua participação ativa na feira. Esse fato explica por que o 

ambiente urbano construído na cidade tenha sido impulsionado pela expansão da atividade da 

Sulanca em suas ruas. 

A história do surgimento do município remonta à época (por volta de 1750) em que 

um dos seus precursores, o português Antonio Burgos, ocupou terras na confluência do rio 

Capibaribe com o riacho Tapera.  No local onde acampou construiu uma cabana e uma capela, 

ambas de taipa. Em frente à Capela, colocou uma grande cruz de madeira que deu origem ao 

nome da cidade. Outro fator importante influenciou na escolha do nome do município: a 

existência de uma fazenda denominada Santa Cruz. 

 Com o passar do tempo, a capela transformou-se em igreja, a atual igreja matriz, e no 

seu entorno foram sendo construídas pequenas casas, obedecendo à reserva do espaço público 

do pátio da igreja e de uma praça para o convívio da população. Sendo, essa forma de 

ocupação do espaço, comum em pequenas aglomerações citadinas brasileiras (REIS FILHO, 

1968). Segundo consta nos arquivos da cidade, em 1860 foi construído o primeiro cemitério 

público popular e, em 1885, com certa ousadia para uma cidade do interior, foi iniciada a 

construção de uma edificação de porte: o primeiro prédio de dois andares. 

A cidade de SCC, parte do território de Taquaritinga do Norte, tem como ponto de 

partida sua vocação comercial. Em 18 de abril de 1892 elevou-se à categoria de vila, critério 

inicial para um processo de emancipação, e em 29 de dezembro de 1953 foi elevada à 

condição de município. 

Como a maioria das formações urbanas interioranas brasileiras, a cidade teve sua 

formação a partir da necessidade de sediar as atividades comerciais e de serviços, de apoio a 

uma economia basicamente rural. Como demonstrou Reis Filho (1968), as vicissitudes da 

instalação, fundamento e desenvolvimento de uma estrutura urbana, dava-se como resposta à 

necessidade de suporte de uma economia rural em determinada localidade. As transformações 

sócioespaciais na cidade, portanto, relacionavam-se com o processo histórico de expansão da 

atividade agrícola do algodão e da pecuária no agreste pernambucano (OLIVEIRA, 1997).  

A partir do século XVII, uma rede urbana se formava nos caminhos da produção e 

comercialização da pecuária e da venda de couro, o que, com o passar dos anos e a circulação 

de pessoas e mercadorias no espaço, propiciou o surgimento de pequenos aglomerados 

urbanos que serviam de entrepostos comerciais, lugares de pousada, mercados públicos e 
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pequenas feiras de gado e produção agrícola. Nesse sentido, as feiras passaram a ser o espaço 

urbano de intercâmbio da produção agropecuária, que deu surgimento, assim, à necessidade 

de uma maior organização social, política e econômica (XAVIER, 2006). 

Na segunda metade do século XVIII, a organização da produção no espaço urbano 

desses aglomerados no agreste de Pernambuco estava ligada à comercialização do gado e 

também à do algodão, que proliferavam na região como alternativa econômica para o 

fornecimento de matéria-prima para as indústrias de tecido na Inglaterra, mediante os 

entrepostos de comercialização para exportação, localizados em São Paulo (ANDRADE, 

1973 e MELO, 1980). 

Dessa forma, as estruturas urbanas se organizavam de forma bastante simples, e nela 

se relacionavam trabalhadores rurais, pequenos proprietários, arrendatários, assalariados e 

atravessadores, o que perdurou até as três primeiras décadas do século XX. Foi assim que 

pequenas localidades do Agreste pernambucano se formaram e expandiram economicamente, 

a partir da produção de feiras e de funcionar como entreposto de algodão, como foi o caso de 

SCC (XAVIER, 2006). 

Alguns fatores como o clima semiárido da região, os processos migratórios - 

deslocamento da população do campo para a cidade (NILO, 1979), -, a queda da produção do 

algodão em grande escala, justificada pelo clima e por fatores biológicos10 e econômicos 

ligados à produção, como os relacionados ás transformações ocorridas no cenário nacional 

com a crise do capitalismo em 1980, foram os responsáveis pela transição da economia 

basicamente agrícola para o comércio, com o fenômeno da expansão das feiras na região, 

conforme afirma. 

As Figuras 13 e 14, seguintes, ilustram esse processo inicial de formação da feira nas 

ruas da cidade. Primeiramente, houve a ocupação do espaço da Avenida Padre Zuzinha, 

formada a partir da sede urbana da cidade que reunia a igreja matriz e o edifício da prefeitura 

municipal, o que determinou o centro de movimentação da cidade, obedecendo ao padrão 

sempre presente no surgimento da maioria das aglomerações urbanas no Brasil, como assinala 

Reis Filho (1968). 

 

                                                            
10 Proliferação da praga do bicudo na região, as quais arrasaram a lavoura de diversas unidades rurais produtoras 
de algodão no agreste pernambucano (ANDRADE, 1973).  
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Figura 13 - Vista do pátio da cidade - Sede da prefeitura e a igreja matriz, principal ponto de 
aglomeração da população da cidade.   
Fonte: Sr. Romildo Bezerra – Anos 1930 
 
 
 

 

Figura 14 - Vista do pátio da Rua Padre Zuzinha, nos primeiros anos de feiras (1930/1940).  
Fonte: Arquivo particular do Sr. Romildo Bezerra. 
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O comércio, como na maioria das cidades, foi o indutor do processo de urbanização da 

cidade. Em torno de 1903, na Rua Grande já prosperava um bom comércio, cujas mercadorias 

eram transportadas por tropeiros dos grandes centros para serem comercializadas em SCC. 

 Nos anos 1930, quando só havia quatro ruas na vila, existia no município o fabrico de 

alpercatas. Depois surgiu a confecção a partir de retalhos de tecidos, que prosperou 

rapidamente na cidade principalmente a partir de 1950, quando os retalhos de helanca 

começaram a ser importados de São Paulo das fábricas de tecelagem (XAVIER, 2006). 

O lugar pioneiro na colocação de Sulanca foi o Pátio do Padre Zuzinha, em seguida 

transferida para a Rua Siqueira Campos, seguida pela Rua do Pátio, atual Rua Raimundo 

Francisco Aragão (Mapa 2).  

 

Mapa 2 – Mapa urbano do centro tradicional de SCC. As ruas destacadas em amarelo indicam a 
ocupação espacial da Feira da Sulanca (20 ruas) e a seta vermelha indica a Rua Siqueira Campos, onde 
a feira se iniciou na década de 1940 e ocupou as ruas até o ano de 2006.  
Fonte: Mapa urbano disponibilizado pela Prefeitura da cidade de SCC. Elaborado pela autora. 

 

As peças, antes colocadas nas calçadas, já em 1960, foram arranjadas em bancos de 

madeiras. A ocupação urbana da feira, no ano de 2006, chegou a 20 ruas do centro. Mesmo 

depois de 40 anos de comercialização, as mercadorias continuavam a ser expostas em bancos 

de madeira (Figura 15 e 16), apesar da representatividade muito maior em termos de ocupação 

espacial das vias públicas de circulação da cidade (entrevista em com Romildo Bezerra 2007). 
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Figura 15 e 16 - Final de Feira. Foto dos tipos de bancas utilizadas para a comercialização de 
materiais da Sulanca nas ruas da cidade de SCC.  
Fonte: Guaraci Baldi – ano 2006. 

 

Diante desses aspectos, a população dos municípios vizinhos migrou para SCC com o 

objetivo de integrar-se nesse tipo de comércio ou devido à busca de emprego, cuja ampliação 

se deu tendo o comércio e o fabrico de peças de tecidos como os seus principais geradores. 

A cidade teve uma taxa de crescimento de 5,7% a.a., no período 1991/2000, o que 

significa dobrar a população aproximadamente a cada 12,5 anos, mantida a mesma taxa de 

crescimento. Trata-se de uma explosão demográfica, face ao desenvolvimento municipal que 

a Sulanca e outras atividades agregadas à confecção impulsionaram, que tornaram SCC uma 

cidade considerada de porte médio do Estado de Pernambuco e que, atualmente, faz parte de 

um dos importantes polos regionais de desenvolvimento: o Polo de Confecção.   

Durante décadas de atividade comercial de feira de rua, os ambientes construídos do 

centro da cidade passaram a se modificar de maneira a atender à demanda de expansão da 

atividade comercial, o que resultou em uma estrutura urbana complexa. Este fato pode ser 

melhor compreendido e ratificado pelas teorias do espaço de Castells e de Lefebvre, que 

afirmam que o espaço é o produto material de uma formação social, em uma abordagem 

marxista a partir de processos de ampliação do capital (GOTTDIENER, 1985). 

A expansão da feira foi determinante para a valorização do centro urbano. Embora a 

cidade seja reconhecida como um fenômeno dinâmico, a transformação efetuada em suas ruas 

centrais graças à atividade econômica, apresentou resultados que levaram à saturação desses 

espaços. SCC absorveu essa expansão até o seu limite físico, haja vista o contínuo 

crescimento da feira.  
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3.1.2 O “lugar” central: o centro tradicional de Santa Cruz do Capibaribe  

 

É relevante para este trabalho valorizar o estoque arquitetônico edificado, que 

compreende o centro tradicional de SCC, pelo fato de que existe uma intrínseca relação entre 

padrão de uso de solo urbano, patrimônio edificado e conservação para definir a vitalidade 

urbana de um “lugar”.  

O centro tradicional de SCC possui um grande potencial urbanístico devido aos seus 

atributos históricos, geográficos e de ambiente construído inserido num ambiente natural de 

grande valor na confluência do rio Capibaribe e o riacho Tapera. Do sítio, deve-se destacar o 

traçado urbano e suas qualidades tipológicas que o distinguem do restante da cidade. Esses lhe 

conferem uma dimensão cultural e simbólica, com significado coletivo particular e específico, 

como o “lugar” central da cidade. O que se vê como as determinantes para sua valorização e 

re-valorização. 

Como a maioria das cidades do interior do Brasil, a cidade de SCC teve seu processo 

de evolução urbana, partindo de um núcleo de ocupação central (REIS FILHO, 1968), e 

seguiu historicamente uma estrutura de assentamento espontâneo, pois a cidade passou a ser, 

literalmente, o palco para a principal atividade comercial da cidade: a feira da Sulanca. 

Durante décadas, o patrimônio construído, principalmente do centro tradicional, foi-se 

transformando em decorrência da necessidade de ampliação da atividade de comércio de 

confecções, que se expandiu por meio da ocupação dos seus espaços públicos (ruas, calçadas, 

praças etc.) e da constante ampliação, modificação e adaptação das estruturas arquitetônicas 

existentes. 

 
Quadro 4 - Descrição do patrimônio histórico de SCC – PE 

Tipo de Edificação Localização Período de construção
Igreja Matriz do  Senhor Bom 
Jesus dos Aflitos 

Sede municipal: 
Centro 

Construída em 1764

Conjunto  de  casarios 
remanescentes 

Avenida Padre 
Zuzinha 

Final do século XIX e 
início do século XX 

Fonte: adaptado de dados obtidos no documento de diagnóstico para o Plano Diretor de SCC - FIDEM. 
 
Como atributos do centro simbólico e funcional da cidade, existem ainda o patrimônio 

histórico edificado original (Quadro 4), constituído pela Igreja Matriz (Figura 17) na Avenida 

Padre Zuzinha, pelas poucas casas históricas ainda preservadas (Figura 18) e pelo conjunto de 

árvores Gameleiras plantadas, a mais de um século, no canteiro central ao longo desta 

avenida, o que pode ser observado na Figura 19. 
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Figura 17 - Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus dos Aflitos 
Fonte: documento de diagnóstico para o Plano Diretor de SCC - FIDEM. 
 

 
Figura 18 - Edificações históricas remanescentes localizadas na Avenida Padre Zuzinha  
Fonte: documento de diagnóstico para o Plano Diretor de SCC - FIDEM. 
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Figura 19 - Árvore Gameleira secular   
Foto: Mônica Luize Sarabia (dezembro 2007) 

 

A partir dos anos 1950, este núcleo urbano original foi rapidamente expandido em 

direção noroeste sobre áreas planas compreendidas entre o Rio Capibaribe e o Riacho Tapera, 

aproximando-se da atual rodovia estadual PE-160. 

Entre 1950 e 1960, foram implantadas outras avenidas e ruas para estruturar o espaço 

urbano em expansão, onde hoje se localiza o centro comercial da cidade, além de áreas 

residenciais. Diversas outras medidas, do ponto de vista do planejamento urbano, foram 

indispensáveis para o reforço a atividade econômica da cidade.  

Estudos precursores, como Campello (1983, p. 134) mostrou esse processo, 

ressaltando que “a pavimentação do trecho da PE-160, que liga este centro a rodoviária 

principal realizada em 1979 e denominada Estrada da Sulanca, constitui um indicador da 

importância dessa atividade para o município”.   

Nesta época foram construídas a PE-160, pontes e acessos entre o tecido urbano, então 

existente, o que, por um lado, facilitou a circulação, em especial de pessoas e mercadorias do 

mercado de confecções, mas, por outro, ampliou a vulnerabilidade a problemas de trânsito, 

um dos problemas atuais da cidade. 
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Os acessos incluem ligações viárias com o distrito de São Domingos pertencente ao 

município de Brejo da Madre de Deus, com grande parte da sua população, que equivale a 

aproximadamente 17% da cidade de SCC, utilizando a infraestrutura e os serviços da cidade. 

Da década de 1960 até o início dos anos 1970, SCC tornou-se uma cidade constituída 

por avenidas centrais – 29 de dezembro, José Moraes da Silva, José Mariano, e outras – que 

articulam o tecido urbano compreendido entre o Rio Capibaribe, o Riacho Tapera, a Rodovia 

PE-160 e a Avenida Joaquim Nabuco, nos bairros Centro, Bairro Novo e São Cristóvão. 

Durante a década de 1970, a cidade ultrapassou a rodovia e cresceu ocupando áreas ao 

norte, onde está parte do Bairro Nova Santa Cruz, consolidando a porção mais estruturada do 

tecido urbano com relação à infraestrutura, equipamentos de serviços públicos e padrão 

construtivo. Campello (1983, p. 135) afirmou que: 

 
Através da Planta da Cidade, observa-se que até 1970, o perímetro urbano da 
cidade correspondia a aproximadamente 30% da sua atual área. Desta década 
em diante, o crescimento da área urbana é acelerado, ocupando efetivamente 
novos espaços e apresentando vários loteamentos em expansão. Os bairros 
de São Cristovão e Bairro Novo surgem na década de setenta, apresentando 
atualmente, um número de residências de elevado padrão de construção, ao 
lado, também de casas de padrão inferior destinadas a população de 
diferentes faixas de renda. 

 
Outras áreas na cidade sofreram processos de expansão e evolução urbana, ligados 

diretamente ás necessidades da população da cidade em ocupar novos espaços, principalmente 

por conta da saturação das regiões próximas ao centro e da possibilidade de ocuparem áreas 

com fluxo mais desafogado e com maior infraestrutura para a atividade da indústria da 

confecção. Foi o caso do bairro de Nova Santa Cruz, cuja expansão se deu a partir de 1975.  

Conforme Campello (1983), esta nova área distinguiu-se do núcleo central da cidade 

por apresentar uma opção predominante residencial, sendo também utilizado com a função 

industrial, onde estão localizadas duas das maiores “fábricas” de confecções da cidade, além 

do Hospital Souza Aragão, inaugurado em 1981, e do Centro Social Urbano, o que conota 

uma área bem dotada de infraestrutura. 

O Mapa 3 a seguir, proporciona a visualização dos eixos de formação e de ocupação 

urbana da cidade no decorrer da história. 
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Mapa 3 - Mapa que representa os eixos de evolução e ocupação urbana em SCC.  
Fonte: documento de diagnóstico para o Plano Diretor de SCC - Condepe/Fidem (2006). 

 

Este processo de evolução se deveu ao intenso processo de migração de pessoas 

vindas de outras regiões em busca de enriquecimento rápido com a prática da atividade de 

confecção. A atividade, segundo o Condepe/Fidem (2004), cresceu de forma acelerada e 

provocou um fenômeno raro: o índice de desemprego negativo de mais de 16%, o que explica 

a constante atração de imigrantes em busca de emprego na cidade.  

Assim, as áreas de uso comercial - 6,5% da cidade - estão localizadas principalmente 

no centro tradicional e ao longo das principais vias urbanas, em especial o trecho da rodovia 

estadual PE-160, a Avenida 29 de março, a Rua Cezario Aragão e a Avenida Joaquim 

Nabuco. A proporção de áreas edificadas ou destinadas à atividade de comércio e serviço é 

expressiva, pois reflete a dinâmica da economia regional sustentada principalmente na 

indústria e comércio de confecções.  

O volume de negócios gerados estimulou as ampliações constantes da feira da Sulanca 

que chegou, até o ano de 2006, a ocupar uma área de 48 ha no centro tradicional da cidade, 

equivalendo a 7,3% do tecido urbano. Os conflitos de uso do solo e circulação aumentavam 

na mesma proporção, o que demonstrava as dificuldades de ordenamento da feira no espaço 
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urbano, devido, principalmente, ao seu rápido crescimento não acompanhado por serviços e 

infraestrutura adequada.  

Assim, o processo de evolução urbana e estruturação do seu centro ocorreram 

concomitantemente com a expansão da atividade de confecção, sendo importante apontar a 

evolução desse processo de ocupação desordenada do espaço urbano, desde a década de 1980 

até os anos 2000, que acabou por culminar na construção de um novo equipamento urbano 

com características de uma nova centralidade no espaço intraurbano da cidade, problema 

analisado neste trabalho.  

 

3.2 O USO DESORDENADO DO ESPAÇO URBANO. 

 

A realidade espacial da cidade de SCC foi analisada a partir do contexto da história 

oral e do conteúdo das imagens fotográficas.  Desse modo, verificaram-se as mudanças 

ocorridas pela visualização e descrição das imagens. 

A primeira imagem é uma fotografia da Feira da Sulanca praticada nas ruas da cidade 

no ano de 1981 (Figura 20), e a ficha técnica segue no Apêndice F-I, deste trabalho.  

 
Figura 20 – Vista superior da Feira da Sulanca na Rua Siqueira Campos no ano de 1981 
Fonte: José Romildo Bezerra 
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Trata-se de uma feira de rua disposta de maneira a ocupar todos os espaços físicos e de 

circulação. A distribuição das “bancas” e/ou barracas se dá de maneira aleatória e sem 

nenhum tipo de demarcação. Observa-se, que os tipos de imóveis presentes na rua são 

residenciais e apenas alguns desses imóveis são utilizados como estabelecimentos comerciais. 

Vê-se também a predominância do comércio de confecções.  

Há uma grande circulação de pessoas, comerciantes e compradores. E já nos anos 

1980 - data da fotografia – existia a dificuldade de circulação nas ruas, além da 

impossibilidade do acesso de veículos de transportes motorizados, restrito a bicicletas e carros 

de mão. 

Sublinhou-se a visualização do espaço da feira da Sulanca a partir da Rua Siqueira 

Campos, pois esta é uma das primeiras ruas que formaram o centro da cidade e, como pode 

ser visto no Mapa 2, anterior, foi nessa rua que o comércio da feira teve início.  

Nesse período, a feira iniciava um salto evolutivo em termos de crescimento 

econômico, tornando-se um fator urbano característico da cidade, conforme pode ser 

observada na análise dos detalhes da imagem, segundo relatos orais do autor da fotografia. 

Este tipo de comércio se tornou o grande motor econômico de SCC, fomentando uma cultura 

econômica e urbana peculiar que proliferava rapidamente e, em pouco tempo, tomou conta de 

quase todas as ruas centrais da urbe.  

Já neste período, o uso desordenado dos espaços do centro urbano era problema. 

Conforme Campello (1983, p.135) “o crescimento acelerado desse centro tem proporcionado 

uma expansão desordenada do espaço, tornando-se objeto de preocupação de entidades que 

lidam com esta problemática”, incluindo evidentemente os administradores da cidade.  

A cidade vivia a cultura da feira, que se disseminava e ocupava os seus espaços. Este 

processo envolvia a maior parte de sua população nas atividades de confecção, durante todos 

os dias da semana. Estas atividades se dividiam entre as compras de matéria-prima e 

aviamentos, trazidos em caminhões que ficavam estacionados no grande pátio formado pelas 

ruas centrais da cidade; na produção de roupas em 90% das casas; na organização da feira, e 

na venda das mercadorias (XAVIER, 2006).  

A cada dia, mais pessoas passavam a participar da atividade de confecção na cidade, 

pois, como explica Xavier (2006), a produção de roupas era feita nas casas das costureiras e 

envolvia toda a família neste processo (produção e comercialização da confecção), tornando-

se a principal renda familiar. 

Estes fatores foram os motivadores para que no final dos anos 1990 os espaços da 
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cidade estivessem ocupados de forma desordenada. A feira ocupava toda a rua e a intensa 

competição pelo espaço da cidade começava a prejudicar a atividade comercial, pois muitos 

compradores tinham problemas de acesso aos barraqueiros de feira de sua preferência. Às 

vezes, o ônibus de um comprador era estacionado num acesso oposto em que o barraqueiro 

preferido possuía seu ponto, dificultando a movimentação no espaço interior da feira. 

A segunda imagem é uma fotografia da Feira da Sulanca praticada nas ruas da cidade 

no final do ano de 1999 e início dos anos 2000 (Figura 21), e a ficha técnica segue no 

Apêndice F-II, deste trabalho.  

 

 

Figura 21 – Vista superior da Feira da Sulanca nas ruas do centro da cidade no final dos anos 1990.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe 

 

 

Neste momento a feira de rua está disposta de forma a ocupar todos os espaços físicos 

e de circulação. Pode-se observar que ocorre uma intensa disputa pelos espaços das ruas da 

cidade, não havendo nem circulação pelas calçadas. Os imóveis se caracterizam como 

comerciais, de moradias e de ocupação mista que abrigam, em geral, a produção de 

confecção. Observam-se ainda a dificuldade de circulação das pessoas e a ausência de 
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veículos de transportes motorizados, pela impossibilidade de acesso às ruas do centro. 

Poucos são os aspectos visuais tangíveis da imagem, mas diversos podem ser 

enumerados como intangíveis, isto é, aqueles que não se pode perceber diretamente, mas que 

se podem deduzir, tais como a dificuldade de circulação, a falta de circulação de ar, o que 

intensifica o calor excessivo sentido sob o teto das barracas, o transtorno dos lojistas e 

moradores do centro tradicional da cidade nos dias de feira, o lixo e a falta de condições 

sanitárias como banheiros, entre outros problemas gerados pelas incipientes condições de 

infraestrutura para a prática do comércio. 

A feira da Sulanca já extrapolava toda a capacidade física da cidade, o que 

demonstrava a necessidade de reorganização do espaço e justificava a relocação da feira para 

um local mais adequado do ponto de vista da lógica do planejamento urbano. Um espaço onde 

a infraestrutura do comércio de varejo e de atacado e os serviços para escoamento da 

produção da confecção se concentrassem e possibilitassem maior racionalidade dos custos, 

aumentando assim a competitividade do cluster.  

Dos aspectos observados, pode-se perceber um aumento do custo/benefício para os 

comerciantes da rua a partir da mudança para o novo espaço. Nestes termos, em busca destes 

benefícios, passou-se a utilizar a infraestrutura coletiva para o comércio da confecção do 

cluster, melhorando as condições de competitividade e expansão da economia da confecção, 

através da instalação do centro comercial MCSC. 

 

3.3 CRIAÇÃO DO “MODA CENTER SANTA CRUZ” 

 

No ano de 2006, na véspera da mudança para o novo espaço MCSC, a feira disputava 

o espaço físico com as lojas instaladas nos prédios que serviam de pontos comerciais para 

serviços diversos, bancos e outras instituições nas ruas do centro. Tratava-se de uma forma de 

comercialização instalada no espaço público da cidade e disponibilizava incipientes condições 

de infraestrutura econômica e social aos seus compradores.  

A estrutura física deste local de produção, habitação e comercialização em feiras, não 

comportava mais a quantidade crescente de transeuntes que circulavam para a 

comercialização dos produtos, para a alocação de serviços ou das instituições financeiras, haja 

vista que o acréscimo populacional advindo com o público flutuante11 representava em média 

                                                            
11 Com relação ao público flutuante, relatos orais informam que chegavam à cidade centenas de ônibus de 
viagem trazendo milhares de pessoas das diversas regiões do Brasil. SCC, atualmente, alimenta o mercado de 
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12.000 pessoas circulando nos três dias da feira, semanalmente. 

Segundo os relatos, o crescimento da atividade comercial foi tão incontrolável, que 

questões estruturais como estacionamento para o acesso a feira e escoamento das mercadorias 

dificultava a circulação das pessoas durante a prática comercial. Sem contar que as condições 

sanitárias eram praticamente inexistentes, pois a difícil circulação e o próprio comércio na rua 

não ofereciam infraestrutura sanitária como a instalação de banheiros e outros programas de 

limpeza urbana.  

Com o passar do tempo, estas circunstâncias foram se agravando e prejudicando o 

próprio comércio que, gradativamente, foi enfraquecendo, levando os comerciantes e 

compradores a procurarem novas praças para a satisfação de suas demandas. Este foi o motivo 

da implantação do comércio de rua na cidade vizinha e com vocação para a produção e 

comercialização de roupas jeans, Toritama, que foi incluída no conjunto de municípios da 

aglomeração produtiva. 

Diante do conflito entre a estrutura física da cidade e a atividade de comercialização, o 

prefeito da cidade em 2004, que também é um comerciante do ramo de confecção, tomou a 

iniciativa de encomendar o projeto de um espaço capaz de abrigar a mercadoria e o público da 

feira, ocasião em que foi pensado e instalado o Centro Comercial MCSC que, apesar da 

denominação, não se localiza na área central da cidade, tendo sido implantado na periferia, 

distante aproximadamente 5 km do centro da cidade e mais de 7 km da entrada principal de 

SCC (Mapa 4). O próprio nome “Center” é uma descaracterização da feira de rua, mas, 

segundo os idealizadores, a intenção foi criar uma identidade para o “megaempreendimento” 

constituído pelo Moda Center como “centro da moda”.  

 

                                                                                                                                                                                          
confecções para mais de 12 estados do país. Pode-se observar que existe ainda um grande mercado nacional a ser 
explorado. 
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Mapa 4 – Localização do Moda Center Santa Cruz, na periferia de SCC.  
Fonte: O mapa acima, confeccionado a partir do Google Maps, traz a representação da cidade de Santa Cruz do 
Capibaribe – PE. Pode-se visualizar a distância real, maior que 5 km, do centro da cidade para o novo edifício 
construído para abrigar a feira da Sulanca, o “Moda Center Santa Cruz” – Maio de 2009. 

 

O processo de planejamento do “megaempreendimento” foi iniciado em 2004, época 

em que foi apresentado, pelo então prefeito da cidade o Sr. José Augusto Maia, para os 

comerciantes e feirantes o projeto ainda em maquete para venda na planta com sistema de 

construção autofinanciável.  O lançamento causou uma série de discussões e conflitos, pois 

existia muito receio, por parte da população, de um empreendimento como este impactar 

diretamente no preço final da confecção, devido ao acréscimo de custos fixos na 

comercialização, antes ausentes no tipo de comércio de feira, o que poderia gerar um efeito 

direto na economia da cidade. 

Muitas discussões começaram a surgir mediante a proposta do 

“megaempreendimento”, que visava um sistema de venda direta na planta tanto das lojas 

quanto dos boxes aos interessados. Seria dada preferência da venda das unidades aos 

comerciantes e lojistas localizados no centro da cidade e só após esses beneficiados terem 

fechados seus negócios é que a venda seria aberta para outros interessados. Alguns 

comerciantes foram a favor e investiram comprando as primeiras unidades de lojas.  

Com o intuito de convencer os atores envolvidos na mudança, os administradores da 

cidade iniciaram uma campanha para dar confiança aos feirantes e aos lojistas estabelecidos 

nos edifícios do centro tradicional da cidade, alegando que o investimento não iria incidir nos 
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custos de comercialização e nem de manutenção, ao ponto de comprometer a viabilidade do 

comércio da Sulanca. 

Desta forma, vale ressaltar uma particularidade observada no processo de 

comercialização do MCSC, desde o princípio do lançamento das vendas das unidades 

oferecidas pela Construtora Camilo Dias: devido aos conflitos políticos que envolveram esse 

processo e pelo descrédito dos comerciantes estabelecidos no centro tradicional em relação ao 

sucesso do novo equipamento, a venda das 460 lojas comerciais do “megaempreendimento” 

não foi realizada com facilidade, sendo a maioria delas vendidas a investidores preocupados 

em aguardar maior valorização futura. Atualmente, estes investidores estão vendendo ou 

alugando as lojas por preços bem mais elevados. 

Efetivamente, o MCSC teve a obra de sua primeira etapa iniciada em 2005 e 

compreende uma área construída de 49 mil metros quadrados, dispostos em terreno cedido 

pela prefeitura por contrato com cessão de uso e também incentivo fiscal com a isenção de 

impostos. 

 A figura 22 mostra, através de uma maquete, as características arquitetônicas do novo 

equipamento, e as fotografias atuais permitem visualizar o tipo de construção oferecida para 

as lojas e boxes da feira. 
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Figura 22 - Detalhes do “megaempreendimento” Moda Center Santa Cruz. 
Fonte: Fotos da pesquisa de campo e de Guaraci Baldi. 
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O partido arquitetônico do MCSC privilegia a acessibilidade dos clientes para a 

comercialização das mercadorias, distribuindo 6.200 boxes para atender satisfatoriamente os 

6.000 feirantes de rua e 460 espaços para lojas em dois galpões. O “megaempreendimento” 

construído dispõe de banheiros, praças de alimentação, dormitórios, estacionamentos e todos 

os serviços que antes eram oferecidos de forma insatisfatória nas ruas da cidade (Figura 23).  

 

 
Figura 23 – Vista Frontal do MCSC já em funcionamento   
Foto de Guaraci Baldi em Dez/2006. 

 

Sabe-se que o planejamento urbano também está relacionado a toda necessidade de 

reestruturação urbana numa cidade e deve levar em conta o seu processo de desenvolvimento. 

Mas não apenas isso, outros aspectos como os sociais, também devem ser considerados 

(ARAÚJO, 2000). Antecipando conclusões, pode-se dizer que esta fase da expansão do 

comércio e da indústria de confecções na cidade de SCC vem influenciando as diretrizes do 

planejamento por parte dos administradores da cidade, onde a infraestrutura e a organização 

do espaço se coloca a serviço da economia e de toda a população envolvida na atividade, a 

fim de atingir o desenvolvimento sustentável de sua economia. 

Diante do exposto, vale ressaltar que o MCSC teve sua construção implementada pela 

Secretaria de Indústria e Comércio do governo municipal, o que mostra o esforço institucional 

neste tipo de cidade empreendedora em melhor estruturar suas atividades. O planejamento 
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deste espaço urbano foi baseado nas necessidades da população empreendedora local para 

atender a sua clientela de sacoleiros, compradores em atacado e aos lojistas, que tinham 

comércios instalados nas edificações existentes no centro da cidade. 

Mesmo assim, nos locais mais distantes do novo equipamento comercial, os micro-

comerciantes resistentes e não absorvidos no espaço recém-disponibilizado começaram a se 

instalar nos fundos do empreendimento, usando toscas bancas de feira improvisadas, 

contribuindo para a criação de um novo espaço desorganizado onde se localizam mais de 4 

mil pequenos comerciantes. 

Neste sentido, Xavier (2006) observou que a forma como a atividade se expande na 

cidade, agregando novos desempregados da região e usando a precária infraestrutura urbana, é 

condizente com a forma de crescimento de regiões de capitalismo tardio. Isso basta para 

explicar que a mudança para o novo equipamento não conseguiu absorver toda a população 

envolvida na atividade.  

É comum a constatação de que, no decorrer do processo de crescimento, as cidades 

necessitem de novos espaços, podendo sofrer transformações no uso dos espaços existentes. 

Este é um fenômeno que ocorre nas grandes cidades e, também, nas médias cidades de regiões 

periféricas que apresentam mutação no uso dos mesmos.  

As altas densidades habitacionais e o uso intensivo do espaço são considerados, por 

alguns, como fator de vitalidade das cidades, mas também são mal vistas pelos urbanistas 

ortodoxos pela má agregação de recursos providos pelo uso e aproveitamento dos lugares 

(JACOBS, 2003). O que se nota é que, apesar das condições econômicas e sociais serem 

diferentes, as distorções nos processos de mudanças no espaço intraurbano são repetidas 

quando se planeja e executa requalificações de espaços em cidades pequenas, médias ou 

grandes. A utilização das antigas e novas áreas das cidades sofre contínuas modificações que, 

frequentemente, degradam o ambiente, especialmente em cidades de regiões deprimidas. 

Em 2009, foi inaugurada a 2ª etapa do empreendimento. Dois novos galpões 

respeitando o mesmo padrão de construção dos anteriores foram construídos. Uma obra que 

trouxe uma maior valorização para a nova centralidade, haja vista que desta vez o 

empreendimento já estava consolidado e, portanto, os valores de venda tanto dos boxes de 

feira como também das lojas, restaurantes e lanchonetes respeitaram o valor de mercado. 

 A grandiosidade do empreendimento mostra a insistência e permanência do 

planejamento urbano da cidade para melhor adequar o espaço no sentido de propiciar a 
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sustentabilidade econômica para garantir a nova centralidade. As fotos a seguir são capazes e 

demonstrar o “megaempreendimento” localizado na periferia da cidade (Figuras 24 e 25). 

 
Figura 24 – Vista frontal do MCSC após a inauguração da 2ª etapa do empreendimento 
Foto: Guaraci Baldi – Dez. 2009. 

 
 

 

Figura 25 – Vista lateral do MCSC após a inauguração da 2ª etapa do empreendimento –  
Foto: Guaraci Baldi – Dez/2009. 
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Após a implementação da segunda etapa, o MCSC passou a apresentar as 

características descritas no Quadro 5, a seguir. 

 
Quadro 5 - Números atuais do MCSC 

Números do empreendimento  Atividades e serviços de apoio instalados no local 
320 mil m² de área total  Setor bancário com 3 caixas eletrônicos e mais 3 em 

implantação. 
 
Segurança privada com efetivo de 20 trabalhadores 
em regime de escala.  
 
24 dormitórios/hotéis com 3.000 leitos 
 
Posto policial e Corpo de Bombeiros 
 
Posto de Saúde com capacidade de atendimento 
emergencial, com apenas 01 leito. 
 
Área de show para 50.000 pessoas.  
 

120 mil m² de área coberta 

9 mil boxes de feira 

858 lojas 

Seis praças de alimentação com um total de 
77 restaurantes e lanchonetes 

18 conjuntos de banheiros com 16 cabines 
sanitárias e 4 cabines de banho em cada um 

Estacionamento para mais de 4.000 veículos 
incluindo ônibus de viagens. 

Fonte: Condomínio Moda Center Santa Cruz 
 

Além da infraestrutura acima, o “megaempreendimento” oferece uma série de outros 

serviços que ajudam a manter o público apenas naquele espaço, como serviços de transporte 

em toyotas12 e ponto de moto-taxis, não necessitando os usuários se deslocarem para outros 

locais da cidade, nem para o centro tradicional.  

Vale salientar que, o MCSC foi construído para abrigar a feira das ruas, por isso seu 

horário de funcionamento é restrito apenas aos dias de feira, com início no domingo ao meio 

dia, indo até terça-feira às 18 horas.  

Este episódio chama a atenção para mais um fenômeno, de ainda maior especificidade: 

o fato de se inserir um equipamento como este na estrutura urbana da cidade, localizado na 

periferia e com características de uma nova centralidade, apenas para um uso restrito e 

semanal. Esta realidade vem mudando toda a dinâmica existente no espaço intraurbano de 

SCC, provocando várias transformações principalmente no centro tradicional da cidade. 

Em seu estudo sobre a inserção de equipamentos na estrutura urbana das cidades, 

Vargas (1992) assinala que juntamente com a expansão e o desenvolvimento econômico das 

cidades surgem vários centros descontínuos que se posicionam hierarquicamente - do mais 

complexo ao mais simplificado -, em função do número de participantes envolvidos, dos 

                                                            
12 Transporte informal de passageiros comum nas cidades do interior na maioria dos Estados do Nordeste. 
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indicadores de atividades diversificadas, das condições de acessibilidade e de serviços 

urbanos. Essa hierarquia, em termos de complexidade de funções destes centros, permite 

caracterizar espacialmente, o que poderia se dominar de centros de preferência na aquisição 

de bens e de serviços da população de uma determinada cidade. 

Esta afirmação elucida o ocorrido na cidade de SCC, onde o MCSC tem maior 

abrangência, pois abriga um número expressivo de comerciantes e de clientes que, 

semanalmente, frequentam a cidade, mas, apenas, neste espaço, tornando o centro da cidade 

um local destinado unicamente ao atendimento das demandas da população local. O que 

reafirma a dupla centralidade na cidade, pois, de um lado, o centro tradicional é o “centro” 

para a população local, do outro, o MCSC vai ser o “centro” inserido num contexto maior da 

economia regional. 

 Com o esvaziamento das ruas e a mudança para o novo “megaempreendimento”, a 

cidade sofreu transformações econômicas, sociais e funcionais no espaço central, 

imediatamente após a mudança principalmente durante o ano de 2007, o que resultou na 

perda, em parte, de seu crescimento comercial com reflexos na valorização imobiliária. A 

efetivação da mudança provocou efeitos secundários indesejáveis, tais como a relocação de 

atividades comerciais e de serviços de apoio, o que gerou o imediato esvaziamento do centro 

urbano. 

 E são aspectos relacionados aos impactos urbanísticos no uso, ocupação e função dos 

imóveis localizados no centro tradicional da cidade, e as relações existentes entre as duas 

centralidades no espaço intraurbano da cidade que serão ressaltados um a um a partir de 

agora. O estudo prevê uma perspectiva atualizada da real situação da estrutura do centro 

tradicional em termos dos usos, da subutilização e do exame detalhado de cada atividade ou 

função praticada nessas estruturas.  
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4. O ESPAÇO QUE FICOU PARA TRÁS  
 
4.1 O ESVAZIAMENTO E A SUBUTILIZAÇÃO NO ESPAÇO DO CENTRO 
TRADICIONAL DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. 

 

As cidades por menores que sejam, desenvolvidas ou não, não podem fugir da extrema 

velocidade das mudanças necessárias decorrentes da modernização da sociedade (JACOBS, 

2003). E, no caso estudado, demonstra que o econômico se reflete no social e necessita do 

físico para ampliar-se, o que explica o fenômeno de expansão ocorrido na cidade de SCC. 

Nesse contexto, tornou-se iminente a necessidade da mudança do espaço da feira e, 

aparentemente, o problema econômico foi resolvido no que diz respeito ao crescimento da 

atividade de comércio. Sem dúvida, houve ganhos dentro deste processo de relocação do 

comércio de confecções, mas isso à custa do esvaziamento das ruas da cidade após a retirada 

da feira e a mudança para o novo empreendimento construído exclusivamente para abrigá-la, 

como se verifica comparando as imagens abaixo (Figura 26 e 27). 

 

 
Figura 26 –  Vista superior do cruzamento principal da cidade, no período que a feira era praticada  na 
rua. Pode-se observar a grande concentração de bancas.  
Foto: CDL.  
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Figura 27 – Vista superior do mesmo cruzamento, em junho de 2007, dez meses após a saída da 
feira das ruas da cidade. Este local era um importante ponto de concentração de bancas.  
Foto: Mônica Luize Sarabia - 2007. 

 

A Figura 27, feita nas ruas do centro da cidade de SCC, foi obtida no final do mês de 

junho de 2007, exatamente 10 meses após a saída da feira da Sulanca das ruas para o MCSC.  

Nela, observa-se do ponto de vista de ocupação dos espaços um esvaziamento e também 

descongestionamento, comparando-a com a Figura 23, onde se pode observar a intensa 

ocupação do espaço estruturado, promovida pela prática da feira de rua.  

A simples comparação das duas fotografias causa um impacto visual decorrente da 

retirada da feira, seja do ponto de vista da ocupação física dos espaços, seja do ponto de vista 

da viabilidade econômica, comprovado pela grande quantidade de lojas fechadas na região 

central da cidade. Pode-se observar o pequeno fluxo de veículos e de transeuntes, como 

também a pouca movimentação do comércio da cidade.  

Observam-se, ainda, problemas com a infraestrutura urbana: os espaços públicos 

intensamente utilizados pela feira encontram-se em péssimo estado de conservação. Estes são 

os resquícios da antiga função das ruas, calçadas, praças etc., utilizadas pelo capital até a sua 

exaustão.  

O que se constata é a diminuição significativa na função econômica do centro 

tradicional da cidade, certa sensação de abandono que se reflete nos relatos dos comerciantes 
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locais e na grande quantidade de imóveis fechados e subutilizados, que são encontrados nas 

ruas do centro. 

O espaço do centro da cidade, antes de qualquer coisa, ainda deve ser revitalizado, 

tanto do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, quanto dos usos e funções econômicas e 

sociais. Os problemas gerados pelo excessivo uso dos espaços pela feira, o grande fluxo de 

transeuntes no espaço, se refletiram na destruição física dos calçamentos e calçadas, na sujeira 

e no lixo acumulado.  

Assim, compreende-se que apenas a relocacão das instalações de infraestrutura para as 

atividades comerciais, e dos comerciantes, para outros setores da cidade, não foi suficiente 

para que o espaço central recuperasse automaticamente as qualidades arquitetônicas e 

urbanísticas adequadas para o desempenho das suas funções urbanas. 

Nestas condições, pode-se dizer que a questão da requalificação em SCC, esteve 

permeada de conflitos e consensos. O que é comum a diversos espaços requalificados no 

contexto de um processo de mudança, cujos atores sociais são diversos e envolve múltiplas 

funções do espaço (JACOBS, 2003). 

 O espaço no centro da cidade abrigava as funções de habitação, serviços e 

principalmente de comercialização que davam suporte à feira. Quanto à atividade comercial, 

no momento da mudança, não houve proposta por parte dos administradores da cidade para 

atração de novas atividades para manter a vitalidade do centro tradicional e nem incentivo 

para permanência dos comerciantes já estabelecidos. Muito pelo contrário, existia o interesse 

em levar os lojistas estabelecidos no centro para o “megaempreendimento”. 

E foi o que aconteceu: assim que a feira foi transferida para o MCSC, em dezembro de 

2006, mudaram-se junto com ela diversas lojas de confecção que eram instaladas nos edifícios 

comerciais do centro tradicional e que passaram a funcionar nas lojas comerciais existentes no 

“megaempreendimento”. Este movimento provocou um esvaziamento imediato de grande 

parte dos imóveis localizados no centro da cidade. 

A mudança dos atores econômicos da feira para um novo espaço ocorreu devido à 

preocupação dos administradores da cidade em promover a melhoria nas condições físicas do 

comércio da cidade e na preocupação de subsidiar maior infraestrutura para a atividade da sua 

base econômica, proporcionando assim maiores condições de higiene, segurança, circulação, 

estacionamento e conforto para os comerciantes e compradores vindos semanalmente de 

diversas partes do Brasil (público flutuante). 

 Este novo equipamento com melhor infraestrutura espacial e melhores condições 
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organizacionais propiciaria aos comerciantes um incremento nas vendas, evidenciando-se, 

portanto, um maior poder de competição em relação a outros mercados e a manutenção da 

hegemonia da cidade no contexto econômico regional, consolidando sua posição como uma 

das principais cidades no cluster da confecção do Estado de Pernambuco.  

A relocação da feira das ruas da cidade para o MCSC desagradou a uma importante 

parcela da sociedade e principalmente aos comerciantes localizados no centro tradicional, que 

ainda se mostram descontentes com os aspectos de diminuição da circulação de pessoas na 

área central, o que refletiu na queda de seu volume de negócios, embora reconhecendo as, 

praticamente, inexistentes condições de trabalho antes existentes e todo o desconforto gerado 

pelo esgotamento da estrutura física da cidade no período em que a feira ocorria nas ruas.  

Diante disso é de suma importância destacar os aspectos econômicos, sociais e 

funcionais do centro tradicional de SCC e vale ainda advertir que, embora a mudança tenha 

causado impactos, devem-se ressaltar também os seus pontos positivos, pois agora os 

habitantes de SCC podem transitar com facilidade no centro da cidade para atender suas 

demandas de serviços públicos, aquisição de produtos e oportunidades de lazer. 

 

4.2 IMPACTOS DECORRENTES DAS TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS, SOCIAIS 
E FUNCIONAIS NO CENTRO. 
 
4.2.1 Um exame do estoque construído do centro tradicional de SCC  
  

O centro tradicional possui topografia plana e ondulada, com uma área de 

aproximadamente 73,1 há, equivale a 11,3% da área ocupada da cidade, representando a 

maior densidade urbana do município (PLANO DIRETOR, 2006). Localiza-se na área central 

delimitada pelo Rio Capibaribe, Riacho Tapera e Rodovia PE-160, e o Bairro São Cristóvão, 

a oeste. O seu traçado urbano de forma irregular, constituído por ruas pavimentadas, no qual 

estão implantados lotes de formato regular alongado e de largura reduzida, com dimensões 

variando entre 100m² e 500m², com uma média predominante de 200m² por lote. As suas ruas 

são atualmente pavimentadas e o seu traçado forma quarteirões de formato irregular. 

 As edificações, dispostas ao longo das ruas, têm suas fachadas majoritariamente nos 

limites das calçadas. Para efeito dessa pesquisa, as edificações foram divididas em duas 

categorias: com menos de 15 metros de testada, e com 15 ou mais metros de testada, 

conforme pode ver observado na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Variação de tamanho dos lotes do centro de SCC 

Testada do imóvel  Quantidade de 
imóveis 

Percentual (%) 

Menos de 15 metros  1052  83,49 
Mais de 15 metros  208  16,51 
Totais  1260  100 
Fonte: Pesquisa de campo – setembro de 2009. 

 

As edificações geralmente ocupam todo o lote, seja por construção efetiva, seja por 

impermeabilização dos terrenos, e chegam a utilizar quase 8 vezes a área do lote em algumas 

edificações de 8 pavimentos, sendo que o gabarito médio é de 4 pavimentos. A Tabela 10, a 

seguir, mostra a distribuição dos gabaritos das edificações. 

 

Tabela 10 - Variação de gabarito dos imóveis do centro tradicional de SCC 

Gabarito do imóvel  Quantidade de 
imóveis 

Percentual (%) 

Térreo  704  55,88 
1 andar  290  23,02 
2 ou mais andares  266  21,10 
Totais  1260  100 
Fonte: Pesquisa de campo – setembro de 2009. 

 

A tipologia das edificações localizadas no centro de SCC é variável. O conjunto 

arquitetônico construído compreende desde casas residenciais bastante simples, comuns nas 

formações dos núcleos centrais urbanos primitivos, até edificações construídas com materiais 

e tecnologias contemporâneas. Embora tais edificações, que querem se inspirar na arquitetura 

moderna, conservem traços da arquitetura tradicional das cidades interioranas. 
Como mostra Reis Filho (2004, p. 21), em seu trabalho sobre o Quadro da 

Arquitetura no Brasil, onde ele aborda que as vilas e as cidades brasileiras apresentavam 

ruas de aspecto uniforme, com casas térreas e sobrados construídos sobre o alinhamento das 

vias públicas e sobre os limites laterais do terreno, ocupando todo o espaço do lote. Aspecto 

este observado em SCC.  

O fato é que os imóveis do centro tradicional são produto de uma ocupação antiga e 

não orientada por qualquer regulamentação de um plano de zoneamento urbanístico. Os 

edifícios foram construídos ocupando todo o lote, não existindo nenhum tipo de recuo 

(frontal, lateral ou de fundos), e muitos deles ocupam o espaço de toda uma quadra. 
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Desta forma, as unidades construídas nos lotes são geminadas umas as outras, o que 

para um padrão de gabarito térreo fornece uma uniformidade no conjunto das edificações. Isto 

não acontece no caso das modificações e reformas que transformaram unidades térreas em 

edifícios com um ou mais pavimentos, à medida que os imóveis foram promovendo 

ampliações e reformas.  

Na Figura 28 a seguir, pode-se observar um conjunto de edificações antigas que estão 

preservadas nas ruas do centro tradicional de SCC. Essas unidades guardam ainda a forma 

original, sobre a qual foram realizadas apenas pequenas alterações para adequá-las as 

necessidades atuais dos seus ocupantes, como as dimensões da janela, por exemplo, que em 

alguns casos foi substituída por um portão com cortina de metal. 

 

 

 
Figura 28 - Conjunto de edificações térreas com pequenas modificações na sua arquitetura original  
Fonte: elaborado pela autora, a partir de fotografias obtidas na pesquisa de campo – setembro de 2009. 

 

 

Outro tipo de edificação encontrado está constituído por prédios de dois pavimentos. 

Este tipo de edificação é resultante de reformas e ampliações que geralmente preservam a 

estrutura existente, mas buscam adaptar o edifício para exercer novas funções, como, por 

exemplo, residência no primeiro andar, ou depósito de materiais, no caso de comércios mais 

estruturados. Além disso, procuram fazer uma modernização das suas fachadas (Figura 29).  
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Figura 29 - Conjunto de edificações com térreo e 1º andar localizadas no centro tradicional de SCC 
Fonte: elaborado pela autora a partir de fotografias obtidas na pesquisa de campo – setembro de 2009. 

 
 

 

As modificações nas edificações arquitetônicas para adequação a novos usos são 

comuns no inicio do século XX, no Brasil, segundo Reis Filho (2004): “essas transformações 

discretas” estão restritas a mudanças na fachada com características de modernização, mas 

outras características, como a ocupação total do lote e a falta dos recuos laterais, são heranças 

que não podem ser modificadas por conta do traçado urbano. 

O tipo de edifício com dois ou mais andares (Figura 30) caracteriza um conjunto 

construído de prédios que conservam a ocupação de todo o lote, mas que passaram no 

decorrer dos anos por diversas reformas, o que trouxe uma identidade do traçado de uma 

arquitetura moderna nas suas fachadas, amplamente representadas pelo emprego de materiais 

como vidros, revestimentos cerâmicos, pedras etc. Este cuidado na conservação e na 

modernização das fachadas acarretou maior valorização para os edifícios localizados nas 

principais ruas comerciais que também abrigavam a feira da Sulanca. 
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Figura 30 - Conjunto de edificações com dois ou mais andares 
Fonte: elaborado pela autora, a partir de fotografias obtidas na pesquisa de campo – setembro de 2009 

 
 

Casas residenciais da década de 1940, de construção bastante simples, sofreram 

alterações ao passar dos anos para servirem a uma nova atividade. O exemplo disso se vê nas 

reformas que adaptam uma função de residência para comércio; de uma residência para um 

hotel de viajantes; de uma residência para uma loja comercial ou até um galpão para 

instalação de uma pequena confecção; de um comércio térreo que passou a ter o segundo ou 

até mais pavimentos, servindo de ampliação de uma atividade ou até para sublocação, fator 

que propiciou uma nova fonte de geração de renda para as famílias já envolvidas com as 

atividades de confecção. 

A maioria das áreas periféricas da cidade foi implantada segundo diretrizes de 

loteamento com desenho e dimensões diferentes, o que implica em conflitos de articulação 

viária com a malha pré-existente e de espaços abertos com tratamento urbanístico. Em síntese, 

a área central é mais densa devido ao fato que foi necessário adequar as edificações e 

infraestrutura originais para dar suporte às atividades da feira da Sulanca. 

Pode-se observar também que, no centro, não existem vazios urbanos decorrentes de 

demolições ou de abandono causados pela retirada da feira da Sulanca das ruas da cidade.  O 

conjunto edificado encontra-se, de certa forma, em boas condições conforme mostra o Gráfico 

2, que indica o estado de conservação das edificações do centro tradicional. Na sua maioria, 

os imóveis estão bem ou regularmente conservados.  
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Gráfico 2 - Distribuição dos imóveis do centro tradicional de SCC, segundo seu grau de conservação 
Fonte: dados da pesquisa de campo, produzido pela autora, 2010. 

 

 

Alguns motivos podem ser enumerados para explicar o descaso na conservação dos 

imóveis do centro tradicional de SCC. 

O primeiro é que o espaço sofreu um processo de desvalorização imobiliária em 

decorrência da retirada da feira das ruas desde o final de 2006. Desde esse período, a cidade 

vem passando por diversas transformações no uso de suas edificações, que ainda não se 

estabilizaram, pois 33,15% dos imóveis analisados no centro tradicional de SCC tem menos 

de um ano de ocupação com atividades comerciais.  Isso mostra a capacidade empreendedora 

e, de certa forma, solitária dos comerciantes da cidade na busca constante de novas funções 

para esse espaço.  

O segundo é que, desde que a feira foi retirada das ruas, os administradores da cidade 

ainda não estabeleceram políticas urbanas efetivas para a requalificação dos espaços públicos 

do centro da cidade, sejam eles retilíneos ou bolsões. As ruas, calçadas, praças e o imobiliário 

urbano ainda continuam desgastados pelo excesso de uso no período da feira. Existe um 

verdadeiro descaso com os espaços livres do centro da cidade, que deveriam servir para o 

lazer e bem estar da população, além de contribuir para trazer nova vitalidade ao lugar. O 

mosaico de fotografias representado na Figura 31 é capaz de ilustrar esta situação.  
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Figura 31 - Mosaico de fotografias que mostram as péssimas condições dos espaços públicos do 
centro tradicional de SCC. 
Fonte: produzido pela autora, a partir de fotografias obtidas na pesquisa de campo – setembro de 2009 

 
 

 

A imagem mostra aspectos de má conservação do calçamento das ruas que gera 

entraves para o trânsito de veículos na cidade; os buracos nas calçadas que dificultam a 

circulação de pedestres no passeio público; o descaso com o imobiliário urbano e também o 

acúmulo de lixos e entulhos nas ruas que reforçam o descaso com a conservação do centro. 

Vale salientar que esses problemas não são pontuais, pois quase todas as ruas do centro onde a 

feira funcionava continuam sem ter seus espaços revitalizados. 

Desta forma, a conservação dos espaços do centro da cidade de SCC, depende de 

ações conjuntas dos administradores da cidade, juntamente com os comerciantes, ao invés de 

continuar a ser fruto de ações pontuais ou isoladas, como vem ocorrendo desde a data da 

retirada da feira das ruas transferida para o novo equipamento instalado na periferia da cidade. 

E, esta necessidade de conservação está diretamente ligada ao processo de 

revalorização deste centro, pois muitas vezes estes espaços por estarem mal conservados são 

considerados um impedimento para novos investidores interessados em instalar negócios no 
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centro tradicional, dificultando ainda mais o processo de retomada de vitalidade e de 

expansão do espaço central da cidade de SCC. 

 

4.2.2 A metamorfose: funções e uso do solo urbano em SCC  
 

Como já foi dito anteriormente, a cidade de SCC passou por diversos processos de 

transformação urbana desde a década de 1940, a partir da expansão do comércio na cidade e 

do fortalecimento de sua principal atividade econômica a confecção de roupas da Sulanca. E o 

centro da cidade foi o palco principal destas transformações. Assim, neste item não serão 

feitas generalizações da estrutura urbana da cidade de SCC como um todo. As observações e 

os resultados aqui registrados e discutidos serão especificamente para tratar dos impactos 

ocorridos no uso e ocupação do solo neste espaço central da cidade onde funcionava a feira. 

Uma atividade comercial é o principal fator de animação e um forte elemento de 

estrutura para a formação de um centro urbano, tanto no que tange a sua vitalidade comercial, 

quanto no que se refere à disposição das estruturas físicas construídas para dar suporte a estas 

atividades. 

Em qualquer área urbana o padrão de utilização do solo não é reflexo exato das 

exigências espaciais imediatas e correntes, sendo, antes, um conjunto de necessidades que vão 

surgindo ao longo de um determinado período de tempo como consequência das diferentes 

demandas planejadas para os diversos aproveitamentos respectivos das vantagens derivadas 

da acessibilidade e da complementaridade das localizações. 

O padrão de utilização do solo em um dado momento, portanto, compreende as 

edificações e outras estruturas existentes, consideradas em longo prazo, e as atividades 

concretas que estão atualmente utilizando-as. O princípio de especialização é aplicável tanto à 

distribuição das edificações no sítio como às suas respectivas atividades (GOODALL, 1977). 

Daí a importância da análise dos processos de transformação que causaram impactos 

no uso e ocupação do solo urbano do centro tradicional de SCC, a partir do exame detalhado 

das edificações localizadas nas ruas onde funcionava a feira. 

Esta pesquisa produziu resultados significativos, alguns, dos quais com resultados 

ainda não totalmente definidos, por ter decorrido pouco tempo das mudanças sofridas pela 

urbe, pois, em se tratando de centro urbano de uma cidade considerada de porte médio e que 

vem passando por acelerado processo de crescimento econômico, muitas transformações 

ainda estão em processo e tendem a se estabilizar com o passar do tempo. 
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No que se refere à ocupação das edificações localizadas no centro, a pesquisa 

demonstrou que a maioria dos imóveis analisados está ocupada com o desenvolvimento de 

alguma atividade (Tabela 11), embora tenham sido também observados alguns padrões de 

subutilização, que serão discutidos mais detalhadamente, a posteriori, neste item. 

 

 

Tabela 11 - Situação de ocupação dos imóveis no centro tradicional de SCC 

  Nº de imóveis  % 
Ocupado  720  57 
Vago  120  10 
Indefinido  420  33 
Total  1260  100 

Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro de 2010. 

  

  

A Tabela 11 mostra o índice de ocupação dessas edificações. Pode-se observar que 

mais de 57% dos imóveis estavam ocupados com alguma atividade, o que corresponde a mais 

da metade deste estoque edificado. Observa-se também que 10% dos imóveis estavam 

desocupados no momento, referindo-se a unidade imobiliária sem uso no térreo e nos demais 

andares. Este dado é um tanto quanto alarmante para o centro urbano de uma cidade como 

SCC e mostra certo grau de subutilização.  

Uma terceira parte dos imóveis pesquisados registrou ocupação indefinida, pois, no 

momento da pesquisa, se encontravam fechados, com nenhuma evidência de tipo de 

ocupação, pela ausência de placas com propaganda, e sem uma definição residencial clara, 

podendo ser utilizados como garagens ou depósitos. Esta situação de indefinição de uso, 

também conota uma evidência de subutilização das edificações, fator esse que vem 

dificultando o processo de requalificação espacial do centro de SCC. 

 Ainda tratando de situação de ocupação dos imóveis do centro tradicional, outro dado 

encontrado na pesquisa de campo pode evidenciar a subutilização das edificações. Trata-se 

das unidades construídas com mais de um andar. Muitos destes edifícios têm um uso parcial, 

com o térreo ocupado e os outros andares subutilizados ou totalmente vagos, como foi o caso 

observado em edifício de 4 andares com térreo ocupado por loja, primeiro andar para 

escritório e depósito e os demais andares eram usados para estocar objetos velhos.  A Figura 

32, a seguir, ilustra a situação de ocupação destes edifícios. 
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Figura 32 - Situação de ocupação dos edifícios com mais de um andar  
Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro/2009. 
  

 

Ao observar os dados da Figura 32, pode-se dizer que o estoque imobiliário do centro 

tradicional possui um alto grau de subutilização. Esta subutilização é traduzida na relação 

entre espaço construído e sua utilização, haja vista que existem em torno de 27% das 

edificações não térreas que possuem seus andares superiores completamente desocupados.  

A Figura 32 mostra, ainda, que 14% dos edifícios que possuem 2 ou mais andares 

estão também em situação de subutilização, pois a sua ocupação não é padronizada, isto é, os 

usuários informam que existem andares superiores que estão vagos: em um edifício de quatro 

andares, o térreo é ocupado por comércio, no 1º andar fica um depósito da loja e nos demais 

andares superiores (3º e 4º) nenhum tipo de ocupação, por exemplo. Isso conota claramente 

um problema de readaptação de uso dessas edificações. 

A feira saiu da rua e os edifícios tornaram-se ociosos por conta da migração dos 

comércios para o MCSC. Estes edifícios fechados passaram a ser alugados a preços abaixo do 

mercado para atividades que utilizam apenas parcialmente esse espaço, sendo ocupados 

geralmente na unidade térrea. O valor destes imóveis é estabelecido com base na localização, 

nas avenidas de maior circulação da cidade (Rua João Francisco Aragão, Rua Cabo Otávio 
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Aragão, Av. Raimundo Francelino Aragão), ficando as edificações com mesmas 

características, mas com localização mais distante do eixo formado por essas ruas, muito 

menos aproveitadas. É o que se pode concluir acerca da subutilização do patrimônio edificado 

do centro tradicional de SCC. 

A distribuição espacial das atividades no centro tradicional da cidade de SCC possui 

características importantes, que devem ser observadas e consideradas em quaisquer ações de 

planejamento futuro. O bairro apresenta uma diversidade de tipos de edificações, e uma 

sobreposição de atividades distintas. 

Christaller (1933) explicou que o crescimento urbano da cidade varia de acordo com a 

sua especialização em uma grande variedade de serviços urbanos, conferindo ao centro 

urbano o papel de lugar central que tem como função basilar a organização dos fluxos de 

demanda e de oferta, na própria cidade.  

Berry (1975) afirmou, com relação à estrutura espacial e usos do solo urbano, que as 

“cidades são mantidas por atividades básicas”, cuja localização é determinada por vantagens 

comparativas dentro do sistema econômico. “Essas atividades básicas incluem, 

universalmente um distrito comercial central” (BERRY, 1975, p. 386), que podem também 

influenciar uma região, como é o caso de SCC onde a indústria e o comércio de confecções 

são um forte atrativo para a cidade, que está inserida no contexto regional de desenvolvimento 

do agreste pernambucano.  

Além das atividades básicas encontradas em SCC, que são forte atributo para a 

centralidade da cidade, outras atividades que envolvem serviços administrativos e financeiros, 

residências e um forte comércio por atacado e varejo são encontradas ainda no centro. Berry 

(1975), afirma que não pode haver homogeneidade com relação aos tipos de funções 

atribuídas aos centros urbanos.  

 Desta forma, distinguiram-se cinco tipos de usos preponderantes do solo urbano no 

centro tradicional da cidade de SCC: comercial, residencial, industrial, serviços e 

institucional.  

 O espaço analisado compreendeu 7,3% do tecido urbano total da cidade, em torno de 

47 ha. A pesquisa, portanto, foi efetuada em 20 ruas, em que funcionava a feira e que 

compreendem o maior número de imóveis localizados no centro. As ruas selecionadas estão 

listadas no Quadro 6, a seguir. 
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Quadro 6 – Relação das ruas do centro tradicional de SCC incluídas no estudo de uso de solo e o 
número de imóveis analisados  
 

Nome da Rua  Quantidade de Imóveis 
Rua João Francisco Aragão  146 
Av. 29 de Dezembro  49 
Av. Cezário Aragão  76 
Av. José Moraes da Silva  75 
Rua Dr. Silvio Monteiro  72 
Rua Bom Jesus  61 
Rua Cabo Otávio Aragão  83 
Rua José Pereira  48 
Rua Manoel Bernardino  73 
Rua São Miguel  60 
Av. Raimundo Francelino Aragão  106 
Rua Boaventura Galdino  68 
Rua Graciliano Arruda  16 
Rua José Francelino Aragão  59 
Rua Manoel Balbino  27 
Rua Padre Estima   79 
Rua Rosemiro Alves da Rocha  53 
Rua Siqueira Campos  82 
Travessa Cabo Otávio Aragão  6 
Travessa Neci de Melo  21 
Total: 20 ruas  1260 
Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro de 2010, produzido pela autora. 

 

 

O estudo das funções atuais obteve por resultado uma maior distribuição espacial da 

atividade de comércio no centro tradicional de SCC, atacado ou varejo, sendo a maioria 

relacionado à cadeia de confecção. O Gráfico 3 representa os usos do solo urbano no térreo 

das edificações ocupadas. 

As atividades da cadeia de confecção são aquelas que, de alguma maneira, dão 

subsídios à produção e comercialização da confecção da Sulanca. Dentre elas pode-se elencar: 

venda de tecidos, aviamentos, lojas especializadas em vendas de rendas, botões, zíperes, 

pedrarias, apliques, bordados, silkscreen além de também o maquinário para a indústria de 

confecção. No Apêndice G deste trabalho, segue o fluxograma da cadeia de confecção, 

conforme Xavier (2006).    
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Gráfico 3 - Funções atuais praticadas no térreo dos imóveis ocupados no centro tradicional de SCC 
Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro/2010. 
 

  

Os imóveis com gabaritos de mais de um andar representam um percentual 

significativo de ocupação na área analisada, correspondendo a 44 % do estoque construído. 

Desta forma, foi analisado o uso dos andares superiores das edificações com o térreo utilizado 

para fins comerciais e verificou-se o seguinte resultado (Tabela 12). 

 

 

Tabela 12 - Tipo de ocupação dos andares superiores em edifícios de 1º andar e de 2 ou mais 
andares em unidades de imóvel com o térreo ocupado por comércio. 

Função andar superior Gabarito 1 andar Gabarito 2 ou mais andares 
%  % 

Residencial 40  53 
Comercial 9  14 
Industrial 7  9 
Serviços 8  12 
Depósito 34  27 
Outras 2  2 
Total  100  * 
* Somatório maior do que 100% pois compreende as funções acumuladas em andares diferenciados 
Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro/2010. 
 

A partir de agora será feito um exame detalhado de cada uma destas funções 

destacadas no Gráfico 3 mostrado acima, com ênfase na atividade de principal destaque para a 

economia da cidade: o comércio.  

 

7%

79%

1%
12%

2%

Funções dos imóveis ocupados

residencial

comercial

industrial

serviço

institucional



 

 

141 
 

4.2.2.1 Um exame do uso comercial   

 

As atividades comerciais correspondem a 79% das edificações ocupadas no centro 

tradicional. De todas as ruas analisadas pode-se observar maior concentração das atividades 

relacionadas à cadeia de confecção, mas, também, novos tipos de comércio se destacaram. 

Atualmente, uma grande quantidade de novos comércios está sendo implantado no centro. 

Quando a feira ainda era na rua, os mesmos não tinham espaço para se estabelecerem em 

razão do alto custo de instalação devido à supervalorização dos imóveis. Estas atividades 

comerciais e seus respectivos percentuais estão descritas na Tabela 13 que segue.  

 

Tabela 13 - Descrição das atividades de comércio atuais no centro tradicional de SCC 

Atividade comercial  % 
Cadeia de confecção  46 
Lojas confecção*/boutiques  19 
Calçados  1,5 
Acessórios/bijuterias/beleza  3 
Ótica  1 
Casa/construção/móveis/eletro  6,5 
Informática e papelaria  1,5 
Bar/lanchonete/restaurante  8 
Padaria/supermercado  2,5 
Farmácia  3 
Outros  8 
Total  100 

*loja de confecção especializada (bebês, cama, mesa, banho, confecções não produzidas na cidade etc.) 
 Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro/2010. 

 

 

 O que se observa nas atuais atividades comerciais praticadas no centro é que mais de 

60% delas está relacionada à confecção, compreendendo os materiais para a produção da 

confecção, como também as lojas para comercialização como as boutiques. Vale salientar o 

caso das lojas de confecção e boutiques que, atualmente, buscam comercializar materiais de 

confecções diferenciados, geralmente trazidos de outros Estados do Brasil, como São Paulo e 

Rio de Janeiro, além de também representarem grifes famosas.  

Esta atividade que, segundo os empresários, pode ser considerada nova, foi uma saída 

para trazer vitalidade comercial ao centro tradicional da cidade. Geralmente, a elitização 

proposta com produtos diferenciados é para abastecer o comércio local e visa atender uma 

camada mais exigente e com maior poder de compra da própria população da cidade, que para 
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se destacarem socialmente buscam consumir artigos diversos daqueles que eles mesmos 

produzem, pois a Sulanca ainda é sinônimo de roupa barata e de baixa qualidade. 

 As outras atividades comerciais listadas são bem diversificadas e com percentuais de 

usos que variam de 1% a 8%. Isso sugere uma busca por variação de usos, uma tentativa de 

melhorar a oferta de comércios, neste caso, voltados também para a sustentação local como os 

restaurantes, lanchonetes, padarias e supermercados, e outras atividades recentes como as 

lojas de objetos domésticos, materiais de construção, móveis e eletro.  

 Há, por parte dos empreendedores locais, uma preocupação de readaptação do 

comércio local, não apenas para a confecção, como foi historicamente, mas uma preocupação 

em oferecer uma maior variedade de produtos para atender a própria população da cidade, 

haja vista o grande potencial de demanda dessa massa populacional que cresce 

aceleradamente (IBGE, 2009). 

  Vale salientar também que a maior parte das atividades comerciais são recentes, com 

tempos de instalação que variam de menos de 1 ano até 3 anos (Tabela 14), período no qual a 

feira já não estava mais sendo realizada no centro tradicional. Este fato é importante para 

mostrar o comportamento instável das atividades de comércio e capaz de mostrar como o este 

vem se modificando. É como disse um empresário em uma conversa informal: “agora a gente 

abre um comércio aqui no centro e não sabe se vai dar certo, se não der, a gente fecha e abre 

outro, em outra atividade comercial, o que não se pode é ficar sem comercializar”. 

 

Tabela 14 - Tempo de ocupação atual dos imóveis ocupados com função Comercial no centro 
tradicional de SCC 

Tempo de ocupação nos imóveis  % 
Menos de 1 ano  33 
De 1 a 2 anos  20 
De 2 a 3 anos  12 
Mais de 4 anos  35 
Total  100 

Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro de 2010. 
  

O exame da tabela acima mostra que mais de 65% dos comércios instalados no centro 

tradicional de SCC são de ocupação recente, isto é depois da saída da feira. Os percentuais 

correspondentes aos tempos de ocupação menos de 1 ano, de 1 a 2 anos e de 2 a 3 anos 

corroboram que ainda existe muita instabilidade nas atividades comerciais praticadas 

atualmente, o que mostra que grande parte do comércio do centro da cidade pode ser 

considerado como incerto. Em destaque, observa-se que apenas 35% das atividades 
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comerciais são de ocupação antiga, dentre elas 14% exercendo a mesma função, isto é, 

conseguiram permanecer no mesmo local após a saída da feira. 

A observação deste dado da pesquisa é importante para se ter ideia do quão impactante 

para o comércio do centro tradicional foi a retirada da feira das ruas e a sua transferência para 

o MCSC. Toda a infraestrutura prometida pelo empreendimento foi capaz de reter o fluxo de 

pessoas que visitam a cidade semanalmente, deixando claro o caráter local que deve ser 

atribuído atualmente para o centro tradicional, o que não significa o uso por completo de sua 

estrutura atual. 

Continuando a analisar o comportamento da atividade comercial da cidade, este estudo 

também contemplou um levantamento dos usos dos imóveis antes da feira ter saído das ruas. 

Isto possibilita um estudo comparativo e uma análise do comportamento das atividades 

comerciais neste espaço, a capacidade de permanência das funções antigas, oferecendo ainda 

subsídios que reforçam o caráter instável das funções comerciais deste centro.  

 A Tabela 15 refere-se às funções anteriores exercidas nos imóveis ocupados 

atualmente com função comercial. Este é um dado importante, pois oferece a possibilidade de 

realçar os seguimentos que mais sofreram impactos com a retirada da feira do centro da 

cidade, comprovando as profundas mudanças ocorridas nas funções dos imóveis do centro 

tradicional de SCC, o que não significa que não vai haver continuidade nas modificações. 

 

Tabela 15 - Funções anteriores exercidas nos imóveis do centro tradicional de SCC com função 
Comercial atual. 

Função  % 
Residencial  16 
Comercial  71 
Industrial  2 
Serviços  5 
Depósito  6 
Total  100 

Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro de 2010. 

 

 Sem dúvida, a atividade de comércio foi a que mais sofreu impacto com a retirada da 

feira das ruas, apesar disso, os usos comerciais dos imóveis foram os que menos sofreram 

impactos com a mudança da feira. Em destaque acima, lê-se que 71% dos imóveis que 

possuem função comercial atual, antes também eram ocupados pela mesma função comercial. 

O estudo contemplou a análise dos tipos de funções relacionadas à cadeia de confecção, 

exatamente para estes imóveis comerciais, que apresentaram o seguinte comportamento: 55% 
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eram ocupados com funções relacionadas à cadeia de confecção, deste total 47% eram lojas 

de vendas de confecções, 49% ocupadas com comércios de matéria-prima para a mesma e, 

4% com outras atividades não relacionadas à confecção. 

Estes dados são da pesquisa de campo. Referem-se ainda às funções anteriores 

exercidas nos imóveis com atual ocupação comercial. Primeiramente questionou-se se Função 

anterior era relacionada com a cadeia de confecção e obteve-se como resposta: Sim = 55% e 

Não= 45% e no caso das respostas sim, quais seriam as atividades? O resultado que se obteve 

foi loja de vendas de confecção= 47% e lojas de venda de matéria-prima para confecção=49% 

e outras= 4%. Maiores detalhes no Apêndice E deste trabalho. 

 O comportamento das funções anteriores mostra que os impactos sofridos foram 

contundentes na função comercial do espaço e não livraram nem a principal atividade 

comercial da economia da cidade, a indústria e comércio de confecções, ressaltando o caráter 

de mudanças, para a economia do centro tradicional, da inserção do novo equipamento 

comercial com características de uma nova centralidade na periferia da cidade. 

 Fato este amplamente discutido por Vargas (1992, p. 351), quando tratou da inserção 

de novos equipamentos na estrutura urbana das cidades, referindo-se aos shoppings center, 

que “atuam como os centros comerciais tradicionais da cidade, alterando ou substituindo 

alguns elementos da antiga hierarquia existente, onde o centro principal se destacava para 

aquisição de bens e serviços mais especializados e diversificados”. 

 Foi o caso ocorrido com o centro tradicional de SCC, a alteração da hierarquia 

comercial do centro tradicional, especificamente, foi um tanto prejudicial para sua economia, 

pois, atualmente, o uso do solo urbano especificamente na função comercial, ainda se 

comporta de maneira instável, embora haja um esforço permanente dos empreendedores da 

cidade em trazer nova vitalidade para este centro ainda que em tentativas experimentais.  

 Espera-se, com o passar do tempo, que essa estabilidade seja alcançada e um conjunto 

de novas funções, mais diferenciadas, possam ser praticadas nestes espaços, principalmente 

naqueles que se encontram ociosos ou subutilizados. 

  

4.2.2.2 Um exame do uso serviços 

 

A atividade de serviços também é representativa no centro tradicional de SCC: 

equivale a 12% do uso do solo no gabarito térreo, e a 20% de ocupação nos andares 

superiores, nos edifícios de um, dois ou mais andares. Desta forma pode-se dizer que o 
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comportamento dos serviços não difere do comportamento da função comercial nas ruas do 

centro tradicional, pois, da mesma forma, vem passando por movimentos de mudanças desde 

a retirada da feira das ruas. 

 Na realidade, na maioria dos centros urbanos das cidades, as atividades de serviços 

geralmente são aquelas que vão dar suporte às demais atividades praticadas no âmbito da 

cidade como um todo (RICHARDSON, 1981).  Estes serviços servem de apoio às demais 

atividades comerciais, industriais, residenciais e institucionais, conforme entendem diversos 

estudiosos de centros urbanos (RICHARDSON, 1981; CASTELLS, 1983; VARGAS, 1992; 

VILLAÇA, 2001) 

No centro tradicional de SCC há uma grande diversidade de serviços como escritórios 

de contabilidade, advocacia, serviços de manutenção de equipamentos eletrônicos (celular, 

computador, sistemas de informação), despachantes, auto-escolas, bancos, corretoras de 

imóveis, seguradoras, empresas de prestação de serviço em turismo, sapateiros, bancos, 

bancas de apostas de jogos de azar, pequenas financeiras de empréstimos, serviços de saúde e 

muitas outras atividades.  

Este conjunto de atividades e ofertas de serviços praticadas no centro mostra que este 

segue como um bairro de importância e como local de grandes decisões econômicas para a 

cidade. O correspondente a 28% das empresas de serviços localizadas no bairro são de 

instalação antiga configurando uma permanência média também nesse setor. 

Dessa forma, observou-se que a maioria das atividades de serviços são de ocupação 

atual, com tempos de instalação que variam de menos de 1 ano até 3 anos, (Tabela 16), 

período no qual a feira já estava em funcionamento no MCSC, espaço que, além do forte 

comércio, dispõe de uma grande quantidade de serviços. Esse dado mostra que o centro 

tradicional é um espaço ofertante de serviços para a cidade, reforçando o seu caráter central. 

 

 
 Tabela 16 - Tempo de ocupação atual dos imóveis ocupados com função Serviço no centro 
tradicional de SCC 

Tempo de ocupação nos imóveis  % 
Menos de 1 ano  35 
De 1 a 2 anos  24 
De 2 a 3 anos  10 
Mais de 4 anos  31 
Total  100 

Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro /2010. 
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 O tempo de instalação com menos de 1 ano corresponde a 35% das empresas de 

serviços, o que mostra que o centro está atraindo atividades de apoio que antes não existiam e 

que são importantes para a economia e a população da cidade, como é o caso das prestadoras 

de serviço de turismo, seguradoras e saúde bucal, e que as pessoas teriam que buscar em 

outros centros regionais, como Caruaru. Isto sugere um aumento na renda dos residentes, que 

constituem uma demanda solvável para serviços mais caros. 

 As atividades de serviços que variam de 1 a 3 anos são capazes de mostrar um 

equilíbrio neste setor, pois somam 34%, e confirmam uma ocupação recente, mas com um 

caráter mais estável. As prestadoras de serviços com mais de 4 anos (31%) são mais antigas, 

ligadas ao fornecimento de serviços de apoio à atividade de confecção. 

 O que se compreende desta variação bem dividida nos tempos de instalação das 

empresas de serviços no centro tradicional de SCC é que, mesmo com a evasão de muitas 

atividades para o MCSC, ele ainda possui um grande poder de atração para este setor, dado o 

interesse dos empresários em abrirem novos negócios, como evidenciam os 35% que são de 

atividades mais novas e diferenciadas das oferecidas anteriormente. 

 A pesquisa ainda mostrou que este comportamento do mercado, de oferecer maior 

oferta de serviços, tem ocorrido em razão do aumento da renda familiar da população da 

cidade e da existência de espaços centrais vagos e mais baratos. A evasão de muitos 

comércios, antes instalados no centro tradicional, para o MCSC possibilitou a outros 

empresários o acesso a esses prédios, tanto do ponto de vista da localização, quanto do ponto 

de vista da diminuição dos custos dos imóveis localizados no espaço central da cidade. 

 A Tabela 17 fundamenta esta afirmação, pois 52% das empresas de serviços existentes 

hoje no centro tradicional estão instaladas em espaços que antes eram ocupados por empresas 

de comércio. Desses comércios, 45% eram relacionados à cadeia de confecção e lojas de 

vendas de roupas. 

Referem-se ainda às funções anteriores exercidas nos imóveis com atual ocupação 

comercial. Primeiramente questionou-se se Função anterior era relacionada com a cadeia de 

confecção e obteve-se como resposta: Sim = 45%%, Não= 48% e indefinidos 7%%, e no caso 

das respostas sim, quais seriam as atividades? O resultado que se obteve foi: loja de vendas de 

confecção= 54% e lojas de venda de matéria-prima para confecção=46%. Maiores detalhes no 

Apêndice E deste trabalho. 
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Tabela 17 - Funções anteriores exercidas nos imóveis do centro tradicional de SCC com função 
Serviços atual. 

Função  % 
Residencial  0 
Comercial  52 
Industrial  0 
Serviços  34 
Depósito  7 
Indefinido  7 
Total  100 

Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro de 2010. 

 

 

 Com relação aos dados da Tabela 17, ainda, vale salientar outro número importante: o 

percentual de 34% para as empresas de serviços, existentes hoje no centro, que estão 

localizadas em imóveis que antes também eram prestadoras de serviços. Esse dado é curioso e 

será mais amplamente debatido.  

Nas conversas com os empresários, constatou-se que neste percentual está incluída 

uma parcela das empresas de serviços que se evadiram do centro tradicional e foram se 

localizar no MCSC, em busca da localização de melhor movimento da cidade. Com o passar 

do tempo, essas empresas retornaram ao centro tradicional, reabrindo seus negócios e até 

ocupando novos espaços, mais bem localizados, nas principais ruas da cidade. 

Desta forma, a pesquisa mostrou que igual ao caso do comércio, as atividades de 

prestação de serviço do centro também sofreram impactos quase que na mesma escala, mas 

apresentando algumas particularidades. Apesar disso, pode-se afirmar que o comportamento 

deste setor ainda está em processo de transformação. 

Vale salientar a importância das atividades de serviços como complementares para a 

vitalidade do centro urbano de uma cidade. Quanto maior a oferta de serviços oferecidas em 

um mesmo espaço maior será seu caráter central e sua importância no espaço intraurbano da 

cidade, conforme visto no estudo de Villaça (2001). 

Em SCC, o que está fazendo a diferença é o grande envolvimento do empresário 

empreendedor da cidade, que vive em constante busca por inovação e oportunidades, como 

pode ser observado na análise das atividades de prestação de serviços. 
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4.2.2.3 Um exame do uso residencial 

 

As teorias relacionadas à estrutura urbana têm uma grande preocupação em examinar 

o comportamento do padrão residencial do uso do solo de acordo com a sua localização em 

relação ao centro da cidade, haja vista que há uma “tendência sensível para o declínio das 

densidades residenciais com o aumento da distância a partir do centro da cidade” 

(RICHARDSON (1981, p. 151). 

 Em SCC não é diferente, pois, apesar do centro tradicional da cidade, no decorrer dos 

anos, ter sido palco de um acelerado processo de crescimento urbano, atrelado ao 

desenvolvimento da atividade de indústria e comércio de confecções, o comportamento da 

população da cidade foi o mesmo dos grandes centros urbanos brasileiros, onde ocorreu 

também uma evasão dos moradores do centro para outras áreas localizadas na periferia. 

 A pesquisa do uso e ocupação do solo urbano demonstrou que o padrão de uso 

residencial não é tão significativo naquele espaço: de todas as unidades de imóveis analisadas 

no centro nas vinte ruas selecionadas, foi encontrada uma taxa de ocupação residencial de 7%, 

que demonstra um comportamento normal a um centro urbano. 

 Em estudos de estrutura urbana, o padrão residencial de ocupação geralmente incide 

nas zonas mais próximas aos centros urbanos, seja na hipótese dos setores radiais de Hoyt 

(1939), conforme visto no item 2.2, onde as classes de grupos de rendas diferentes da cidade e 

que podem ser descritas em termos de setores circulares em torno do centro da cidade.  

Conforme salientou Ferrari (1984, p. 354) há em uma cidade diferentes tipos de zonas 

residenciais, algumas de baixa densidade residencial, outras de média ou alta densidade, 

algumas de residências de alto padrão de construção e acabamento, outras de construção 

popular e assim por diante. Diante dessa variedade de tipos residenciais são muitas as 

classificações adotadas para os usos residenciais do solo urbano. 

        O centro da cidade é, em princípio, o local desejável para a instalação de comércios e 

serviços em função da sua acessibilidade e, assim, as pessoas e os estabelecimentos novos 

procuram locações tão centrais quanto possível. Como nem todos podem ali se localizar, com 

o tempo se inicia um processo de segregação e pressões centrífugas, cada zona pressionando a 

sua envolvente seguinte. 

 Este debate não trata de um exame aprofundado da estrutura urbana da cidade de SCC 

como um todo, mas é o bastante para explicar o comportamento de ocupação das áreas 

vizinhas ao núcleo urbano central da cidade, como se vê no Mapa 5, que são bairros 
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Mapa 5 - Centro de SCC, com destaque para as áreas residenciais de seu entorno  
Fonte: produzido pela autora a partir de um mapa geral da cidade disponibilizado pela Prefeitura da Cidade. 
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residenciais e também o resultado encontrado na pesquisa com relação ao uso residencial para 

este centro tradicional. 

A pesquisa de campo mostrou que o tipo de ocupação residencial não é comum no 

centro tradicional de SCC, mas é persistente. De toda a área analisada, pôde-se observar uma 

permanência do uso residencial no centro tradicional com mais de 87% dos moradores 

vivendo lá a mais de 4 anos, conforme mostra a Tabela 18, seguinte. Isto demonstra que os 

mesmos não se deslocaram, no decorrer dos anos para os outros locais da cidade, podendo-se 

dizer que se trata de uma população que valoriza os caracteres simbólicos do lugar. 

 
Tabela 18 - Tempo de ocupação atual dos imóveis ocupados com função Residência no centro 
tradicional de SCC 

Tempo de ocupação nos imóveis  % 
Menos de 1 ano  0 
De 1 a 2 anos  0 
De 2 a 3 anos  13 
Mais de 4 anos  87 
Total  100 

Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro de 2010. 

 

 Vale salientar ainda que esta ocupação residencial manteve-se praticamente intacta em 

relação ao uso anterior do imóvel, conforme comprova o item “mais de 4 anos” (Tabela 18). 

O que significa dizer que os moradores permaneceram no centro tradicional mesmo com o 

deslocamento da feira da Sulanca para o MCSC. Então, a análise da função anterior (Tabela 

19) empata com a função atual em 93% dos imóveis, apenas em 7% dos imóveis verificou-se 

o uso industrial no passado, o que reflete o processo de migração da indústria para áreas mais 

afastadas do núcleo central principal da cidade, permanecendo apenas a moradia. 

 
Tabela 19 - Funções anteriores exercidas nos imóveis do centro tradicional de SCC com função 
Residencial atual. 

Função  % 
Residencial  93 
Comercial  0 
Industrial  7 
Serviços  0 
Depósito  0 
Total  100 

Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro de 2010. 
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Toda essa discussão, feita até agora acerca da função residencial do centro tradicional 

de SCC, refere-se à ocupação do pavimento térreo das edificações, embora o uso residencial 

tenha sido também verificado nos andares superiores dos edifícios de dois pavimentos. Existe 

uma destinação residencial importante dos primeiros andares, correspondente a 40%, 

ocupados, geralmente, por comerciantes que possuem sua loja no térreo e residem no andar de 

cima, em edificações do tipo sobrado. 

 Nos edifícios com 2 ou mais pavimentos ,o uso residencial sobe para 53% nos demais 

andares repetindo o uso térreo como comercial, mas com uma ocupação residencial 

diferenciada: o edifício com mais de 2 pavimentos geralmente possui acesso independente, o 

que facilita a sublocação dos andares superiores, podendo assim ocorrer caso de uso misto de 

moradia e fabrico (pequena facção da indústria de confecção), sendo dividida a atividade de 

indústria de confecção em um andar e a moradia em outro.  

Outro padrão de uso residencial encontrado, corresponde a 13% dos que residem no 

centro tradicional a 2 ou 3 anos. Trata-se de pequenas pensões ou flats, destinados á 1ª 

residência de pessoas solteiras ou casais sem filhos que migram para SCC atraídos por 

oportunidades de negócios e de empregos.    

 Observou-se no exame do padrão residencial do centro tradicional de SCC que este 

tipo de uso tem comportamento mais regular que os demais. Os moradores antigos do centro 

não sofreram maiores impactos negativos com a retirada da feira das ruas, mas sim usufruíram 

dos benefícios desta ação, ou seja, de um local mais limpo e menos congestionado, embora os 

espaços públicos continuem ainda mal conservados. 

 Na realidade, o centro tradicional tornou-se um espaço de atração, uma opção para 

novos moradores da cidade que estão sendo atraídos pelo baixo custo da moradia oferecida, a 

partir do reaproveitamento das edificações de 2 ou mais andares lá localizadas e  que, nesse 

momento, passam por processos de readaptação de usos para não se tornarem obsoletas e 

completamente degradadas. 

 

4.2.2.4 Um exame do uso industrial  

 

Os estudos clássicos da teoria da estrutura urbana mostram que geralmente o padrão 

da localização industrial no solo urbano das cidades não é no principal centro de negócios. A 

hipótese das zonas concêntricas de Burguess (1925), item 2.2, localiza a indústria no anel 

intermediário entre o centro comercial e a zona residencial. Hoyt (1939) propõe que a 
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indústria vai se localizar também no setor imediatamente após o centro em formato de um 

faixa que vai estender até o extremo norte e sul da cidade.   

 Apesar dos problemas destas teorias, que foram amplamente debatidas e criticadas, 

diversos estudos nos Estados Unidos da América demonstram que, na maioria das cidades 

americanas analisadas, os modelos não se enquadravam geometricamente conforme o 

proposto acima: o comportamento das funções no uso do solo se encaixava com algumas 

deformações, mas sempre na ordem proposta, e essas diferenciações eram explicadas pelas 

irregularidades dos sítios na qual estavam localizadas (MAYER, 1975).  

   Vale salientar que a localização de uma indústria ou conjunto de indústrias será tanto 

mais vantajosa, quanto mais recursos complementares, mão-de-obra, serviços públicos e de 

utilidade pública, existirem em suas proximidades. Assim, uma zona industrial deve contar 

em seu entorno com outras indústrias que lhes sejam complementares ou de prestação de 

serviços, áreas residenciais, ruas ou estradas de rodagem, ferrovias, telefone, rede de água e 

esgoto, serviço de correio etc. (FERRARI, 1984, p. 393). 

Em SCC, a localização industrial se encaixa nos modelos de Burgues e Hoyt, mas 

apenas no aspecto de não se localizarem no centro tradicional. Existem peculiaridades sobre a 

atividade industrial da confecção exercida no espaço urbano da cidade de SCC. 

Na década de 1980, existiam em SCC diferenciações com relação aos tipos de 

unidades produtivas de confecção (LIRA, 2009): o que se denomina como fábricas, 

representadas por empresas maiores e com estrutura de maquinários mais modernos e em 

maior número, as microempresas, geralmente formadas por empresas familiares e os 

pequenos fabricos13 residenciais. 

 A maior parte dos produtos populares da Sulanca é fabricada pelas unidades menores, 

como as microempresas e fabricos, que funcionam nas unidades residenciais e estão 

espalhadas por todos os lugares da cidade, incluindo as áreas urbanas e rurais do município 

(CAMPELO, 1983; XAVIER, 2006 e LIRA, 2009). O Mapa 6 representa a distribuição das 

áreas de produção de confecção no município se SCC. 

Desta forma, explica-se a baixa ocupação do solo do centro da cidade com a atividade 

industrial.  A pesquisa demonstrou que este uso não é significativo no centro tradicional. De 

todas as unidades de imóveis analisadas no centro, localizadas nas vinte ruas selecionadas, foi 

registrada uma taxa de ocupação industrial de apenas 1%, correspondente ao uso em imóveis 

térreos. Na análise dos edifícios com dois andares ficou constatado que 7% deles possuem um  

                                                            
13 Fabrico: ato ou efeito de fabricar qualquer produto; fabricação, feitura. (Fonte: dicionário HOUAISS) 
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Mapa 6 - Mapa da localização das áreas de produção da confecção no município de SCC  
Fonte: Lira, 2009.



 

 

154 
 

uso industrial no seu primeiro andar. Já nas edificações com 2 ou mais andares, o uso 

industrial nos andares superiores corresponde a 8%. 

O que se observa é que a atividade industrial da cidade de SCC, não é intensa no 

centro tradicional. O uso industrial nos 1º s andares dos comércios mostra a existência de 

“lojas de fábrica” localizadas neste espaço, isto é a loja do térreo comercializa a confecção 

imediatamente produzida no andar superior.  Mas o caso das indústrias localizadas nos 

andares superiores dos edifícios de 2 ou mais andares já mostra um comportamento 

diferenciado, pois, por necessitar de um espaço maior para funcionar, a indústria já é 

considerada de maior porte e sendo assim é também fornecedora de produto final da 

confecção para outras partes da cidade, como o MCSC. 

Diante desses aspectos, pode-se concluir que, mesmo com um forte caráter industrial 

concernente à confecção na cidade de SCC, o centro tradicional não foi no passado e nem é 

atualmente o espaço utilizado para industrialização da maior parte da mercadoria da Sulanca 

produzida pela cidade. 

 

4.2.2.5 Um exame do uso institucional 

 

O centro urbano é o ponto de partida de uma cidade, por ele a cidade se delimita 

espacialmente e se desenvolve. “O centro é o espaço que permite, além das características de 

sua ocupação, uma coordenação das atividades urbanas, uma identificação simbólica e 

ordenada destas atividades e, daí, a criação das condições necessárias à comunicação entre os 

atores.” (CASTELLS, 1983, p. 311). Nesse contexto de coordenação das atividades urbanas, 

as instituições de coordenação dos poderes da cidade estão localizadas no centro.  

Ferrari (1984, p. 417) ressalta a importância dos usos institucionais no espaço urbano 

das cidades para manutenção do caráter simbólico deste espaço. Segundo ele, a instituição 

social é o complexo de ideias, padrões de comportamento, normas de vida, relações entre 

pessoas que se destina a assegurar a unidade, a continuidade e o desenvolvimento das 

comunidades ou sociedades, depois de adquirir formas estáveis e tradicionais: a propriedade 

privada, a Igreja, a educação, o Estado, o exército, por exemplo, são listados como 

instituições sociais. 

   Este mesmo autor coloca que se distinguem na instituição social dois aspectos: o 

conjunto imaterial de ideias, padrões, normas, regras, deveres e obrigações e seu equipamento 

material que, às vezes, materializa a instituição, dá-lhe sobrevivência física. Assim a 
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instituição educação gira em torno de um equipamento material característico: escolas, 

laboratórios, bibliotecas, “campus” universitários etc. A igreja material é constituída pelos 

templos, capelas, casas paroquiais, sedes de bispados, dioceses, etc. 

No centro tradicional de SCC, a pesquisa mostrou que 2% dos espaços analisados são 

ocupados por instituições, sendo responsáveis por gerir e organizar os destinos da cidade 

como um todo. Os usos institucionais encontrados formam aqueles que são comuns a todas as 

cidades, importantes para a manutenção dos valores sociais da população, gestores da 

economia, legisladores e culturais. 

Dos principais usos institucionais encontrados podem-se destacar os que são 

considerados como importantes marcos na gestão pública, correspondendo à prefeitura, 

secretarias Municipais e a Câmara de Vereadores. Além de também outras instituições 

importantes para a organização geral da cidade como os conselhos de lojistas, instituições 

sindicais, religiosas, cartórios entre outras.   

 Deve-se salientar que a ocupação do solo por parte das instituições é antiga e única, 

não existindo postos representando estas atividades no MCSC. Embora outras instituições 

estejam instaladas na área do empreendimento, como o Corpo de Bombeiros do município 

que, no entanto, faz a cobertura de toda a cidade. 

Desta forma, o centro tradicional de SCC mantém a sua importância como marco 

simbólico para a sociedade, pois continua a abrigar o conjunto de atividades requeridas para a 

consolidação de seu caráter central, incluindo o uso institucional do solo urbano.  

 

4.2.3 Dinâmica de fluxos intraurbanos: relações de complementaridade e concorrência 
entre o centro tradicional e a nova centralidade. 
 

4.2.3.1 Da complementaridade desses centros 

 

As relações de fluxos são abordadas neste item, sejam elas de complementaridade ou 

de concorrência diretamente ligadas ao comércio, serviços, instituições, locais de moradia, 

entre o centro tradicional da SCC e a nova centralidade produzida pelo MCSC, em sua 

periferia. Para a compreensão dessas relações de fluxo, é importante ressaltar alguns aspectos 

teóricos que dizem respeito a este tipo de relações no espaço e também a realidade da 

circulação de pessoas e mercadorias existentes atualmente no espaço intraurbano de SCC. 
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Segundo Ferrari, (1984) a localização do centro de abastecimento depende muito das 

linhas de fluxo dos meios de transporte que o abastecerão. Em qualquer caso, porém, devem 

localizar-se em pontos de fácil acesso que não congestionem o trânsito atual e/ou futuro. 

Com relação á circulação de mercadorias no espaço intraurbano de SCC, vale ressaltar 

o caráter importante da produção do espaço, que é o domínio do sistema econômico na 

estrutura espacial e social da cidade, ou como definiu Castells (1983, p. 203) “o elemento da 

produção, na base da organização do espaço”. 

Este autor postula que é preciso considerar as interações entre o elemento produção e 

os outros elementos no espaço, e “é evidente que a política de localização de uma firma 

industrial capitalista será comandada por uma tendência a aumentar ao máximo as taxas de 

lucro” (CASTELLS, 1983, p.203). Então, os esforços competitivos dos administradores da 

cidade e dos comerciantes da cidade em fazer a mudança da feira do centro tradicional para o 

MCSC por si só se explicam como fator de maximização dos lucros.  

A economia da confecção necessitava de mais espaço para expandir suas atividades e a 

mudança para um novo equipamento urbano na periferia apresentou-se como uma solução 

simples e imediata: a escolha de um espaço maior, completo e com características de “central” 

provou ser mais viável, pois reproduziria a realidade anterior não causando um grande 

impacto na economia global da cidade. 

Segundo Masano (1985) existem condições econômicas básicas que direcionam as 

localizações comerciais na cidade: o volume mínimo de negócios que garanta a instalação de 

uma loja em um dado local e as distâncias que os consumidores estão dispostos a percorrer 

entre um e outro centro.  

Em SCC, atualmente, as empresas do comércio de confecção estão localizadas no 

MCSC, com o mercado voltado para os compradores externos e visitantes semanais da feira, 

enquanto no centro tradicional da cidade está mais direcionado a atender à população da 

própria cidade e mercado local. E a produção de mercadorias está localizada em diversos 

espaços da cidade e nos seus arredores, incluindo as cidades circunvizinhas que formam o 

cluster da confecção (XAVIER, 2006). 

 Seguindo esta dinâmica, a pesquisa de campo demonstrou resultados importantes 

relacionados aos fluxos comerciais entre o MCSC e o centro tradicional da cidade. De 

maneira geral observou-se uma forte relação entre comerciantes, prestadores de serviços e 

moradores do centro tradicional com o novo centro comercial localizado na periferia, que 

totaliza 49% como pode ser observado no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Representação do percentual de comerciantes, prestadores de serviços e moradores do 
centro tradicional que possuem algum tipo de relação com o MCSC.  
Fonte: Dados da pesquisa de campo setembro/2010.  

 
Esta relação precisa de avanços, pois, é como se o centro tradicional estivesse 

dividido. Os dados também mostram que mais de 51% dos usuários não possuem vínculos 

com o MCSC, o que deve ser observado como um dado alarmante. O que se vê da parte dos 

empresários do centro tradicional é uma busca pela independência e um movimento de 

revalorização que, neste caso, vem da elitização de seus produtos e serviços para ser um 

diferencial de concorrência frente à nova centralidade. 

A pesquisa mostra ainda que, dos 49% de usuários do centro tradicional que se 

relacionam de maneira dinâmica com o MCSC, destaca-se uma maioria de moradores do 

centro como possuidores de maior grau de relação comercial, seguidos de comerciantes e, em 

menor grau, dos prestadores de serviços. O Quadro 7 detalha melhor esses percentuais 

encontrados no Gráfico 4, anterior. 

 

Quadro 7 - Detalhamento da intensidade das relações comerciais existentes entre comerciantes, 
moradores e prestadores de serviços do centro tradicional com o MCSC. 

Atividade 

 
Possuem relação 
comercial (%) 

 

Intensidade 
  Nenhuma relação 

comercial (%) 
Pouca  Média  Intensa* 

Residência  67  6  20  40  33 
Comércio  54  6  13  34  46 
Serviços  14  0  7  7  86 

* Destaque para o tipo de relação intensa  
Fonte: Dados da pesquisa de campo – Setembro/2010 
 

49%51%

Relação entre o MCSC e o centro 
tradicional

Sim

Não



 

 

158 
 

 Vale destacar que os moradores e comerciantes do centro tradicional de SCC são os 

que possuem maiores tipos de relações comerciais e de fluxos com o MCSC e que estas 

relações são de maior intensidade, como se vê em destaque no Quadro 7. Isso não ocorre com 

as atividades de serviços, haja vista que 86% se inserem no componente “nenhuma relação 

comercial”, pois, como já foi explicado no item que trata das modificações do uso de solo, o 

serviço foi a atividade que se comportou de maneira diferenciada com a implantação do novo 

equipamento da periferia.  

O que significa dizer que, atualmente, este tipo de atividade possui certa 

independência e dinâmica própria de alguns serviços, pois as pessoas localizadas no centro 

tradicional não precisam se deslocar para o MCSC para encontrar certos tipos de serviços, 

mas os usuários do novo equipamento, apesar de possuírem muitos dos serviços básicos 

importantes lá localizados, necessitam ainda se deslocar para o centro tradicional da cidade. 

Ainda sobre as relações de fluxos de mercadorias e serviços existentes no espaço 

intraurbano de SCC. É importante lembrar que estão localizadas no centro tradicional e no 

MCSC as atividades do comércio de confecção da cidade, tidas como a sua principal atividade 

econômica, por isso, foram destacados na pesquisa apenas as atividades de fluxos que se 

relacionam a esta principal atividade (venda de mercadorias e matéria-prima, compra de 

mercadorias e matéria-prima, propriedade de boxe de feira ou loja em ambos os centros). 

A figura 33 mostra graficamente como se definem os tipos de relações de fluxos 

existentes entre o centro tradicional de SCC e o equipamento na periferia. 
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Figura 33 - Representação gráfica dos tipos de relações de fluxos existentes entre o centro tradicional 
de SCC e o MCSC   
Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro/2010, Elaborado pela autora. 

 

O diagrama acima demonstra a espacialização dos fluxos de mercadorias e serviços 

existentes no espaço intraurbano de SCC. A seta vermelha representa os tipos de relações que 

se originam do centro tradicional de SCC e vão para o MCSC, que podem ser categorizadas 

como: vendas de mercadorias e de matérias-primas e insumos de lojistas do centro para 

feirantes ou lojistas localizados no novo equipamento; compras de mercadorias tipo Sulanca 

de feirantes para serem comercializadas no centro tradicional; moradores e/ou proprietários de 

lojas localizadas no centro tradicional possuem filiais instaladas no MCSC, portanto também 

usufruem do seu público consumidor e faturam nos dias de feira de domingo a terça feira; e os 

moradores e/ou comerciantes do centro que ainda possuem boxes de feira instalados no 

MCSC podem vivenciar tanto o comércio do centro tradicional, quanto as benesses 

decorrentes da nova feira da cidade. 

No sentido inverso, a seta verde representa as relações de fluxos originadas no MCSC 

e direcionadas para o centro tradicional, que são em menor intensidade, ficando restritas a 

vendas de lojistas e proprietários de boxes do MCSC para comerciantes e moradores 
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localizados no centro tradicional da cidade. O outro tipo de fluxo encontrado foi um pequeno 

quantitativo de compradores visitantes semanais da feira, que também consomem no centro 

tradicional da cidade. 

Existem ainda os fluxos de pessoas que moram no centro tradicional e vão trabalhar no 

MCSC; das mercadorias produzidas no centro tradicional e que são encaminhadas para 

comercialização no MCSC; e dos comerciantes do MCSC que vão em busca de serviços e de 

atendimento institucional no centro tradicional 

No Quadro 8, seguinte, faz-se o destaque para os percentuais significativos destes 

tipos de fluxos existentes entre as centralidades no espaço intraurbano de SCC, com foco nos 

comerciantes e moradores que demonstraram maior intensidade nas relações em toda a 

amostra analisada. 

 
Quadro 8 - Tipos de relações de fluxos significativas entre o centro tradicional de SCC e o 
MCSC e seus percentuais  

  Tipos de Relações de Fluxos 

Origem dos Fluxos  Venda  Compra  Possuem 
lojas 

Possuem 
boxes 

Possuem 
clientes em 
comum 

Partindo dos comerciantes do 
centro tradicional  31%  4%  22%  24%  19% 

Partindo dos moradores  20%  20%  0  60%  0 
Fonte: Dados da pesquisa de campo – setembro/2010 

 

 A observação dos números deixa claro que existem importantes fluxos entre as 

centralidades no espaço intraurbano de SCC, que podem ser denominadas como relações de 

complementaridade, pois de várias formas complementam e se relacionam à principal 

atividade econômica da cidade: a indústria e o comércio de confecção. Estes números ainda 

não são tão expressivos, como mostra a maioria dos percentuais abaixo de 50%, por se tratar 

de uma cidade que possui uma economia em franco crescimento econômico.  

Embora as relações de fluxos de complementaridade de mercadorias e serviços 

ocorram no espaço intraurbano de SCC, ainda que de forma incipiente, é importante frisar que 

outro tipo de relação se faz sentir no âmbito geral da cidade: a relação de concorrência entre 

os centros.  
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4.2.3.2 Da concorrência entre os centros 

 

A pesquisa relacionada à concorrência entre os centros demonstrou como os 

comerciantes, moradores e prestadores de serviço localizados no centro tradicional da cidade 

se comportam em relação à existência ou não de concorrência entre os centros: 60% dos 

entrevistados afirmam que não existe e 40% afirmam que existe e sob diversas formas 

(Gráfico 5).  

 

 
Gráfico 5 – Representação do resultado da pesquisa de opinião feita com comerciantes, moradores e 
prestadores de serviços localizados no centro tradicional de SCC.  
Fonte: Dados da pesquisa de campo – Setembro/2010. Elaborado pela autora. 

 
A percepção geral dos comerciantes, prestadores de serviços e moradores do centro 

tradicional de SCC é que a cidade passou por problemas de decadência e abandono daquele 

espaço nos primeiros doze meses após a retirada da feira da Sulanca das ruas, considerado por 

muitos a “morte” do centro urbano tradicional naquele período. Desde essa época, o espaço 

central vem passando por diferentes processos de transformação que foram amplamente 

debatidos no item de impactos de uso e ocupação do solo urbano deste trabalho.  

Todas essas mudanças, que ocorreram e ainda vêm ocorrendo de forma irregular, 

tiveram o mérito de reforçar a capacidade empreendedora da população da cidade de buscar 

novas saídas para crises e de se adaptarem à situações difíceis. O que se observa é que quanto 

mais difíceis e complexas as situações enfrentadas por esses empreendedores mais eles 

mostram sua aptidão em inovar as suas relações comerciais, como vem ocorrendo ao longo de 

mais de 40 anos.   

40%

60%

0%0%

Concorrência entre o centro tradicional e o MCSC

SIM NÃO
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Existem ainda os que afirmaram que a concorrência chegou a existir entre o centro 

tradicional e o MCSC e quase extinguiu o comércio localizado no centro tradicional, mas isto 

só aconteceu durante o primeiro ano de funcionamento do MCSC. 

Essa afirmação foi apoiada nas especulações ocorridas no período da mudança da feira 

das ruas para o equipamento na periferia da cidade que fizeram com que o centro se 

desvalorizasse rapidamente e todos os comerciantes que tinham condições de investir 

migraram para o MCSC. Os que não puderam se estabelecer no novo empreendimento 

tentaram se posicionar nas suas proximidades, principalmente fornecedores de tecidos que 

instalaram empresas na Rua Bela Vista (ligação da Rodovia PE-160) que liga o centro 

tradicional ao MCSC. 

Mas, com o passar do tempo e com a ocorrência de um diversificado processo de 

adaptações à nova realidade, percebeu-se que o centro tradicional tinha um papel a 

desempenhar na nova organização da estrutura urbana de SCC. Atualmente seu comércio é 

mais diversificado do que na época em que a feira lá funcionava. As atividades se 

modificaram. As lojas que antes eram de venda de confecção da Sulanca, atualmente tomaram 

espaço pelas “boutiques” (denominação dos próprios comerciantes) representadas por lojas de 

marcas consolidadas vindas de outros Estados. Permanecem uma grande quantidade de 

comerciantes de tecidos, fornecedores dos confeccionistas; lojas de vendas de artigos para a 

cadeia de confecção como aviamentos, rendas, apliques especiais, bordados, materiais para 

serigrafias. Outra categoria que funciona nas residências são os denominados pequenos 

fabricos, indústrias caseiras de facção para a confecção. E, ainda, os prestadores de serviços e 

os comércios denominados de sustentação: farmácias, restaurantes, padarias, supermercados, 

lanchonetes etc. 

Entre os que não acreditam que exista concorrência entre o centro tradicional e o 

MCSC, os entrevistados destacaram três justificativas: 

Primeiramente: “Meu produto não pode concorrer com a Sulanca, pois é uma 

mercadoria superior, desta forma têm um público alvo diferente. Além de ter preço e 

qualidades diferenciados dos produtos comercializados pela Sulanca”. 

Em seguida, “não acredito que exista concorrência, afinal o MCSC abre apenas 

durante três dias da semana, isto é, nos dias que tem feira na cidade, de domingo à terça-feira. 

Neste período de feira, a movimentação do centro é praticamente nula.” (afirmação também 

repetida por aqueles que acreditam que exista concorrência). 
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E, finalmente, existem aqueles que realmente acreditam que não existe concorrência 

de forma nenhuma. Geralmente, são os empresários que possuem lojas no centro tradicional e 

no MCSC. Desta forma, possui faturamento nos dois espaços. Outro grupo que compartilha 

da mesma opinião é aquele que fornece mercadorias para os comerciantes do MCSC, para os 

confeccionistas e para os revendedores de mercadorias. 

Os que afirmam que sim, existe algum nível de concorrência entre o centro tradicional 

e o MCSC, costumam citar: 

Em primeiro lugar, o fato de que os ônibus de turismo que trazem os compradores para 

os dias de feira, atualmente são proibidos de entrar no centro da cidade. Seguem diretamente 

para o MCSC. Isso contribui diretamente para que o movimento do centro tradicional tenha 

diminuído de forma significativa, praticamente se extinguindo nos dias de feira. 

Em segundo lugar, nos dias de funcionamento da feira no MCSC, a maioria das lojas 

que funcionam no centro tradicional fica fechada. 

Enfim, a questão do preço é fator importante de concorrência. As lojas que funcionam 

atualmente no centro tradicional, principalmente as que comercializam confecções e também 

as boutiques, não tem conseguido acompanhar os preços praticados no MCSC, por se tratarem 

de mercadorias diferenciadas em diversos aspectos. Assim, existe a concorrência e esta 

concorrência é desleal, segundo muitos dos usuários do centro tradicional. 

 

4.2.3.3 Dos entraves para as relações de fluxos entre os centros  

 

Os problemas relacionados à perda de vitalidade do centro tradicional de SCC estão 

diretamente ligados à produção da nova centralidade estabelecida pelo MCSC na periferia da 

cidade. Além das questões das localizações comerciais, dos fluxos de mercadorias e serviços e 

das relações de concorrências entre os espaços, a cidade possui outras peculiaridades que 

podem ser vistas como entraves para a retomada do centro tradicional de SCC: uma é a 

questão viária e a outra é a falta de transporte público oficial no município. 

 Com relação ao fluxo de pessoas, a falta de simbiose entre o centro tradicional e o 

MCSC vem a ser um sério entrave para sua maior vitalidade. A própria dinâmica de 

circulação viária existente na cidade não é facilitadora desta relação, pois os compradores da 

feira acessam diretamente ao MCSC por uma via direta que vem desde a entrada do município 

na Rodovia PE-160 e não circulam pelo centro. Nos dias de feira, como já foi dito 
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anteriormente, existe ainda uma proibição da entrada de ônibus de excursão no centro da 

cidade. O Mapa 7 (p.168) pode elucidar e ilustrar bem essa situação. 

A questão da mobilidade intraurbana do público comprador da feira deve ser discutida, 

pois é um grande problema para os comerciantes localizados no centro tradicional. Durante 

mais de 40 anos, estes comerciantes vivenciaram economicamente a simbiose do comércio do 

centro junto com a feira e podiam, assim, usufruir dessa clientela de compradores 

semanalmente, fator esse que possibilitou o acelerado processo de crescimento urbano do 

centro tradicional da cidade. 

Atualmente, a feira ocorre de forma isolada no espaço representado pelo MCSC 

localizado fora do centro. O público de compradores da feira fica restrito a consumir apenas 

naquele espaço, não mais contribuindo para a expansão das atividades comerciais e de 

serviços do antigo centro. O espaço central da cidade ficou com seu comércio voltado para a 

clientela local da cidade além de também continuar a atender alguns antigos e fiéis 

compradores que vem fazer suas compras no MCSC e se deslocam, com dificuldades de 

transporte, tendo que utilizar moto-táxi ou Toyota, até o centro tradicional para complementar 

suas compras.  

Nesse contexto, percebe-se que os deslocamentos intraurbanos na cidade de SCC são 

dificuldades para estabelecer uma maior simbiose entre o centro tradicional e o MCSC. 

Villaça (2001) em seu estudo do espaço intraurbano das grandes cidades chamou a 

atenção para o ritmo de crescimento dos centros tradicionais das grandes metrópoles 

brasileiras, que se deu até a década de 1960. A década de 1970 foi marcada pela consolidação 

de novos centros. O autor explica que os mesmos fatores foram responsáveis por esse 

fenômeno, geralmente impulsionado pelas camadas de alta renda, pois é esta camada que 

exerce poder “sobre o espaço urbano e sobre o sistema de locomoção, constituindo-se na força 

preponderante da estruturação do espaço intraurbano, inclusive no desenvolvimento de 

subcentros, nos deslocamentos espaciais dos centros principais e na sua chamada deterioração 

e declínio” (VILLAÇA, 2001, p. 278). 

Em SCC o fenômeno não foi tão diferente, embora tenha ocorrido mais tardiamente. A 

evolução da indústria e comércio de confecções na cidade proporcionou, de forma mais 

igualitária uma distribuição de renda para a sociedade, em sua maioria envolvida na atividade 

de confecção. Isto explica o grande poder de compra de sua população, refletido no número 

de veículos automotores registrados na cidade, totalizando 17.960 cadastrados.  
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Mapa 7 - Mapa viário mostrando os acessos ao centro tradicional de SCC e o percurso feito pelos ônibus que trazem os compradores do MCSC.  
Fonte: Base mapa urbano de SCC disponibilizado pela Prefeitura da cidade e editado pela autora. 
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O Quadro 9, seguinte, mostra os principais veículos que rodam na cidade. Embora esse 

número não expresse o total, pois muitos veículos que circulam no município são comprados 

e também registrados em outras cidades, a exemplo de Caruaru e Recife. 

 

Quadro 9 - Principais tipos de veículos registrados na cidade. 

Tipo de veículos  Quantidade 
Automóvel  5.679
Caminhão  519
Caminhonete  1.015
Motocicleta  7.076
Motoneta  2.461

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de 
Registro de Veículos/RENAVAM, Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET – dados atualizados até 
2008. 

 
O fato de a população possuir seus próprios veículos vem de longa data. Na década de 

1960, muitos comerciantes já possuíam seus caminhões que levavam algodão para o Sudeste 

do Brasil e retornavam com os retalhos da Sulanca (Figura 34) (XAVIER, 2006). O número 

da frota de veículo obviamente foi crescendo junto com a economia da cidade, cuja população 

passou a possuir poder de compra para adquirir seus próprios veículos. Este conjunto de 

fatores interferiu na forma de organização do sistema de transporte urbano do município. 

 
Figura 34 - Caminhão carregado com fardos de algodão, anos 1960  
Fonte: Romildo Bezerra de autoria e data desconhecida. 
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O município de SCC não conta com serviço convencional de transporte urbano. A 

frota de moto-táxis é a principal alternativa para atendimento deste serviço especificamente 

para áreas urbanas, além de Toyotas e táxis que atuam no âmbito municipal e intermunicipal, 

o que pode explicar o número expressivo de motocicletas e motonetas registrado na cidade 

(Quadro 9).  

O transporte de moto-táxis é muito comum nos municípios do interior do Estado de 

Pernambuco e geralmente bem aceito pela população. Agrega o baixo nível de investimento 

para os “micro-empresários” a um baixo custo para o usuário. Atualmente, 600 profissionais 

estão cadastrados na Prefeitura. Este quantitativo de moto-taxistas é instituído por Lei 

Municipal nº 1644/2007 que garante um número mínimo e um número máximo limitados pela 

quantidade de população da cidade conforme o IBGE, havendo uma lista de espera para novos 

registros. Segundo a prefeitura, 14 esta atividade é tida como segura, pois, para obter a licença, 

os motoristas devem ter registro na Associação dos Moto-taxistas Profissionais de SCC. 

Os principais pontos de táxi na cidade de SCC estão localizados no centro tradicional, 

no denominado eixo bancário (cruzamento da Av. Padre Zuzinha e Av. Raimundo Francelino 

Aragão); nos pontos que margeiam a Rodovia PE 160, via de acesso ao MCSC, e outros 

pontos espalhados nos bairros da periferia. O ponto de moto-táxi existente no MCSC é 

rotativo e funciona como um ponto de baldeação, isto para não causar acúmulo e maior 

concentração deste serviço em apenas um lugar da cidade.  

A população se ressente da falta de um transporte público urbano formal,15 por 

diversos segmentos da cidade, o que se reflete na dificuldade de acesso que os habitantes 

residentes em áreas urbanas periféricas possuem com relação ao fluxo de mercadorias e de 

serviços do centro tradicional e outros bairros mais consolidados da cidade. Sendo este um 

fator que dificulta as relações de fluxos entre as centralidades. 

  

4.3 AS AÇÕES DOS PLANEJADORES URBANOS: “CENTRO TRADICIONAL” FACE À 
“NOVA CENTRALIDADE”. 
   

Sabe-se que o planejamento urbano é o processo de criação e desenvolvimento de 

programas que busca melhorar ou revitalizar certos aspectos, principalmente a qualidade de 

vida da população, dentro de uma dada área urbana, como ressaltou Santos (2000). A 

concepção do planejamento urbano no sistema capitalista privilegia os aspectos econômicos 

                                                            
14 Fonte dos dados: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe – Agosto de 2010. 
15 Dados Condepe/Fidem – Diagnóstico do Plano Diretor Participativo elaborado em 2006. 
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em detrimento dos aspectos sociais, na maioria dos casos (CASTELLS, 1983). A organização 

institucional dos espaços representa as formas dialéticas de integração e repressão, dominação 

e regulação do “aparelho de Estado” (CASTELLS, 1975, p.257).   

Houve, então, a discussão da transformação da dinâmica intraurbana de SCC e a 

questão do planejamento surgiu para resolver a organização do espaço para a venda de 

mercadorias. No sentido da mudança e da reestruturação do espaço, os aspectos sociais do 

espaço central da cidade, não representaram uma problemática social considerada como 

impedimento para os administradores da cidade, pois, como se mostrou neste trabalho, a 

mudança ocorreu sem considerá-los. Assim, conclui-se que, neste caso, os aspectos sociais 

são levados em conta até o momento que não confrontem as ações em beneficio do mercado, 

conforme ficou demonstrado durante toda esta dissertação. 

Nas discussões acerca das cidades, sabe-se que a responsabilidade do urbanismo e do 

planejamento urbano é de desenvolver a cidade como o local conveniente para a prática de 

atividades, planos e ideias para florescimento de grandes empreendimentos (JACOBS, 2003).  

Em muitos casos, entretanto, as cidades passam por processos de transformação, 

reestruturação e mudança que não são decorrentes de um planejamento urbano em toda sua 

essência, podendo, em alguns casos, ocorrer o fenômeno denominado de “autodestruição” dos 

centros urbanos, decorrentes de ações sem qualquer planejamento prévio. É uma espécie de 

força invisível que decorre de necessidades de transformação, inerentes a um tipo de 

planejamento, capaz de transformar os centros urbanos ou mudá-los para outros lugares, 

surgindo novos distritos, sendo estas forças de regulação as responsáveis pela decadência de 

muitas áreas abandonadas das cidades (JACOBS, 2003) 

Esses aspectos demonstram que existem ainda, por parte dos administradores da 

cidade, falhas no pensar a cidade aproveitando os espaços físicos para mudança de função ou 

para atribuição de funções suplementares a outras atividades, já que estamos tratando de 

centro urbano em que o critério de diversidade de atividades está bastante claro.  

Os centros urbanos então, ao passarem por processos de mudança, ficam com espaços 

abandonados e subutilizados por certo tempo. Foi o caso ocorrido em SCC: o centro 

tradicional vem passando por uma verdadeira metamorfose de usos desde a transferência da 

feira das ruas para o MCSC no ano de 2006 e pelo que parece, essas transformações ainda vão 

continuar durante o tempo. 

 No caso de SCC, o planejamento urbano não foi responsável pela mudança ocorrida 

no espaço intraurbano da cidade. A própria Secretaria de Planejamento e Infraestrutura do 
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município não participou do processo de saída da feira da Sulanca das ruas do centro. A 

mudança foi mediada pela Secretaria de Indústria e Comércio, confirmando a necessidade de 

mudança em decorrência da expansão da atividade econômica que já extrapolava os limites 

físicos do espaço urbano central. Tratava-se de redimensionar o uso das ruas da cidade, que já 

não suportavam mais a intensa atividade comercial, levando-se em conta a limitação de 

circulação de veículos, as dificuldades com limpeza e higienização urbana, ocasionando 

transtornos aos usuários, comerciantes e aos próprios moradores da cidade. 

No momento em que muda a prática comercial de feira de rua para comércio de 

produtos em boxes comerciais instalados em um shopping, o MCSC, com um conjunto de 

infraestruturas capazes de suprir todas as necessidades de expansão e crescimento da 

atividade econômica, parece não existir mais preocupação com problema do esgotamento 

físico da cidade ou não existe preocupação com a requalificação dos espaços da região central 

que eram utilizados pela feira da Sulanca.  

A preocupação do planejamento urbano em SCC continua a ser o acesso dos 

compradores de mercadoria da Sulanca, haja vista o “megaempreendimento” ter sofrido uma 

ampliação, agora, no ano de 2009, que aumentou sua capacidade comercial em mais de 50%. 

Mas o centro tradicional está na pauta dos debates dos administradores da cidade, e, 

segundo a Secretaria de Infraestrutura e Planejamento, articula-se o projeto de reurbanização 

do centro16. Neste projeto estão previstas diversas ações que contemplam a conservação 

urbana dos espaços públicos (ruas e calçadas), do conjunto de ruas que abrigava a feira; a 

instalação de um terminal integrado de passageiros e de um corredor de ônibus, estimando-se 

facilitar a interligação e a circulação do público de compradores do MCSC à região central da 

cidade, fazendo que, assim, possa ser retomado gradativamente o comércio do centro da 

cidade.  

Pelo que se prevê por parte dos administradores da cidade, a utilização do centro 

tradicional será promovida com o estímulo de transporte e algumas reformas de caráter físico. 

Mas, sobre a requalificação do espaço da região central da cidade, não se pensou em ações 

efetivas para o aspecto econômico, ficando a economia da cidade nas mãos das iniciativas dos 

próprios empreendedores.  

                                                            
16 Até o final deste trabalho, a Secretaria de Infraestutura e Planejamento Urbano da cidade de SCC não 
possibilitou o acesso nem ao projeto de lei que regulamenta essas reformas, nem ao próprio projeto de 
revitalização do centro tradicional. Diversos contatos forma feitos, mas o acesso as informações ficou apenas no 
âmbito das conversas informais. Este fato impossibilitou um maior aprofundamento neste item, que seria de 
suma importância para o trabalho.  
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Na atualidade, os administradores da cidade continuam a buscar mais investimentos, 

inclusive no que se relaciona com os novos negócios e projetos de urbanização voltados para 

a área onde se localiza o MCSC. Esses investimentos também são feitos no projeto de 

saneamento básico, que foi implementado na avenida que interliga o centro da cidade ao 

MCSC, continuação da Avenida 29 de Dezembro até o Loteamento Nova Morada, sendo o 

único local da cidade que atualmente possui rede de esgotamento sanitário e rede de 

drenagem de águas pluviais. Tais ações evidenciam a transformação na estrutura do espaço 

intraurbano. 

Atualmente, as prioridades dos administradores da cidade são de dar continuidade aos 

investimentos na região em que se localiza o MCSC. Em agosto de 2008, pouco antes da 

transição do Executivo Municipal, o programa Agreste Notícias anunciou que o primeiro 

Distrito Industrial da cidade será instalado próximo ao MCSC. Os terrenos serão cedidos pela 

prefeitura para o uso dos produtores que, por sua vez, deverão construir suas fábricas. O 

projeto está em análise na câmara de vereadores, mas deve esbarrar na oposição, que já se 

manifestou contrária ao projeto do prefeito. Além do Distrito Industrial, há rumores sobre a 

instalação de um Centro Internacional de Convenções e de um Hotel, com categoria cinco 

estrelas. 

No mês de dezembro de 2010, completou-se quatro anos que a feira da Sulanca passou 

a funcionar no novo espaço construído. E o que se observa, diante dos resultados da pesquisa, 

é que os esforços dos administradores da cidade continuam voltados para economia global de 

SCC. Aspectos pontuais referentes a funções, a usos, a conservação de espaços, enfim, da 

valorização do complexo de relações existentes no centro urbano de uma cidade não foram 

em nenhum momento observados e não passam de especulações que, ao que parece, nem 

ainda foram para o papel. Ficando então as mudanças a cargo dos próprios empreendedores da 

cidade. 

Até que se realizem mudanças efetivas, a cidade continua a mercê de sua própria 

rotina de autossobrevivência, que se traduz naturalmente na vida e na morte de suas 

centralidades que ocorre semanalmente no espaço intraurbano da cidade de SCC no embate 

do centro tradicional e a nova centralidade - o MCSC. 
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4.4 VIDA E MORTE DE CENTRALIDADES EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

 

Neste estudo foram analisados os impactos urbanísticos no uso, ocupação do solo e 

dos fluxos intraurbanos decorrentes da implantação de um equipamento na estrutura urbana 

da periferia da cidade de SCC, com características de nova centralidade, produzida pelo 

MCSC. No centro dessa discussão sobre as transformações urbanas geradas pelos grandes 

equipamentos comerciais, torna-se importante pensar o direcionamento do processo de 

urbanização de uma área da cidade comandada pela iniciativa privada, assim como o papel do 

planejamento urbano nesses casos, que ações podem provocar transformações profundas e, 

muitas vezes, irreversíveis. 

Conforme salientou Vargas (1992, p. 351), equipamentos urbanos completos, a 

exemplo dos shoppings centers, “atuam como centros comerciais tradicionais da cidade, 

alterando ou substituindo alguns elementos da antiga hierarquia existente”.  

Estas alterações e substituições, promovidas pelo MCSC na dinâmica intraurbana da 

cidade de SCC, conforme demonstrou os resultados da pesquisa, ainda ocorrem de forma 

instável e bastante diferenciada, isto é, estão ainda em processo de modificação. Podem ser 

vistas como uma verdadeira metamorfose, onde os impactos são sentidos no espaço 

construído e no espaço econômico e trazem consigo inúmeros problemas com interfaces entre 

o crescimento/desenvolvimento ocorrido no espaço urbano no decorrer de décadas. É como 

bem disse Jacobs “o fator construtivo que atuou aí simultaneamente foi o tempo. Nas cidades, 

o tempo substitui a auto-suficiência. O passar do tempo é indispensável nas cidades (2003, p. 

145). (sic) 

A produção da nova centralidade no espaço intraurbano de SCC não foi comum. Este 

“tempo”, dito por Jacobs representa para a cidade de SCC o seu processo de vida, seja ela 

diária, semanal ou indeterminada. Difícil para uma cidade como essa, mas possível a cada dia. 

Em SCC todo dia é dia de novidade, é dia de lançamento, é dia de mudança para os seus 

criativos confeccionistas. A palavra de ordem é velocidade! Por isso, sua população 

empreendedora não se deu conta e nem se intimidou com o problema da decadência sofrida 

pelo centro urbano a partir da retirada da feira das ruas, e, inconscientemente, continua a agir, 

criando o seu próprio dinamismo, buscando novas perspectivas, que estão transformando a 

realidade do centro tradicional na atualidade.  

Todos unidos por um interesse comum: o “contínuo” avanço da indústria e comércio 

de confecção.  E, concordando com Jacobs (2003, p. 130), “um dos maiores trunfos de uma 
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cidade, se não o maior, é formar comunidades com interesses comuns” o que sem dúvida lá 

está sendo formado. 

Com isso, as atuais formas de reapropriação do espaço em SCC, mostram o 

direcionamento dos sentidos que recriam usos dos novos e dos antigos espaços, desfrutando 

das benesses e/ou das perdas provenientes de cada um deles. É o processo que, aqui, 

denomino de “vida e morte de centralidades” no espaço intraurbano da cidade. O conjunto de 

oportunidades de todo tipo existente nas cidades e a espontaneidade com que essas 

oportunidades e opções podem ser usadas são um trunfo – não uma desvantagem – para 

encorajar a estabilidade do lugar (JACOBS, 2003. p. 152). 

De acordo com Castells (2006), o espaço urbano é estruturado, quer dizer, ele não está 

organizado ao acaso, e os processos sociais que se ligam a ele exprimem, ao especificá-los, os 

determinismos de cada tipo e de cada período da organização social.  Então, estes processos 

econômicos e sociais em SCC continuam em constantes transformações que refletem no 

espaço e na forma de sentir a cidade.  

Continuando a tratar a “vida e morte de centralidades” em SCC, a partir de agora serão 

mostrados os aspectos necessários para explicar como ocorre semanalmente este processo na 

cidade, isto é, a “vida e a morte” no embate entre o centro tradicional e a nova centralidade 

produzida pelo MCSC. 

A “vida” que está sendo aqui tratada refere-se à condição de vitalidade e de 

sobrevivência do centro urbano de SCC: das adaptações e novas atribuições de usos e 

ocupação do seu espaço; do seu funcionamento diário como vital e principal, como o 

“coração” da cidade nos dias em que não funciona a feira (de quarta-feira a sábado); do seu 

atendimento às necessidades dos moradores da cidade; da sua busca constante por novas 

funções, e de sua luta para continuar a ser vital. É nestes dias que o comércio e os serviços 

funcionam, as pessoas circulam, a cidade pulsa. 

Enquanto isso, na outra ponta, na periferia da cidade, está o gigante adormecido, em 

verdadeira “morte”. O “megaempreendimento” formado pelo MCSC, nestes mesmos dias, 

fica completamente fechado. Não se trata de um funcionamento reduzido e sim de um 

completo fechamento. A megaestrutura foi construída exclusivamente para abrigar a feira da 

Sulanca retirada das ruas do centro, portanto só funciona nos dias certos para esta feira, 

segundo seus administradores.  

E, com a feira em funcionamento, a “vida” retorna, o megaempreendimento renasce. É 

de domingo a quarta-feira que o novo equipamento com características de uma nova 
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centralidade ferve e em números e negociações muito mais expressivas. O 

“megaempreendimento” vive e é essa vida que impulsiona o motor da economia da cidade.  

A indústria e o comércio de confecção continuam a crescer e se expandir a passos 

largos. A cada dia que passa o MCSC atrai maior quantidade de público, tornado-se cada vez 

mais conhecido nacionalmente. O público de visitantes compradores cresce num ritmo 

acelerado que se reflete em números alarmantes, atingindo, por exemplo, a casa de 50.000 

visitantes compradores, no mês de dezembro de 2009. Essa “vida” se reflete nos negócios em 

caráter local, regional e até global, como postulou Lira (2009). Os negócios fervilham, a 

economia se movimenta e pessoas circulam. 

Enquanto isso, o centro tradicional nestes mesmos dias se acalma, quase adormece.  A 

morte é lenta e gradual durante o funcionamento da feira. Existem picos de bons horários de 

funcionamento, mas, na maioria dos dias, principalmente na segunda e terça feira, o centro 

tradicional da cidade fica praticamente abandonado. E, quando termina a feira no MCSC, na 

quarta feira, o centro de SCC renasce e volta a viver.  

A cidade de SCC, então, como um todo, busca forças para se manter nesse 

movimento, um circuito cíclico e constante: ao terminar a semana ele se inicia novamente. E é 

nesse sistema que a cidade se mantém e resiste: num contínuo processo de “vida e morte de 

centralidades” dentro de seu próprio espaço intraurbano. 

Vale buscar uma reflexão, que a atualidade apresenta num contexto econômico no 

espaço urbano da cidade, e que remete a uma busca de estratégias de mudanças: a aquisição 

de parâmetros que objetivem atender as exigências das relações existentes nesses espaços, que 

vão muito além da mera economia. A sociedade deve ser convidada a refletir e participar das 

questões relacionadas a esta realidade. 

 Conforme mostra Jacobs (2003), algumas estratégias de planejamento, voltadas para 

atrair atividades econômicas e sociais em antigas áreas industriais, em terrenos vagos ou até 

mesmo em locais decadentes dos centros urbanos, deram lugar a empreendimentos 

imobiliários de uso misto e reverteram os processos de decadência econômica, num enfoque 

de reformulação capaz de compor melhorias sociais, econômicas, políticas e ambientais aos 

espaços degradados. 

Desta forma, o que se pode concluir é que existem bons indicativos da continuidade e 

da retomada do centro tradicional da cidade de SCC: a própria característica empreendedora e 

inovadora de sua população já é um bom indicativo para isso. O que não dispensa a 

necessidade de intervenção dos planejadores e dos administradores da cidade em realmente 
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atuar nestas questões relacionadas á uma maior simbiose entre as centralidades existentes na 

cidade de SCC na atualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendeu-se com a presente dissertação identificar e caracterizar os impactos 

provocados na estrutura urbana pela transferência de atividades comerciais e de serviços do 

centro tradicional de SCC, para um equipamento na periferia com características de uma  

nova centralidade, o MCSC. 

 Partiu-se do pressuposto de que processos de mudanças nas atividades tidas como 

básicas da economia urbana de uma cidade provocam impactos profundos em sua estrutura 

urbana ao criarem uma nova centralidade. Buscou-se analisar a estrutura urbana a partir das 

suas funções dentro do espaço urbano, constituindo um sistema. Intervenções neste sistema, 

portanto, geram impactos na estrutura. 

O objeto empírico deste estudo foi o centro tradicional de SCC, cidade que abrigou 

historicamente atividades industriais e comerciais de confecção, que chegou a ocupar, nos 

dias de feira, 20 ruas do centro, o que provocou um problema de saturação dos espaços, do 

ponto de vista físico e da capacidade para ampliação da atividade comercial e industrial da 

confecção, atividade básica da economia da cidade. 

Observou-se que o processo de urbanização em SCC ocorreu de forma diacrônica e 

sincrônica, em conjunto com sua principal atividade econômica. Neste sentido, pode-se 

compreender que a evolução de uma economia urbana, materializada pela feira da Sulanca, 

foi responsável por promover a estruturação do ambiente edificado no centro da cidade. 

Durante 40 anos, o centro urbano foi palco da evolução da atividade da confecção, que 

ocupou os espaços públicos da cidade: ruas, calçadas, praças etc. até o seu limite de saturação. 

A pesquisa mostrou que algumas funções tradicionais do centro, como, por exemplo, compra 

de eletrodomésticos ou lazer, não eram praticadas naquele local, pois o espaço era muito caro 

e não poderia ser “desperdiçado” com estas funções. 

Normalmente, na estrutura urbana das cidades existe o elemento simbólico do centro, 

podendo ser identificado pelos edifícios e funções tradicionais: as praças com os desfrutes dos 

espaços públicos, a sede do governo, do judiciário, do legislativo, escolas, bibliotecas e 

espaços de lazer. Neste trabalho, pode-se compreender que, na cidade de SCC, este fenômeno 

ocorreu, e ainda ocorre, historicamente, de forma diferenciada.  

Para superar a supersaturação e o uso desordenado dos espaços do centro, os 

administradores da cidade, juntamente com o empresariado, resolveram transferir a feira para 

um equipamento construído, localizado na periferia da cidade e com maior infraestrutura para 
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a prática da atividade de confecção, o MCSC. Um “megaempreendimento” que possui uma 

área coberta de 120.000 m² com capacidade para abrigar 9.312 boxes para feirantes, 858 lojas 

de comércio e 6 praças de alimentação. O local dispõe ainda de uma ampla infraestrutura para 

recepcionar as mais de 25.000 pessoas que visitam a cidade semanalmente, com 

estacionamento para 4.000 ônibus de turismo e 24 dormitórios rotativos com um total de 

3.000 leitos, tudo isso instalado em uma área de 32 hectares.  

As transformações urbanas provocadas pela implantação do parque de feiras na 

periferia foram implementadas visando a melhoria da infraestrutura física para o comércio e a 

indústria da confecção, além de também consolidar SCC como uma das mais importantes 

economias no cluster da confecção do Estado de Pernambuco. 

Essa nova organização veio atender aos interesses públicos municipais, que almejavam 

revitalizar o centro urbano para ter um controle maior sobre esses mercados periódicos, e, 

também, aos da iniciativa privada, que encontrava dificuldades para controlar as 

comercializações indiretas que ocorriam através dos pequenos atravessadores, com os 

compradores nos hotéis e nas pousadas, alem de desejar uma nova organização desses objetos 

de comercialização. 

Nesta forma de planejamento urbano não foram privilegiadas, em primeira instância, 

as questões sociais, políticas e econômicas de forma harmoniosa: a ênfase foi dada para a 

resolução imediata de uma necessidade de organização do espaço para a comercialização da 

confecção, embora o Plano Diretor, documento oficial que regulamenta as ações dos 

administradores da cidade, proponha perspectivas positivas de mudança que revertam as 

consequências negativas ocorridas na região central da cidade. 

Os resultados desta mudança foram satisfatórios no âmbito global. Isso ficou 

demonstrado pela análise do PIB da cidade, onde se verificou uma maior inserção da cidade 

em um contexto econômico regional, o que pode confirmar os aspectos positivos da 

transferência da feira da rua para o MCSC, com reflexo na melhoria das condições da 

atividade da base econômica da cidade. 

O MCSC é considerado, atualmente, como o segundo maior polo de confecções do 

país e é responsável por uma significativa parcela da economia do interior do Estado de 

Pernambuco, como mostram os dados oficiais do Governo e o Ministério das Cidades e em 

metragem quadrada, o MCSC é considerado o maior da América Latina. Esta nova forma de 

organização do espaço, com melhores condições estruturais, levou os comerciantes a 
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aumentar suas vendas, evidenciando-se, portanto, um maior poder de competição em relação a 

outros mercados e a manutenção da hegemonia no cluster. 

SCC pode ser observada como uma cidade com fenômeno peculiar de crescimento 

econômico, pois sua requalificação espacial se deu diferentemente do que se observa em 

outras cidades que passaram por processos parecidos. A especificidade de SCC é ser uma 

localidade do interior e, normalmente, no Nordeste, as cidades interioranas não apresentam 

problemas no seu espaço morfológico, a não ser que sejam tombadas pelo patrimônio 

histórico. 

Apesar disso tudo, este “megaempreendimento” provocou transformações 

econômicas, sociais e funcionais no espaço central, gerando o seu esvaziamento e mudanças 

nas redes de relações no sistema urbano: subutilização e mudanças de atividades econômicas, 

bem como os impactos urbanísticos no uso e ocupação do solo e dos fluxos intraurbanos. 

Para verificar os impactos na estrutura urbana, foram comparadas as funções antigas e 

as atuais do espaço central, com o auxílio de uma triangulação metodológica que 

complementou a pesquisa histórica. 

Também se utilizou o método de análise dos centros urbanos proposto por Vargas 

(2000), baseado na analise econômica e no estudo da estrutura física e dos equipamentos 

urbanos existentes, no uso do solo e nos fluxos e identificação dos polos geradores e espaços 

subutilizados na área central. 

Isto foi compreendido pelo estudo do espaço central, mais especificamente das 20 ruas 

que abrigavam a feira da Sulanca até o ano de 2006, onde foi efetuada a investigação a partir 

do estoque imobiliário atual e de seu estado de conservação. E os resultados apreendidos 

corroboraram as situações de subutilização dos imóveis das ruas de comércio do centro.  

Com relação às modificações constantes, que estão ocorrendo nas funções e no uso de 

solo do centro da cidade, o estudo dos tipos de uso de solo urbano foi capaz de detectar as 

novas funções e os tipos de atividades praticadas no centro tradicional no período em que a 

feira era realizada na rua e na atualidade, o que reflete a mudança ou a complementaridade 

nas atividades econômicas da cidade. 

Dessa forma, novas modalidades de uso do solo urbano estão sendo configuradas no 

centro tradicional, num processo inverso de “retomada” ou de “busca” de expansão comercial. 

O que não significa estabilidade, uma vez que se pode verificar que esse processo está em 

constante mutação. Empresas abrem e fecham numa tentativa de adaptação de atividades no 
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espaço que perdeu sua identidade histórica: de ser suporte para a atividade da feira e com ela 

ter uma importante simbiose. 

A região central da cidade ficou restrita a lojas de comercialização de matérias-primas, 

de aviamentos para confecção, tecidos e máquinas indispensáveis à produção. Como não 

houve necessariamente a expansão da confecção neste processo de requalificação de espaço 

na cidade, a quantidade de estabelecimentos comerciais com a finalidade de insumos para a 

atividade também não aumentou. Outros tipos de atividades comerciais, como as de 

confecção, alimentos, cama mesa e banho, estabelecidos em lojas que estavam ligadas a 

atuação da feira da Sulanca, diminuíram substancialmente seu fluxo comercial e, atualmente, 

estão restritos apenas ao público da cidade.  

Percebe-se, pois, que os lojistas deixaram de desempenhar a função de comerciante 

que vende suas mercadorias para outros lugares através dos sacoleiros. O que mostra que a 

requalificação do espaço, tanto arquitetônico quanto comercial, ocorreu numa relação de 

conflitos de interesses - benéficos para uns e maléficos para outros - e não resolveu a questão 

maior de uma nova função para o espaço da região central da cidade. 

No que se relaciona a variedade comercial, deve-se ressaltar que no centro da cidade 

de SCC não se consolidaram historicamente lojas comerciais de grandes redes ou de 

magazines (móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, veículos, autopeças, por exemplo), pois os 

consumidores da cidade se acostumaram a satisfazer suas necessidades em outras cidades 

como Caruaru, Campina Grande e Recife. Atualmente, com as novas configurações de uso de 

solo urbano, a procura por espaços para instalar estes tipos de atividades vem ocorrendo no 

centro da cidade, o que se considera um novo dinamismo para o comércio da população local. 

Outro ponto relevante é que se mantêm as funções tradicionais dos poderes públicos - 

executivo, legislativo, judiciário -, mas, as funções de cunho cultural são inexistentes ou 

pouco significativas e, neste caso, a população recorre, ainda, aos municípios vizinhos como, 

por exemplo, Caruaru.  

  O estudo de dinâmica de fluxos intraurbanos demonstrou que o MCSC deu origem a 

uma relação de complementaridade e concorrência entre o centro antigo e a nova centralidade, 

manifestada no fluxo de pessoas, mercadorias e serviços, sendo que o centro antigo faz a 

complementaridade, e o novo equipamento, localizado na periferia, passa a comandar as 

atividades comerciais e a economia da cidade. 

Com a retirada da feira das ruas, os espaços públicos do centro da cidade ficaram 

disponíveis para requalificação, sendo que as obras ainda não foram realizadas pela prefeitura 
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da cidade. Desse modo, a cidade não fez uso dos espaços públicos disponíveis no passado, 

pois os mesmos eram utilizados pela feira, e na atualidade ainda não pode fazer devido ao seu 

estado de conservação.  

O centro urbano tradicional se encontra, do ponto de vista físico (conservação das 

ruas, calçadas, praças e demais equipamentos públicos), da forma como estava no dia da 

retirada da feira da Sulanca de suas ruas. Nenhum projeto de revitalização foi implementado e 

apenas algumas reformas pontuais em ruas e calçamentos estão sendo viabilizadas na 

atualidade. E, a reconstrução das praças, importantes espaços públicos de convívio da cidade 

estão ainda em fase de projeto. O que realmente sofreu modificações, como foi discutido 

amplamente neste trabalho, foram as funções e o padrão de uso de solo da área central da 

cidade havendo um novo dinamismo intraurbano demonstrado pelas relações e os fluxos 

existentes entre o centro tradicional e MCSC.  

Os efeitos da implantação do empreendimento na periferia de SCC, por si só, não 

configuram ainda uma nova centralidade, mas sim o principal espaço onde, atualmente, se 

realiza a economia da cidade. E o centro tradicional tornou-se complementar para a indústria e 

o comércio de confecção e indispensável para a continuidade do desenvolvimento desta 

economia. 

Atualmente, as ações dos administradores da cidade continuam voltadas para a 

estruturação da nova centralidade (MCSC), comprovado pela inauguração no final de 2009 da 

nova etapa do empreendimento, o que reforça a importância de serem mantidos os 

investimentos públicos na economia da cidade. Isto evidencia os esforços dos administradores 

da cidade em atrair novos negócios para a área onde se localiza o parque da feira, como a 

implantação do distrito industrial do polo da confecção, que segundo a prefeitura está em fase 

de planejamento.  

Além disso, a prefeitura tem realizado obras e ações em infraestrutura em vários locais 

da urbe para que haja melhoria da qualidade de vida da população: pavimentação de ruas, 

iluminação pública, segurança, centros de vivência de idosos etc. Deve-se salientar que estas 

ações refletem as melhorias que vem ocorrendo na atividade de confecção, já que esta é 

realizada em todas as partes da cidade.  

Acerca do debate conceitual proposto nesta dissertação, pode-se concluir a partir da 

apreensão da dicotomia existente entre os termos centro e centralidade, ressaltando que estas 

diferenciações são necessárias para se compreender os problemas da inserção de novas 

centralidades no espaço intraurbano das cidades.  
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A inserção de novos equipamentos comerciais no espaço intraurbano pode, muitas 

vezes, configurar uma nova centralidade, ao criar um processo de descentralização das 

atividades, ao atrair fluxos de pessoas, mercadorias e serviços. No caso de SCC, esta nova 

centralidade vem se configurando, no espaço intraurbano da urbe, mas o que se pode dizer é 

que esse fenômeno ainda está em processo de transformação. 

O que se observou com mais clareza foi que o MCSC, não trouxe apenas 

transformações na dinâmica intraurbana da cidade, impactos no uso do solo e nos tipos de 

atividades realizadas, principalmente na atividade comercial. Mas esse novo equipamento 

comercial se configurou e se consolidou como uma centralidade que extrapolou os limites 

territoriais do município. Este ‘megaempreendimento’, atualmente, negocia com diversas 

regiões do Brasil, exportando também para outros países e se consolidou como o maior polo 

de confecções do Norte e Nordeste brasileiro. 

Então é devido à importância da economia da cidade, baseada na confecção de roupas 

de diversos tipos, no contexto de desenvolvimento regional do Estado de Pernambuco, que se 

pode denominar o MCSC como uma “centralidade regional”.  

Tal diferenciação é importante pelo fato de que a cidade de SCC, ter uma forte 

inserção nas relações que se referem aos espaços em diferentes escalas: local, regional, 

nacional e global. E, na concepção deste trabalho, estes fatores reforçam a valorização do 

caráter evolutivo e de transformação urbana na articulação dos elementos estruturais do 

espaço intraurbano da cidade.  

Vale salientar que, este fenômeno gerado pelo MCSC, do surgimento de uma 

centralidade regional deve ser aprofundado, necessitando de um debate mais amplo apoiado 

em outras teorias ligadas ao desenvolvimento econômico regional e global, ficando assim esse 

enfoque como proposta para a continuidade desta pesquisa. 

Neste sentido, a pesquisa preocupou-se em examinar a realidade da região, visando dar 

subsídios para a implantação de políticas públicas e caracterizar as novas formas de 

requalificação do espaço e do uso comum do espaço urbano, na feira da Sulanca e no processo 

de relocação no MCSC. 

A análise destes resultados servirá para resgatar a história de uma produção econômica 

de iniciativa da população, podendo servir como referência para a implantação de outras 

atividades produtivas em regiões com cultura ou características econômicas semelhantes e 

também como exemplo em processos de requalificação do espaço. 
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   Ainda sobre o planejamento urbano, pode-se dizer que muitas discussões estão no 

âmbito de projetos, pois efetivamente nenhuma obra de reestruturação ou de requalificação do 

espaço central teve início até a conclusão deste trabalho (2010). 

A cidade é um sistema altamente complexo com variáveis políticas, econômicas, 

sociais e culturais que não funcionam independentes no planejamento urbano. São partes 

essenciais e inter-relacionadas que devem ser consideradas e discutidas na busca de soluções 

para o seu planejamento. No caso de SCC a mudança foi planejada, mas não pôde contemplar 

todos os caracteres deste sistema, gerando consequências importantes para o funcionamento 

da cidade e que foram amplamente abordadas neste trabalho.  
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APÊNDICE A  
EXEMPLO DE TÉCNICA DE IMAGEM FOTOGRÁFICA 

 

EXEMPLO DE ANÁLISE DA IMAGEM FOTOGRÁFICA 
 

Figura: 

Legenda da Figura: Figura X: Vista central do corredor de circulação do MCSC. 
Fonte: Mônica Luize Sarabia. 2007. 

Ficha técnica da imagem   
Descrição da cena: Fotografia do corredor central que interliga os quatro galpões 

que formam o MCSC. Neste novo espaço arquitetônico, estão 
instalados os boxes de feirantes, antes localizados em bancas 
de feira realizada na  rua, que fora retirada do centro da cidade. 
A organização espacial do comércio se tornou mais 
confortável, pois facilita a circulação das pessoas e a exposição 
das mercadorias. A higiene e limpeza são notáveis e a estrutura 
de suporte como fretistas autorizados a transportar as 
mercadorias auxiliando os feirantes. 

Data ou período: Foto de Maio de 2007, autora da fotografia: Mônica Luize 
Sarabia. 

Legenda: Vista central do corredor de circulação do MCSC  
Interpretação do pesquisador: Na fotografia é possível observar a melhoria na estrutura física 

de comercialização dos feirantes da cidade de SCC demonstra 
a realidade atual como resultado de uma ação de planejamento 
urbano.  
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APÊNDICE B 
SELEÇÃO DE RUAS DO CENTRO PARA ANÁLISE DE USO DE SOLO, 

ARQUITETURA E CONSERVAÇÃO O CENTRO TRADICIONAL DE SCC 
 

I – Etapas da seleção 

 

1ª etapa: seleção das ruas 

2ª etapa: apreensão das fotografias (lado direito e lado esquerdo de cada uma das ruas 

escolhidas) 

3ª etapa: montagem de planilha com os caracteres da pesquisa 

4ª etapa: preenchimento da planilha a partir da leitura das fotografias, imóvel por imóvel, 

construindo os usos ATUAIS, características da arquitetura e conservação de cada imóvel das 

ruas selecionadas. 

5ª etapa: organização dos dados – tabelas, gráficos, mapas 

6ª etapa: definição de uma amostra destes imóveis atuais para se aplicar in loco um 

questionário simplificado 

7ª etapa: aplicação de questionário nos imóveis selecionados pela amostra para responder as 

seguintes questões: 

- usos do imóvel na época em que a feira era na rua 

- quanto tempo está instalado lá 

- relação com o MCSC - fluxo 

 

II – 1ª forma de Descrição da Amostra das ruas selecionadas 

 

Tem por base a Tabela de Descrição de Setores Censitários - Municípios PE - IBGE 

2007 e Tabela de Setores Agregados (BASICO26) Municípios PE – IBGE 2007 (itens a e b, 

seguintes). 

Dos 16 setores censitários que abarcam o bairro Centro na cidade de Santa Cruz do 

Capibaribe – PE, foram selecionados 5 setores que compreenderam as ruas de maior 

movimentação e ocupação da feira da Sulanca praticada nas ruas da cidade, até 2006. Destes 

cinco setores foram 20 ruas foram selecionadas.  (Esta amostra foi testada em campo para, 

visualmente, estabelecer a importância desta rua ou não). 
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a) Tabela de descrição de setores censitários municípios PE – IBGE 2007 
Chave                       UF  Dist.   Sdist.    Setor NUF             U F             nome distrito                                    
nome subdistrito          tipo situação  
 

261250505000002 26 12505 05 00 0002 Pernambuco SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 
 
 
ENCONTRO DA "RUA JOAO FRANCISCO ARAGAO" COM "RIACHO TAPERA" 
 
DO PONTO INICIAL ATE "RIO CAPIBARIBE" LIMITE INTERMUNICIPAL COM "BREJO DA MADRE 
DE DEUS","SEGUNDA TRAVESSA PADRE ZUZINHA","AVENIDA PADRE ZUZINHA", "TRAVESSA 
NECI DE MELO","RUA DOUTOR JOSE MARIANO","RUA CABO OTAVIO ARAGAO","RUA JOAO 
FRANCISCO ARAGAO","AVENIDA 29 DE DEZEMBRO","RUA JOSE MORAES DA SILVA","RUA 
NOVA","RUA JOAO FRANCISCO ARAGAO","ATE O PONTO INICIAL". 
 

261250505000003 26 12505 05 00 0003 Pernambuco SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
 
CRUZAMENTO DA "RUA JOAO FRANCISCO ARAGAO" COM "RUA CABO OTAVIO ARAGAO" 
 
DO PONTO INICIAL ATE "RUA DOUTOR JOSE MARIANO","TRAVESSA NECY DE MELO",  
"AVENIDA PADRE ZUZINHA","SEGUNDA TRAVESSA PADRE ZUZINHA","RIO CAPIBARIBE" 
LIMITE INTERMUNICIPAL COM "BREJO DA MADRE DE DEUS","PRIMEIRA TRAVESSA PADRE 
ZUZINHA","AVENIDA PADRE ZUZINHA","RUA SALDANHA DA GAMA","AVENIDA 29 DE 
DEZEMBRO","RUA JOAO FRANCISCO ARAGAO","ATE O PONTO INICIAL". 
 

261250505000007 26 12505 05 00 0007 Pernambuco SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
 
ENCONTRO DA "TRAVESSA 29 DE DEZEMBRO" COM "AVENIDA 29 DE DEZEMBRO" 
 
DO PONTO INICIAL ATE "AVENIDA JATOBA","RUA GUTEMBERG","AVENIDA CEZARIO 
ARAGAO","TRAVESSA CEZARIO ARAGAO","TRAVESSA 29 DE DEZEMBRO","ATE O PONTO 
INICIAL". 
 

261250505000008 26 12505 05 00 0008 Pernambuco SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
 
CRUZAMENTO DA "RUA JOSE JERONIMO DA SILVA" COM "AVENIDA 29 DE DEZEMBRO" 
 
DO PONTO INICIAL ATE "TRAVESSA 29 DE DEZEMBRO","TRAVESSA CEZARIO ARAGAO", 
"AVENIDA CEZARIO ARAGAO","RUA JOSE JERONIMO DA SILVA","ATE O PONTO INICIAL". 
 

261250505000011 26 12505 05 00 0011 Pernambuco SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
 
ENCONTRO DA "RUA MANOEL VITORIANO DA SILVA" COM "AVENIDA 29 DE DEZEMBRO" 
 
DO PONTO INICIAL ATE "RUA RITA NUNES DE ARAUJO","AVENIDA CEZARIO ARAGAO",  "RUA 
DOUTOR SILVA JARDIM","AVENIDA TEONILO SILVA","RUA MANOEL VITORIANO","ATE O 
PONTO INICIAL". 

Fonte: IBGE 2007   
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b) Tabela de setores agregados (BASICO26) municípios PE – IBGE 2007 

 

 

 

Total 16 setores agregados conformam o 

Centro da cidade de Santa Cruz do 

Capibaribe – PE. 

 

Fonte: IBGE 2007   

 

III - 2ª forma de definição da amostra das ruas do centro 

 

Pessoalmente no centro da cidade com um mapa em punho, visualizar as ruas de maior 

movimento atualmente e aplicar a mesma técnica de pesquisa numa mesma quantidade de 

ruas. Denominaríamos de seleção aleatória, respeitando os critérios do IBGE de classificação 

daquela rua como bairro Centro.  

 

CHAVE      BAIRRO 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
261250505001 Centro 
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APÊNDICE C   
FICHA DE CATALOGAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS 

 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU/UFPE 

Título da Pesquisa: Vida e morte de centralidades  
Impactos no valor, uso, ocupação do solo e fluxos intraurbanos no centro tradicional decorrentes da implantação do Santa Cruz 

Moda Center na periferia da cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE. 
1ª Etapa da Pesquisa de campo – mestranda turma ME 30: Mônica Luize Sarabia 

Agosto/2010 
Uso de Solo Urbano 
Situação de uso:     ocupado   1        Imóvel vago   2        Indefinido   3         
 
Função: residencial   1    comercial  2     industrial  3     serviço  4    
institucional    5       outros   6 
 
Caso seja uso comercial 
Tipo de Comércio: matéria-prima confecção  1     lojas roupas  2    
calçados   3    acessórios/ bijuterias/beleza      4         ótica  5      
casa/construção/móveis/eletro  6     informática/papelaria  7           
bar/lanchonete/restaurante     8        padaria/supermercado   9 
 farmácia  10        outros   11 
    

Ficha técnica da fotografia:     
Tipo Arquivo JPG                                                  Equipamento Canon EOS D30 
Nº da Fotografia: 8388 
Rua 01: Rua João Francisco Aragão 
Lado da rua: Direito 

 

Arquitetura 
Testada do Imóvel 
Menos de 15 metros    1                  mais de 15 metros     2 
 
Gabarito 
Térrea     1              1º Andar   2             2º andar ou mais   3 

Conservação 
 
Péssimo   1       Regular    2        Bom     3          Excelente     4 
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APÊNDICE D 
MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO EM AMOSTRA ESTRATIFICADA 

(OCUPADOS) 
 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU/UFPE 
Título da Pesquisa: Vida e morte de centralidades  

Impactos no valor, uso, ocupação do solo e fluxos intraurbanos no centro tradicional decorrentes da 
implantação do Santa Cruz Moda Center na periferia da cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE. 

2ª Etapa Pesquisa de campo – mestranda turma ME 30: Mônica Luize Sarabia 
Setembro/2010 

 

Marcar a função atual:  
Função:  1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço      5 institucional   6 outra    
 
Função anterior? 
1 residencial      2 comercial        3 industrial      4 serviço      5 institucional     6 depósito   6 outra  
 
Esta função era relacionada à cadeia de confecção?    1  SIM       2  NÃO      Qual? ____________ 
 
Tempo de atividade atual? 
1   Menos de 1 ano        2    de 1 a 2 anos         3   2 a 3 anos        4    a mais de 4 anos      
 
Relação do centro tradicional com o Moda Center Santa Cruz: 
Possui relação?      1   SIM          2   NÃO 
Grau de relação?    1  Nenhuma        2  Pouca        3  Média         4  Intensa 
Tipo de relação?   1  compra     2   venda      3 outra         Qual?___________________________ 
 
Você acha que existe concorrência entre o Moda Center e o Centro Tradicional?  
1   SIM       2   NÃO 
 
Marcar a função atual:  
Função:  1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço      5 institucional   6 outra    
 
Função anterior? 
1 residencial      2 comercial        3 industrial      4 serviço      5 institucional     6 depósito   6 outra  
 
Esta função era relacionada à cadeia de confecção?    1  SIM       2  NÃO      Qual? ____________ 
 
Tempo de atividade atual? 
1   Menos de 1 ano        2    de 1 a 2 anos         3   2 a 3 anos        4    a mais de 4 anos      
 
Relação do centro tradicional com o Moda Center Santa Cruz: 
Possui relação?      1   SIM          2   NÃO 
Grau de relação?    1  Nenhuma        2  Pouca        3  Média         4  Intensa 
Tipo de relação?   1  compra     2   venda      3 outra         Qual?___________________________ 
 
Você acha que existe concorrência entre o Moda Center e o Centro Tradicional?  
1   SIM       2   NÃO 
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APÊNDICE E 
PLANILHAS DE VERIFICAÇÃO DE USOS DOS IMÓVEIS – I  

 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU/UFPE 

Título da Pesquisa: Vida e morte de centralidades  
Impactos no valor, uso, ocupação do solo e fluxos intraurbanos no centro tradicional decorrentes da 

implantação do Santa Cruz Moda Center na periferia da cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE. 
2ª Etapa Pesquisa de campo – mestranda turma ME 30: Mônica Luize Sarabia 

Setembro/2010 
 
Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 1º ANDAR 
Térreo =  comercial 
1º andar   
1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
 

Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 1º ANDAR 
Térreo =  comercial 
1º andar   
1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
 

Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 1º ANDAR 
Térreo =  comercial 
1º andar   
1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
 

Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 1º ANDAR 
Térreo =  comercial 
1º andar   
1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
 

Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 1º ANDAR 
Térreo =  comercial 
1º andar   
1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
 

Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 1º ANDAR 
Térreo =  comercial 
1º andar   
1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
 

Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 1º ANDAR 
Térreo =  comercial 
1º andar   
1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
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PLANILHAS DE VERIFICAÇÃO DE USOS DOS IMÓVEIS – II  
 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU/UFPE 
Título da Pesquisa: Vida e morte de centralidades  

Impactos no valor, uso, ocupação do solo e fluxos intraurbanos no centro tradicional decorrentes da 
implantação do Santa Cruz Moda Center na periferia da cidade de Santa Cruz do Capibaribe - PE. 

2ª Etapa Pesquisa de campo – mestranda turma ME 30: Mônica Luize Sarabia 
Setembro/2010 

 
Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 2 ou mais ANDARES 
Térreo =  comercial 
2º andar ou mais  1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
Obs: pode ser marcada mais de uma opção  
 
Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 2 ou mais ANDARES 
Térreo =  comercial 
2º andar ou mais  1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
Obs: pode ser marcada mais de uma opção  
 
Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 2 ou mais ANDARES 
Térreo =  comercial 
2º andar ou mais  1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
Obs: pode ser marcada mais de uma opção  
 
Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 2 ou mais ANDARES 
Térreo =  comercial 
2º andar ou mais  1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
Obs: pode ser marcada mais de uma opção  
 
Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 2 ou mais ANDARES 
Térreo =  comercial 
2º andar ou mais  1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
Obs: pode ser marcada mais de uma opção  
 
Planilha Verificação de usos IMÓVEIS COM 2 ou mais ANDARES 
Térreo =  comercial 
2º andar ou mais 1 ocupado    2 vago         
 Função:     1 residencial         2 comercial           3 industrial        4 serviço       5 depósito    6 outra    
Obs: pode ser marcada mais de uma opção  
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APÊNDICE F  
FICHA TÉCNICA DA IMAGEM – I 

 
I – Descrição da cena: Trata-se de uma feira de rua disposta de maneira a ocupar todos os 

espaços físicos e de circulação. A distribuição das “bancas” e/ou barracas se dá de maneira 

aleatória e sem nenhum tipo de demarcação. Visualmente, a predominância dos imóveis 

presentes na rua é residencial e apenas alguns desses imóveis são utilizados como 

estabelecimentos comerciais. Vê-se também a predominância do comércio de confecções. Há 

uma grande circulação de pessoas, comerciantes e compradores. Observam-se a dificuldade 

de circulação dessas pessoas e a ausência de veículos de transportes motorizados, restrito a 

bicicletas e carros de mão. 

II – Data ou período: Foto obtida no ano de 1981, época de proliferação e crescimento da feira 

na cidade; 

III – Legenda: Vista superior da Feira da Sulanca na Rua Siqueira Campos no ano de 1981. A 

imagem foi obtida do autor da foto, o Sr. José Romildo Bezerra, responsável pelo relato da 

História Oral, das fotografias e das informações históricas obtidas neste trabalho.
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FICHA TÉCNICA DA IMAGEM – II 

 

I – Descrição da cena: Neste momento a feira de rua está disposta de forma a ocupar todos os 

espaços físicos e de circulação. Pode-se observar que ocorre uma intensa disputa pelos 

espaços das ruas da cidade, não havendo nem circulação pelas calçadas. Os imóveis se 

caracterizam como comerciais, de moradias e de ocupação mista que abrigam, em geral, a 

produção de confecção. Observam-se ainda a dificuldade de circulação das pessoas e a 

ausência de veículos de transportes motorizados, pela impossibilidade de acesso às ruas da 

cidade. 

II – Data ou período: Foto obtida n o final do ano 1999, início de 2000, neste período a feira 

já ocupava 20 ruas da cidade; 

III – Legenda: Vista superior da Feira da Sulanca nas ruas do centro da cidade no final dos 

anos 1990. (imagem obtida da Prefeitura da cidade e não foi precisado nem o autor e nem a 

data). 

IV – Observação do(a) pesquisador(a): Neste momento, poucos são os aspectos visuais 

tangíveis da imagem, mas diversos podem ser enumerados como intangíveis, isto é, aqueles 

que podemos perceber, tais como a dificuldade de circulação, o calor excessivo sob o teto das 

barracas, o transtorno dos lojistas e moradores da cidade nos dias de feira, o lixo e a falta de 

condições sanitárias como banheiros, entre outros aspectos.  
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APÊNDICE G 

FLUXOGRAMA DA CADEIA DE CONFECÇÃO (XAVIER, 2006) 
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