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RESUMO 

 

Neste trabalho, problematizou-se a relação entre comércio e cidade, na perspectiva 
de analisar o papel desta atividade na dinâmica urbana de Pau dos Ferros, a partir 
da década de 1980. Nessa perspectiva, caracterizou-se a cidade do ponto de vista 
histórico, enfatizando a dinâmica comercial no contexto urbano, quanto ao número 
de estabelecimentos, tipologias e especializações; identificou-se os vetores de 
modernização da atividade comercial na cidade; reconheceu-se, a partir da difusão 
do comércio no espaço urbano, os processos e as formas espaciais, associados a 
essa dinâmica. O percurso metodológico envolveu pesquisa bibliográfica, pesquisa 
documental junto a órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Pau dos Ferros e Prefeitura Municipal de 
Pau dos Ferros, além de pesquisa de campo. Os resultados da pesquisa apontam 
que a Cidade de Pau dos Ferros, do ponto de vista histórico, teve sua origem ligada 
ao comércio, e tem o centro como o local da gênese dessa atividade, pois o maior 
número de estabelecimentos, tipologias e especializações aí se encontram. A 
atividade comercial é marcada pela coexistência entre formas tradicionais e 
modernas, sendo estas alocadas na área central da cidade, por exemplo, 
supermercados e lojas especializadas. E a difusão do comércio no espaço urbano 
de Pau dos Ferros revelou o centro da cidade e a Avenida Independência como os 
locais onde se manifestam de modo mais expressivo os processos e formas 
associados a esta atividade. 

 

Palavras-chave: Comércio; Cidade; Centro; Moderno; Tradicional; Pau dos Ferros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work problematizou-if the relationship between trade and city, with a view to 
considering the role of this activity in urban dynamics of Pau dos Ferros, from the 
decade of 1980. From this perspective, characterized the city from a historical point 
of view, emphasizing the commercial dynamics in the urban context, regarding the 
number of establishments, typologies, specializations; identified the vectors of 
modernization of commercial activity in the city; it was recognized from the 
dissemination of trade in urban space, the processes and the space forms 
associated with this dynamic. The methodology involved bibliographic research, 
documentary research in organs, such as the Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) of Pau dos Ferros and Municipal 
Government, as well as field research. The results of the survey indicate that the City 
of Pau dos Ferros, from a historical point of view, had its origin linked to trade and 
has the center as the site of the genesis of this activity, because the largest number 
of establishments, typologies and specializations are there; the commercial activity is 
marked by the coexistence between traditional ways and modern, these being 
allocated in the central area of the city, for example, supermarkets and specialty 
stores; and the dissemination of trade in the urban area of Pau dos Ferros revealed 
the center of the city and the Avenue Independence as the places where they are 
more expressive, the processes and forms associated with this activity. 

 

Keyword: Trade; City; Center; Modern; Traditional; Pau dos Ferros. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os estudos sobre a temática do espaço urbano revelam que, 

historicamente, estabeleceu-se uma intrínseca relação entre cidade e 

comércio. Desde os primórdios da formação das cidades o comércio se 

sobressai como uma atividade importante, verificando-se a ocorrência de 

relações em que a dinâmica urbana é, simultaneamente, condicionante e 

condicionada pela mesma.  No atual contexto, a compreensão das múltiplas 

relações que envolvem a cidade se torna ainda mais complexa, de modo que 

investigar o papel do comércio na dinâmica urbana se apresenta como um 

itinerário relevante de pesquisa.  

Tendo em vista essa realidade, este trabalho tem como escala 

geográfica de análise o espaço urbano, a partir da apreensão da cidade por 

uma de suas funções inerentes, qual seja o comércio.  

Como o espaço urbano é internamente delimitado e diferenciado por 

meio de seus usos, algumas de suas parcelas são mais valorizadas que outras. 

Neste cenário, o comércio, ao fazer uso do espaço urbano, aparece como uma 

das atividades a conferir esse diferencial. 

Considerando que a atividade comercial se comporta de maneira 

distinta ao longo do processo de produção do espaço urbano, atendendo aos 

interesses daqueles que a fazem, tem-se que, em certa medida, o 

desenvolvimento do comércio acompanha o crescimento da cidade. 

Nesse sentido, realizou-se um estudo sobre a dinâmica da cidade de 

Pau dos Ferros a partir do comércio, buscando entender o papel que esta 

atividade assume no que se refere à sua funcionalidade urbana. O recorte 

temporal do estudo compreende a fase da reestruturação produtiva do Estado 

ndo Rio Grande do Norte (RN), a partir da década de 1980 até os dias atuais. 

O Município de Pau dos Ferros (Mapa 1) se localiza na Região do 

Alto Oeste Potiguar, e possui uma população de 27.745 habitantes, sendo 
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25.535 residentes urbanos, e 2.198 moradores residentes no meio rural; ou 

seja, mais de 90% de sua população reside na cidade (IBGE, 2010). Embora 

apresentando um quantitativo de população urbana inferior a 50 mil habitantes, 

limiar considerado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

2010, para a classificação de cidade média1, Pau dos Ferros apresenta um 

papel diferenciado na rede urbana do RN, pela centralidade que exerce na 

Região do Alto Oeste Potiguar, e em municípios dos vizinhos estados da 

Paraíba e do Ceará (IBGE, 2010). 

 

 

Mapa 1 – Município de Pau dos Ferros na Região do Alto Oeste Potiguar 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015). 

                                                 

1 As cidades podem ser classificadas segundo critérios diversos. Para o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o critério usado é o índice populacional. Dessa forma, esse 
órgão considera cidade média aquele aglomerado que possui população entre 50 mil e 500 mil. 
No entanto, para alguns estudiosos da geografia, o critério utilizado é a função urbana exercida 
pela cidade; isto é, sua importância em relação à área sobre a qual ela é capaz de exercer 
influência (SPÓSITO, 2007, p. 58). 
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A cidade de Pau dos Ferros se caracteriza pela sua função 

comercial, a qual esta associada à sua origem e ao seu processo de 

desenvolvimento, sendo o centro uma área de referência desta atividade. 

Nesse sentido, o centro da cidade se aproximae do que Souza (2003, p. 51) 

chama de “teatro de acumulação”, pois concentra, dentre outras atividades 

importantes, o comércio. Além disso, se configura também a partir dessa 

mesma atividade (comércio), como um “centro de difusão” (SOUZA, 2003, p. 

51). 

Em nível de estado, o comércio assumiu grande importância no 

âmbito da reestruturação produtiva, quando antigas atividades econômicas, 

como o algodão, a pecuária e a agricultura de subsistência entraram em 

decadência; enquanto outras assumiram destaque, entre elas, a fruticultura, a 

exploração de petróleo e o setor de serviços.   

No âmbito desse processo, a expansão e a diversificação do 

comércio despontaram como fatores que influenciaram a dinâmica urbana e 

regional do território potiguar, reafirmando a centralidade exercida por algumas 

cidades. 

O processo de reestruturação produtiva é marcado por 

transformações em várias dimensões do espaço geográfico – econômica, 

política, técnica e social. Na contemporaneidade, tem adquirido contornos 

muito bem definidos, isto é, alterou significativamente a divisão social e 

territorial do trabalho (AZEVEDO, 2013).  

Conforme Azevedo (2013), o processo de reestruturação produtiva 

compreende um conjunto de transformações de caráter estrutural, 

organizacional e técnico, fazendo-se refletir no espaço geográfico em sua 

totalidade. Tais transformações são articuladas, e se configuram como 

alternativas de superação das crises cíclicas do sistema capitalista (HARVEY, 

1993, BOTELHO, 2000; PONTES, 2006) para a ampliação/reprodução do 

próprio capital, afetando, sobretudo, o mundo do trabalho, segundo contornos 
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muito bem definidos, especialmente, nos países subdesenvolvidos, nos quais o 

Estado do bem estar social ainda apresenta sérios problemas, limites e 

também vulnerabilidades (AZEVEDO, 2013). 

Considerando esse contexto, verifica-se que a cidade de Pau dos 

Ferros, a partir da década de 1980, passou a vivenciar um processo de 

expansão e dinamização do comércio e dos serviços. Tal evento influenciou a 

dinâmica urbana local, destacando-se o comércio, por se constituir em um dos 

principais pilares da economia local, e pela sua capacidade de estabelecer 

fluxos, tanto no espaço intraurbano quanto em escala regional, contribuindo 

para ratificar a crescente centralidade assumida pela cidade de Pau dos Ferros 

em relação ao seu entorno.  

No que tange à expansão do comércio pauferrense, este ensejou 

processos que configuram materialidades no urbano, sendo responsável pela 

emergência de formas espaciais que sinalizam para o papel dessa atividade na 

dinâmica e na produção do espaço citadino.  

Considerando o exposto, a pesquisa desenvolvida foi norteada pelos 

seguintes questionamentos: Qual a relação entre comércio e dinâmica urbana 

na cidade de Pau dos Ferros? Como se caracteriza o comércio da cidade, 

quanto ao número de estabelecimentos, tipologias, e especializações? Quais 

os vetores de modernização da atividade comercial na referida cidade? Como 

se manifestam os processos e as formas espaciais, associadas à dinâmica do 

comércio na cidade? 

Nesta perspectiva, definimos como objetivo geral da pesquisa 

analisar o papel do comércio na dinâmica urbana de Pau dos Ferros a partir da 

década de 1980; e como objetivos específicos: a) caracterizar a cidade do 

ponto de vista histórico, enfatizando a dinâmica comercial no contexto urbano, 

quanto ao número de estabelecimentos, tipologias, especializações; b) 

identificar os vetores de modernização da atividade comercial na cidade de Pau 

dos Ferros; c) e reconhecer, a partir da difusão do comércio no espaço urbano, 

os processos e as formas espaciais associados a essa dinâmica. 
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Os conceitos trabalhados e os autores que deram suporte a 

pesquisa foram os seguintes: o processo de reestruturação produtiva 

(HARVEY, 1993), o comércio tradicional e moderno (FERNANDES, 

CACHINHO, RIBEIRO, 2000) (PINTAUDI, 1999, 2001, 2006) elas denotam as 

mudanças e as permanências, na estruturação e a reestruturação da atividade 

comercial. O tradicional e o moderno, expondo qualidades diferenciadas que 

distinguem os papéis das atividades entre si e o peso de cada uma delas na 

produção do espaço urbano de Pau dos Ferros no período estudado. 

A pesquisa foi desenvolvida com base em diferentes procedimentos 

metodológicos, envolvendo pesquisa bibliográfica sobre a temática estudada, 

considerando abordagens acerca dos conceitos de espaço urbano, processos 

e formas espaciais, centralização, área central, comércio e práticas comerciais, 

com o objetivo de delinear caminhos ou aportes teóricos que servissem de 

base para elucidar as questões da pesquisa; pesquisa documental junto a 

órgãos como o IBGE, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Pau dos 

Ferros e a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, visando à caracterização do 

comércio da cidade; pesquisa de campo sobre o número e o tipo de 

estabelecimentos comerciais da cidade; e a realização de entrevistas junto a 

comerciantes e consumidores visando à caracterização da atividade, a 

identificação das práticas sociais que as envolvem e os equipamentos 

funcionais que utilizam; assim como junto a representantes do poder público 

municipal e de associações comerciais, na perspectiva de analisar o papel do 

comércio para a economia e a dinâmica urbana locais.   

As entrevistas realizadas foram do tipo semiestruturadas, sendo 

compostas por dez questões. Ainda no âmbito da pesquisa de campo, foi 

realizada observação in loco no espaço urbano de Pau dos Ferros, visando a 

reconhecer a geograficidade que a dinâmica comercial imprime no espaço da 

cidade, bem como registro fotográfico, sobretudo, das formas espaciais cuja 

emergência foi influenciada pelo comércio. 
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Em consonância com os objetivos da pesquisa, a dissertação está 

estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo, PAU DOS FERROS: 

NOTAS HISTÓRICAS SOBRE O LUGAR, apresenta aspectos históricos sobre 

a formação da cidade, e sua evolução político-administrativa, bem como as 

primeiras referências da atividade comercial neste espaço. O segundo capítulo, 

intitulado O comércio em Pau dos Ferros: aspectos gerais, delineia as 

características do comércio local e identifica os vetores de modernização dessa 

atividade na cidade. Por fim, o terceiro capítulo, A geografia do comércio: 

processos e formas espaciais, enfatiza o moderno e o tradicional que se 

manifestam na forma espacial (fachadas dos estabelecimentos), nas relações 

de compra e venda, nas relações trabalhistas e na exposição dos produtos. 

Contempla uma análise da relação entre a dinâmica comercial e urbana, 

ressaltando os processos e as formas espaciais ligados a esta atividade que 

emergiram na cidade.   
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1 PAU DOS FERROS: NOTAS HISTÓRICAS SOBRE A ORIGEM DO LUGAR 

 

 

A origem de Pau dos Ferros está associada ao processo de 

interiorização da colonização portuguesa. De acordo com Andrade (1981), a 

colonização da capitania do RN, no início do século XVII, praticamente 

restringia-se à área litorânea. A capitania se destacava como núcleo de defesa 

militar contra a persistente ameaça francesa. Assim, quase nenhuma política 

de povoamento foi levada à frente, até o século XVIII. Neste sentido, 

  

O povoamento do interior se intensificou a partir da segunda 
metade do século XVIII, quando os franceses e holandeses 
não constituiriam mais perigo para a colonização portuguesa e, 
na Europa, se procedia à Revolução Industrial; a partir daí se 
expandiu e ganhou importância [...] (ANDRADE, 1981, p. 33).     

 

O povoamento do interior só foi possibilitado, em grande medida, por 

meio da atividade pecuarista, que adquiriu uma importância ainda maior na 

medida em que passou a desbravar e a fixar população em áreas mais 

distantes do litoral. Assim, pode-se afirmar que foi a atividade criatória, “quem 

conquistou para o Nordeste a maior porção de sua área territorial” (ANDRADE, 

1976, p. 190). E, nesse processo, o gado serviu não só como economia 

subsidiária à cana-de-açúcar, concentrada no litoral, como também se 

constituiu no elemento fixador da população. 

A atividade pecuária foi responsável pela difusão da população no 

interior do RN, fazendo surgir, nas proximidades dos rios, aglomerações que, 

em grande parte, deram origem aos núcleos urbanos (ANDRADE, 1981, p. 33). 

Neste contexto, por volta de 1700, surgiu, nas margens do Rio 

Apodi-Mossoró, o aglomerado que deu origem à cidade de Pau dos Ferros. 

Conforme Cascudo (1984), a origem de Pau dos Ferros está vinculada aos 
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vaqueiros que faziam a rota do Rio São Francisco, cortando as Capitanias de 

Pernambuco e Piauí. E, cansados da viagem, tinham o hábito de repousar à 

sombra da oiticica. No tronco desta árvore, gravavam, com ferro em brasa, as 

marcas das respectivas fazendas, a fim de torná-las conhecidas, facilitando a 

identificação das reses debandadas. Dessa prática teve origem o topônimo 

“Pau dos Ferros”.  

As incursões iniciais no território onde atualmente se localiza a 

cidade de Pau dos Ferros ocorreram em fins do século XVIII, no rumo sul-

norte, pelas ribeiras dos rios Piranhas e Apodi. Esta suposição se deve ao fato 

de terem sido feitas em princípios do século seguinte as primeiras concessões 

de datas das terras (SILVA, 2008). 

Em 1733, quando ocorreu a morte do Coronel Domingos Gonçalves 

da Rocha Pita, dono de muitas terras nos estados da Bahia e do Ceará, seus 

filhos e herdeiros, Francisco da Rocha Pita, Luiz da Rocha Pita Deusdará, 

Simão Pessoa da Fonseca e Maria Joana, receberam a doação da sesmaria de 

Pau dos Ferros. De acordo com Silva (2008), os concessionários, ao 

requererem a posse das terras, frisavam, em suas petições, o destino que lhe 

seria dado: a criação de gado.  

Assim, a pecuária foi um importante fator de fixação de grupos 

humanos na referida unidade espacial (Pau dos Ferros), o que favoreceu o 

intercâmbio de produtos. Neste contexto, a localidade que deu origem a Pau 

dos Ferros emergiu como entreposto ligado à atividade de comercialização do 

gado e a feira de gado. 

No caso de Pau dos Ferros, mesmo com a concessão da sesmaria 

aos herdeiros do Coronel Antônio da Rocha Pita, no ano de 1733, as terras 

foram ocupadas por Francisco Marçal, que instalou uma fazenda, na qual  

passou a morar. Assim, considera-se que Francisco Marçal foi o fundador do 

povoado de Pau dos Ferros, que pelo seu esforço e por sua capacidade de 

mobilização, conseguiu, em 1738, erguer uma capela no pequeno núcleo 

populacional existente, que se tornou a igreja matriz, quando foi criada a 

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, em 1756 (SILVA, 2008). 
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 Do ponto de vista jurídico, o povoado de Pau dos Ferros integrava a 

Comarca de Imperatriz (atual Martins). Em 1873, pela Lei nº 683 de 08 de 

agosto, a Comarca de Pau dos Ferros se tornou autônoma, sendo José Garcia 

o seu primeiro juiz (MEDEIROS, 1991). 

Passados 100 anos da criação da Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição, iniciou-se uma luta pela criação da vila, que durou doze anos. As 

tentativas de emancipação política de Pau dos Ferros ocorreram em 1841 e em 

1847, sem sucesso.  

Finalmente, em 4 de outubro 1856, o povoado foi elevado à 

categoria de vila, por meio da Lei nº 344,  baseada no projeto elaborado e 

apresentado pelo Senhor Luís Gonzaga de Brito Guerra (Barão de Assú), 

político e Ministro do Supremo Tribunal de Justiça (SILVA, 2008).  

O crescimento da Vila de Pau dos Ferros e do movimento comercial 

foi importante para a sua elevação à categoria de cidade, o que ocorreu no dia 

02 de dezembro de 1924, por meio da Lei nº 593, na gestão do Governador 

José Augusto Bezerra de Medeiros. Nesse período, na cidade de Pau dos 

Ferros já se desenvolviam atividades comerciais, cujas primeiras referências 

são a feira livre semanal e o mercado público municipal.  

 

1.1 Primeiras referências da atividade comercial de Pau dos Ferros: a feira 

livre e o mercado público municipal  

 

A aglomeração humana que deu origem a Pau dos Ferros está 

diretamente associada ao comércio, sobretudo, à feira livre que, juntamente 

com o mercado público municipal, constituem-se as primeiras referências 

dessa atividade nesse espaço.  

 

1.1.1 A feira livre 
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Uma das primeiras referências históricas da atividade comercial em 

Pau dos Ferros é a feira livre, criada no ano de 1859, com o objetivo de ativar o 

comércio local (SILVA, SILVA, 1998).  

Com o passar do tempo, Pau dos Ferros passou a ser um ponto de 

convergência de pessoas para adquirir produtos oriundos da pecuária e da 

agricultura que eram comercializados na feira livre.   

A localização geográfica da cidade de Pau dos Ferros contribuiu 

para que assumisse essa condição, de modo que, na primeira metade do 

século XX, já se destacava enquanto ponto de convergência de diversas vias 

secundárias provenientes de regiões do extremo oeste do estado (A’RBOZ, 

1986). 

A feira livre de Pau dos Ferros, em sua origem, ocorria em um 

espaço em frente à Igreja Matriz, conforme entrevista concedida pelo Sr. J. F. 

(2015): 

 

O espaço onde se começou o comércio em Pau dos Ferros é a 
feira. Em frente à igreja, ficava cheio de barracas que vendiam 
bodes, carnes, farinhas, feijão, milho. Vinha gente de todo 
canto pelos arredores de Pau dos Ferros, buscando vender ou 
comprar alguma coisa, mas não tinha essa variedade que se 
tem hoje não. 

 

 

Conforme se percebe na fala do Sr. J. F., a feira livre exercia 

importância para a população e comércio da cidade por meio do fluxo de 

pessoas que atraía. Fluxo de mercadorias provenientes de diferentes 

localidades do entorno.  Para Barreto (1987, p. 97), 

 

A feira que primitivamente representa um pequeno ponto de 
encontro e reunião dos habitantes locais se transformou 
posteriormente num importante entreposto de comercialização 
dos variados produtos de abastecimento e consumo: cereais, 
tecidos, confecções, calçados, miudezas, artesanato, etc.  
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A feira é uma modalidade periódica de comércio (BROMLEY, 

SYMANSKI, GOOD, 1980), que desempenha um papel importante no 

abastecimento urbano. Na cidade de Pau dos Ferros, possibilitou que as 

pessoas da zona rural vendessem o que excedia de sua produção. E ainda, 

adquirissem mercadorias que não produziam, como ferramentas utilizadas para 

o trabalho no campo, vestimentas, roupas e outros utensílios domésticos. Em 

contrapartida, permitiu que pessoas da cidade se abastecessem de produtos 

diversos provenientes do campo, como por exemplo, feijão, farinha, frutas, 

verduras, batata etc.  

Embora convivendo com outras formas de comércio, ditos 

modernos, como por exemplo, os supermercados, que oferecem diariamente 

uma diversidade significativa de produtos aos consumidores, a feira livre se 

mantém em algumas cidades, como é o caso de Pau dos Ferros, na qual os 

feirantes têm um espaço, seja no chão ou uma barraca de madeira para 

comercializar seus produtos. Geralmente, os feirantes são os próprios 

produtores das mercadorias, que comercializam, ou são pessoas que compram 

produtos em outras cidades (vestuário, frutas, calçados etc.) para revenda. 

Na década de 1970, em Pau dos Ferros, houve mudanças na 

instituição da feira livre e na sua configuração espacial. Na feira de Pau dos 

Ferros, é possível encontrar comerciantes locais e de outros municípios, 

conforme atestou-se por meio de entrevista concedida por S. L.:  

  

Hoje tem mais gente na feira porque a população aumentou e 
de 70 (1970) para cá começaram a aparecer os feirantes de 
fora e teve também a melhoria e construção de estradas 
(rodovias). Antes, era todos andando de carroça. Os feirantes 
vinham até de jumento. Era muito difícil.  

 

Ainda segundo S. L., antes da década de 1970, os produtos eram 

vendidos em “sacos de estopa, saco de pano para colocar o açúcar e também 

tinham as medidas ‘cuia de oito’, que era para colocar 11 litros; tinha também a 

‘quarta’ que eram oito cuias”.  
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A chegada de outros concorrentes e o aumento do número de 

estabelecimentos comerciais, como mercadinhos e supermercados, a partir da 

década de 1990, segundo os entrevistados, fizeram muitos feirantes da cidade 

de Pau dos Ferros deixarem de comercializar na feira livre, pois diante da 

dinâmica criada por essas novas formas de comércio possibilitou que alguns 

feirantes abrissem o próprio estabelecimento. No entanto, na prática, essa 

realidade se apresenta mista, isto é, esses comerciantes têm seus próprios 

estabelecimentos e também comercializam seus produtos na feira, no dia de 

realização desta.  

Há pessoas que têm preferido adquirir os alimentos em 

supermercados e mercearias, que conforme os entrevistados, entendem ser 

estabelecimentos comerciais que têm mais segurança sanitária, e são locais 

nos quais é possível comprar todos os produtos que necessitam. No entanto, 

há aqueles que preferem a feira livre, por ser um espaço que oferece produtos 

mais baratos, de boa qualidade, e por ser um espaço com possibilidade de 

conversas e interações socioculturais diversas.  

Neste sentido, além da função comercial, a feira livre de Pau dos 

Ferros exerce o papel de local de encontro e de lazer para a população que se 

desloca do interior do próprio município e de outros municípios da região do 

entorno.  

A feira livre de Pau dos Ferros (Figura 1) se configura hoje como um 

verdadeiro mostruário de produtos nacionais, regionais e importados, com uma 

configuração diferente dos produtos comercializados, quando daqueles de sua 

origem, como os sacos de farinha, açúcar e milho dispostos nas calçadas. 
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Figura 1 – Feira Livre de Pau dos Feros: destaque para o setor de frutas, 2015. 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. de 2015. 

De acordo com Silva (2014, p. 9), a concorrência entre o comércio 

de rua, do qual a feira livre é parte constitutiva,  

 

[...] e o dito comércio ‘formal’ das lojas, que se associa a uma 
dinâmica mais ampla, em que a circulação e o consumo das 
mercadorias ganham impulsão com a entrada do crédito no 
mercado de um modo geral, ao introduzirem vendas a prazo, 

parceladas, no cartão e/ou no crediário da própria loja, não 
foram dinâmicas suficientes para que a feira livre local 
perdesse sua importância, pois mesmo assim, essa 
atividade continua, a partir dos seus sujeitos constitutivos, 
se reinventando. 

 

Apesar das diversas mudanças que ocorreram em relação à feira 

livre de Pau dos Ferros, com a introdução de produtos diversos, alguns 

produtos “tradicionais” ligados ao consumo cotidiano do sertanejo ainda 

encontram espaço de comercialização. É o caso, por exemplo, de lamparinas, 

panelas de alumínio, fumo e verduras. Essa é uma realidade comum às feiras 
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livres do nordeste brasileiro, de uma forma em geral, não sendo uma 

especificidade da feira livre de Pau dos Ferros. 

 

1.1.2 O mercado público municipal 

 

Outro fator de dinamização do comércio pauferrense, e que 

contribuiu significativamente para a dinamização dessa feira livre foi a 

construção do mercado público municipal e do açougue, no ano de 1868. 

Desde o final do século XIX, a presença de ideias que visavam a 

uma cidade melhor e organizada foi essencial para a concretização de 

importantes obras na cidade de Pau dos Ferros. Assim, no ano de 1855, já era 

cogitada a implantação de um mercado, que seria um melhoramento 

necessário à cidade. 

Desde as primeiras cidades, o mercado, enquanto forma e função, 

apresenta papel de destaque (MUMFORD, 1998), o que não foi diferente com 

Pau dos Ferros. Isto significa que, nos mercados públicos, espaços voltados 

não só para a comercialização, mas também para a socialização, é possível 

apreender elementos e produtos típicos de uma dada cidade, região ou país, 

os quais são cada vez mais valorizados enquanto mercadorias capazes de 

atrair pessoas, demandando, portanto, que a cidade se reestruture para tal 

função e dinâmica.  

Sobre as formas de mercado público, Pintaudi (2006, p. 82) destaca: 

 

A presença do mercado público na cidade ou fora de seus 
muros (quando eles existiam) seja de forma temporária ou 
perene, nunca foi questionada como local de abastecimento de 
produtos, enquanto, em diferentes sociedades, perdurou o 
costume de ali realizarem as trocas necessárias à reprodução 
da vida. O questionamento dessa forma emerge, justamente 
quando ela passa a se desfazer, quando ela chega aos limites 
de sua existência enquanto forma (incluída sua estrutura e 
função) reconhecida e apropriada socialmente para a 
reprodução da sociedade. Quando esse costume sofre uma 
ruptura com a presença de outras formas de abastecimento, 
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mais modernas, surgem como possibilidades a metamorfose 
do mercado público, que passa a ser apropriado como lugar 
‘tradicional’, onde se pretende produzir uma ‘identidade’ para a 
sociedade, ou então o desaparecimento dessa forma da 
paisagem urbana e, conseqüentemente, do imaginário. Essas 
possibilidades concretizam-se como tendências já que nada se 
efetua de modo pleno.   

 

Compreender a permanência e a duração do mercado público 

requer a valorização e o registro dessa forma de comércio, o mercado, no 

tempo e no espaço.  

Ainda conforme Pintaudi (2006), a sua importância e as suas 

funções sofreram várias modificações ao longo dos anos. Inicialmente, com 

poucas transformações; e, recentemente, passando por um processo de 

revalorização, a partir de melhorias na qualidade de serviço e ambientação, 

bem como na área do seu entorno. Se, por um lado, essas ações afastam 

alguns fregueses; por outro, afigura-se como um fator de atração.  

Na cidade de Pau dos Ferros, a construção do mercado representou 

uma forma de modernização do comércio em um dado contexto histórico. 

Assim, como em qualquer outra cidade organizada sob os moldes 

capitalistas de produção, comercialização e distribuição de mercadorias, a 

construção do mercado se justificou, dentre outros aspectos, pela necessidade 

de um maior controle sobre os preços das mercadorias comercializadas, 

possibilitando ao poder púbico municipal maior arrecadação de impostos.  

Sobre este último aspecto, percebe-se em ata de Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de Pau dos Ferros que “a construcção de um edifício 

para Mercado seria uma optima medida a ser tomada e tornar-se-ia também, 

estou certo, dentro de pouco tempo, fonte de renda para o município” 

(CÂMARA MUNICIPAL, 1855, grifos nossos). 
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O local destinado à construção do Mercado Municipal de Pau dos 

Ferros (Figura 2), segundo esse mesmo documento2, deveria ser no centro da 

cidade, próximo onde ocorria e ainda hoje ocorre a feira livre.  

O Mercado de Pau dos Ferros ainda guarda as características do 

período de sua construção; ou seja, a sua forma, de acordo com informações 

de comerciantes mais antigos do local. 

 

Figura 2 – Pau dos Ferros: localização geográfica do Mercado Público  

Fonte: Google Hearth (2014); Pesquisa de Campo, out. de 2014. 

Conforme se percebe na Figura 2, a forma arquitetônica do mercado 

público de Pau dos Ferros apresenta os mesmos traços de quando da sua 

construção. Mas isso não se verifica com o perfil e o conteúdo das lojas que o 

constituem, pois, de acordo com informações dos comerciantes mais antigos 

desse local, alguns estabelecimentos entraram em decadência pelo fato de os 

                                                 

2 Câmara Municipal de Pau dos Ferros, RN. Acta da Sessão Ordinária, realizada no dia 4 abril 
de 1855. p. 28/verso.  
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filhos não terem dado continuidade à atividade herdada dos pais, dedicando-se 

ao comércio mais moderno, ou exercendo outras funções e/ou profissões.  

Fora esse período de decadência, o mercado público de Pau dos 

Ferros já foi considerado uma forma espacial que trouxe melhoramento à 

distribuição de alimentos na cidade, sobretudo, pela garantia dos preceitos 

higiênicos na comercialização de hortaliças e frutas, assegurada pela facilidade 

de fiscalização mais efetiva, visto que os comerciantes se encontravam 

aglomerados em um único espaço. Além disso, foi uma possiblidade de ofertar 

maior diversidade de produtos junto aos consumidores, o que estimulou o 

consumo. 

Ademais, constituiu-se, durante muitas décadas, em um ponto de 

encontro da juventude, sobretudo à noite. De acordo com entrevista realizada 

com a Sra. M. E. (2015), proprietária de estabelecimento comercial, o mercado 

público municipal,   

 

[...] além de proporcionar a compra de produtos agrícola, tinha 
muitas lojas de tecidos. Na década de 1960 a 1980, não havia 
lojas de roupas como as que temos hoje em dia. Os tecidos 
eram comprados e as roupas feitas pelas costureiras. À noite o 
mercado funcionava como um clube, onde aconteciam as 
tertúlias. Atualmente, quase não funciona, porque era comércio 
de família que os filhos não deram continuidade. 

 

Em meados da década de 1980, em decorrência das transformações 

vivenciadas pelo país, por meio da tecnologia e da modernização, a cidade de 

Pau dos Ferros experimentou uma nova fase de desenvolvimento do comércio, 

refletindo em sua área central.  

Nesse contexto, inseriu-se no início do processo de reestruturação 

produtiva do RN, que segundo Azevedo (2013, p. 115) se caracterizou  

 

[...] pela coexistência de novas e velhas formas de produzir, 
sendo composto por redefinições no uso dos objetos 
geográficos, os quais muitas vezes têm suas formas 
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conservadas, mas passam a adquirir novas funcionalidades, 
estas mais condizentes com as atuais formas de produção e 
distribuição das mercadorias.  

 

No âmbito da reestruturação produtiva do estado, um vetor de suma 

importância na dinâmica econômica é o comércio, que envolve milhares de 

estabelecimentos de diversos tipos, e que contribuiu para fortalecer a função 

de centros regionais, exercida por algumas cidades. Para Azevedo (2013, p. 

129), 

 

[...], com base no número de estabelecimentos comerciais do 
estado, também merece destaque os centros regionais como 
Caicó, Assú, Currais Novos e Pau dos Ferros. Vale frisar que 
embora a maior parte dos estabelecimentos comerciais do 
estado se constituam como ‘formais’, aqueles de caráter 
‘informal’ são bastante representativos, muitos deles 
representados por pequenos estabelecimentos de comércio de 
uma gama variada de produtos, os quais empregam sobretudo 
mão-de-obra familiar. 

 

Nesse sentido, na perspectiva de articular a forma e a função em 

relação ao mercado público de Pau dos Ferros, observa-se que este foi alvo de 

uma “revitalização”, a partir da qual estão sendo feitas obras de ampliação e 

reestruturação do prédio, já que seu espaço se mostra cada vez mais restrito, 

decadente, e com poucas lojas funcionando (Figuras 3, 4, 5, ). 
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Figura 3 – Anúncio da reforma do mercado público de Pau dos Ferros, 2015. 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. 2015. 

 

 

  

Figura 4 – Condição de decadência de parte do mercado público de Pau dos 
Ferros, 2015. 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. 2015. 

 

 

 

 

A B 



30 

 

 

 

 

Figura 5 – Fachada de bares e estacionamento do mercado público de Pau 
dos Ferros, 2015 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. 2015. 

 

 

 

O investimento total para reforma, ampliação e modernização do 

mercado público de Pau dos Ferros foi de R$ 363.730,95 (trezentos e sessenta 

e três mil, setecentos e trinta reais, e noventa e cinco centavos). Estes recursos 

foram provenientes de parcerias entre o Poder Público Municipal e o Ministério 

do Turismo, canalizados por meio da Caixa Econômica Federal. O referido 

processo de reforma do mercado se encontra na segunda etapa, e abrange a 

parte externa; uma vez que a primeira ocorreu no âmbito interno do prédio. 

Em relação ao mercado público, percebe-se que até o início da 

década de 1980, este centralizava as atividades comerciais de gêneros 

alimentícios e vestuários. Mas a partir de meados dessa mesma década, a 

quantidade de estabelecimentos comerciais foi reduzida, e sua forma se 

manteve sem grande intervenção.  

Os estabelecimentos de pequeno comércio que foram mantidos são 

uma forma de resistência frente a outros tipos, mais especializados e/ou 

modernos. Entende-se que essas transformações foram sendo estimuladas por 
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processos que visam à integração do comércio às tendências mundiais, que 

objetivam homogeneizar os gostos e os costumes, e que acabam acentuando a 

valorização seletiva de alguns espaços e a decadência de outros. 

Portanto, ao se refletir sobre a origem de Pau dos Ferros, constata-

se sua vinculação às dinâmicas econômicas, políticas e sociais que estão 

atreladas ao processo de ocupação do território sertanejo, e que têm, nas 

atividades comerciais, um dos seus referenciais.  

 

 

 

 

 

 

 

2 O COMÉRCIO EM PAU DOS FERROS: ASPECTOS GERAIS 

 

 

O comércio é uma atividade importante no processo de produção do 

espaço urbano de Pau dos Ferros. Partindo desta premissa, buscou-se 

entender a relação entre centro e centralidade, e evidenciar características e 

vetores de modernização dessa atividade em Pau dos Ferros. 

Conforme Corrêa (2001, p. 11), “o espaço urbano capitalista é um 

produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e 

engendradas por agentes que produzem e consomem espaço”. Isto significa 

que, enquanto exercício da relação econômica, o comércio, “[...] se assume 

como uma das atividades centrais, essencial e inerente, que atua na própria 

caracterização do espaço urbano, como parte constitutiva da reprodução social 

da cidade” (MATOS, 2011, p. 17 apud PINTAUDI, 2001).  
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De acordo com Pintaudi (2001, p. 145), a relação entre comércio e 

cidade é típica dos moldes capitalista de produção porque  

 

[...] as formas comerciais são, antes de mais nada, formas 
sociais; são as relações sociais que produzem as formas que, 
ao mesmo tempo, ensejam relações sociais. Analisar as formas 
comerciais, que são formas espaciais históricas, permite-nos a 
verificação das diferenças presentes no conjunto urbano, o 
entendimento das distinções que se delineiam entre espaços 
sociais. 

 

Ao se levar em consideração o estudo do comércio não se pode 

apreender a cidade como simples localização desse fenômeno, mas sim, 

entendê-la como sentido da vida humana em todas as suas dimensões. Ou 

seja, de um lado enquanto acumulação desigual de tempos (SANTOS, 1986); e 

de outro, enquanto possibilidade sempre renovada da realização da vida 

humana, já que é expressão e significação desta, obra e produto, processo 

histórico cumulativo, decorrente da produção e reprodução capitalistas 

(CARLOS, 2004).  

 

O comércio varejista, constitutivo do espaço urbano de cidades 

capitalistas, desempenha uma função primordial para a cidade, no sentido de 

que esse segmento é responsável por dinâmicas socioespaciais diversas. De 

acordo com Matos (2011), embora não tenha a função de produzir, o comércio 

varejista tem a função de distribuir diretamente aos consumidores, por meio da 

venda, o que é produzido pelos outros setores da economia.  

Ainda segundo Matos (2011), embora inexista uma tipologia 

adequada, o IBGE divide o comércio varejista em dois grandes segmentos, 

quais sejam: alimentos e não alimentos; isto é, bens de consumo duráveis, 

semi-duráveis e não duráveis. Nessa perspectiva, 

 

[...] independentemente do segmento e tipo de bem de 
consumo a se comercializar, o comércio é caracterizado, 
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essencialmente, pela venda de mercadorias de forma avulsa, 
independente, de acordo com a demanda e interesse dos 
consumidores que darão uso final a determinados produtos os 
quais o comércio varejista tem a função de vender. Assim 
como as demais atividades, ele expressa-se no espaço 
socialmente produzido segundo uma lógica de organização. 
Essa lógica apresenta-se como resultado de uma 
correspondência de interesses e necessidades (MATOS, 2011, 
p. 18). 

  

Buscando reproduzir-se por meio de suas atividades, o comércio se 

distribui no espaço urbano, localizando-se de maneira a atender às 

necessidades de consumo, extraindo vantagens, isto é, lucro o qual “[...] torne 

viável o empreendimento do comércio, forma em que se caracteriza a iniciativa 

comercial” (MATOS, 2011, p. 18). Isso demonstra a importância que o espaço 

adquire, pois a localização das atividades comerciais só é viável caso haja 

aptidão à sua tarefa, qual seja, vender. E para vender, a tendência é localizar-

se próximo ao mercado consumidor, ou em locais onde os sujeitos 

consumidores tenham acesso mais fácil e rápido aos bens desejados.  

Neste sentido, para que viabilize o comércio, o espaço urbano e/ou 

parte dele deve constituir-se de consumidores ou criar condições para atraí-los, 

além de oferecer produtos ou serviços os quais se prontifica a comercializar. 

Um local com essas vantagens é ponto atrativo para os 

consumidores, já que estes têm interesse em acessar da maneira mais fácil 

possível os objetos, o conjunto de elementos que consomem e que lhes são 

convenientes, conforme condições do crédito. Por essas razões, 

 

O comércio varejista relaciona-se com o ambiente geográfico 
no qual está inserido. De um lado reflete as características do 
ambiente por meio da combinação de densidade demográfica, 
renda e padrões culturais. De outro, impacta sobre a 
organização espacial prévia [...] (CORRÊA, 2001, p. 13).  

  

Isso faz com que, na cidade, existam locais que concentram 

estabelecimentos comerciais, os quais serão tanto maiores quanto a 
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quantidade de consumidores, a facilidade de acesso por vias e transportes, e a 

demanda por produtos. Isto é, quanto maior for a capacidade de consumo que 

eles possam oferecer. De acordo com (SILVA, 2003, p. 19  ), 

 

Na cidade, o lugar onde esses aspectos são mais marcantes 
assume uma posição de evidência na funcionalidade urbana. 
Compondo a estrutura urbana da cidade, entendida como o 
conjunto de formas espaciais implantadas em um determinado 
espaço urbano num dado momento, este lugar representa em 
maior volume a oferta e demanda de produtos e serviços 
disponibilizados para o consumo. 

  

No caso de Pau dos Ferros, esse local é o centro da cidade, que 

apresenta tais atributos, por ter sido, ao longo do processo de estruturação 

urbana, o espaço no qual o comércio foi e continua sendo um fator de 

destaque.  

Nesse local, concentram-se a maioria dos estabelecimentos 

comerciais, sobretudo, varejistas, destinados ao atendimento das necessidades 

dos consumidores, que não são supridas em outros espaços da cidade. 

Todavia, é importante ressaltar que o comércio local não se encontra 

apenas no centro, mas também de forma dispersa e pontual, por quase toda a 

cidade. O comércio pauferrense abrange desde pequenos bares, localizados 

na periferia da cidade, até lojas relativamente grandes, situadas na área 

central, onde durante o dia há grande movimentação de pessoas vindas de 

municípios do entorno. 

Não obstante, é no centro da cidade onde a prática comercial se 

realiza em sua magnitude, refletindo uma de suas características espaciais, 

tanto do ponto de vista intra quanto interurbano, pois influencia o tipo de uso e 

ocupação desse espaço; ou seja, configura um centro tipicamente comercial, 

circunscrito por bairros residenciais. 

Nesse sentido, verifica-se em Pau dos Ferros a ocorrência do 

processo de centralidade urbana e sua correspondente forma espacial – o 
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centro. Matos (2011, p. 21) afirma que “[...] a forma de ocorrência da 

centralidade indica a estrutura socioeconômica em vigor no espaço da cidade 

e, com ela, o valor social que as formas compreendidas nas diferentes porções 

do espaço da cidade receberão no respectivo momento”. 

Expondo sobre a necessidade e/ou vantagem da concentração na 

cidade no que tange à produção do espaço capitalista, Silva (2003, p. 22) 

afirma que 

 

A cidade pode ser considerada como espaço de produção, 
circulação e consumo, portanto, inserida na lógica capitalista, 
que suscita a necessidade de concentrar equipamentos, 
atividades e serviços de modo que as relações econômicas e 
sociais possam conquistar maior dinamicidade. 

 

Sobre essa concentração, Matos (2011, p. 22) expõe que  

 

A concentração enquanto necessidade existe como um modo 
de facilitação da vida coletiva, ao conectar numa mesma 
porção espacial os principais componentes urbanos (a 
sociedade e suas formas espaciais, com suas respectivas 
funções e conteúdos), favorecendo a acessibilidade entre eles. 
Traduz-se como resultado da conjunção de interesses e 
contemplação de demandas no espaço e assume no urbano, 
uma centralidade, ao transformar a concentração em centro, 
em uma referência de significado dentro da cidade. 

 

Ainda de acordo com Matos (2011, p. 23) “a centralização pode se 

formar quando a constituição física de uma cidade restringir seu uso e 

ocupação a um espaço estritamente delimitado da mesma [...]”. Em outras 

palavras, significa dizer que o espaço urbano é segmentado em frações 

constitutivas de formas e funções diversas, sendo formado de uma estrutura 

que privilegia determinados recortes em relação aos demais. 

No âmbito do processo de centralização, surge o centro como uma 

das formas fixas, mas também mutáveis que se encontram presentes no 

espaço da cidade.  
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Sendo uma forma, mas não apenas forma em si, e sim uma forma-

conteúdo, Santos (1985, p. 54) afirma: 

 

[...] a forma só se torna relevante quando a sociedade lhe 
confere um valor social. Tal valor relaciona-se diretamente com 
a estrutura social inerente ao período. [...] Em suma, a 
sociedade estabelece os valores de diferentes objetos 
geográficos, e os valores variam segundo a estrutura sócio-
econômica específica dessa sociedade. 

 

A este respeito, Sposito (1991, p. 6) assevera que  

 

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 o ponto de 
convergência/divergência, é o nó do sistema de circulação, é o 
lugar para onde todos se dirigem para algumas atividades e, é 
o ponto de onde todos se deslocam para interação destas 
atividades aí localizadas com as outras que se realizam no 
interior da cidade ou fora dela. 

 

No caso de Pau dos Ferros, o centro demarca o local de origem da 

cidade, sendo marcantes as favoráveis condições de acessibilidade e o nível 

de concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços que apresenta 

e fatores que atraem os consumidores da cidade e da região.  

Por essa razão, é possível afirmar que “[...] as relações espaciais 

integram, ainda que diferentemente, as diversas partes da cidade, unindo-as 

em um conjunto articulado, cujo núcleo de articulação tem sido, 

tradicionalmente, o centro da cidade” (CORRÊA, 2006, p. 2). 

O centro da Cidade de Pau dos Ferros, devido ao seu 

preponderante uso para fins comerciais e de prestação de serviços, atrai, 

influencia e articula duas escalas espaciais: a intraurbana e a interurbana.  

Na escala intraurbana, a centralidade comercial e de serviços que se 

materializa no centro repercute sobre a própria cidade de Pau dos Ferros.  
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Já na escala interurbana, esta centralidade ultrapassa os limites da 

cidade, articulando as localidades do entorno. Neste processo, a cidade se 

torna um pólo/centro que irradia/influencia uma escala regional. 

Discutindo a centralidade urbana nessas respectivas escalas, 

Spósito (1998, p. 27) afirma que 

 

[...] No primeiro nível, é possível enfocar as diferentes formas 
de expressão dessa centralidade tomando como referência o 
território da cidade ou da aglomeração urbana, a partir de seu 
centro ou centros. No segundo nível, a análise toma como 
referência a cidade ou aglomeração urbana principal em 
relação ao conjunto de cidades de uma rede, essa por sua vez 
podendo ser vista em diferentes escalas e formas de 
articulação e configuração, de maneira a que se possam 
compreender os papéis da cidade central. 

 

Nesse sentido, como a centralidade pode ultrapassar os limites da 

cidade, afirma-se sua importância no processo de configuração urbana, no 

sentido de que amplia a percepção das diferenças socioespaciais na produção 

do espaço capitalista entre cidades (MATOS, 2011), merecendo análises mais 

profundas. Esta assertiva encontra ressonância em Pau dos Ferros, onde a 

atividade comercial é fator preponderante da centralidade que exerce em 

ambas as escalas. 

Discutindo o centro como elemento provedor de ligação, Matos 

(2011, p. 24-25) expõe que  

 

[...] o centro existe como lugar privilegiado para a reprodução 
do capital, na medida em que para todo um conjunto ele se 
constitui como espaço múltiplo de atividades, onde se pode dar 
o abastecimento de produtos diversos bens de consumo 
domésticos e de vestuário, bens duráveis, onde a remuneração 
adquirida como resultado do trabalho daqueles que se ocupam 
em atividade produtiva e comercial possivelmente realizada no 
centro é gasta ali mesmo com o consumo de alguns bens 
somente nele comercializados, quando não bens produzidos no 
próprio centro.  
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Isto significa que o centro funciona como meio de viabilização da 

acumulação do capital, pois concentra e promove interações de âmbito 

(re)produtivo, o que leva a reafirmar sua relevância no funcionamento 

capitalista da cidade. Assim, essa porção da cidade compreende um espaço de 

realização de atividades econômicas.  

Assim, fazendo parte do atributo constituinte da centralidade que 

Pau dos Ferros exerce nos planos intraurbano e interurbano, a atividade 

comercial se concentra no centro da cidade. 

Como lugar de atração, o centro de Pau dos Ferros incorpora, em 

seu significado comercial, o resultado da oferta e da demanda de produtos 

diversos, atraindo comerciantes e consumidores na busca, respectivamente, de 

atender as demandas e de encontrar ofertado, em um só lugar, aquilo que 

necessitam.  

A concentração de comerciantes e consumidores no centro da 

cidade revela o seu caráter comercial, manifestado em seu espaço por um 

conjunto de formas espacializadas, que se traduzem na presença de grande 

número de estabelecimentos comerciais (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Estabelecimentos comerciais no centro de Pau dos Ferros  

Fonte: Google Street View, Google Hearth (2014). 
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Compondo a estrutura urbana do centro, e contribuindo para a 

caracterização da centralidade e a reprodução centrada do capital no referido 

espaço, estão os estabelecimentos comerciais de Pau dos Ferros, 

responsáveis pela distinção que este recorte apresenta em relação às demais 

áreas da cidade. De acordo com Matos (2011, p. 26),  

 

A centralização, ao concentrar os principais componentes da 
cidade dentro de uma fração da mesma, o centro, tem seus 
elementos constituintes distribuídos de maneira distinta dentro 
de seu próprio limite espacial. Acaba por se segmentar e a se 
distinguir pelas formas e conteúdos nele inseridos [...]. 

 

Para além da centralização, a leitura da dinâmica urbana de Pau dos 

Ferros permite inferir que mudanças estão ocorrendo no uso do espaço do 

centro, visto que alguns estabelecimentos comerciais e de serviços estão se 

fixando em outras áreas da cidade. Decerto que isso ocorre porque a 

centralização não se mostra mais capaz de responder a determinadas 

demandas, especialmente de espaço, o que leva concessionárias de veículos e 

instituições de ensino, por exemplo, a localizarem-se áreas distantes do centro 

(Figura 7). 
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Figura 7 – Pau dos Ferros: localização de estabelecimento comercial 
(concessionária de veículos) fora do centro da cidade 

Fonte: Google Street View; Google Hearth (2014); Pesquisa de campo, out. de 2014. 

 

Localizados próximos às instituições de ensino superior de Pau dos 

Ferros, estes estabelecimentos comerciais impulsionam a expansão urbana, e 

contribuem para elevar o valor atribuído a determinados espaços, gerando 

novas lógicas de ocupação do solo urbano.  

Esse processo que valoriza porções da cidade se torna interessante 

à implantação de atividades, sendo indutor de uma reorganização das mesmas 

no espaço, podendo até redistribuir outras atividades, e promover 

transformação em sua estrutura interna.  

Este movimento, no âmbito da cidade, só acontece porque existem 

fatores atrativos à sua ocorrência, como ressalta Spósito (2003 p. 29): 

 



41 

 

 

 

interesses imobiliários na construção de novos equipamentos 
comerciais e de serviços; acelerada expansão territorial 
urbana, gerando tecidos descontínuos e fragmentados; 
ampliação da diferenciação socioespacial; e melhoria das 
formas de transporte, com destaque para o aumento do uso do 
transporte individual  

  

Embora de forma particular, com especificidades a se considerar, os 

fatores atrativos apresentados por Spósito (2003) se encontram em Pau dos 

Ferros no tocante à localização de estabelecimentos comerciais.  

De um ponto de vista mais geral, todos eles orientam o conjunto de 

usos que passa a ser dado ao espaço urbano pauferrense. Isso acaba por 

evidenciar, de certa forma, uma redefinição da centralidade local, no sentido de 

que a produção espacial, realizada sob tais circunstâncias, acaba por 

reestruturar o espaço urbano.  

Dentre outros aspectos, a comunicação e a facilidade de acesso à 

cidade de Pau dos Ferros despertou o interesse de empresas de diversas, 

como concessionárias, franquias (Figura 8,9), lojas de confecções, entre 

outras. E assim, foram sendo criadas oportunidades para o surgimento de 

novos empreendimentos comerciais; ou seja, foram surgindo negócios 

diversificados, sendo seletiva a localização destas empresas. 

 

 

Figura 8– Supermercado Queiroz no centro de Pau dos Ferros, 2014 

Fonte: Pesquisa de campo, out. de 2014 
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Figura 9 – Franquias no centro de Pau dos Ferros, 2014 

Fonte: Pesquisa de campo, out. de 2014. 

 

De acordo com o IBGE (2010), Pau dos Ferros apresenta um 

Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 225. 508,00 (duzentos e vinte e cinco mil, 

quinhentos e oito reais); e o PIB per capita é de R$ 8.131,41 (oito mil, cento e 

trinta e um reais e quarenta e um centavos). A atividade comercial e o setor de 

serviços são responsáveis por R$ 179.311,00 (cento e setenta e nove mil, 

trezentos e onze reais), o que corresponde a aproximadamente 70% do PIB 

municipal.  

O fato de Pau dos Ferros realizar trocas econômicas em uma região 

com baixos indicadores socioeconômicos oferece a esta cidade uma posição 

de relevância, que deve ser considerada juntamente com as suas 

especificidades. Deriva dessa configuração a centralidade intraurbana de Pau 

dos Ferros.  

Estudo realizado pelo SEBRAE (2010) sobre a cidade de Pau dos 

Ferros identifica o comércio como importante fonte de arrecadação de impostos 

para as contas públicas, responsável, juntamente com o setor de serviços, por 

cerca de 70% da arrecadação municipal. Participa na geração de renda e de 
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postos de trabalho, e define eixos de circulação, de valorização e 

desvalorização imobiliária.  

As condições históricas e geográficas do município de Pau dos 

Ferros o tornaram fornecedor de bens e serviços para a cidade e a região na 

qual está inserido. Em 2010, o comércio formal era responsável por 316 

negócios, o que corresponde a 46,81% do número de negócios da cidade.    

O comércio funciona como elemento que se adéqua aos seus 

consumidores segundo o poder aquisitivo de cada classe social. Mas também, 

em função da propaganda, cria mercado consumidor, fazendo surgir e se 

acentuar a concorrência, que estimula o consumismo, possibilitando que 

estabelecimentos mais antigos se adaptem a essa nova racionalidade de 

organização de modernidade ou coexista com ela. 

Conforme classificação utilizada pelo IBGE (2010), a atividade 

comercial se divide em dois grandes ramos: atacadista e varejista, o qual pode 

ser subdividido em dez ramos:  

1) alimentos e bebidas: comporta vendas automáticas, lojas 

especializadas, mix de variado de bebidas e alimentos (Apêndice B); 

2) moda: lojas de vestuários, voltadas ao comércio de roupas; tecidos; 

artigos de cama, mesa e banho; calçados e acessórios (Apêndice C); 

3) Lojas de presentes: especializadas na comercialização de bens 

como joias, semi-joias, bijuterias, presentes corporativos e relojoarias 

(Apêndice D); 

4) Papelaria e livraria: comercialização de livros, e de artigos de 

papelarias (caderno, lápis, pasta etc.) (Apêndice E); 

5) Decoração: especializadas na comercialização de bens de consumo  

duráveis e semi-duráveis de móveis e objetos decorativos (Apêndice F); 

6) Lojas de eletrônicos: voltadas ao comércio de acessórios 

eletrônicos, como computadores, celulares, câmeras digitais, etc. (Apêndice G);   
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7) Material de construção e ferragens: lojas especializadas em 

materiais de construção e mix variados de construção  (Apêndice H)  veículo e 

autopeças;  

8) Comercialização de autopeças, combustíveis, veículos leves, e 

veículos pesados (Apêndice I);  

9)  Outros: selecionamos de acordo com o levantamento de dados o 

ramo de outros, o qual abrange estabelecimentos como funerárias, floriculturas, 

e distribuidoras de gás (Apêndice J); 

Com base na classificação do IBGE (2010) e a partir da pesquisa de 

campo, foi criada uma tipologia dos estabelecimentos comerciais da cidade de 

Pau dos Ferros (Tabela 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Pau dos Ferros: tipologia/segmento e número de 
estabelecimentos comerciais - 2014 

TIPOLOGIA/SEGMENTOS 
Nº DE 

ESTABELECIMENTOS 

ALIMENTOS E BEBIDAS  

Supermercados 15 

Panificadora 02 

Restaurantes e bares 46 

Atacadistas 11 

MODA  

Confecções 100 

Calçados 04 
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Tecidos 03 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS 21 

LOJAS DE INFORMÁTICA 22 

PAPELARIA 02 

DECORAÇÃO 18 

VEÍCULOS E AUTOPEÇAS  

Concessionárias 05 

Postos de combustíveis 30 

OUTROS  

Funerárias 05 

Farmácia/Drogaria 14 

Cosméticos 06 

Óticas 09 

Não especificados 09 

Total 322 

Fonte: Pesquisa de campo, nov. 2014. 

 

Os dados da pesquisa de campo sobre o comércio de Pau dos 

Ferros revelaram a existência de 322 empresas, sendo 22,98% destas 

integrantes do ramo da alimentação e bebidas; 33,22% do da moda; 2,17% de 

presentes; 0,62% de livraria e papelaria; 5,59% de decoração; 6,83% de 

eletrônica; 6,52% de material de construção e ferragens; 10,86 de veículos e 

autopeças; 9% de artigos de uso pessoal; 2,17% estabelecimentos de outras 

empresas comerciais. 

Notou-se, em algumas ruas da cidade, uma tendência à 

especialização, por agregar empreendimentos do mesmo ramo, embora 

comercializando uma diversidade de produtos, como roupas, sapatos, 

cosméticos e acessórios (joias e bijuterias) etc.  

Na cidade, torna-se marcante a presença de supermercados de 

redes regionais, dentre as quais a Rede 10, a Rede Oeste e a Queiroz; 

mercadinhos de pequeno porte, e também restaurantes, bares e lanchonetes. 



46 

 

 

 

Estas últimas são locais, e servem como espaços de lazer nos finais de 

semana, e estão associados aos novos hábitos alimentares das pessoas da 

cidade.  

A pesquisa empírica apontou ainda para uma presença significativa 

de lojas de confecções e calçados, as quais são classificadas como um sub-

setor de moda; ou seja, apresenta uma especialização neste segmento. Esses 

produtos são provenientes de lugares diversos da Região Nordeste, por 

exemplo, de Fortaleza e de Recife, além de São Paulo e de Blumenau.  

Alguns comerciantes relataram existir uma grande procura por esse 

tipo de produto durante quase todo o ano, especialmente, em épocas como  

carnaval, festas juninas, comemoração da emancipação política do município, 

e Feira Internacional de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste 

Potiguar (FINECAP). Outro período importante para o comércio local é o final 

de ano, uma vez que cresce a procura por produtos diversos, sobretudo, 

aqueles ligados ao segmento de moda. 

Quando se considera a comercialização de autopeças e de 

automóveis, constata-se que a maioria desses produtos pode ser adquirida na 

Avenida Independência, onde estão concentradas várias concessionárias de 

carros e motos e lojas de autopeças. 

Nesse contexto, as pessoas das cidades vizinhas tendem a se 

deslocar para a cidade de Pau dos Ferros, a fim de adquirir os bens 

diretamente no comércio local, não necessitando se deslocar para centros mais 

distantes, como Mossoró e Natal.  

Numa perspectiva de articulação com a rede urbana do RN, verifica-

se que as populações das pequenas cidades próximas a Pau dos Ferros 

dependem de determinados serviços e atividades comerciais que são ofertadas 

na cidade, constituindo-se como centro de serviços especializados e comércio 

varejista com tendência à especialização. 

Quando se analisa os dados do ramo de vestuário (moda), são 

encontrados estabelecimentos desse tipo em quase todos os bairros de Pau 
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dos Ferros, apresentando-se como segmento representativo na definição dos 

eixos comerciais da cidade.  

De acordo com dados do Cadastro Empresarial (CEMP) e SEBRAE 

(2010), o principal impacto da atividade comercial ocorre no mercado de 

trabalho, uma vez que o setor do comércio formal de Pau dos Ferros é o que 

tem maior número de empregados, totalizando 1.320 pessoas, o que reforça a 

importância dessa atividade. 

O comércio estabelece um papel histórico na produção do espaço 

urbano de Pau dos Ferros. Notadamente, os estabelecimentos de 

eletrodomésticos e supermercados são ramos bastante representativos no que 

se refere às novas lógicas que definem os padrões locacionais da atividade. 

Conforme reflexões de Salgueiro (1996, p. 183), quando discute acerca da 

relação entre cidade e comércio,  

 

As cidades são fundamentalmente lugares terciários, lugares 
onde se processam as trocas de produtos e de ideias, onde 
aumentam os contatos entre as pessoas e instituições; aqui se 
concentram os locais de convívio e diversão, se procura a 
escola e o hospital, se encontra o conhecimento e o apoio 
técnico necessário à maioria das atividades econômicas. 

 

 De acordo com Pereira e Lamoso (2005, p. 133-134), fazendo 

referência à Pintaudi (1999),  

 

ocorre uma indissociabilidade entre cidade e o comércio, pois a 
compreensão deste contribui para o entendimento da vida 
urbana. Para isso, priorizamos os fatores de acessibilidade e 
visibilidade. Acessibilidade implica em conhecer de que forma o 
comércio se organiza e se localiza para obter a maior 
acessibilidade por parte dos transeuntes, pois o acesso 
determina parte de seu desempenho econômico. A visibilidade 
é, em parte, determinada pela acessibilidade, embora possa 
ser potencializada a partir de decisões tomadas pelos 
comerciantes.  
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No caso pesquisado, a utilização do automóvel na forma de 

transporte alternativo, isto é, por meio de vans especializadas no transporte 

coletivo, contribuiu, em parte, para a localização dos estabelecimentos 

comerciais de Pau dos Ferros, pois, diariamente, dezenas desses meios de 

transporte circulam na cidade, com pessoas vindas das circunvizinhanças à 

procura dos serviços e do comércio. 

Conforme Salgueiro (1996), a importância do comércio para a cidade 

se deve não apenas pela perspectiva da troca comercial, mas também por ser 

um local de troca de ideias e de informações, de contatos e de ócio. 

Juntamente com alguns serviços, o comércio acaba sendo um elemento de 

organização da estrutura urbana e da integração entre os diversos bairros 

periféricos e os bairros centrais, conforme já enfatizado, sendo também um 

elemento de transformação da paisagem e da imagem da cidade.  

3 A GEOGRAFIA DO COMÉRCIO: PROCESSOS E FORMAS ESPACIAIS 

URBANAS 

 

 

A análise da relação entre comércio e cidade em Pau dos Ferros 

buscou focalizar os processos inerentes às práticas e relações comercias, 

enfatizando o moderno e o tradicional que se manifestam na forma espacial.  

Sobre a importância do comércio para o entendimento de 

transformações espaciais urbanas, torna-se elucidativo o dizer de Salgueiro 

(1996, p. 185): “a organização urbana desta atividade [...] [está baseada] numa 

hierarquia de centros comandada pelo centro principal de comércio e serviços”.  

É nessa perspectiva que se apreende a importância do comércio 

para a cidade de Pau dos Ferros, no que se refere aos processos e às formas 

que contribuíram para a formação e a redefinição de sua dinâmica urbana.  

O setor comercial na cidade de Pau dos Ferros tem sido 

impulsionado pela presença de instituições educacionais, como a Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), o Instituto Federal do Rio Grande 
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do Norte (IFRN); e, nos últimos anos, faculdades particulares, cursos 

preparatórios para vestibulares, colégios de Ensinos Fundamental e Médio; e 

cursos técnicos e profissionalizantes, que atraem jovens de cidades vizinhas e 

de outras regiões. Esse público é capaz de gerar uma demanda no comércio, 

no sentido de que consomem produtos e serviços locais ligados a essa 

atividade.  

Outro setor que contribui para a dinâmica do comércio é o de saúde, 

visto que a cidade assume a posição de pólo regional neste setor, pois possui o 

Hospital Público Regional, e diversas clínicas especializadas, que instigam 

dinâmicas em determinados estabelecimentos comerciais; por exemplo, 

farmácias, funerárias, lanchonetes, entre outros. Dessa maneira, a cidade, 

além do atendimento à população local, recebe fluxos de pessoas que se 

deslocam em busca dos estabelecimentos de saúde.   

Assim, a atração que os setores de educação e saúde exercem 

sobre a população gera uma demanda que contribui para a ampliação do setor 

comercial da cidade. 

A área central da cidade de Pau dos Ferros compreende o espaço  

circunvizinho à Praça Monsenhor Caminha (Praça da Matriz). Essa área se 

configura, historicamente, como ponto estratégico para as manifestações 

culturais, artísticas, sociais e econômicas, bem como para as manifestações 

políticas do local.   

Já as ruas transversais e laterais desempenham o papel de lugar 

central ou manifestação da forma espacial do processo de centralização. Neste 

local estão concentradas todas as agências bancárias da cidade, o centro de 

administração pública (prefeitura e algumas secretarias), as principais lojas e 

casas comerciais, a feira livre, e o mercado público, bem como equipamentos 

de serviços e terminais de transportes (Figuras 10, 11 e 12). 
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Figura 10 – Agência da Caixa Econômica Federal e Supermercado Queiroz  

Fonte: Pesquisa de campo, out. 2014. 

 

 

Figura 11 – Diversidade de estabelecimentos comerciais localizados no centro 

Fonte: Pesquisa de campo, out. 2014. 
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Figura 12– Panorama da Avenida Independência, em destaque, Agência do 
Banco do Brasil S. A. 

Fonte: Pesquisa de campo, out. 2014. 

 

A cidade Pau dos Ferros tem seu espaço organizado a partir de ruas 

que configuram quarteirões retangulares de ângulos retos, favorecendo a 

formação de avenidas que possuem uma das extremidades finalizando na 

Praça Monsenhor Caminha (Praça da Matriz). Neste local, algumas áreas são 

reservadas para estacionamento de veículos, e serve também de terminais de 

transportes alternativos coletivos provenientes de outras cidades da região, 

favorecendo o fluxo de pessoas e a dinamização e instalação de comércio 

atacadista e varejista. 

Dessa forma, em função da acessibilidade oferecida na área central 

de Pau dos Ferros, a demanda também se amplia, contribuindo para um uso 

mais intensivo do solo, de preço mais valorizado, e com pouquíssimas 

construções residenciais. De uma maneira geral, em Pau dos Ferros, os 

terrenos do centro foram voltados para um uso quase exclusivo de atividades 

terciárias, configurando assim uma maximização de lucros, o que justifica o alto 

valor do solo. Há, no centro, também a presença de pessoas que trabalham no 

setor informal (camelôs), ocupando lugares nas calçadas e laterais das praças. 
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O centro de Pau dos Ferros está se ampliando no sentido horizontal, 

uma vez que áreas residenciais estão se tornando pontos de oferta de produtos 

e serviços, a fim de atender a uma demanda crescente, que intensifica ainda 

mais o fluxo de pessoas e negócios comerciais na cidade. As novas áreas 

residenciais estão sendo construídas nos bairros Arizona, Chico Cajá, João 

XXIII e Nações Unidas, que são afastados do centro da cidade. (Figura 13). 

 

 

Figura 13 – Pau dos Ferros: localização geográfica dos Bairros Arizona, Chico 
Cajá, João XXIII e Nações Unidas 

Fonte: Google Hearth (2014); Pesquisa de Campo, out. de 2014. 

 

Essa configuração espacial é fruto, de certa forma, de uma 

descentralização, passando esses bairros a assumirem essas funções e 

feições, dentre esses fatores, do aumento do solo na área central.  

De acordo com Cardoso, Pereira e Pinto (2005, p. 2854), “a 

descentralização é posterior à centralização, uma associação de fatores 
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ocorreram para que este processo se desencadeasse [...]”. Sobre esse 

processo na cidade de Pau dos Ferros, Bezerra e Maia (2012, p. 7) relatam 

que: 

 

O preço do metro quadrado dos terrenos varia bastante, mas 
nas áreas mais afastadas do centro, a média é de 66 reais, 
sendo que, na área comercial, esse preço aumenta 
consideravelmente, ficando em média por 150 reais o metro 
quadrado. Vale salientar que o preço do metro quadrado varia 
de acordo com o melhoramento dos bairros e a presença de 
equipamentos urbanos. 

 

O fator mais evidente para justificar essa descentralização são projetos 

de iniciativa pública, que acarretaram o crescimento demográfico da cidade 

paralelo ao crescimento espacial, bem como a expansão do comércio.  De 

acordo com Bezerra e Maia (2012, p. 7), em estudo sobre a dinâmica dos 

bairros Arizona, Chico Cajá, João XXIII e Nações Unidas, “de 60% a 70% dos 

locatários de imóveis são comerciantes”. 

O crescimento dos referidos bairros gerou a demanda por 

estabelecimentos comerciais, já que a área central se torna relativamente 

distante desses.  

É nesse sentido que nas proximidades desses bairros criam-se núcleos 

secundários de comércio e serviços bastante variados para atender a 

população local, contendo: lojas de confecções, farmácias, supermercados, 

posto de combustíveis, lojas de autopeças, dentre outros.  

Em Pau dos Ferros, o processo de coesão, que implica pontos de oferta 

de um mesmo produto ou serviço, é pouco expressivo, sendo mais comum a 

presença de lojas e casas que oferecem produtos diferentes. São referências 

desse processo na cidade alguns estabelecimentos situados no centro e na 

Avenida Independência, que tem início no Bairro Manoel Domingos, logo na 

entrada da cidade (sentido norte-sul), estendendo-se por cinco quilômetros, até 

o cruzamento com a Rua Manoel Alexandre (Figura 14). É nesta avenida onde 

há uma concentração de lojas comerciais diversas, dentre as quais, lojas de 
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confecções, de móveis e decoração, o que cria uma atração para o consumidor 

que, ao necessitar de um determinado produto, já se dirige ao referido local, na 

certeza que o encontrará. 

 

 

Figura 14 – Avenida Independência em Pau dos Ferros: destaque para 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços 

Fonte: Google Street View; Google Hearth (2014). 

 

Há de se destacar ainda que, no centro de Pau dos Ferros, é 

possível constatar a proximidade do comércio com outros tipos de serviços 

como: hospitais, clínicas especializadas e serviços bancários. Estes serviços, 

ao se concentrarem em um mesmo espaço, acabam por atrair um maior 

número de pessoas para o centro da cidade, o que se reflete no comércio. A 

localização central destes serviços constitui um aspecto facilitador do consumo. 

Dentre as estratégias utilizadas pelo comércio pauferrense, 

encontram-se os licenciamentos, as franquias e a formação de redes, que 
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possibilitam associações entre diversas empresas, para que possam adquirir 

competitividade em um mercado cada vez mais concorrido. 

Essa dinâmica comercial de Pau dos Ferros se expressa pelo 

aumento no número de estabelecimentos, possibilitado com a chegada de 

novos agentes econômicos à cidade, tendo em vista que as atividades 

comerciais provocam novas relações econômicas, sociais e espaciais.  

Essas mudanças no comércio local são identificadas por dois 

processos que se encontram interrelacionados: a difusão de equipamentos 

comerciais modernos e o arranjo espacial dessas atividades na cidade. 

Todavia, entendê-los só é possível quando se analisa a totalidade dos 

processos ocorridos nas diversas instâncias da sociedade. 

Pau dos Ferros, neste contexto, torna-se a cidade mais importante 

de sua microrregião, por apresentar uma concentração de comércio e serviços, 

que acaba por atender à demanda de consumidores de municípios próximos, 

ocasionando uma dinâmica urbana, diretamente relacionada ao comércio, à 

circulação de pessoas, ao trânsito de veículos, atípicos para a sua real 

população. 

No tocante à dinâmica comercial, o centro de Pau dos Ferros ainda 

concentra a maior parte dos empreendimentos comerciais. Mas com o 

processo de expansão da cidade, mediante a modernização e a reestruturação 

territorial das últimas décadas, a possibilidade de fluidez do espaço e os novos 

empreendimentos, houve a incorporação de novos espaços. E, com isso, a 

necessidade de suprir o consumo nessas áreas. O comércio, neste contexto, 

adquiriu diferentes feições, integrando-se aos outros ramos de atividades 

(saúde e educação) que, juntos, são responsáveis pela maior parte da 

economia da cidade.  

Mediante o exposto, depreende-se que as interações espaciais, 

mantidas em escala intraurbana e regional, na cidade de Pau dos Ferros, 

beneficiaram o incremento do comércio e dos serviços, ajustando-se ao 

sistema flexível e às novas formas de consumo do atual período geográfico. 



56 

 

 

 

Estes ajustes apresentam repercussões espaciais, uma vez que modificam as 

centralidades urbanas e disseminam novos fixos e fluxos (SANTOS, 2008) pela 

cidade.   

 

3.1 De como se praticam as relações comerciais na cidade  

 

A cidade, como uma construção contínua da sociedade, tem, em seu 

espaço, a presença de diversos tipos de comércio, surgidos em diferentes 

fases de seu desenvolvimento. O espaço atual retrata a coexistência destas 

diferentes formas comerciais, que datam de momentos distintos. 

O comércio de Pau dos Ferros exemplifica a presença, no espaço, 

de formas construídas no passado (feira livre local, mercado público municipal); 

e aquelas construídas em um período mais recente, como por exemplo, os 

supermercados, as franquias. As repercussões desse processo agem 

diretamente sobre o funcionamento do comércio da cidade, em termos de tipo 

e volume da comercialização de produtos, bem como as relações entre 

comerciantes e consumidores. 

O comércio de Pau dos Ferros se moldou ao longo do tempo, de 

acordo com a funcionalidade por ele exercida na estrutura urbana local-

regional. Sua dinâmica foi influenciada pela ação do Poder Público Municipal e 

de instituições como o SEBRAE.   

O comércio que se pratica na cidade pode ser conceituado como 

tradicional e moderno simultaneamente. O tradicional se mostra em 

contraponto; um espaço de resistência às mudanças. Já o moderno é focado 

em novos valores, pela novidade e segundo novos padrões de consumo. Nele, 

a forma como se dá o ato de vender e as formas espaciais nas quais se 

difunde hoje é diferente das antigas.  

Aliado ao consumo de produtos sofisticados, a forma de comércio 

popular coexiste com lojas e supermercados, em um mesmo espaço; isto é, o 

centro da cidade, onde é realizada a feira livre, e localiza-se o mercado público 
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municipal (Mapas 2). Em Pau dos Ferros, a forma mercado não se tornou 

obsoleta frente aos novos espaços de comercialização. 
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Mapa 2 – Pau dos Ferros: área central da cidade 

Fonte: Mapa base do IBGE, 2009. Autor: Joabio A. Cortez, 2015. 
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Conforme Pintaudi (2006, p. 98), o tradicional se configura “Quando o 

costume de abastecer-se em locais onde suas características já não são 

encontradas em outros tipos de estabelecimentos surgidos no tempo. 

No âmbito desta dialética, se por um lado, ao ser ele relacionado ao 

passado, o comércio tradicional recebe um aspecto inexorável de tradição, já 

que é considerado por boa parte da sociedade como um espaço de sentido e 

significado frente às novas lógicas, assumindo significados relacionados ao 

tempo (PINTAUDI 2006, p. 98).  

Em Pau dos Ferros, as formas foram mudando ao longo do tempo, 

havendo uma interface entre o tradicional e o moderno, pois a estrutura, isto é, 

o conteúdo social, econômico, político e cultural imprime novos padrões de 

consumo, produção e comercialização.  

Assim destaca Pintaudi (1999, p. 157): 

 

A atividade comercial sempre envolveu algo mais do que o 
simples ato de comprar e vender e se constituiu num elemento 
de integração de relações sociais estabelecidas no cotidiano. 
Por se apresentar concentrado no centro da cidade, mesclado 
a outras atividades terciárias e à moradia, a atividade comercial 
atraía para lá pessoas de todos os estratos sociais, que de 
alguma maneira, estavam em contato. Quando o espaço do 
centro da cidade se transformou, os antigos laços entre as 
pessoas e o lugar se romperam e, com isso, as relações 
tornaram-se mais frágeis [...]. 

  

Diante dessas consequências, a feira e o mercado, conforme já 

evidenciado nesta pesquisa, acabam sendo expressões inevitáveis de 

perpetuação desse comércio que se mantém. No caso especifico de Pau dos 

Ferros, seu significado e valor social, econômico e cultural para a cidade não 

acabaram, sendo suficientemente marcantes. E se dirá que não apenas para a 

cidade tem essa importância, mas para cidades do entorno, já que para lá se 

deslocam uma gama diversificada de feirantes semanalmente, afora um fluxo 

diário de pessoas da região.  
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Dessa forma, mesmo diante de todas as mudanças pelas quais o 

comércio tradicional passou e passa, este se mantém, por sua constituição e 

características, ainda útil e relevante a um público, que embora consuma em 

estabelecimentos modernos do comércio varejista, estabelece relações 

diversas com formas tradicionais de comércio da cidade (feira livre, mercado 

público municipal, açougue, lojas etc.). 

Diante disso, percebe-se que, em Pau dos Ferros, além dos 

comerciantes que realizam suas atividades em lojas, há também comerciantes 

de produtos diversos que vendem suas mercadorias nas calçadas, no espaço 

onde acontece a feira semanal, visivelmente distintos quanto à forma com que 

realizam sua atividade de venda, segmentada pelo aspecto estrutural, assim 

como pelos encargos e requisitos que cada um tem de cumprir frente ao Poder 

Público Municipal (Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Comerciante de loja vendendo na própria calçada da loja, em Pau 
dos Ferros 

Fonte: Pesquisa de campo, out. 2014. 

 

Os comerciantes tanto do comércio tradicional quanto do moderno 

se submetem às leis vigentes, ou seja, alvarás de localização e funcionamento, 

bem como às normas estabelecidas pelo Poder Público Municipal. Em 
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contrapartida, existe ainda a presença de ambulantes, que não se submetem a 

estes parâmetros normativos, estabelecendo-se em diversos pontos do centro, 

além de poderem usar todo o espaço da cidade para comercializar seus 

produtos, já que se deslocam buscando consumidores. 

A cidade de Pau dos Ferros, como um conjunto de formas espaciais, 

tem, no mercado público municipal, um representante da forma tradicional de 

comércio, pois a inércia em sua forma contrasta com o comércio moderno 

local.  

O Mercado tem características construídas ao longo do tempo. É um 

equipamento urbano único, e sua situação atual é resultado da sobreposição 

de tempos, não havendo ações e intervenções de agentes sociais locais sobre 

o mesmo. Seu funcionamento foi extremamente prejudicado, obrigando muitos 

comerciantes a ocuparem as calçadas com barracas para continuar a vender 

seus produtos.  

Há uma atuação na reconstrução de uma nova estrutura, em uma 

reestruturação do mercado, visando a organizá-lo, sendo feita muito 

lentamente uma manutenção do mesmo no espaço. Dessa forma será 

garantida, em simultaneidade, a perpetuação de sua tradicionalidade, e a de 

sua adaptação à nova realidade de consumo, para que não inviabilize sua 

funcionalidade no contexto atual.  

Atualmente, o mercado público de Pau dos Ferros, em função do 

tipo de demanda que busca atender, o tipo de comércio que nele é praticado, 

os tipos de lojas, e tipos de produtos e a forma como o comércio é praticado 

não contempla as necessidades de consumo mais sofisticadas, realizáveis em 

outros locais. Trata-se, principalmente, de um consumo voltado para uma 

população de baixa renda. Dessa forma, a classe que frequentava o mercado 

público continua sendo a mesma até hoje. É, portanto, um mercado popular. 

Estes aspectos são componentes importantes na caracterização 

interna do mercado público, e sobre as mudanças nele ocorridas. Entretanto, 

estas não são capazes de descaracterizar a sua tradicionalidade. Muito embora 
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não atendendo às necessidades de consumo, o mercado público de Pau dos 

Ferros ainda possui relevância social, econômica e cultural frente ao comércio 

local.   

O comércio local apresenta atualmente características da 

modernização (Figuras 16 e 17), embora ainda exista a presença marcante do 

comércio tradicional (Figuras 18 e 19). 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Supermercado da Rede Queiroz, em Pau dos Ferros 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. 2015. 
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Figura 17 – Concessionária Dical Fiat 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. 2015. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Loja situada no mercado público de Pau dos Ferros 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. 2015. 
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Figura 19 - Loja de variedades, em Pau dos Ferros 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. 2015. 

 

O comércio tradicional, na cidade de Pau dos Ferros, pode ser 

definido como sendo de pequenos estabelecimentos varejista, situados fora de 

grandes superfícies comerciais (FERNANDES, CACHINHO, RIBEIRO, 2000), e 

especializado na transação de uma variedade de produtos, sendo ainda 

tipicamente de propriedade familiar, em que o dono do estabelecimento 

procura um atendimento mais próximo com o cliente.  

Uma das características das lojas do comércio tradicional é o fato de 

que o dono do estabelecimento ser também vendedor, arrumador, zelador, 

vigilante etc. Os principais exemplos são as mercearias, padarias, lojas de 

tecidos, de vestuário e restaurantes.  

Diferente dos estabelecimentos que apresentam vetores modernos, 

no sentido de que são empreendimentos integrados e planejados, o comércio 

tradicional se mantém pela relação de confiança entre vendedor e freguês, 

resistindo e coexistindo com as formas do comércio moderno.    
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Um estabelecimento comercial pode mesclar características dos dois 

tipos de estabelecimentos (tradicional e moderno), apresentando os vetores de 

modernização, mas ainda mantendo características de estabelecimentos 

tradicionais. Exemplos disso são diversos estabelecimentos comerciais 

presentes no comércio varejista de Pau dos Ferros que modernizaram a forma 

de atendimento, com uso de equipamentos amparados na tecnologia 

informática, ao mesmo tempo em que mantêm a venda a prazo (anotando na 

caderneta) a clientes antigos.  

Com isso, perdem-se algumas vantagens, entre as quais, destaca-

se a proximidade com produtos fabricados pela população local.  Fernandes, 

Cachinho, Ribeiro (2000, p. 10-11) afirmam que 

 

Na distinção entre o sistema comercial tradicional e moderno, 
ou se preferirmos em termos temporais entre o sistema que 
vigorou até a revolução comercial, (princípio dos anos oitenta 
em Portugal) e aquele que configura e sustenta as novas 
paisagens comerciais, existe pelo menos seis aspectos 
fundamentais que devem ser integrados na análise, que 
corresponde a tantos outros vectores da mudança da 
actividade comercial: os formatos dos estabelecimentos, as 
formas de venda, o perfil dos comerciantes, as estratégias de 
gestão das empresas, os padrões de localização e o 
significado dos espaços comerciais. 

  

Embora Fernandes, Cachinho e Ribeiro (2000) estejam se referindo 

à realidade de Portugal, tais aspectos podem ser (re)pensados quanto à 

natureza constitutiva e a dinâmica do comércio de Pau dos Ferros.  

Nesta cidade, o comércio, passou gradativamente a apresentar 

algumas dessas especificidades, sobretudo, a partir da década de 1980, 

quando adquiriu novos formatos, novas estratégias de vendas e de gestão, 

cada vez mais investindo no domínio das técnicas de marketing, no sentido de 

antecipar as necessidades dos consumidores. Foram desenvolvidos novos 

formatos de comércio adequados às novas necessidades da procura, aderindo 

à comercialização de marcas, antes não presentes no comércio local. 
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Baseando-se em Fernandes, Cachinho, Ribeiro (2000), foi elaborado 

o Quadro 1, que apresenta as características do comércio tradicional e do 

moderno, adaptado ao perfil do comércio da cidade de Pau dos Ferros.   

 

Quadro 1 – Características do comércio tradicional e moderno de Pau dos 
Ferros 

   Atributos do comércio  

Dimensões do 
comércio 

Tradicional Moderno 

Formato das lojas 

  Pequenas lojas 
generalistas 

  Pequenas lojas 
especializadas 

  Mercados grandes 
armazéns 

  Grandes 
superfícies de 
dominante de 
alimentos, 
supermercados, 

  Grandes lojas 
especializadas 

Formas de venda 

  Venda ao balcão 

  Relação estreita 
entre comerciante e 
consumidor 

 

  Livre serviço 

 

Tipo de 
comerciantes 

  Pequenos varejistas 

  Comerciantes 
independentes 

  Pequenas empresas 

  Grandes redes 
de distribuição 

  Redes 
sociativistas 

  Grandes 
empresários  

Estratégias de 
gestão  

  Predomínio da 
gestão familiar 

  Ausência de 
estratégias de crescimento 
bem definidas 

  Gestão 
estratégica 
(capitalista) 

  Redução de 
custos 

  Diversificação do 
formato 

  Diferenciação de 
oferta 

  Conquista de 
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novos mercados 

Localização: lugares 
e princípios  

  Centro da cidade  

  Artérias principais 
da cidade 

  Periferia  

  Centro da cidade 

  Acessibilidade 

Significado das lojas 

  Espaço de troca 

  Lugares de 
compra/abastecimento 

  Lugares de 
experiência do 
consumo 

Fonte: Fernandes, Cachinho, Ribeiro (2000); Pesquisa de campo, 2015. 

 

No comércio moderno, há uma valorização do ambiente da 

loja/estabelecimento, da arquitetura dos espaços, o design, a decoração, a 

criação de ambientes acolhedores, a comodidade, a facilidade de localização 

dos produtos (Figuras, 20, 21, 22 e 23). 

 

 

Figura 20– Vitrines de perfume, em loja de Pau dos Ferros 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. 2015. 
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Figura 21 – Entrada da loja de confecções, no centro da cidade 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. 2015. 

 

 

Figura 22 – Vitrines de ótica 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. 2015. 
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Figura 23 – Disposição dos produtos, em loja de confecções 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. 2015. 

 

Sobre a classificação do comércio, Fernandes, Cachinho, Ribeiro 

(2000, p. 9-10) afirmam que 

 

Entre as classificações da actividade comercial sobre as quais 
mais se tem falado nos últimos anos encontra-se, sem dúvida, 
a de 'comércio tradicional'. De contornos muito imprecisos, o 
uso deste conceito, sem que se tenha afectuado uma acurada 
investigação histórica sobre o termo, começa a ganhar 
consistência na década de setenta, altura em que se implantam 
no país as primeiras grandes superfícies de dominante 
alimentar (supermercados e hipermercados) e com estas se 
assiste à difusão do livre serviço, técnica tradicionalmente 
ausente ou sem expressão na esmagadora maioria dos 
estabelecimentos [...].   

 

No Brasil, a designação supermercado apareceu pela primeira vez 

no Censo Demográfico de 1960, nos grandes centros urbanos (PINTAUD, 

1999). Em Pau dos Ferros, o primeiro supermercado de uma rede chegou à 

cidade em 2009, o Supermercado Queiroz. No entanto, já havia há muito 

tempo na cidade a presença de supermercados. Mesmo que bastante diferente 
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dos de hoje, em tamanho, em variedade, em tecnologia, esse tipo de espaço 

comercial já trazia, na década de 1990, a novidade do espaço definitivamente 

moderno: amplo, iluminado, organizado, sinalizado e higiênico.   

As prateleiras de um supermercado são dispostas com faixas de 

corredores entre si, que permitem a circulação dos clientes. Também 

chamadas de gôndolas, elas são reunidas em seções que acolhem produtos 

segundo suas naturezas (alimentação, higiene, limpeza, veterinários, produtos 

que exigem refrigeração etc.); no interior das seções, encontram-se 

subclassificações, como enlatados, cereais, biscoitos, verduras e legumes, 

carnes etc.; e em cada subclassificação, os produtos são dispostos segundo as 

marcas, lado a lado, individualizados e únicos em seus espaços (BRANDÃO 

2014).  

Ainda conforme essa Brandão (2014, p. 56),   

 

No supermercado, assim como em outros estabelecimentos 
comerciais modernos, o cliente anônimo tem autonomia para 
circular entre as mercadorias, olhar os preços nas etiquetas ou 
nas máquinas de código de barras, recolher nos carrinhos os 
produtos que pretende levar e, ao final das compras, através 
do único funcionário com o qual terá necessariamente contato, 
poderá pagá-las em dinheiro, cheque ou cartão de crédito, 
inequivocamente, depois de serem por ele registradas e, 
emitido em papel, o preço final (BRANDÃO, 2014, p. 56).  

 

Nos supermercados em geral, e especificamente, nos observados 

na cidade de Pau dos Ferros, dois tipos de funcionários quase sempre são 

vistos, porém, dificilmente interagem com os consumidores, circulam entre as 

gôndolas: aquele que repõe, de tempos em tempos, os produtos retirados pelo 

consumidor – um supermercado não pode ter espaços vazios de mercadoria; e 

o remarcador de preço, que vai com sua “maquininha” de etiquetagem, 

estabelecendo os preços dos produtos.  

Já o comércio tradicional, difere desse moderno. A este respeito, 

Brandão (2014, p. 64) afirma que 
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os produtos não são classificados nem por sua natureza 
(alimentos, produtos de higiene, utensílios etc.), nem por sua 
funcionalidade (produtos de cozinha, objetos de decoração 
etc.). Radicalmente diferente do espaço moderno, os objetos, 
mais do que produtos ou mercadorias, são colocados próximos 
uns dos outros, ou articulados a outro, por sua semelhança 
formal, ou por funcionarem como um elemento contíguo na 
construção de uma dada composição. Assim, sobre um cesto 
fica uma bacia que ‘pede’ sobre si um urinol, que acolhe muito 
bem uma panela. O urinol e a panela, no sistema moderno, 
trariam entre si a maior distância possível. Seria, mesmo, uma 
heresia colocá-los lado a lado. No conjunto, esses arranjos 
formam colunas ao lado de outras, compostas por uma 
sequência de vassouras, rodos etc. Na composição final, toda 
uma parede de colunas se constitui. Seus elementos são os 
mais variados possíveis e podem se repetir indefinidamente. 
Não há limites para esses arranjos. 

 

Em outros estabelecimentos, como lojas de confecções, presentes e 

informática, geralmente, tem de um a dois funcionários. Estes são 

responsáveis por todas as atividades na loja. Desde vendas, recebimento de 

pagamento e limpeza. Estes funcionários são submetidos a uma jornada de 

trabalho, de nove a dez horas diárias. Mas quando questionados sobre o 

cumprimento das leis trabalhistas, tanto funcionários quanto donos dos 

estabelecimentos foram unânimes em dizer que havia o  cumprimento dessas 

leis.        

Antes da introdução do supermercado, que chegou primando pelas 

características do amplo, totalmente disciplinado, que supõe um cliente 

independente, sem vinculação afetiva com os trabalhadores do 

estabelecimento, o que havia na cidade de Pau dos Ferros eram basicamente 

pequenas lojas chamadas “bodegas”3, que vendiam de tudo um pouco, a 

varejo; e também  o atacadista, que vendia em grandes quantidades; e era, em 

geral, o fornecedor da primeira. 

                                                 

3 Acerca de uma discussão mais geral sobre esses estabelecimentos comerciais, ver Diniz 
(2009). 
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Apesar das transformações que fizeram com que quase 

desaparecessem esses estabelecimentos comerciais, alguns poucos armazéns 

existem na cidade, por insistência de seus proprietários, todos de idade 

avançada, ou que herdaram a loja de seus pais. E estes ainda hoje vendem a 

mesma variedade de produtos. Mas hoje se destacam pela singularidade do 

estabelecimento, pela relação de lealdade do freguês. Esses estabelecimentos 

comerciais oferecem produtos de consumo local, artesanais ou industrializados 

por pequenas fábricas, que dificilmente serão encontrados em um 

supermercado, como cestos, rapadura, mel, espanadores, ralos para 

mandioca, bacias de alumínio, bombas para encher pneus de bicicletas, 

cordas, urinóis (pinicos) esmaltados, dentre outros produtos. 

 No comércio tradicional da cidade de Pau dos Ferros, tudo difere 

dos espaços comerciais modernos: os produtos, as formas de relacionamento 

com o cliente, embora alguns com fachadas modernas (Figura 24). O modo de 

relacionamento com seus clientes ainda é o de proximidade.  

No entanto, as formas de financiamento das compras, antes 

realizada por meio do uso da caderneta, alteraram-se, havendo formas mistas 

(uso da caderneta e até máquinas de cartão de crédito). Apesar disso, a 

vinculação com a vizinhança e o modo de arranjar as mercadorias para 

exposição e a venda, de uma forma geral, mantém a lógica tradicional.  

Dessa forma, concorda-se com Brandão (2014, p. 58), quando diz 

que “é nesse modo de arranjar os produtos, ou modos de expor as 

mercadorias, que identificamos aqui uma das principais diferenças na 

classificação do comércio”. Neste caso, em Pau dos Ferros. 
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Figura 24 – Fachada de loja comercial, localizada no mercado público 
municipal de Pau dos Ferros 

Fonte: Pesquisa de campo, jan. 2015. 

 

 A utilização das tecnologias da informação e comunicação 

presentes nos pontos de venda (micro informática, leitura ótica, bases dados 

de clientes e fornecedores) permite o domínio e a gestão dos fluxos de 

informação interna e externa; ou seja, dos fornecedores e dos clientes, o 

desenvolvimento de uma logística eficiente e uma gestão integrada de todas as 

áreas da empresa comercial.  

Uma significativa parte do comércio da cidade de Pau dos Ferros já 

conta com essas tecnologias. Mas existe uma parcela que se contrapõe a essa 

modernidade. São resistências de um comércio tradicional, e ainda aquele 

comércio direcionada para uma parcela da população com poder aquisitivo 

menor, como as lojas de variedade, conhecidas por “um e noventa e nove”, 

lojas de confecções de “sete reais”, lojas de confecções de “dez reais”. 

A fachada desse comércio tradicional remanescente em Pau dos 

Ferros é totalmente tomada por mercadorias que são diariamente colocadas na 
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calçada, no início do dia, e recolhidas ao final. Os objetos, muito mais do que 

apenas mercadorias. Explodem em suas formas e volumes, do interior para o 

exterior. Rompem os limites pré-estabelecidos do espaço comercial. Avançam 

sobre a calçada e a rua. Constroem uma zona de familiaridade e intimidade na 

calçada, reforçada pela presença de simpáticos vendedores, possivelmente 

proprietários, sentados na porta da loja (BRANDÃO, 2014). 

Quanto às formas de vendas, houve mudanças no comércio 

pauferrense. A maioria das lojas trabalha com cartões de crédito ou débito, em 

dinheiro (à vista); Mas existe resistência para aceitar o boleto e o cheque. 

Ainda há clientes, geralmente, antigos ou conhecidos, que compram com 

anotação na caderneta, mesmo em lojas com um formato bastante moderno, 

apesar de todos os comerciantes entrevistados dizerem que estavam abolindo 

esse tipo de pagamento, e de a maioria das lojas terem uma placa avisando 

que vendas só à vista ou no cartão. 

De maneira geral, o comércio apresenta perfis muito variados. Mas o 

que fica claro é que o comércio tradicional é um negócio de pequenos e micro 

empresários, um comércio familiar, no qual a própria família do comerciante é 

quem faz o trabalho, sem contratos pré-estabelecidos, e sem grande capital 

investido em tecnologia, pesquisas de perfil de consumir, entre outros. Ao 

contrário do comércio moderno, que exige elevados investimentos, que é 

constituído por médias e grandes empresas, pois exige mão-de-obra 

qualificada, informatização, investimento em design, entre outros aspectos.   

Pau dos Ferros é uma cidade com um considerável potencial de 

consumo, por ser um centro regional. Experimenta hoje uma progressiva 

interação do seu mercado com o mercado nacional, com claros reflexos em 

sua estrutura comercial, passando, em poucas décadas, de um comércio 

familiar, com traços tradicionais, a um comércio realizado em espaços 

dominados por grandes redes, padronizadas, (FERNANDES, CACHINHO, 

RIBEIRO, 2000), que se apresentam como elementos homogeneizadores das 

paisagens comerciais e de hábitos de consumo das populações. 
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A organização dos espaços comerciais terá sempre que ser vista 

como produto da ação desenvolvida pelos diferentes atores, que em seu 

processo de afirmação no local, imprimem no espaço suas características. Por 

isso, apresentam diferenças significativas.  

Conforme enfatizado, a cidade de Pau dos Ferros tem um elevado 

poder de atração comercial em nível regional, que se reflete também no seu 

espaço intraurbano, no sentido de que os hábitos de compra e de consumo 

recebem grande influência do centro da cidade, que concentra o maior número 

de estabelecimentos comerciais (Mapa 3).          
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Conforme se percebe no Mapa 3, o centro de Pau dos Ferros detém 

a maior concentração de comércio, ainda que se observe uma expansão desse 

tipo de atividade em outras áreas da cidade, motivando novos padrões 

espaciais. Tal fato se justifica pela lógica de reprodução do capital, que impõe 

necessidades de consumo e novas estruturas comerciais nos diversos 

espaços.  

Nesse sentido, a centralidade dessa área se mantém por força de 

um comércio que se reproduz em lógicas econômicas modernas, associado 

aos investimentos, que mesmo considerado incipiente pelos comerciantes em 

termos de infraestrutura, visam à valorização desse espaço.  

Dessa forma, por meio das diferentes ações e estratégias dos 

agentes sociais presentes no espaço urbano, verifica-se um processo contínuo 

de (re)produção da cidade, que se reflete no comércio, a partir da 

reestruturação de suas atividades.   

O comércio de Pau dos Ferros se caracteriza por uma intensa 

dinâmica durante o dia, notadamente, devido ao fluxo de veículos alternativos 

que transporta pessoas vindas das cidades vizinhas, em busca das atividades 

de serviço e comércio.  

De acordo com Fernandes e Ferreira (2012), a partir de informações 

da Prefeitura Municipal, esse fluxo chega a 15 mil pessoas por dia, o que faz 

com que o comércio (corresponda a 70%), e junto com os serviços, responda 

por 86% do PIB pauferrense (IBGE, 2010).  

A cidade, como uma construção contínua da sociedade, tem, em seu 

espaço, a presença de variados tipos de comércio, surgidos em diferentes 

fases de seu desenvolvimento. O espaço atual retrata a coexistência destas 

diferentes formas comerciais, que passaram, em momentos distintos, a se 

fazerem presentes no mesmo, com propósitos variados e formas de 

funcionamento bastante diferenciadas entre si. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Percebeu-se, ao longo deste trabalho, que a dinâmica atual do 

comércio de Pau dos Ferros está historicamente ligada ao processo de 

reestruturação produtiva do RN, a partir da década de 1980.  

Apesar do processo de modernização dos estabelecimentos 

comerciais, com a introdução de novos objetos comercializáveis e de práticas 

comerciais novas, a feira livre local consegue sobreviver aos “tempos 

modernos”. Dessa forma, sem mudar demasiadamente, permanece com um 

vigor considerável, embora sendo um espaço comercial que sofre pequenas 

adaptações. 

De igual modo, faz parte dessa conjuntura, o mercado público 

municipal de Pau dos Ferros. Cercado por estabelecimentos comerciais 

diversos, ainda é um ponto de encontro, que apesar da perda de parte da sua 

função, ainda resiste e coexiste com outros estabelecimentos comerciais. 

Um fator em destaque no comércio de Pau dos Ferros é a tendência 

à especialização, antes inexistente, pois apesar de um número ainda pequeno, 

aparece na área central da cidade e na Avenida Independência.  

O comércio tradicional, a exemplo da feira livre local e do mercado 

público municipal, passou a conviver com estabelecimentos modernos, como é 

o caso dos supermercados, das lojas de calçados, roupas, decorações, 

eletrodomésticos, móveis, lojas exclusivas em vestuário infanto-juvenil, roupa 

íntima, roupas de festas, de aluguel e de confecção sob medida. Esses 

estabelecimentos comerciais trouxeram, para a cidade, novas práticas 

comerciais. 

O trabalho evidenciou que, em termos de comércio, um fator que se 

destaca é a coexistência, em um mesmo espaço, de formas constitutivas de 

tempos distintos.  
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Nesse sentido, apesar da atenção dada pelos consumidores aos 

novos objetos que constituem os novos estabelecimentos comerciais, 

relegando os objetos antigos, o passado ainda se mantém. Isso é marca das 

sociedades organizadas sob o modo de produção capitalista, que a todo 

momento se (re)cria,  aproveitando as condições da situação em que o 

moderno e o tradicional passam a fazer parte de uma mesma paisagem e 

dinâmica dos territórios. 

Em Pau dos Ferros, os espaços de uso e ocupação comercial 

antigos, a exemplo do mercado público municipal e da feira livre, oferecem 

poucas possibilidades para novos usos, pois são espaços comerciais 

constitutivos de um conteúdo que lhe é específico, embora não único.  

Tal especificidade torna esses locais de pouca atratividade para uma 

parte de consumidores que prefere as formas comerciais presentes na cidade 

com características mais modernas. Apesar disso, sobretudo a feira livre se 

sobressai, já que muito interessa à população local, seja na condição de 

comerciantes (local e regional), seja a considerável quantidade de 

consumidores que a ela se dirigem aos sábados. 

A dinâmica urbana e sua relação com o comércio em Pau dos 

Ferros revelam a influência que o tradicional ainda mantém, embora com 

menor intensidade que no passado.  O centro marcou e é marca de um espaço 

constitutivo da cidade onde o uso comercial é forte. O crescimento longitudinal 

da cidade, que segue a BR-405, alocando novos estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços, ainda não conseguiu intimidar a força e o papel 

que a área central tem do ponto de vista comercial.  

Portanto, a partir dos resultados desse estudo, depreende-se que a 

cidade de Pau dos Ferros, do ponto de vista histórico, teve sua origem ligada 

ao comércio, e tem o centro como o local da gênese dessa atividade, pois o 

maior número de estabelecimentos, tipologias e especializações aí se 

encontram. A atividade comercial é marcada pela coexistência entre formas 

tradicionais e modernas, sendo estas alocadas na área central da cidade, por 

exemplo, supermercados e lojas especializadas. E a difusão do comércio no 



80 

 

 

 

espaço urbano de Pau dos Ferros revelou o centro da cidade e a Avenida 

Independência como os locais nos quais se manifestam, de modo mais 

expressivos, os processos e formas associados a esta atividade. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - 
PPGEO 

MESTRADO EM GEOGRAFIA  

 

LEVANTAMENTO DE DADOS REFERENTES À CIDADE DE PAU DOS 
FERROS/RN 

Data da entrevista: ___/____/_____ 

Local da entrevista: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Tipo de estabelecimento: 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

ENTREVISTA estabelecimentos comerciais 

1- Desde quando este estabelecimento está localizado nesta área? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

2- Tipo de produto comercializado: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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3 - Qual o perfil do consumidor (poder aquisitivo)? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4 Qual a sua opinião sobre a localização da área de seu estabelecimento? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

5 Número de funcionários: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

6 Há filiais deste estabelecimento em outras áreas das cidades? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

7 (Se sim) Quais áreas? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

8 Quais os motivos que levam um estabelecimento como este (sair do núcleo 
central?) e ir para outras regiões da cidade? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

9 Há alguma pesquisa sobre o perfil do consumidor destas duas áreas? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

10 Por que escolheu a cidade para possuir esse estabelecimento? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

11 Dê sua opinião sobre a infraestrutura central da cidade de Pau dos Ferros: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

12 Qual a forma de pagamento utilizada pela empresa 

(  ) cartão de crédito ou débito 

(  ) cheque 

(  ) boleto 
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(  ) caderneta (promissórias) 
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APÊNDICE B – Atividades do setor comércio alimentos e bebidas 

Estabelecimento  Endereço 

1- Rede de Supermercados Queiroz Av. Pedro velho - Centro 

2- Novo Supermercado Rio Grande Travessa Pedro Velho - Centro 

3- Pizzaria Água na Boca Av. Getúlio Vargas  - Centro 

4- Supermercado Mercantil Cidade Rua: 7 de Setembro- Centro 

5- Panificadora Modelo Av. Independência - Centro 

6- Rede Oeste - Supermercado Bom 
Preço 

Rua: Fausto Pinheiro - Centro 

7- Mercadinho J Carlos Rua: Benvenuto Fialho - Centro 

8- Setor Supermercadista 
Supermercado Progresso 

Rua: 7 de setembro - Centro 

8- Lanchonetes - Lanchonete da Clea A. Independência - Centro 

9- Lanchonetes - Lanchonete da Maria Rua Cônego Manoel Caminha Freire 
- Alto do Açude  

10- Restaurante - Edimilson Bar e 
Restaurante 

Rua: São Benedito - São Benedito 

11- Restaurante - China Mania Av. Independência - Centro 

12- Restaurante - Delicias do Ari Rua: Hipólito Cassiano - São Judas 
Tadeu 

13- Sorveteria - O Casquitão Rua: Manoel Antonio - Princesinha do 
Oeste 

14- Restaurante - Popular Rua: Francisco Marçal - Centro 

15- Restaurante - Reencontro dos 
Amigos 

BR 405 Pau dos Ferros 

16- Restaurante - Gabaritu's 
Restaurante e Lanchonete  
 

Rua: Manoel Alexandre - Princesinha 
do Oeste 

17- Lanchonete e Sorveteria Nobre Rua: São João - São Benedito 

18- Bar Eider Candido Centro 

19- Bar e Restaurante - Barra Vento Distrito Barragem - Pau dos Ferros 

20- Setor supermercadista- 
Mercadinho Chaves 

Rua: João de Aquino - Centro 

21- Setor supermercadista- 
Mercadinho J Carlos 

Rua: Benvenuto Fialho - Centro  

22- Setor supermercadista- 
Mercadinho Jm 

Rua: Joaquim Torquato - São Judas 
Tadeu 
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23- Restaurante e Bares- Pizzaria e 
Restaurante Pauferrense 

Av. Independência - Centro 

24- Restaurante e Bares- Choperia e 
Pizzaria o Ligeirinho 

Rua: Manoel Alexandre - Centro 

25- Restaurante e Bares- Pizzaria e 
Sorveteria Pólo Sul 

Rua: São João - São Benedito 

26- Setor Supermercadista- Rede 
Quero Bem Mercadinho Urbano 

Rua: Praça da Matriz - Centro 

27- Restaurante e Bares- Buxixo Bar e 
Petiscaria 

Rua: Manoel Alexandre - Centro 

28- Restaurante e Bar esco Rua: Francisco Alves Queiroz -  

29- Restaurante e Bares- Society Club 
Alencar 

Rua: Alencar - Pau dos Ferros 

30- Restaurante e Bares- Casa Nova Av. Independência - Centro 

31- Restaurante e Bares- Casa do Ovo Rua: Amaro Soares Cavalcante - 
Centro 

32- Restaurante e Bares- Bar São 
Francisco 

Av. Independência - Centro 

33- Restaurante e Bares- Sorveteria 
Skidionly 

Rua: Paul Marris - São Benedito 

34- Restaurante e Bares- Bomboniere 
Pai e Filhos 

Rua: Amaro Cavalcante - Centro 

35- Restaurante e Bares- Churrascaria 
Mustang 

Rua: Cel. José Ferreira - Marechal 
Dutra 

36- Restaurante e Bares- Servew Bem Av. Independência - Centro 

37- Restaurante e Bares- Bar São 
Manoel 

Rua: Francisco Marcal - Centro 

38- Restaurante e Bares- Churrascaria 
Arco 

Av. Independência - Centro 

39- Restaurante e Bares- Restaurante 
Do Sinal 

Rua: 7 de Setembro - Centro 

40- Restaurante e Bares- Corujão 
Lanches 

Av. Independência - Centro 

41- Restaurante e Bares- Pizzaria 
Tradição 

Rua: Napoleão Diógenes - Centro 

42- Restaurante e Bares- Point 
Lanches 

Rua: Joel Praxedes - Pau dos Ferros 

43- Restaurante e Bares- Lanchonete 
e Restaurante Ki Sabores 

Rua: Milton Campos - Riacho do Meio 

44- Restaurante e Bares- Bom sabor Rua: Mercado Público - Boa Vista 

45- Restaurante e Bares- Pizzaria e 
Lanchonete a Paulistana 

Rua: Getúlio Vargas - Centro 

46- Restaurante e Bares- Boteco na 
Trave 

Rua: Hipólito Cassiano - São Judas 
Tadeu 
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47- Restaurante e Bares- Lig Lig 
Yakisoba 

Av. Getúlio Vargas - Centro 

48- Restaurante e Bares- Gauchita 
Mercantil 

Rua: Benevuto Fialho - Centro  

49- Restaurante e Bares- Sorveteria 
Slup Mania 

Rua: Napoleão Diógenes - São Judas 
Tadeu 

50- Restaurante e Bares- Sorveteria 
Riacho do Meio 

Rua: Manoel Antonio - Princesinha do 
Oeste 

51- Restaurante e Bares- Sorveteria e 
Locadora Vídeo Mania   

Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 

52- Restaurante e Bares- Bar São 
Manoel 

Rua: Francisco Marcal - Centro 

53- Restaurante e Bares- Salão Rei da 
Sinuca 

Rua: 13 de Maio - Paraíso 

54- Restaurante e Bares-  
Pizzaria e Churrascaria Costela Crill 

Av. Independência - Centro 

55- Bomboniere Santo Cosme e 
Damião 

Travessa: Pedro Velho - Centro 

56- Setor Supermercadista- Merceria 
Freire 

Rua: Carloto Tavora - São Benedito 

57- distribuidora WC distribuidora Rua: Versio Torquato - Princesinha do 
Oeste 

58 -  Atacadista - Rio Grande Bairro São Benedito 

59- Atacadista- Riograndense 
distribuidora 

Rua: Antonio Januário - São Benedito 

60- Lojas de conveniência - BR Mania  Av. Independência - Centro 

61- Supermercadista- Supermercado 
Riogrande Supermercado Loja 2 

Rua: Manoel Alexandre - Centro  

62- Atacado- Atacadão Vieira Rua: Frei Damião de Bozano - 
Paraíso 

63- Atacado- Distribuidora Extra de 
bebidas Ltda  

Rua: Manoel Alexandre Pinto - 
Princesinha do Oeste 

64- Atacado- ABC Atacadista de 
Bebidas e Cereais 

Rua: 7 de Setembro - Centro 

64- Atacadista - Armazém São José Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 

66- Atacadista- São Lucas 
distribuidora de Bebidas 

Rua: Manoel Alexandre Pinto - 
Princesinha do Oeste 

67- Atacado - WC Distribuidora de 
Bebidas 

Rua: Vercio Torquato Oliveira - Centro 

68- Atacado- Distribuidora de bebidas 
Rio Novo 

Rua: 7 de Setembro - Centro 

69- Café e Doceria- Tutti Doce  Rua: Hipólito Cassiano - São Judas 
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 Fonte: Pesquisa de campo novembro/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C –  Atividades do Setor Comércio Moda 

 

Estabelecimento  Endereço 

1- Lojas de roupa USE - exclusiva das 
marcas Hering e Dzarm  

Travessa Teófilo Rego - Centro 

2- Loja de Roupa Max Moda Travessa Teófilo Rego - Centro 

3- Loja de Roupa Desafio Travessa Pedro Velho - Centro 

4- Loja de Roupa Caramelo Travessa Teófilo Rego - Centro 

5- Loja de confecções Playboy Sport Av. Independência - Centro 

6- Loja de Variedade Ideia Presente e 
Moda 

Rua: 15 de Novembro - Centro 

7-  Paraíba Calçados Rua: Dom Pedro II - Centro 

24- Loja de confecções São Miguel Praça da Matriz - Centro 

Tadeu 

70- Atacado- Distribuidora Seg Av. Independência - Centro 

71- Panificadora - São Raimundo  Rua: João Escolástico - Centro 

72- Armazém Paraíba  Rua: Dom Pedro II - Centro 

73-  Armazém- Cruzeiro Rua: Pedro Li - Centro 

74- Mercantil Ceará Rua: Dom Pedro II - Centro 

Total: 74   
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25- Loja de confecções Mega Z Rua: Dom Pedro II - Centro 

26- Loja de confecções Aquariu's 
Confecções 

Rua: Dom Pedro II - Centro 

27- Loja de confecções Moda e 
Manias Revendedor Ellus e Zoomp  

Rua: Hipólito Cassiano - Centro 

28- Loja de confecções - Atração 
Confecções 

Rua: 7 de Setembro - Centro 

29- Paraíba Baby Rua: Dom Pedro II - Centro 

31- Lojas de artigos infantis Curis Av. Independência - Centro 

32- Lojas de confecções Ele e Ela 
Modas 

Praça Da Matriz - Centro 

33- Lojas de Confecções Atração 
Confecções  

Rua: 7 de Setembro 

34- Loja de Tecidos Retalhão da 
Economia  

Av. Independência - Centro  

35- Loja de confecções Ponto Fashion Rua: 15 de Novembro - Centro 

36- Loja de Variedades- Dadinho 
Variedades 
 

Rua: Jonas Noronha - Centro 

37- Loja de Confecções Mara 
Confecções  

Rua: Hipólito Cassiano - Centro 

38- Loja de Confecções Art Moda Rua: 15 de Novembro - centro 

39- Lojas de Confecções Moda 
Tropical  

Praça da Matriz - Centro 

40- Atacado de Confecções ACK  
Carlota  

Rua: Dom Pedro II - Centro 

41- Loja de Confecções Baratão das 
Malhas 

Rua: Benevuto Fialho - Centro 

42- Franquia Online Rua: 15 de Novembro - Centro 

43- Loja de confecções Hipinose Rua: Pedro Velho - Centro 

44- Loja de confecções Barraco 
Fashion 

Rua: 7 de Setembro - Centro 

45- Loja de acessórios Space 
Acessórios   

Rua: 15 de Novembro - Centro 

46- Loja de confecções Ellegance 
Modas 

Rua: Gaudêncio Torquato- 
Princesinha do Oeste 

47- Loja de confecções Pamela Moda Rua: 7 de Setembro- Centro 

48- Loja de confecções Kalyane 
Modas 

Rua: Carloto Távora- São Benedito  

49- Loja de confecções New Vesty Praça Da Matriz - Centro 

http://www.apontador.com.br/local/rn/pau_dos_ferros/confeccoes_e_vestuario/C401163F091E5D1E58/dadinho_variedades_.html
http://www.apontador.com.br/local/rn/pau_dos_ferros/confeccoes_e_vestuario/C401163F091E5D1E58/dadinho_variedades_.html
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50- Loja de confecções Fátima 
Confecções 

Rua: Hipólito Cassiano - São Judas 
Tadeu 

51- Loja de confecções Mariana Moda Rua: Projet- João XXIII 

52- Loja de confecções Barreto Modas  Rua: Monsenhor Walfredo Gurgel - 
João XXIII 

53- Loja de variedades Nonna 
Variedades 

Rua: Danaciano Cavalcante - São 
Benedito 

54- Loja de confecções Desing 
Boutique 

Rua: Pedro Velho - Centro 

55- Loja artesanato Cantinho dos 
Bordado 

Rua: Manoel Alexandre - Princesinha 
do Oeste 

56- Loja de calçados Cesar calçados  Rua: 7 de Setembro- Centro 

57- Loja de confecções Êxito Modas Rua: Lafaiete Diógenes - Centro 

58- Loja de confecções Desafio Rua: Pedro Velho - Centro 

59- Loja de confecções Viravolta Rua: 15 de Novembro - Centro 

60- Loja de confecções SL Modas Rua: Adolfo Fernandes - Centro 

61- Loja de confecções Modas e 
Manias 

Rua: Hipólito Cassiano - Centro 

62- Loja de confecções Angela Modas Av. Getúlio Vargas - Centro 

63- Loja de confecções Franceli 
Confecções 

Rua: Maria Dália Silveira - Chico Cajá 

64- Loja de confecções Comercial 
Dois Irmãos 

Rua: Bevenuto Fo - Centro 

65- Loja de confecções Planeta Modas Rua: 15 de Novembro - Centro 

66- Loja de confecções Di Franco 
Confecções em Geral 

Travessa: Francisco Dantas - Centro 

67- Loja de confecções Sant Apolinare Av. Independência - Centro 

68- Loja de confecções Rizzo Modas Rua: 15 de Novembro - Centro 

69- Loja de confecções e variedades  
Lojinha Especial 

Rua: 7 de Setembro - Centro 

70- Loja de confecções Queimão da 
Fialho 

Rua: Bevenuto Fialho - Centro  

71- Loja de confecções e Variedades 
Ponto das Variedades 

Rua: 7 de Setembro - Centro 

72- Loja de confecções Belíssima 
Pronta Entrega Confecções  

Rua: 7 de Setembro - Centro 

73- Loja de confecções Nanci Modas Rua: Bevenuto Filho - Centro 

74- Loja de confecções e Variedades 
Lisboa Moda & Variedade 

Rua: Antonio A de  Souza - 
Princesinha do Oeste 
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75- Loja de confecções moda intima 
Du Corpo 

Praça da Matriz - Centro 

76- Loja de confecções Leuza Modas Rua: 7 de Setembro -  Centro 

77- Loja de confecções Ingrid 
Confecções 

Rua: Adolfo Fernandes - Centro  

78-  Conveniência Sport Center Rua: 13 de Maio - Centro 

79- Loja de alugues de vestidos Mãos 
de Fada 

Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 

80- Loja de confecções Lorena 
Presentes e Moda 

Rua: Adolfo Fernandes - Centro  

81- Loja de confecções Exclusiva 
Moda 

Rua:  Independência - Centro 

82-Loja de variedade Armarinho São 
Luiz  

Gal Mercado Publico - Centro 

83- Loja de confecções Latitude Rua: 15 de Novembro - Centro 

84- Loja de variedade O Blesq Blom 
Roupas e Acessórios  

Rua: Antístenes Diógenes - Centro  

85- Loja de variedade Ousadia Rua: Independência - Centro 

86- Loja de Confecções Variedades 
Linda 

Av. Independência - Centro 

87- Loja de confecções e variedade 
Orange Roupas e Acessórios 

 Praça da Matriz - Centro 

88- Loja de confecções Micaelly 
Modas 

Rua: D. Pedro II - Centro 

89-Loja de confecções E G Modas Rua: Francisco Dantas - Frei Damião 

90- Loja de Variedade Lucinete  Rua: Hemetério Fernandes - Ipiranga 

91- Loja de confecções Styllo Moda Rua: Adolfo Fernandes - Centro 

92- Loja de confecções Moda Malhas Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 

93- Loja de confecções Frances Moda Travessa: Senador Jesse Freire - 
Centro 

94- Loja de Variedade Armarinho 
Santa Rita 

Rua: Acampamento do Dnocs - 
Subúrbio 

95- Loja de artigos infantis em geral 
Universo do Bebê 

Rua: Da Independência - Centro  

96- Loja de confecções Gatho Gaiato Praça da Matriz - Centro 

97- Loja de confecções Jones 
confecções 

Rua: 7 de Setembro - Centro 

98- Loja de confecções e Calçados 
Casa Calça e Veste 

Rua: Adolfo Fernandes - Centro 

99- Loja de confecções para criança 
Ryan Baby 

Rua: Pedro Velho - Centro 
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100- Loja de Calçados - Karmelia 
Calçados Bolsas e Acessórios  

7 de setembro - Centro 

101- Lojas de Sapatos- Sapataria 
Pinheiro 

Travessa: Pedro Velho - Centro 

102- Lojas de confecções- Retalhão 
da Economia 

Av. Independência - Centro 

103- Lojas de Confecções - Culli Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 

104- Lojas de Moda íntima- Aliança 
Moda Íntima 

Rua: Hipólito Cassiano - Centro 

105- Loja de Confecções- Eunice 
Modas 

Praça da Matriz - Centro 

106- Atacadista - Carmim Atacado Rua: Manoel Alves Pessoa - Manoel 
Alves 

107- Atacado- Atacadão das 
Confecções 

Rua: Manoel Alexandre Pinto - 
Princesinha do Oeste 

Total: 107  

Fonte: Pesquisa de campo novembro/2014 
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APÊNDICE D –  Atividades do setor comércio presentes  

Estabelecimento Endereço 

1- Dádá Variedades Rua: Dom Pedro II - Centro 

3- Quase Tudo  Praça da Matriz - Centro 

4- Taynar Bijuterias e Acessórios  Rua: Inácio Pereira - Manoel Deodato 

5- Dada Importados e Bijuterias Rua: Dom Pedro II - Centro 

6- Lojas de Bijuterias- Taynar Bijuterias e 
Acessórios 

Rua: Adolfo Fernandes - Centro 

7- HR Jóias Rua: 7 de setembro - Centro 

Total: 7  

Fonte: Pesquisa de campo novembro/2014 

 

APÊNDICE E –   Atividades do setor comércio papelaria e livraria 

 

Estabelecimento Endereço 

1- Livraria e Papelaria- Ideal Center Travessa: Pedro Velho - Centro 

2- Livraria Papelaria- Papel Carbono  Praça da Matriz - Centro 

Total: 02  

Fonte: Pesquisa de campo novembro/2014 

 

APÊNDICE F –   Atividades do setor comércio decoração 

Estabelecimento Endereço 

1- Lojas de Móveis e 
Eletrodomésticos- Casa Center 

Av. Independência - Centro 

2- Lojas de Móveis e 
Eletrodomésticos- Comercial J Chaves 

Av. Independência - Centro 

3- Lojas de Móveis e 
Eletrodomésticos- Total Eletro 

Travessa Teófilo Rêgo - Centro 

4- Lojas de Móveis e 
Eletrodomésticos- Fonseca 
Eletromóveis  

Av. Independência - Centro 

5- Lojas de Móveis e 
Eletrodomésticos- Eletro A Nogueira  

Av. Independência - Centro 
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6- Lojas de Móveis e 
Eletrodomésticos- C NF Móveis 

Rua: Dom Pedro II - Centro 

7-  Lojas de Móveis e Decoração- 
Lojão das Fábricas 

Av. Independência - Centro 

8- Lojas de Móveis e Decoração- 
Palácio dos Colchões 

Travessa: Pedro Velho - Centro 

9-  Floricultura- Flor de Lotus Travessa: Pedro Velho - Centro 

10- Casa das Tintas Quintino Bocaiúva - Centro 

11- Bazar Alternativo Av. Independência - Centro 

12- Arte e Flor  Rua: Dom Pedro II - Centro 

13- Maré Mansa  Rua: Dom Pedro II - Centro 

14-  Casa Chaves Av. Independência - Centro 

15- Loja de Móveis e 
Eletrodomesticos- Essencial Móveis 

Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 

16- Loja de móveis e eletromóveis - 
Edcana Móveis 

Av. Independência - Centro 

17- Loja de Colchões- Ortobom Rua: Manoel Freire - Centro 

Redes de dormir- Casas das Redes 
Havana 

Rua: Manoel Alexandre - Princesinha 
do Oeste 

18-  Loja de eletromóveis - Francisco 
das Chagas Araújo 

Av. Independência - Centro 

Total: 18  

Fonte: Pesquisa de campo novembro/2014 
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APÊNDICE G –  Atividades do setor comércio eletrônica  

 Estabelecimento Endereço 

1- Loja de Discos- Flesh Discos Travessa: Pedro Velho - Centro 

2- Fotografia- Foto Dutra Travessa: Pedro Velho - Centro 

3- Fotografia- Center Lab Travessa: Pedro Velho - Centro 

4-  Eletroeletrônicos- Nova Eletrônica     Travessa: Pedro Velho - Centro 

5- Fotografia e Vídeo-  Studio Vídeo 
produtora 

Rua: Carloto Tavora - São Benedito 

6- Lojas de artigos Informática- CDI 
Discos e Informática 

Av. da Independência - Centro 

7- Lojas de artigos Informática- 
Estação Informática 

Rua: São João - São Benedito 

8-  Lojas de Telefones móveis 
(Celulares)-  Claro Point Center 

Rua: Adolfo Fernandes - Centro 

9- Lojas de Telefones móveis 
(Celulares)- FG Cell 

Rua: Quintino da Bocaiúva - Centro 

10- Lojas de Telefones móveis 
(Celulares)- Master Cell 

Av. da Independência 

11-  Lojas de artigos Informática- New 
Center Informática 

Av. Independência - Centro 

12- Lojas de artigos Informática- C&A 
Informática 

Av. Independência - Centro 

13- Lojas de artigos Informática- 
Larissa Informática 

Rua: Pedro Velho - Centro 

14- Lojas de artigos Informática- 
Nordeste Informática 

Rua da Independência - Centro 

15- Lojas de artigos Informática- 
Joaquim Lins Albuquerque Neto  

Rua: São João - São Benedito 

16- Lojas de artigos Informática- 
Barbalho Informática 

Rua: Napoleão Diógenes  - São 
Ludas Tadeu 

17- Lojas de Telefones móveis 
(Celulares)- Junior Celulares e 
Acessórios 

Rua: 7de Setembro - Centro 

18- Lojas de Telefones móveis 
(Celulares)- Fcell Celulares 

Av. 13 de Maio - Centro 

19- Lojas de Telefones móveis 
(Celulares)- Paulo Celulares 

Rua Pedro Velho - Centro 

20- Lojas de Eletrônicos- Eletrônica 
Digital  

Rua: Dom Pedro II - Centro 

21 -Loja Master cell agente autorizado 
claro 

Av. Da Independência - Centro 
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22- Lojas de Eletrônicos- AE A 
Eletrônica 

Travessa: Adolfo Fernandes - Centro 

Total:  22  

Fonte: Pesquisa de campo novembro/2014 

 

 

APÊNDICE H –  Atividades do setor comércio materiais de construção e 

ferragens 

 

Estabelecimento Endereço 

1- Lojas de Matérias de Construção- 
Deposito São Miguel 

Av. Independência - Centro 

2- Lojas de Matérias de Construção - 
Gualberto Erivaldo 

Rua: D. Pedro II - Centro 

3-  Lojas de Matérias de Construção- 
Evilázio Damião de Queiroz 

Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 

4- Lojas de Matérias de Construção- 
Galeria da Construção 

Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 

5- Lojas de Matérias de Construção- 
Milênio Construção 

Rua: Joaquim Torquato - São Judas 
Tadeu 

6- Lojas de Matérias de Construção- 
Assical J Jodaci Rego 

Rua: Manoel Alexandre - Centro 

7- Lojas de Matérias de Construção- D 
& L Material de Construção 

Rua: 13 de Maio - Centro 

8- Lojas de Matérias de Construção- 
Vai e Vem material de construção 
 

Rua: São João - São Benedito 

9- Emy Construções Av. Independência - Centro  

 

10- A J L Material de Construção Av. Independência - Centro  

 

11- Novolar Material de Construção Rua: Bevenuto Fo - Centro 
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12- Lojas de Matérias de Construção- 
Glical Casa e Construção 

Rua: Manoel Alexandre - Centro 

13- D" Leca Material de Construção Rua: Pedro Velho - Centro 

14-  Lojas de Matérias de Construção- 
GM Construções 
 

Rua: Francisco Dantas - Centro 

15- Lojas de Matérias de Construção- 
Casa Tintas 

Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 

16-  Lojas de Matérias de Construção- 
Redecon Material de Construção 

Av. Pedro Velho - Centro 

17- Lojas de Matérias de Construção- 
Centrão da Construção 

Rua: Manoel Alexandre - Centro 

18-  Lojas de Matérias de Construção 
Galeria da Cosntrução 

Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 

19- Lojas de Matérias de Construção- 
Casa do Construtor 

Travesso Pedro Velho - Centro 

20- Lojas de Matérias de Construção- 
Casa Freire 

Praça Matriz - Centro 

21- Lojas de materiais para trabalhar 
no campo- Casa do Criador 

Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 

Total: 21  

Fonte: Pesquisa de campo novembro/201 

 

 

 

APÊNDICE I –  Atividades do setor comércio veículos e autopeças  

Estabelecimento Endereço 

1- Dical Fiat BR. 405 - Chico Cajá 

2- Recorel motos Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 
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3- Motoeste Revendedor autorizado Honda  Rua: Manoel Alexandre - Princesinha do 
Oeste 

4- MR Motos Autorizada Yamara Rua Zeca Pedro: Arizona  

5- Concessionária- Traxx  Rua: Manoel Alexandre - Princesinha do 
Oeste 

6- Posto de gasolina Segundo Melo Av. Independência - Centro 

7- Posto de gasolina Segundo Melo Av. Independência - Centro 
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8- Mini Box Peças Rua: Bevenuto Fialho - Centro 

9-Duas Rodas Peças e Acessórios Rua: Manoel Alexandre - Casa D'água 

10 Cadu autopeças Rua: Manoel Alexandre - Casa D'água 

11- J Neto Autopeças Av. Independência - Centro 

12- Gangorra autopeças Rua: Manoel Alexandre - Princesinha do 
Oeste  

13- Adventure Motos Av. Independência - Centro 

14- JPL Motos Peças e Serviços Rua: Manoel Alexandre - Princesinha do 
Oeste 

15- Central Motos Rua: Getúlio Vargas - Centro 

16- Tonico & Motos Av. Independência - Centro 

17- Autopeças J Neto Av. Independência - Centro 

18- Ailson Moto Peças Av. Independência - Centro  

19- Moto Dinâmica Rua: 13 de Maio - Centro 

20- Lula Motos Rua: Francisco R Leite - Riacho do Meio 

21- Lojas/Oficinas/autopeças- Souza 
Autopeças 

Rua: 13 de Maio - Centro 

22- Comercial Moura e Silva Rua: Manoel Alexandre - Princesinha do 
Oeste 

23- Oeste Autopeças Rua: João Bezerra - Princesinha do 
oeste  

24- Nandinho som Equipadora Rua: Carloto Távora - Centro 

25- Marcelo Diesel Rua: Vereador Gonçalo Sampaio - 
Riacho do Meio 

26 Ermano Autopeças Rua: Da Criança - Centro 

27- Autopeça J Maia Rua: Benevuto Fialho - Centro 

28- Toca Bikes e Motos Av. Independência - Centro 

29- Oficinas de Concerto de carro- Oficina 
e Comércio Sabaio 

Rua: Carloto Tavora - São Benedito 

30 LI Equipadora Rua: Carloto Tavora - São Benedito 

31- Posto de Gasolina Posto 
Independência 

Av. Independência - Centro 

32- Posto de Gasolina Posto Planalto Rua: Manoel Alexandre - Princesinha do 
Oeste 

33- Posto de Gasolina Posto Maranata  Rua: Quintino Bocaiúva - Centro 

34- Posto de Gasolina  Posto Segundo 
Melo 

Av. Independência - Centro  
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35- Posto de Gasolina Posto Pauferrense Av. Independência - Centro 

Total: 35  

Fonte: Pesquisa de campo novembro/201 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE J –   Atividades do setor comércio artigos de uso pessoal 
(farmácias/drogaria, óticas, tabacaria, perfumes e cosméticos  

 

Estabelecimento  Endereço 

1- Ótica Clinótica  Rua: 15 de Novembro - Centro 
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2- Fármacia Pe. Carlos Av. Independência - Centro 

3- Drogaria Nossa Senhora do 
Perpetuo Socorro 

Rua: 13 de Maio - Centro 

4- Drogarias - Organização Rego Ltda. Praça da Matriz - Centro 

5- Drogarias - Farmácia Firmina Maria 
da Conceição  

Av. Independência - Centro 

6- Farmácia Silnei de Queiroz Lopes -
Me 

Rua: Pedro Velho - Centro 

7- Farmácia Páscoa Gluvenia de 
Souza 

Rua: 13 de Maio - Centro 

8- Farmácias/Drogarias - Farmácia 
Sertaneja 

Travessa: Adolfo Fernandes - Centro  

9- Farmácia Edirlandia Gomes 
Torquato 

Rua: São João - São Benedito 

10- Farmácia União Praça da Matriz - Centro 

11 - Drogaria Independência Av. Independência - Centro 

12- Farmácia Hercílio Barros Barbosa  Av. Independência - Centro 

13- Óticas -  Ótica Lux 15 de Novembro - Centro 

14- Óticas - Ótica Novo Real Praça da matriz - Centro 

15- Óticas - Luciano Ótica Praça da matriz - Centro 

16- Óticas - Ótica Aquino Rua: 15 de Novembro - Centro 

17- Óticas- Ótica Visão Av. Independência - Centro 

18- Óticas- Sebastião N Silva Travessa: Teófilo Rego - Centro 

19- Óticas- Lili Ótica Rua: Adolfo Fernandes - Centro 

20- O Boticário Rua: 15 de Novembro - Centro 

21- Água de Cheiro Travessa: Travessa Jessé Pinto Freire 
- Centro 

22-  Perfumaria Aroma Travessa Teófilo Rêgo - Centro 

23- Lojas de Cosméticos Perfumaria- 
Perfumes da Amélia 

Rua: 15 de Novembro - Centro 

24- Atacado- Atacadão dos Presentes Rua 15 de Novembro - Centro 

25-  Farmácia/Drogaria- Opção Travessa: Pedro Velho - Centro 

26- Farmácia/Drogaria- Irmã Dulce Travessa: Pedro Velho - Centro 

27- Loja de Cosméticos - Loja dos 
Cabeleireiros   

Av. Independência - Centro 

28- Ótica A graciosa  Rua: Pedro Velho - Centro 
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29-  Farmácias/Drogaria- Farmácia do 
Trabalhador 

Praça da matriz - Centro 

Total: 29  

Fonte: Pesquisa de campo novembro/2014 

 

 

APÊNDICE L –  Atividades do setor comércio  (outras) 

 

Fonte: Pesquisa de campo novembro/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecimento comercial Endereço 

1 - Funerária São Lucas Rua: Vicente de Oliveira - Arizona 

2- Afagu Assistência Familiar Anjo 
da Guarda 

Praça da Matriz - Centro  

3- Mortuária São Sebastião  Rua: Omar de Freitas - Aluísio 
Diógenes Pessoa 

4- Funerária Santa Luzia Travessa Manoel Bento da Silva 
- Arizona 

5- Funerária e Floricultura Flores 
Místicas Funerária Menino Jesus 

Praça da Matriz - Centro 

6- Casa da Lavoura Rua: Dom Pedro II - Centro 

7-  Venda de Razão- Casa das 
Rações 

Rua: Francisco Marçal - Centro 

Total: 7  


