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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a dinâmicas espaciais do comercio no núcleo Marabá 

Pioneira. Desta forma, pretende-se compreender as dinâmicas que o comercio constrói através da sua relação com 

local, assim transformando sua estrutura e sua espacialidade de acordo com a necessidade daqueles que consome 

o comercio e o “espaço”. Pesquisa fundamenta-se pelo comercio para configuração das dinâmicas espaciais no 

núcleo através da análise da concentração de atividades comerciais nas avenidas Avenida Antônio Maia e Avenida 

Marechal Deodoro e a necessidade de políticas urbanas para fortalecimento e potencializar a importâncias desses 

eixos para economia de Marabá.  

1. INTRODUÇÃO 

A Dinâmica comercial construída no núcleo Marabá Pioneira, abrangendo diversos tipos 

de atividades comerciais de bens e serviços, proporciona à essa área, e viabiliza como 

importante eixo econômico de Marabá, reorganizando-se a partir da necessidade de 

vivenciamento por parte daqueles que consomem a cidade. A velha Marabá (nome atribuído 

popularmente) se constrói e se reinventa em diversos mês, dias e horários durante o ano, 

seguindo o oposto vivenciado pelas maiorias dos centros comercias das médias e pequenas 

cidades brasileiras, que ocorre um esvaziamento dos centros comerciais nos finais de semana e 

no período noturno, o núcleo Marabá Pioneira se reinventar para atender outros tipos de público 

que visa o consumo de “serviços" e do próprio espaço para satisfazer  o desejo de consumo das 

pessoas, percebe-se a grande quantidade de atividades comerciais presente no núcleo. Co 

 



 Dessa maneira, a presente pesquisa visa compreender e analisar as relações comerciais 

do núcleo Marabá Pioneira através dos eixos de concentração da Avenida Antônio Maia e 

Avenida Marechal Deodoro através de duas categorias comerciais predominantes no núcleo, 

Lojas de Roupas e Calçados (adultos e infantil) e Bares, Restaurantes; Casas Noturnas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização desse trabalho tornou-se necessário uma discussão acerca das possíveis 

atividades comerciais presentes na área de estudo. Em um segundo momento, houve a ida à 

campo a fim de coletar dados referentes aos pontos comerciais e em qual área se encontram. 

Por último se fez necessário o uso do programa QGIS 2.18-13 com a finalidade de representar 

o espaço ocupado com as suas respectivas atividades.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O comércio tende a viabilizar a existência e surgimento de grande parte das cidades, 

sendo de suma importância no que se refere à organização e formação socioespacial. As 

atividades comerciais, atraem interessados em diversos ramos (clientes), possibilitando a troca 

de mercadorias, corroborando nas transformações urbanas e em toda dinâmica dos sujeitos que 

se encontram presentes.  

 Segundo Salgueiro (2006, p. 10): 

O espaço e, por conseguinte a cidade, serve de contexto e suporte às acções 

desenvolvidas pelos actores; é, simultaneamente, mediador das relações e um 

poderoso agente de diferenciação. 

Compreende-se as ações desses atores em duas áreas do núcleo Marabá Pioneira: 

Avenida Antônio Maia e Marechal Deodoro. No primeiro caso há uma hegemonia no que se 

refere às atividades comerciais, no caso destacando-se as lojas de confecções (roupas e 

calçados), sobretudo nos horários matutino e vespertino, pois a demanda por parte da clientela 

torna-se maior, o que ocasiona em uma movimentação e circulação de pessoas nessa respectiva 

área. O mapa abaixo (figura 2) tem como objetivo representa a quantidade e a distribuição 

espacial das lojas na avenida.  

 



Segundo Salgueiro (2006, p.13): 
Para que as lojas possam continuar a desempenhar com eficiência tal função, cada vez 

mais se torna necessário que estas pareçam tudo menos espaços de transação. Na 

sociedade contemporânea, os espaços comerciais estão a deixar de ser meros lugares 

de troca, lugares onde as pessoas vão para satisfazer as suas necessidades de 

aprovisionamento. 

Conforme o enunciado, atualmente se tem a necessidade de não somente fazer uso de 

mercadorias, mas também “consumir espaço”, ou seja, a necessidade de ocupar determinadas 

áreas e fazer uso da mesma na medida em que há recursos cabíveis. Dessa maneira, 

compreende-se no período noturno uma concentração e consumo de lugares na área da Av 

Marechal Deodoro, sobretudo nos horários noturnos pós atividades na Av Antônio Maia, 

destacando-se as atividades de categoria 2: bares e restaurantes (casas noturnas). Apresentada 

logo abaixo (figura 3): 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar a dinâmica comercial do núcleo 

Marabá Pioneira, usando como eixo principal de análise as Avenida Antônio Maia e Marechal 

Deodoro, onde foi constatado a concentração de duas principais categorias de comercio 

mapeadas em campo. Utilizaram-se QGIS 2.18-13 para indicar local de concentração das 

atividades comerciais, constatar a tendências de ocupação dessas atividades no espaço. Para 

que se compreenda organização espacial do núcleo de acordo com necessidade de oferta bens 

e serviços para sociedade que vivencia e consomem o local. 

Os resultados corroboram para um aprofundamento da dinâmica e do poder de atração 

que as Avenida Antônio Maia e Marechal Deodoro tem em relação a dinâmica espacial do 

município de Marabá e a relevância que mesma pode construir em relação a poder de atração 

extrapola os limites municipais de Marabá, principalmente em relação ao eixo dinamizado pelas 

atividades que predominam na Avenida Marechal Deodoro, que contam com um fator 

importante de atração, que um dos principais pontos turísticos da cidade Orla de Marabá 

(Orla Sebastião Miranda), onde o comercio não fornece somete ao seus clientes o serviço, mas 

também o espaço como apropriação ao consumo.  

Em síntese, analise construída através das avenidas citadas, faz da necessidade de se 

construir políticas urbanas que alavanque o comercio e suas dinâmicas e assim potencialize o 

poder de atração que esses eixos construirão ao longo do tempo no núcleo.  
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