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Resumo: A presente investigação tem como foco o comércio da rua São Pedro 

e problematiza seu potencial como polo econômico da cidade de Juazeiro do 

Norte – CE. É notório que o comércio da rua São Pedro é importante para a 

economia da cidade de Juazeiro do Norte, pelo fato de que se encontra em um 

ponto estratégico da cidade, além de ocorrer um grande fluxo de pessoas para 

esta localidade do centro. Pelo fato de ser o centro da cidade é uma principal 

rua de circulação não só das pessoas que moram naquele lugar, mas como 

das pessoas que moram em cidades vizinhas. As atividades comerciais sempre 

demandam centralidade, pois visam está em um local acessível. Um dos 

principais fatores que influência o comércio de uma região é a localização. Um 

fator importante para a escolha do local para estabelecer um comércio se dá 

pelo fato de proporcionar grande fluxo de pessoas diariamente. Ainda vale 

ressaltar que a visibilidade de um comércio é em parte determinada pela sua 

acessibilidade, ou seja, o local onde ele será estabelecido tem que ser de fácil 

acesso para as pessoas que irão consumir esses produtos. Além disso, ao 

abordar a importância de uma rua “principal” para o comércio de uma cidade, 

estamos entrando em uma pauta que remete observar os fatores que 

influenciam esse processo e quais as transições que ocorreram durante os 

últimos anos até os dias atuais. Dessa forma podemos destacar na rua São 

Pedro alguns comércios predominantes como o comércio ambulante e 

religioso, as farmácias, as lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, lanchonetes, 

papelarias e lojas de construção. Sendo assim, a rua São Pedro pode ser 

entendida como um polo econômico para a cidade de Juazeiro do Norte por 

que ela tem grande influência na economia dessa cidade. Pensando nisso, 

temos como objetivo mapear uma breve trajetória da história desse local de 

comercialização nas últimas décadas, com intuito em identificar as principais 

transformações que ocorreram na rua selecionada, identificada como 

centralidade no município. O trabalho consta de duas etapas metodológica: 

levantamento bibliográfico para embasamento teórico para melhor 

entendimento sobre centro, centralidade e comércio e; ida a campo e 

realização de entrevista com os comerciantes para entendimento de como 

funciona a logística daquela rua e ainda a importância da centralidade da rua 

para os seus estabelecimentos comerciais. 
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