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Figura 01: Feira Central de Campina Grande. Fonte: Concurso Feira de Campina Grande.  Autoria: Diego Pontes (2022).

apresentação

O presente Termo de Referência 

é um documento anexo ao 

Edital e integra as Bases do 

Concurso. Apresenta as diretrizes 

técnicas e conceituais para o 

desenvolvimento das propostas 

de Estudo Preliminar para o 

Concurso Público Nacional de 

Arquitetura e Urbanismo para a 

Requalificação da Feira Central de 

Campina Grande, Paraíba.

O Concurso é realizado pela 

Prefeitura de Campina Grande, 

representado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento 

(SEPLAN), como Promotora do 

Concurso, em parceria com o 

Instituto de Arquitetos do Brasil 

(IAB), enquanto Organizador do 

Concurso, com Apoio Institucional 

do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Brasil (CAU 

BR), Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo da Paraíba (CAU PB), 

Instituto de Arquitetos do Brasil, 

Departamento da Paraíba (IAB 

PB) e do Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN).

Desde 2013, a SEPLAN em parceria 

com outras entidades como a 

Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), o IPHAN, o Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico 

do Estado da Paraíba (IPHAEP), 

entre outros, vem buscando uma 

aproximação com os feirantes 

no intuito de construir um projeto 

de requalificação para a Feira 

Central de maneira participativa.  

Portanto,  as bases desenvolvidas 

para o concurso buscaram 

respeitar os resultados dos 

processos de escuta realizados 

junto aos feirantes anteriormente, 

acrescidas da atual leitura 

realizada pela equipe técnica 

envolvida no desenvolvimento 

deste documento. 

O objetivo do Concurso é 

selecionar a proposta que 

melhor atenda às necessidades 

da Feira Central de Campina 

Grande, entregando à cidade, 

à população e principalmente  

aos feirantes  um espaço que 

salvaguarde a Feira enquanto 

patrimônio cultural imaterial e se 

configure como de um espaço 

público que potencialize o esforço 

produtivo dos feirantes, valorize 

as práticas culturais e contemple 

as necessidades da comunidade.



1 - O MUNICÍPIO DE 

CAMPINA GRANDE
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Campina Grande é um município brasileiro localizado 

na região Agreste do Estado da Paraíba, sendo a 

segunda maior zona metropolitana do Estado e 

uma das doze maiores cidades da região Nordeste. 

Localizado a 114 km da capital paraibana, João 

Pessoa, ocupa uma área de 591,658 km² e conta com 

uma população estimada de 413.830 habitantes 

(2021), tendo sua densidade demográfica de 648,31 

hab/km² (IBGE, 2010).

Importante pólo econômico e cultural para a região, 

a cidade é caracterizada como Capital Regional C 

pelo REGIC (IBGE, 2018), ou seja, ela se apresenta 

como um centro urbano de alta concentração de 

atividades de gestão, mas com alcance menor em 

termos de região de influência em comparação com 

as intituladas Metrópoles.

Figura 02: Localização do município de Campina Grande no estado da Paraíba, 

do Bairro Centro no município de Campina Grande e da localização da Feira 

Central dentro da área urbana central. Fonte: IBGE (2021) e SEPLAN (2022).

Vale destacar a importância do município para a 

saúde, educação e comércio da região. Considerada 

um importante centro universitário, conta com mais 

de vinte universidades, sendo três delas públicas. 

Juntamente a isso, possui um significativo parque 

industrial e é conhecida por sediar grandes eventos 

culturais, com destaque para “O Maior São João 

do Mundo”, festejos de São João que acontecem 

anualmente durante trinta dias no mês de junho.

1.1 - Breve Histórico: Campina Grande

A fundação de Campina Grande remete ao ano de 

1697. Entretanto, seu desenvolvimento só veio a 

ganhar relevância a partir do final do século XIX. As 

principais características do estabelecimento estão 

associadas ao entroncamento das estradas que 

ligavam a capital ao Sertão do Nordeste e o ponto 

de apoio para quem cruzava o Estado entre o Brejo 

e o Cariri. Outro atrativo da região que impulsionou 

seu crescimento foi sua condição geográfica, 

clima agradável, terras férteis e uma das principais 

bacias hidrográficas para a região na época. Essas 

características fomentaram o comércio de grãos, 

carne, couro, farinha, agave, entre outros produtos 

necessários para a vivência do período. 

Na virada do século XX, a cidade já era uma 

referência comercial nordestina, expandindo esse 

potencial a partir de 1907 com a chegada do ramal 

ferroviário na cidade que proporciona um melhor 

fluxo de pessoas e mercadorias entre as cidades 

portuárias da Paraíba. Além da produção comercial, 

o algodão, conhecido na época de Ouro Branco, foi 

um grande impulsionador da economia campinense, 

o que fez com que fosse a segunda maior 

exportadora de algodão do mundo, destacando-se  

na primeira metade do século XX. Nesse período de 

efervescência econômica e grandes transformações 

sociais surge a “Feira de Campina Grande”.
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 A  Feira que nem sempre funcionou no 

mesmo local, com o passar dos anos percorreu 

diversas ruas da cidade. Com a construção do 

Mercado Público Municipal, neste Termo de 

Referência referido como Mercado Central, dispôs-

se de uma expansão definitiva para as ruas 

adjacentes do local que conhecemos hoje. Desde 

sua gênese a Feira de Campina Grande serve como 

lugar de referência, de criação, de expressão, de 

sociabilidade e de identidade do povo nordestino. 

As trocas mercadológicas se misturam às trocas de 

significados e sentidos, tornando-a um lugar onde 

se concentram e reproduzem práticas culturais 

(IPHAN, 2017).

Ao longo da segunda metade do século XX a 

vocação comercial de Campina dá lugar a sua 

inserção na era industrial. “Com isto se queria alardear 

que a modernidade estava se efetivando através da 

afirmação, na cidade, de atividades dinâmicas, que viriam 

para substituir atividades antigas e já desvinculadas da 

realidade capitalista de então” (AGRA DO Ó, p.20,2006).

É nesse período que inúmeras reformas urbanas 

são empreendidas a fim de desvencilhar a imagem 

de atraso e representar um centro moderno, em 

pleno progresso. Entre os projetos elaborados estão 

a urbanização do Açude Novo e Açude Velho e a 

expansão da antiga Universidade Federal da Paraíba 

- atual Universidade Federal de Campina Grande 

(OLIVEIRA, 2000).

Em seu desenvolvimento a cidade consolidou seu 

comércio intenso, indústrias e seu polo tecnológico 

- reconhecido como o principal pólo tecnológico 

da América Latina em 2001 pela revista americana 

Newsweek. No ano de 2021 veio o título de Cidade 

Criativa da Unesco (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura), integrando 

a rede de 49 cidades no mundo que assumem 

compromisso no fomento e divulgação da cultura 

e criatividade.

Figura 03: Avenida Floriano Peixoto, Campina Grande - 1957. Fonte: IBGE, 2022.
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1.2 - Informações Socioeconômicas 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) em Campina Grande passou de 0,476 em 

1991 para 0,720 em 2010 (figura 04), levando o 

município à faixa de Desenvolvimento Humano Alto 

(IDHM entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a 

variável que mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (figura 05), com crescimento de 0,187, 

seguida por longevidade (figura 06) e por renda 

(figura 07).

Figura 04: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Média geométrica dos 

índices das dimensões Renda, Educação e Longevidade, com pesos iguais. 

Fonte: Datapedia.info (2022)

Figura 05: Índice sintético da dimensão Educação do IDHM de Campina Grande.

Fonte: Datapedia.info (2022)

Figura 06: Índice sintético da dimensão Educação do IDHM de Campina Grande. 

Fonte: Datapedia.info (2022)

Figura 07: Índice sintético da dimensão Renda do IDHM de Campina Grande.

Fonte: Datapedia.info (2022)

De acordo com os dados do IBGE (2019) o PIB de 

Campina Grande é de cerca de R$9,5 bilhões, tendo 

46,4% do valor adicionado advindo dos serviços, 

20,8% do setor industrial, 20,3% da administração 

pública, 12,2% de impostos líquidos e 0,3% da 

agropecuária. Já o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita do município em 2019 foi de 23.210,44 reais. 

No gráfico a seguir é possível perceber o aumento 

de 4 pontos percentuais dos serviços e a diminuição 

em 3 pontos percentuais da indústria, entre os anos 

de 2010 e 2019, enquanto que os demais setores 

se mantiveram estáveis (figura 08). Apesar da 

diminuição do setor industrial no PIB, a Federação das 

Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP, 2022) aponta 

que Campina Grande reúne aproximadamente 22% 

do total de indústrias da Paraíba, ficando atrás 

apenas da capital João Pessoa.

Figura 08: Evolução dos setores produtivos do PIB (2010-

2019) de Campina Grande Fonte: IBGE (2019)
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1.3 - Hipsometria, Clima, Temperatura, 

Precipitação e Ventos 

De acordo com o mapa topográfico de Campina 

Grande a cidade possui uma altitude média de 

555 metros acima do nível do mar. O tempo é 

predominantemente abafado e de ventos fortes ao 

longo do ano, com temperaturas que variam entre 

19ºC a 32ºC. Com verões longos e invernos curtos 

as temperaturas raramente marcam inferiores a 

17ºC ou superiores a 34ºC.

A estação quente, com duração média de 6 meses, 

se estende de outubro a abril, tendo como mês 

mais quente março, onde os termômetros marcam 

máximas de 31ºC  e mínimas em média de 22ºC.

O período de estação fresca é mais curto, esse tem 

duração média de 2,4 meses, começando em junho 

e se prolongando até meados de agosto, com o 

mês de agosto como o mês mais frio de Campina 

Grande.

  

Figura 09: Temperaturas máximas e mínimas médias em Campina Grande

Fonte: Weatherspark (2022).

A chuva em Campina Grande predomina de 

dezembro a setembro, sendo o mês de abril o mais 

chuvoso, com média de 86 mm de precipitação de 

chuva. A estação seca vai de agosto a janeiro, o mês 

de outubro possui o menor número de dias com 

precipitação, com média de 4 mm de precipitação 

de chuva.

  

Figura 10: Chuva mensal média em Campina Grande. Fonte: Weatherspark (2022).

Os ventos predominantes em Campina Grande são 

provenientes do leste durante todo o ano. Os meses 

de mais ventos no ano são de janeiro a julho onde a 

velocidade média é acima dos 18,6 km/h.

 

Figura 11: Gráfico rosa dos ventos de Campina Grande. Fonte: Projetee (2022).



2 - A FEIRA DE CAMPINA 

GRANDE
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A Feira de Campina Grande está situada no centro da 

cidade, ocupando uma área em torno de 40.300 m². 

No conjunto de ruas e edificações que compreendem 

a área da feira destaca-se como ponto nodal o 

Mercado Central, ocupando uma quadra, e tem as 

ruas do seu entorno imediato tomadas por unidades 

de vendas. No mapa apresentado na figura 12, é 

possível observar a espacialidade entre a Feira 

Central e seu entorno. 

Figura 12: Mapa do Entorno da Feira. Fonte: SEPLAN, 2022. 

Duas vias arteriais contornam a área: a Av. Floriano 

Peixoto (13) e a Av. Canal (05) - sendo esta última 

o primeiro anel viário da cidade. O núcleo central da 

cidade, onde se concentram comércios e serviços 

importantes (15), está localizado circunvizinho à 

feira.

Os principais parques e praças da cidade também 

se localizam próximo, são eles: o Açude Velho (07), 

o Parque da Criança (08), a Praça da Bandeira (14), 

a Praça Clementino Procópio (17), a Praça João 

Pessoa (18), o Açude Novo (11) e o Parque do Povo 

(10). É importante destacar que a poligonal de 

proteção rigorosa do patrimônio (16) estabelecida 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do 

Estado da Paraíba (IPHAEP) tangencia a área da 

Feira de Campina Grande.
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2.1 - Breve Histórico: Feira Central

A feira e a cidade de Campina Grande compreendem 

uma dinâmica histórica e social expressa pela 

diversidade e heterogeneidade dos sujeitos e 

do espaço urbano, provenientes de matrizes 

culturais distintas (tropeiros, mascates, feirantes, 

comerciantes, doutores bacharéis, matutos 

sertanejos, grandes fazendeiros, posseiros, etc.) 

que proporcionaram o desenvolvimento de uma 

feira e de uma cidade específica como um lugar de 

mercado. A importância histórica regional e nacional 

da Feira Central de Campina Grande também se 

deve ao fato de ter sido palco principal da Revolta 

de Quebra-Quilos no ano de 1874 (IPHAN, 2017).

Transferida de locais ao longo das décadas, seu 

espaço foi se modificando e crescendo juntamente 

com a cidade. Durante a década de 1930, o centro 

comercial de Campina Grande tinha seu epicentro 

na Rua Maciel Pinheiro, mas também se expandia 

para as ruas Monsenhor Sales, Venâncio Neiva e 

Cardoso Vieira, no que era conhecido como “A Feira 

de Campina Grande”. As barracas improvisadas 

nas ruas e calçadas incomodavam os lojistas e 

residentes do local. 

 

Figura 13: Feira Central na Rua Maciel Pinheiro - década de 30. 

Fonte: Retalhos Históricos de Campina Grande. 

Comerciários e moradores reivindicavam seu 

deslocamento, alegando que em épocas de chuva 

a lama misturada aos restos de mangas, bananas 

e laranjas colocavam em risco o equilíbrio das 

pessoas, além dos ares pútridos, moscas, mosquitos 

e os toldos de barracas que tomavam a frente das 

lojas e habitações. (BRITO; STEINMÜLLER, 2020).

O então prefeito Bento Figueiredo resolveu demolir 

os Currais das Piabas em 1938, e construir 

a ponte do Santo Antônio, atual cruzamento 

das ruas Santo Antônio e Giló Guedes, para 

dar acesso à Nova Feira de Gado. Com essas 

alterações, Bento transfere a Feira de Campina 

Grande da Maciel Pinheiro para as Piabas, onde se 

encontra hoje. Atualmente, a localização perdeu 

seu nome original, sendo reconhecida apenas 

como Feira Central, permanecendo homônimo 

apenas o Canal das Piabas, onde ocorria o riacho.

Figura 14 - Feira Central na localização atual. Fonte: IBGE, ano 19--. 

Seu crescimento promoveu, na década de 1950, 

a abertura de ruas para facilitar o acesso e a 

comunicação com outros setores da cidade e com 

centros urbanos vizinhos. A partir de então, a Feira 

foi crescendo em dimensões e em importância 

local e regional, fortalecendo o caráter de Campina 

Grande como cidade-mercado.
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Atualmente, a Feira de Campina Grande é uma 

das maiores feiras livres presentes no território 

brasileiro abrigando um comércio amplo e 

diversificado, que se estende para além do edifício 

do Mercado Central e ocupa as ruas e edificações 

de seu entorno. A dimensão da paisagem urbana 

e a dimensão sociocultural estão imbricadas na 

Feira Livre de Campina Grande. A sua importância 

urbana e arquitetônica está justamente numa série 

de características relevantes do ponto de vista 

histórico-cultural.

2.2 - Contexto Cultural

Em 27 de setembro de 2017, a Feira Central de 

Campina Grande foi reconhecida pelo IPHAN - 

Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional 

como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil 

no livro de Lugares, atendendo ao Decreto 3.551 

de 2000, que institui o registro de bens culturais 

de natureza imaterial que constituem Patrimônio 

Cultural Brasileiro. Este registro legítima, portanto, 

a garantia de políticas de fomento à salvaguarda 

de bens que foram registrados como patrimônio e 

que correm o risco de desaparecer, além de inseri-

la num universo de feiras que ganharam dimensão 

nacional por sua forte significância e importância 

(IPHAN,2017).

Neste sentido, o fato da feira campinense ser 

registrada como patrimônio cultural e imaterial 

do Brasil significa portanto, a salvaguarda de 

aspectos como as formas de expressão, de 

comportamentos, dos modos de criar, fazer e viver 

dos personagens, materializadas nas “técnicas” 

originais de convencimento da venda, nos rituais, nas 

manifestações artístico-culturais, na arte figurativa 

(artesanato), nas simbologias, na diversidade, nas 

relações de convívio e, por fim, no conjunto urbano 

de valor histórico que dá lugar à realização da feira 

central.         

Figura 15 - Espetáculo “A Feira” . Fonte:  Ballet Cidade de Campina Grande, 2014.
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A Feira Central de Campina Grande é “a feira das 

feiras”. É o lugar de todos e expressa por meio 

de suas materialidades vários espaços e vários 

tempos, em sua contínua resistência e atualização 

de significados em feirantes e fregueses, em avós, 

pais, filhos e netos. A feira que tem de tudo. É livre, 

imprevisível, espraiada a céu aberto. Labirinto de 

gente, bichos, coisas e ideias. É a permanência 

de certa informalidade numa economia cada vez 

mais formal e pautada por legislações trabalhistas, 

sanitárias e de ordenamento urbano.

Assim, desde todas mobilizações iniciais em torno 

do Registro, foram  preocupações decorrentes do 

uso prático e lúdico da Feira, a forma de organização 

simbólica do cotidiano do comércio, em meio aos 

modos de fazer, ofícios e formas de expressão locais, 

tudo o que dizia respeito à categoria “patrimônio 

imaterial”, estavam relacionadas à territorialidade 

da Feira, à configuração de suas ruas, vãos, becos,  

edifícios, mercado, enfim, à paisagem histórica 

urbana acumulada pelas relações estabelecidas 

entre feirantes e entre feirantes e fregueses, que 

acabava revelando a todos a “livre” organização 

labiríntica da Feira Central.

Muito além de um espaço de pedra e cal, mercadorias 

e urbanismo, a Feira Central de Campina Grande é um 

bioma de histórias que se entrelaçam na identidade 

do povo campinense. Diversas produções culturais 

e artistas foram formados ou fazem referência a 

esse espaço, tais como o espetáculo “A Feira” de 

Lourdes Ramalho, o cordel “Maria Garrafada” de 

Manoel Monteiro, o filme “A Feira” de Machado 

Bittencourt, o filme “Desejo e Necessidade” de Milso 

Roberto, a música “Forró em Campina” de Jackson 

do Pandeiro, a música “Feira de Mangaio” de Sivuca, 

a música “Meu Lugar” de Toninho Borbo e diversas 

outras produções. (OLIVEIRA, 1979)

São muitos os valores culturais que a Feira de 

Campina Grande tem, a começar pela origem da 

própria cidade. Valores culturais hereditários que 

reúne gerações de feirantes resistindo a todos 

os impactos da modernidade e “driblando” a 

concorrência com estratégias de sobrevivência. A 

sua ambiência de feira labirinto, promove relações 

de sociabilidade, trabalho, diversão e lazer.

Além dos ofícios e modos de fazer, encontra-se na 

feira brinquedos de flandres; artesanato de madeira, 

cestaria de cipó, cocho com pneus velhos, confecção 

de selas e arreios para cavalos, gastronomia 

nordestina, remédios naturais como os lambedores 

e as ervas, buchada de bode, doces caseiros, quebra 

queixo, batata, bolo engorda marido, gelada com 

pão doce e debulha de feijão verde. 

Encontram-se também expressões culturais como 

o cordel, o repente das cantorias de violas, as 

emboladas de coco, e vocabulário de “mei de feira”. 

Formas de falar que fazem parte do cotidiano dos 

que nela convivem. Constatam-se as edificações 

com valores históricos e arquitetônicos –  os 

famosos prédios Cassino Eldorado e Pau do Meio e 

os de valores social e cultural – bares e barbearias 

remanescentes do antigo “pela porco”.
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2.3 - Estruturas das Unidades de vendas

Os diferentes produtos comercializados na Feira 

Central de Campina Grande são expostos e vendidos 

em diferentes tipos de estruturas. Em geral, podemos 

identificar as barracas, que possuem estrutura 

em sua maioria fixa, e as bancas, comumente 

desmontáveis, sendo recolhidas e guardadas ao 

final da Feira. Alguns feirantes também expõem 

seus produtos no chão, usando lonas estendidas, 

balaios, baldes, caixas de plástico, entre outros.

Observando os registros históricos da Feira de 

Campina Grande, é perceptível que as estruturas 

das barracas e bancas ainda são semelhantes às 

utilizadas antigamente, com poucas adaptações 

ao longo dos anos, se mostrando extremamente 

funcionais da forma como são construídas. Os 

materiais que são utilizados nas estruturas variam 

e dependem tanto da tipologia do comércio e da 

necessidade de mobilidade do feirante, sendo 

utilizados materiais como: madeiras, lona, corda, 

cercados de arame, telha de fibrocimento ou 

coberta metálica e vedações metálicas (chapas de 

zinco), sendo materiais fáceis de encontrar e com 

custo acessível aos feirantes. 

A seguir, serão apresentados, a partir dos estudos 

feito em 2019 pelo LabRua (Laboratório de Rua),  

os tipos de expositores mais encontrados na Feira, 

estando divididos em seis tipologias: pallets, gaiolas, 

bases de caixotes ou banquetas para bandejas e 

balaios, bancas sem coberta, barracas com coberta 

e quiosque com vedação e cobertura metálica.

Figura 16: Diversidade de produtos da feira. Fonte: SEPLAN, 2022. 
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2.3.1 - Pallets

Pallets são estrados de madeira muito utilizados 

para movimentação de cargas, que podem vir com 

acabamento lateral ou não. São estruturas de fácil 

deslocamento para guardar em depósitos no fim 

da feira. Expõem diversos tipos de produtos, que 

variam entre grãos, frutas, verduras, etc. Apesar 

de aparecerem sozinhos, muitas vezes podem ser 

combinados com soluções simples de cobertura 

como lonas ou guarda sol, para proteger o produto 

das intempéries. Os pallets são guardados 

empilhados em estruturas simples espalhadas pela 

Feira.

Figura 17: Exposição de produtos sob pallets. Fonte: SEPLAN, 2022.

2.3.2 - Gaiolas

São gaiolas de ripas de madeira em formato 

trapezoidal ou de material metálico em formato 

retangular. Em geral são extensões de barracas 

cobertas, utilizados para expor aves vivas à venda, 

como galinhas, perus, etc. Pelo tipo de produto 

vendido, ela é mais encontrada na rua Manoel 

Pereira de Araújo.

 

Figura 18: Gaiola expositora de aves. Fonte: SEPLAN, 2022.
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2.3.3 - Bases de caixote ou banquetas para bandejas 

e balaios

As Banquetas são de madeira, já os caixotes de 

feira podem ser plásticos ou também de madeira, 

acima deles são colocados balaios ou bandejas de 

plástico, onde são expostos produtos de hortifruti. 

É uma maneira que, apesar de parecer improvisada 

de exibir os produtos, é muito característica da 

Feira. Comumente usado por feirantes nomândicos, 

pela facilidade de recolher o material, podendo ter 

alturas e tamanhos diferentes, criando uma variação 

de volumes com diferentes alturas, valorizando a 

visualização do produto. Também são utilizados 

como extensão das barracas para a calçada.

 

Figura 19: Banqueta com balaios. Fonte: SEPLAN, 2022. 

2.3.4 - Bancas sem coberta

As bancas se tratam de estruturas construídas de 

tábuas e ripas de madeiras ou material metálico. A 

base, de forma geral, é do mesmo material do tampo 

da bancada, em alguns casos são usados cavaletes 

para a sustentação do tampo. Podem ser vistas 

de forma individual na rua ou utilizadas como uma 

extensão da barraca para a calçada. No primeiro 

caso, é comum que algumas sejam vistas abaixo 

de uma área coberta com lonas improvisadas, 

esticadas e amarradas em estruturas de coberta 

de outras barracas, ou construções vizinhas. O 

uso mais comum para essa tipologia é a venda de 

hortifruti.

Figura 20: Banca de frutas em madeira. Fonte: SEPLAN, 2022.
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2.3.5 - Bancas com coberta

As bancas utilizadas nesta tipologia são exatamente 

as mesmas já citadas, a diferença, porém, está 

na coberta. A lona é utilizada com amarrações 

especiais, fixadas na própria barraca, com encaixes 

de madeiras para a sustentação da coberta, que 

protegem a mercadoria, o feirante e, por vezes, se 

estendendo até o cliente. Quando não se utiliza 

lona, é encaixado o guarda-sol, que também é 

amarrado na bancada. Essas cobertas são retiradas 

e guardadas ao final do expediente.

O estudo realizado pelo LabRua (2019), detalhou 

algumas formas que a estrutura de coberta é 

montada. Essa estrutura foi pensada de forma 

simples de ter a coberta, fácil de montar e guardar 

e com materiais acessíveis. É importante destacar 

que as lonas coloridas e atirantadas de formas 

diversas fazem parte da paisagem da Feira.

Figura 21: Banca em cobertura de lona com detalhe para a estrutura. Fonte: SEPLAN, 2022.

2.3.6 - Barracas com vedação e cobertura metálica

São as estruturas mais elaboradas da feira e 

uma das mais custosas, ainda assim, dentro do 

padrão de orçamento de alguns feirantes. São 

feitas de material metálico, como chapas de zinco. 

Normalmente o feirante está dentro da barraca e ela 

possui aberturas em uma ou mais laterais, como 

se fossem janelas, onde os clientes são atendidos. 

Essas janelas são fechadas no fim do expediente e 

a mercadoria de venda e materiais de trabalho ficam 

dentro. Existe uma variedade grande de produtos 

que são vendidos nessa tipologia, como hortifruti, 

alimentação etc.. 

 

Figura 22:  Banca com vedação metálica. Fonte: SEPLAN, 2022.

2.3.7 - Armazenamento das bancas

 As bancas, sejam elas com ou sem coberta, 

são montadas no momento que a Feira acontece 

e depois desmontadas. É importante lembrar que 

a Feira Central tem dias de maior movimentação, 

nesses dias a maioria das bancas são utilizadas. 

Nos dias de menor movimento da Feira, elas 

são guardadas em estruturas localizadas em 
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locais diversos, algumas são vistas nas ruas, em 

estruturas simples de madeira e coberta de telha de 

fibrocimento como pode ser observado na Figura 23.

Figura 23: Armazenamento de bancas móveis. Fonte: SEPLAN, 2022.

2.4 Circulação de pessoas e produtos

A Feira Central de Campina Grande, por se estender 

por oito ruas no entorno do Mercado Central, tem 

seu acesso principal feito a pé. Estudos realizados 

pelo LabRua em 2019 realizaram contagens em 

cinco pontos diferentes da feira e contabilizou 

mais de 80.000 pessoas passando pelos locais 

de pesquisa. Essa contagem foi realizada das 3h 

às 15h durante um sábado. Percebe-se que os 

acessos de pedestres mais movimentados são 

onde estão localizadas as ruas exclusivas para 

pedestres, como as ruas Deputado José Tavares e 

a Manoel Farias Leite (a rua das Flores). Esse alto 

volume de pessoas chegam de todas as formas, 

mas principalmente a pé e de transporte alternativo. 

O estudo do LabRua apontou também locais 

onde há concentração de veículos alternativos, 

concentrando-se ao norte, no início da rua Pedro 

Álvares Cabral, e ao sul, na rua Quebra Quilos. 

 Devido à forma de ocupação espontânea 

das barracas da Feira, o local onde elas foram se 

instalando ocasionou uma repartição dos caminhos, 

fazendo com que uma mesma rua tenha de duas a 

quatro circulações distintas, muitas vezes estreitas, 

com presença de produtos expostos, afetando 

a circulação de forma confortável das pessoas. 

Essa situação por um lado traz uma problemática 

relacionada à locomoção das pessoas e o respeito às 

normas de acessibilidade, afetando principalmente 

as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

Por outro lado, essa sensação labiríntica é uma 

das características marcantes da Feira Central de 

Campina Grande.

Outra particularidade na circulação da Feira, é a 

presença de pessoas, geralmente jovens, que fazem 

o transporte das mercadorias compradas pelos 

clientes usando carrinhos de mão. Fotos antigas 

mostram que as mercadorias eram transportadas 

em balaios carregados em cima da cabeça. (Figura 

24)
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Apesar de ser proibida a circulação de motocicletas, 

devido à carência na fiscalização, é notório que 

as motos circulam na maioria das áreas da Feira, 

disputando o espaço de circulação com os 

pedestres. A falta de controle deste veículo se faz 

notar também na presença de um estacionamento 

para motos localizado dentro do Mercado Central, 

com acesso pela rua Dr. Carlos Agra, que surgiu 

de forma espontânea sem nenhum tipo de 

regulamentação, acomodando por volta de 150 

motos no local.

Uma reclamação frequente dos feirantes é a falta de 

estacionamento na Feira. Existe um estacionamento 

público - e outros tantos privados, localizados 

principalmente nas ruas a leste e sul da Feira, locais 

onde existem uma quantidade maior de ruas com 

compartilhamento espontâneo de pedestres e 

veículos motorizados.

Figura 24 - Transporte de mercadorias em carrinho de mão. 

Fonte: SEPLAN, 2022. 
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Em relação à carga e descarga na Feira, os 

feirantes costumam trazer os produtos em veículos 

motorizados e buscam deixar suas mercadorias 

próximas ao local de venda. Essa ação pode variar 

de acordo com o horário e a ocupação de bancas 

existentes nas ruas que compõem a feira. Em 

dias de feira (sexta e sábado), a montagem das 

estruturas se dá a partir das 3h da manhã. Alguns 

veículos conseguem entrar na área da Feira e 

chegar o mais próximo possível do seu local de 

venda, outros estacionam onde é possível e trazem 

a mercadoria através de carrinhos (Figura 25). É 

importante destacar o “U” de acesso ao mercado 

feito pelas ruas Pedro Álvares Cabral, Dr. Carlos Agra 

e Cristóvão Colombo, local com a maior presença 

de caminhões e outros veículos de grande porte, por 

onde o Mercado Central é abastecido (Figura 26).

Figura 26 - Carga e Descarga na rua Carlos Agra. Fonte: SEPLAN, 2022.

Figura 25 - Carga e Descarga na rua Marcílio Dias. Fonte: SEPLAN, 2022.
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Por fim, o mapa de leitura do lugar (Figura 27) sintetiza os principais pontos destacados no tocante à 

concentração de pessoas e produtos que serão detalhados a seguir, durante a apresentação dos objetos 

específicos de intervenção.

Figura 27 - Mapa de Leitura do Lugar. Fonte: SEPLAN, 2022.



3 - ÁREA DE 

INTERVENÇÃO DO 

CONCURSO
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OBJETIVO: Desenvolvimento das propostas de Estudo Preliminar para o Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo 
para a Requalificação da Feira Central de Campina Grande, Paraíba (área estimada: 40.300 m²).

A descrição da área de 

intervenção tem como 

objetivo delimitar e detalhar a 

Requalificação da Feira Central 

de Campina Grande, objeto 

deste concurso. A área de 

aproximadamente 40.300m² 

tem como objetos específicos 

de intervenção o Mercado 

Central (1), o Largo do Pau do 

Meio (2), o Edifício Pau do Meio 

(3), os Armazéns (4); o Antigo 

Cassino Eldorado (5); e, oito 

ruas da feira (6), sendo elas: 

Rua Deputado José Tavares 

(6a); Rua Marcílio Dias (6b), 

do cruzamento com a rua Dr. 

Antônio Sá até o cruzamento 

com a rua Cap. João de Sá; Rua 

Manoel Farias Leite (6c); Rua Dr. 

Carlos Agra (6d), do cruzamento 

com a rua Dr. Antônio Sá até 

o cruzamento com a rua Cap. 

João de Sá ; Rua Dr. Antônio de 

Sá (6e); Rua Cristóvão Colombo 

(6f); Rua Pedro Álvares Cabral 

(6g); e Rua Manoel Pereira de 

Araújo (6h).

Figura 28 - Objetos de Intervenção Feira Central de Campina Grande. Fonte: SEPLAN, 2022.

Importante destacar que, consta nos Documentos Técnicos, integrantes das Bases do Concurso, um Arquivo Digital em formato 
.DWG com os levantamentos arquitetônicos e urbanísticos de TODOS os objetos da Feira que serão detalhados a seguir. 
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Construído em 1938 no quarteirão cercado pelas 

ruas Cristóvão Colombo, Dr. Carlos Agra, Marcílio 

Dias e Pedro Álvares Cabral, o Mercado Central foi 

erguido para alocar os feirantes que ocupavam as 

ruas e calçadas do centro comercial de Campina 

Grande na década de 1940. 

Como já era de se imaginar, a construção do 

mercado não seria suficiente para comportar todos 

os comerciantes que realizavam a Feira de Campina 

Grande na Maciel Pinheiro. Pouco depois, diversas 

edificações comerciais, residenciais e cabarés 

foram edificadas entre o Mercado e a Rua Manoel 

Pereira de Araújo, dando início ao expansionismo 

da Feira Central, ampliando pelas adjacências, e 

compondo hoje o polígono entre as ruas Dep. José 

Tavares, Tavares Cavalcante, Cap. João de Sá, Dr. 

Carlos Agra, Cristóvão Colombo, Quebras Quilos, 

Vila Nova da Rainha e Afonso Campos.

Assim, o Mercado foi construído nos antigos currais 

da Feira de Gado, próximo a Mandchúria. Com 

o passar das décadas, o edifício  sofreu algumas 

alterações, principalmente no final da década de 

1980 para a década de 1990, quando foi instalada 

a cobertura metálica no mercado, construído salas 

para gestão do espaço e banheiros públicos.

Figura 29 - Mercado Central, década de 60. Fonte: Retalhos Históricos de Campina Grande, 

Figura 30 - Mercado Central, 2013. Fonte: Fabiano Melo, 2013. 

Importante destacar que os feirantes consideram a 

coberta uma conquista, sendo relevante para eles 

manter algum tipo de abrigo e proteção em qualquer 

proposta. Além das intervenções municipais, 

barracas foram sendo construídas encostadas às 

paredes externas do Mercado e se estabeleceram 

em ruas e calçadas no polígono da Feira. Desde a 

década de 1990, não houve intervenção física da 

prefeitura no Mercado Central.

OBJETIVO: Requalificar o Mercado Central, recuperando a morfologia e elementos arquitetônicos das edificações históricas, 
mantendo os principais eixos de circulação (área estimada: 9.600 m²).

3.1 - Mercado Central

https://concursofeiradecampinagrande.org/
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Figura 31 -  Fachada do Mercado Central  na rua Carlos Agra. Fonte: SEPLAN, 2022.

O complexo de edificações conhecido como 

Mercado Público ou Mercado Central foi, por muito 

tempo, o núcleo mercadológico da feira. Hoje em dia 

seu comércio não tem mais a mesma intensidade 

de outrora, tendo em vista que o freguês consegue 

fazer compras bem variadas nas “pontas de feira” 

(barracas de rua do entorno), não necessitando 

adentrar em outros setores da feira. Fato este 

que se reflete na quantidade de boxes vazios ou 

subutilizados no interior do edifício, em especial 

nas edificações históricas.

Os galpões que formam seu conjunto, erguidos ao 

final da década de 30, possuem alguns elementos 

que remetem à arquitetura da sua época. A coberta 

dividida em duas águas conservam as telhas 

cerâmicas tipo francesas de seu fechamento 

original. Atenta-se também as mãos francesas 

ornamentadas em madeira, que em sua concepção 

funcionavam como beiral, protegendo as aberturas 

do sol e da chuva.

Figura 32 - Detalhe da mão francesa dos galpões. Fonte: SEPLAN, 2022.

O acesso ao Mercado é feito por nove entradas: 

três a oeste (rua Cristóvão Colombo), três a norte 

(rua Marcílio Dias), duas a leste (rua Pedro Álvares 

Cabral), e uma a sul (rua Dr. Carlos Agra). Devido 

à topografia da área, algumas entradas possuem 

escadarias e rampas. Ainda devido ao desnível 

da área, a edificação apresenta dificuldades na 

acessibilidade.

Figura 33 -Escadaria de acesso ao Mercado pela rua Pedro Álvares 

Cabral (acesso 07 da Figura 34). Fonte: SEPLAN, 2022.
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Figura 34 -Indicação dos acessos e dos Edifícios Históricos do Mercado . Fonte: SEPLAN, 2022.

O comércio existente na parte 

interna do Mercado é, em 

sua maioria, de alimentos, 

englobando cereais, hortifrúti 

e frigoríficos. Há ainda alguns 

bares/restaurantes e muitos 

boxes vazios, sem uso ou 

usados como depósitos. No 

centro do Mercado tem uma 

área multicultural, utilizada por 

diferentes secretarias da PMCG 

para realização de eventos. 

Além disso, uma área localizada 

na parte sul é utilizada para 

estacionamentos de motos, 

tendo acesso pela Rua Dr. Carlos 

Agra. O Mercado conta, ainda, 

com duas baterias de banheiros, 

objeto de reclamação frequente 

dos feirantes pelo estado 

deteriorado que se encontram. 
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Em relação ao zoneamento do Mercado, percebe-

se que parte significativa dos boxes localizados 

nos galpões históricos estão fechados ou sendo 

utilizados como depósito. Em um deles existe uma 

câmara frigorífica privada, que serve de suporte para 

alguns feirantes de carne. O comércio de carnes 

predomina a parte central, o setor norte e leste do 

Mercado, tendo na circulação da área leste uma 

predominância de comércio de vísceras. Na parte 

oeste a concentração maior é de comércio de estiva 

e cereais. Há a presença de bancas de vendas de 

frutas e verduras na circulação central leste-oeste.

Em torno de toda a área do Mercado existem 

comércios colados ao muro, sendo o tipo de venda 

relacionado com a predominância na rua em que se 

encontram. Atenta-se aos localizados na rua Pedro 

Álvares Cabral e Rua Carlos Agra, que pela topografia 

da implantação do mercado, configuram-se como 

um subsolo sem acesso por dentro do mercado e 

com abertura direta para a rua.

Figura 36 - Comércios incrustados ao Mercado. Fonte: SEPLAN, 2022. 

Figura 35 -Zoneamento do Mercado. Fonte: SEPLAN, 2022.
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Não foi possível identificar se essa ocupação em 

parte do subsolo do Mercado, acompanhando a 

diferença na topografia, foi concebida junto com 

a construção do Mercado ou posteriormente. 

Em entrevista com os comerciantes, foi relatado 

pessoas que possuem seus comércios tais como 

estão hoje desde a década de 70. Algumas delas 

são extensões da barraca que fica fora do limite da 

área do Mercado, outras são apenas depósito e os 

tipos de venda variam, tendo bares/lanchonetes, 

vendas de hortifruti, cereais, entre outros.

3.2 - Largo do Pau do Meio

O Largo do Pau do Meio se originou através de 

uma ocupação espontânea e compreende uma 

área de aproximadamente 5.8 mil m². Formado 

por construções em alvenaria com ruas e vielas 

estreitas, apresenta grande parte das edificações 

no seu interior vazias e, diferente do restante da 

Feira, com exceção de algumas ruas, há pouca 

circulação de pessoas em seu interior. A falta de 

usos aliado com construções que não permitem a 

permeabilidade visual, pode transmitir para alguns 

uma sensação de insegurança, fazendo com que 

muitos evitem cruzar por esse trecho.

As ruas mais utilizadas do Largo são: a rua Marcílio 

Dias, que margeia o largo ao norte; a Manoel Farias 

Leite, que cruza o Largo no sentido leste-oeste; e 

a rua Cristóvão Colombo, que margeia o Mercado 

Central em seu limite oeste. Na rua Manoel Farias 

Leite, entre a rua Dr. Antônio Sá e a rua Cristóvão 

Colombo, está localizado o comércio de peixes, na 

rua Marcílio Dias existe predominância de comércio 

de confecções e na rua Cristóvão Colombo é 

possível observar comércio misto em parte do 

trecho e comércio de confecções em outro. Em 

todas as ruas e vielas, os feirantes individualmente 

buscam soluções de coberta através de telhas de 

fibrocimento ou de lonas, bem como a instalação de 

câmeras, grades ou portões que fazem o isolamento 

de trechos das vielas durante o fechamento do 

comércio, com o intuito de reforçar a segurança.

Figura 37 - Comércio de peixes. Fonte: SEPLAN, 2022.

Em seu interior, é importante destacar que, devido 

ao seu abandono, existem algumas moradias, 

comércio ilegais e outros problemas sociais, como 

tráfico de drogas e prostituição. Dos boxes que 

são utilizados, o uso mais evidente é de bares e 

restaurantes, além da utilização de muitos como 

depósito. 

O interior do Largo é ocupado por muitas barracas 

e construções improvisadas, embora existam 

OBJETIVO: Requalificar o Largo Pau do Meio, a fim de melhor 
ordenar a comercialização de produtos pelos feirantes, 
a circulação e acessibilidade, juntamente ao projeto 
paisagístico do Largo (área estimada: 5.800 m²).

https://concursofeiradecampinagrande.org/
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algumas construções maiores como, por exemplo, 

a Casa da Charque, localizada na entrada da rua 

de peixes. Destaca-se também no Largo o Edifício 

Pau do Meio, um dos objetos de intervenção deste 

concurso. 

Figura 38 - Bares no Largo do Pau do Meio. Fonte: SEPLAN, 2022.

Figura 39 - Vista do comércio “Casa do Charque” a partir do Edifício do Pau do Meio.

Fonte: SEPLAN, 2022. 

3.3 - Edifício Pau do Meio

  

Com a transferência da Feira Central para sua atual 

localização - implementada a partir de 1938 durante 

o governo do prefeito Vergniaud Wanderley - a 

edificação conhecida como Pau do Meio foi erguida 

onde antes havia um “pé de pau”, no meio do Largo. 

Na época de sua construção era o prédio mais alto 

da feira, servindo de referência e marco visual diante 

de tantas barracas e edificações térreas. 

Ao longo dos anos o Pau do Meio serviu a diferentes 

usos como casa de jogos, comércio de cereais e 

carnes e local de hospedagem. Entretanto, em seu 

uso primitivo o local era usado como prostíbulo 

e possuía o nome de “Rosa Vermelha”, sendo 

frequentado por homens que não possuíam dinheiro 

para ir ao Cassino Eldorado.

O edifício possui dois pavimentos e atualmente 

encontra-se fechado. Existe um morador ocupando 

o térreo e o primeiro pavimento está desocupado. 

A coberta original foi trocada mas a estrutura do 

edifício encontra-se preservada.

OBJETIVO: Recuperar arquitetonicamente o Edifício Pau 
do Meio, mantendo sua volumetria e elementos artísticos 
e arquitetônicos, e adequando-o ao uso administrativo 
institucional da Feira (área estimada: 125 m²).
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Figura 40 - Edifício do Pau do Meio visto a partir da rua Pedro Álvares Cabral. 

Fonte: SEPLAN, 2022. 

3.4 - Antigo Cassino Eldorado 

Localizado na Rua Manoel Pereira de Araújo, O 

Cassino Eldorado foi inaugurado em 01 de Julho de 

1937 pelo empresário João Veríssimo, e se tratava 

de um dos maiores e mais famosos cassino-cabaré 

do Brasil da primeira metade do século XX. A 

glamourosa casa noturna atendia, em especial, os 

ricos “senhores do algodão”, políticos e boêmios da 

elite campinense e paraibana. Em seu programa de 

usos originais, a casa contava com salão de shows 

para grandes orquestras e atrações de renome 

nacional e internacional, ambientes para jogos de 

azar e quartos.

As adjacências da Rua Manoel Pereira de Araújo 

compunha não apenas um cenário meretrício, 

mas também cultural, onde surgiram músicos, 

poetas e outros artistas. Nas noites da Mandchúria 

poderia se assistir apresentações de artistas como 

Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e Clarita Diaz, 

nomes que se encontravam em evidência nacional 

e internacional no momento. 

A Rua Boa, como era popularmente conhecida, 

não continha apenas o Eldorado, mas várias casas 

noturnas que se estendiam pelas imediações, 

impulsionadas pela economia do algodão e o 

estabelecimento das linhas militares de defesa 

brasileira da Segunda Guerra Mundial que 

frequentavam os espaços. 

Figura 41 - Cassino Eldorado 19- . Fonte: Retalhos Históricos de 
Campina Grande, 2022. 

OBJETIVO: Restaurar e Intervir no Antigo Cassino Eldorado 
conforme as disposições acerca das normativas de restauro 
de edificações do IPHAEP, constantes em documentos 
técnicos nas bases do concurso, com a proposição de um 
Centro Cultural de Salvaguarda da Feira. (área estimada: 775 
m²).
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 Após o encerramento das atividades, 

os proprietários do Eldorado não tiveram como 

realizar manutenções na edificação, que foi 

abandonada e ocupada por pessoas em situação 

de rua, permanecendo dessa forma até 2014, 

quando o espaço foi fechado e desapropriado 

pelo poder público. Após o desabamento de parte 

de sua fachada, a prefeitura realizou o trabalho de 

escoramento para preservar o que restava do antigo 

Cassino. Atualmente, o antigo cassino Eldorado se 

encontra sob jurisdição de proteção do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da 

Paraíba (IPHAEP). 

Figura 42 -Ruínas do antigo Cassino Eldorado. Fonte: Acervo SEPLAN, 2022. 

É importante ressaltar que um trecho pequeno 

dos fundos do lote do Cassino Eldorado, faz divisa 

com o estacionamento público da Feira Central. O 

estacionamento tem entrada pela rua Dr. Carlos 

Agra.

3.5 - Armazéns

Os Armazéns se tratam do conjunto de seis 

edificações localizadas na rua Pedro Álvares Cabral. 

Apesar da frente das edificações serem voltadas 

para o Mercado Central, seus lotes se estendem até 

a rua Manoel Pereira de Araújo, nas proximidades 

do antigo Cassino Eldorado. Pouco se sabe sobre 

a historiografia das edificações, porém por meio de 

relatos orais acredita-se que as edificações já foram 

erguidas com o intuito de servirem como depósito de 

mercadorias e venda de produtos comercializados 

na feira. 

Figura 43 - Parte das fachadas dos Armazéns localizados na Rua Pedro Álvares Cabral. 

Fonte: Acervo SEPLAN, 2022. 

Figura 44 -  Parte das fachadas dos Armazéns localizados na Rua Pedro Álvares Cabral. 

Fonte: Acervo SEPLAN, 2022. 

OBJETIVO: Requalificação e intervenção arquitetônica para 
os Armazéns (área estimada: 3.000 m²).
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 Figura 45 - Interior dos Armazéns Cabral. Fonte: Acervo SEPLAN, 2022. 

3.6 - Ruas da Feira

As oito ruas que serão apresentadas a seguir 

compõem a Feira Central de Campina Grande, 

com características diversas e particularidades 

que uma feira com essa dimensão apresenta. As 

ruas variam em termos de acesso de pedestres e 

veículos, algumas sendo pedestrianizadas e outras 

compartilhadas; tipos de barracas/bancas1, como 

formas e materialidades distintas; e há a presença de 

comércio efêmero, encontradas através de bancas2 

de madeiras, lonas esticadas no chão, baldes, 

caixas de feira, balaios entre outros. Importante 

destacar que a limitação da circulação de veículos e 

a presença de comércio efêmero estão relacionados 

1 Neste documento, são consideradas barracas os tipos de vendas que contenham vedação vertical e cobertura, independente do tipo de material.

2  As bancas são consideradas neste documento os tipos de vendas, construídas em materiais diversos, que não apresentam vedação vertical e geralmente a 
cobertura é feita de um material efêmero. Algumas bancas são instaladas apenas durante o funcionamento da Feira.

com os dias em que a Feira é mais intensa. 

Em relação à cobertura nas ruas, existem trechos 

completamente cobertos de forma espontânea 

com telhas de fibrocimento, mas também é comum 

a presença de outros tipos de proteção solar como 

lonas coloridas atirantadas e guarda-sóis.

A seguir, cada uma das ruas será apresentada 

com maior detalhe, explicando seu funcionamento, 

predominância de tipos de comércio e o seu perfil. No 

entanto, vale salientar o uso de bares e lanchonetes 

na área da Feira, que se encontram espalhados por 

toda a área da Feira, tanto ruas quanto dentro do 

Mercado Central, não havendo uma concentração 

por ruas em seu funcionamento.

3.6.1 - Rua Deputado José Tavares

A rua Deputado José Tavares é considerada a mais 

movimentada da Feira. Seu acesso, pela rua Afonso 

Campos, é o mais perto do centro comercial da 

cidade e da Rodoviária Velha, local onde sai ônibus 

para diversas cidades circunvizinhas, do interior da 

Paraíba. De acordo com a contagem de pedestres 

realizada em cinco pontos de pesquisa localizados 

dentro da Feira pelo LabRua em 2019, essa “entrada” 

foi a que apresentou uma maior circulação, com 

mais de 30.000 pessoas passando, ou seja, 37,5% 

de toda a contagem. 

Por ter essa circulação intensa, o início da rua é onde 

muitos feirantes querem se instalar, deixando o local 

com uma grande aglomeração e conflito de fluxos. 

OBJETIVO: Requalificação e Reestruturação Paisagística e 
Urbanística das Ruas da Feira Central de Campina Grande 
(área estimada: 21.000 m²).

https://concursofeiradecampinagrande.org/
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Neste acesso também encontram-se feirantes 

com balaios, os quais a PMCG buscou ordenar o 

local de comercialização através de demarcações 

com pinturas no piso. O comércio predominante 

nesta rua é o de frutas e verduras, mas é possível 

encontrar também alimentação, confecções, dentre 

outros. 

Figura 46 - Acesso à rua Dep. José Tavares pela rua Afonso Campos. Fonte: SEPLAN, 2022. 

A rua tem uma largura por volta de 14-15 metros, 

possui calçadas junto às edificações de 2,50m, no 

entanto, a calçada ao norte é pouco utilizada por ser 

a parte posterior das barracas, criando um corredor 

sem permeabilidade visual (Figura 46). Existem 

barracas junto ao meio fio de ambos os lados e 

também no centro da via. A largura da circulação é 

estreita, dificultando a passagem das pessoas.

Figura 47 - Perfil Viário Esquemático da rua Dep. José Tavares. Fonte: LabRua (2019). 

Já as barracas localizadas junto ao meio fio do lado 

norte são construídas em sua maioria em metal, 

mas muitos feirantes usam elas como estoque 

e expõem seus produtos em bancas de madeira 

defronte as construções, deixando a circulação 

ainda mais estreita. Nesta rua é frequente a 

presença de lonas coloridas atirantadas de um lado 

a outro com o objetivo de trazer proteção solar e 

abrigo para feirantes e frequentadores.

Figura 48 - Bancas de frutas na rua dep. José Tavares. Fonte: SEPLAN, 2022.

Figura 49 - Interfaces entre Barracas e Muros na rua  dep. José Tavares. 

Fonte: SEPLAN, 2022. 

À medida que se afasta da “entrada” da rua (Rua 

Afonso Campos), a quantidade de unidades de 

vendas se torna mais rarefeita. A alta movimentação 

do início da rua Deputado José Tavares é considerada 

nociva para o Mercado Central, pois muitas pessoas 

conseguem fazer suas compras logo ali e não 



36Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo para a 
Requalificação da Feira Central de Campina Grande, PB.

adentram no espaço completo da Feira.

Figura 50 -Trecho da rua dep. José Tavares no sentido da rua Tavares Cavalcante. 

Fonte: SEPLAN, 2022. 

Em relação à circulação de pessoas e veículos, 

a rua é pedestrianizada da entrada na rua Afonso 

Campos até o cruzamento com a rua Pedro Álvares 

Cabral, onde inicia a permissão de circulação de 

veículos, mas com acesso controlado nos dias em 

que a Feira é mais intensa. 

3.6.2 - Rua Marcílio Dias

  

A área de intervenção da rua Marcílio Dias neste 

concurso está entre a rua Dr. Antônio Sá e a rua Cap. 

João de Sá, dividida em quatro trechos distintos em 

relação às suas características e tipos de produtos 

comercializados.

O trecho 01, entre as ruas Dr. Antônio Sá e Cristóvão 

Colombo, é aquele que margeia o Largo do Pau 

do Meio. A quase totalidade de seu comércio é de 

confecções. Existem três fileiras de barracas, sendo 

duas junto aos meios-fios e uma no centro da via, 

criando quatro circulações de pedestres. No entanto, 

as calçadas são pouco utilizadas pois são os fundos 

das barracas, não permitindo uma permeabilidade 

visual. Neste trecho, há uma predominância de 

coberturas com telhas de fibrocimento instaladas 

espontaneamente pelos feirantes.

Figura 51 - Comércio de Confecções na rua Marcílio Dias. Fonte: SEPLAN, 2022.

O trecho 02, entre as ruas Cristóvão Colombo 

e Pedro Álvares Cabral é onde se concentra o 

comércio de queijos e doces, mas há também um 

comércio importante de hortifrúti. Devido a este tipo 

de comércio, é um dos pontos da Feira que recebe 

um número importante de turistas. O trecho tem 

uma linha de barracas em seu lado norte e bancas 

no eixo da via, deixando três circulações exclusivas 

de pedestres (ver Figura 53). As barracas possuem 

coberta e não possuem vedação vertical, deixando 

a rua com maior permeabilidade visual. Já os 

feirantes das bancas buscam proteção com guarda-

sóis. Existem comércios encostados no muro do 

limite do Mercado Central que se voltam para esta 

rua.

https://concursofeiradecampinagrande.org/
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Figura 52 - Bancas de laticínios na rua Marcilios Dias . Fonte: SEPLAN, 2022.

Figura 53 - Perfil Viário Esquemático da rua Marcílio Dias. Fonte: LabRua (2019). 

O trecho 03, entre as ruas Pedro Álvares Cabral 

e Manoel Pereira de Araújo, apresenta barracas 

encostadas aos dois meios-fios, sendo a grande 

maioria de metal. Possui uma circulação central 

livre pois há circulação de veículos nos dias que 

a Feira não é intensa, mas nos dias de Feira, essa 

circulação é ocupada com comércio efêmero, 

com produtos dispostos nos diversos tipos que se 

encontra na Feira e cobertos com lonas e guarda-

sóis. A predominância de produtos é de frutas e 

verduras, existe a presença de algumas lanchonetes 

especialmente nas barracas metálicas.

Figura 54 - Bancas de Frutas e Verduras na Rua Pedro Álvares Cabral. Fonte: SEPLAN,2022. 

No trecho 04, entre as ruas Manoel Pereira de Araújo 

e Cap. João de Sá, não existem barracas e todo o 

comércio é realizado de forma efêmera através dos 

diversos tipos de expositores de produtos, que se 

tratam em sua grande maioria de hortifrúti. Fora dos 

dias de Feira, a via apresenta circulação de veículos 

e estacionamento em ambos os lados.

3.6.3 - Rua Manoel Farias Leite

Conhecida como “A Rua das Flores”, a rua Manoel 

Farias Leite é uma das entradas mais populares da 

Feira, pois ela se inicia na rua Vila Nova da Rainha, 

importante via de conexão entre o centro da cidade 

e o Açude Velho. A rua apresenta uma concentração 

de comércio de flores e artesanatos, além de outros 

tipos de produtos e serviços. A continuidade dela, 

após cruzar com a rua Dr. Antônio Sá, é onde se 

encontram as bancas de peixes.

A configuração da rua apresenta três eixos de 

circulação, uma no centro e duas nas calçadas, 

estando as barracas instaladas junto aos dois meios-

fios. Essas barracas apresentam vedação vertical 

e são abertas apenas para a circulação central, 

tornando o circular pela calçada desconfortável 

(Figura 55).

https://concursofeiradecampinagrande.org/
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Figura 55 - Bancas de Flores e Artesanato na rua Manoel F. Leite (Rua das Flores). Fonte: 

SEPLAN, 2022. 

Figura 56 - Perfil Viário Esquemático da rua Manoel Farias Leite. Fonte: LabRua (2019). 

3.6.4 - Rua Dr. Carlos Agra

A área de intervenção da rua Dr. Carlos Agra neste 

concurso está entre a rua Dr. Antônio Sá e a rua Cap. 

João de Sá, dividida em quatro trechos. No trecho 

01, entre as ruas Cristóvão Colombo e Pedro Álvares 

Cabral, existe uma concentração de caminhões e 

outros veículos de carga. É neste setor que acontece 

hoje o principal abastecimento do Mercado Central, 

principalmente dos animais abatidos, por ser a 

única via que tem acesso de veículos em todos os 

dias da semana no contorno do Mercado.

A Figura 57 apresenta o levantamento dos tipos de 

veículos neste primeiro trecho que, em conjunto com 

trechos das ruas Pedro Álvares Cabral e Cristóvão 

Colombo, criam um “U” de acesso à Feira pela rua 

Quebra Quilos.

Figura 57 - Esquema dos tipos de veículos estacionados próximo à 

entrada sul do Mercado Central. Fonte: LabRua (2019). 

Neste trecho existem barracas coladas ao muro 

do Mercado Central, na calçada norte, a calçada 

sul é desobstruída - apesar de sempre ter produtos 

das cargas e descargas dos estabelecimentos ali 

localizados - existe estacionamento sinalizado junto 

ao meio-fio ao sul, no entanto os veículos estacionam 

também junto às barracas ao norte, deixando uma 

faixa larga de circulação dos veículos. Os pedestres 

costumam trafegar pela faixa de circulação por 

falta de espaço adequado, disputando espaço com 

os veículos.

https://concursofeiradecampinagrande.org/
https://concursofeiradecampinagrande.org/
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Figura 58 - Comércios encostados ao muro e utilizando o subsolo 

do Mercado na rua Dr. Carlos Agra. Fonte: LabRua (2019). 

Figura 59 - Trecho 1 da rua Dr. Carlos Agra. Fonte: LabRua (2019). 

No trecho 02, entre as ruas Pedro Álvares Cabral 

e Manoel Pereira de Araújo, existem barracas 

dispostas que não se apresentam de forma contínua, 

mas sempre junto ao meio-fio de um dos lados, pois 

essa área a Feira de rua se mistura com a circulação 

de veículos. Quanto mais próximo do Mercado, maior 

a presença de barracas e pessoas, em especial nos 

dias de Feira mais ativos. O comércio neste trecho 

apresenta uma predominância de produtos como 

frutas e verduras, mas também há presença de 

barracas de alimentação, entre outros.

Figura 60 -  Barracas descontínuas na Rua Pedro Álvares Cabral . Fonte: SEPLAN, (2022). 

O trecho 03, entre as ruas Pedro Álvares Cabral 

e Manoel Pereira de Araújo, é o único trecho da 

rua, dentro da área de intervenção, que não tem 

circulação de veículos em dias de Feira, ficando a 

rua repleta de comércio efêmero, com uma forte 

presença de bancas de madeiras e lonas atirantadas. 

Em outros dias, a circulação de veículos é permitida, 

mesmo com a presença de algumas barracas 

metálicas junto aos meios-fios. Neste trecho, a 

predominância dos produtos comercializados é de 

frutas e verduras. 

No trecho 04, entre as ruas Manoel Pereira de 

Araújo e Cap. João de Sá, praticamente não existem 

feirantes, sendo a rua utilizada para estacionamento 

em ambos os lados e é onde tem o acesso para o 

estacionamento público.
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Figura 61 -  Estacionamento Público . Fonte: SEPLAN, (2022). 

Figura 62 - Perfil Viário Esquemático da rua Dr. Carlos Agra. Fonte: LabRua (2019). 

3.6.5 - Rua Dr. Antônio de Sá

A predominância dos comércios da rua Dr. Antônio 

de Sá é de variedades (Outros), confecções e 

temperos, principalmente entre as ruas Manoel 

Farias Leite e Deputado José Tavares. Esse trecho 

da rua possui três circulações: duas junto à calçada 

e uma central, apresentando três fileiras de barracas 

onde a grande maioria possui vedação vertical. No 

lado oeste existem duas fileiras de barracas, sendo 

um lado com abertura para a calçada e o outro 

com abertura para a circulação central (Figura 62). 

A forma que as barracas estão dispostas neste 

trecho cria uma sensação labiríntica e dificulta a 

permeabilidade visual e a acessibilidade.

Figura 63 -Tipologia de vendas na rua Dr. Carlos Agra. Fonte: SEPLAN, 2022.

No trecho ao sul da rua, entre as ruas Manoel Farias 

e Dr. Carlos Agra, a predominância de produtos é 

de frutas e verduras, comercializados em bancas 

e outras formas efêmeras, como baldes, balaios 

e bancas de madeira, com pouca presença de 

fechamento vertical.

Figura 64 - Perfil Viário Esquemático da rua Dr. Antônio Sá. Fonte: LabRua (2019). 

3.6.6- Rua Cristóvão Colombo

A rua Cristóvão Colombo apresenta quatro trechos 

bem distintos, diferindo em relação à largura, acesso 

de veículos e tipos de produtos comercializados. 

No trecho 01, entre a Floriano Peixoto e a Deputado 

José Tavares, o comércio é compartilhado com o 

acesso de veículos, sendo mais dificultoso para os 

veículos circularem em dias de Feira. Existe acesso 

para um estacionamento particular neste trecho. 

Antes do cruzamento com a rua deputado José 

Tavares a circulação de veículos já é interrompida 

por bancas localizadas no eixo da rua. Neste trecho 

https://concursofeiradecampinagrande.org/
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existem barracas junto às calçadas, que são menos 

utilizadas pelos pedestres que a via, pois nem todas 

as barracas possuem vedação vertical e nem todas 

abrem para a calçada. A predominância de comércio 

é de frutas e verduras e de alimentação.

Figura 65  - Rua Cristóvão Colombo, vista da Av. Floriano Peixoto. Fonte: SEPLAN, 2022. 

O trecho 02, entre as ruas Deputado José Tavares e 

a rua Marcílio Dias, é bastante vivo e movimentado. 

Alguns comércios localizados nas edificações 

são bastante procurados, o que faz as calçadas 

receberem circulação considerável de pedestres 

e algumas barracas abrirem também para o lado 

da calçada, como pode ser observado na Figura 

65. Alguns comerciantes se instalam no eixo 

central da rua fazendo com que esse trecho tenha 

quatro circulações diferentes. A predominância de 

produtos comercializados é de hortifrúti, outros e 

alimentação. Importante destacar que o cruzamento 

entre as ruas Cristóvão Colombo e Marcílio Dias 

é bastante movimentado e vários comerciantes 

tentam se instalar por ali.

Figura 66 - Perfil Viário Esquemático da rua Cristóvão Colombo (Trecho 2). Fonte: LabRua 

(2019).  

Figura 67 - Passagem entre a calçada e circulação central no Trecho 2 da rua Cristóvão 

Colombo. Fonte: LabRua (2019).  

O trecho 03, entre as ruas Marcílio Dias e Dr. Carlos 

Agra, a rua Cristóvão Colombo margeia o Mercado. 

Do eixo do Mercado a norte, o comércio é em 

sua grande maioria de confecções, já do eixo do 

Mercado ao sul a predominância é de comércio de 

variedades (Outros). Neste trecho existe apenas 

uma circulação central com barracas dos dois lados 

e o trecho é completamente coberto com telhas de 

fibrocimento. Algumas barracas localizadas junto 

ao muro do Mercado possuem um 2º pavimento 

utilizado como depósito e acessado por escada do 

tipo marinheiro.
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Figura 68 - Banca de Charque com 2 pavimentos. Fonte: SEPLAN, 2022.

No trecho 04, entre as ruas Carlos Agra e Quebra 

Quilos, predominam os estacionamentos de carga 

e descarga conforme apresentando no item 3.7.5. 

As pessoas usam mais as calçadas deste trecho 

que em outros lugares da Feira por conta da alta 

circulação de veículos, principalmente de grande 

porte. Não há Feira Livre neste trecho, mas os 

comércios localizados nas edificações são bastante 

procurados pela população.

Figura 69 - Trecho 4 da rua Cristóvão Colombo. Fonte: SEPLAN, 2022. 

3.6.7- Rua Pedro Álvares Cabral

A rua Pedro Álvares Cabral possui 4 trechos 

distintos. No Trecho 1, localizado entre as ruas 

Tavares Cavalcante e a Deputador José Tavares, a 

rua se apresenta como rua compartilhada e com 

predominância de barracas de alimentação e, 

mesmo em Dias de Feira, esse trecho é utilizado 

como estacionamento de veículos, principalmente 

do tipo Veraneio e D-20, que em geral fazem o 

deslocamento de pessoas e mercadorias de cidades 

próximas. 

Figura 70 - Estacionamento de veículos do tipo D-20 e Veraneio no Trecho 1 da rua Pedro 

Álvares Cabral. Fonte: SEPLAN, 2022. 

https://concursofeiradecampinagrande.org/
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O Trecho 2, entre as ruas Deputado José Tavares 

e Marcílio Dias, possui uma um comércio efêmero 

forte nos Dias de Feira, ficando a rua intensamente 

ocupada com bancas, o que dificulta a circulação de 

pedestres. A predominância de produtos é em sua 

grande maioria de frutas e verduras, comercializados 

comumente em bancas de madeira. Os guarda-sóis 

estão presentes na paisagem e existem barracas 

localizadas em ambos os lados, junto aos dois 

meios-fios. Essas barracas possuem vedação 

vertical e são abertas apenas para a circulação 

central, deixando as calçadas pouco utilizadas e 

com sensação de insegurança. 

O Trecho 3 é aquele que passa na lateral do Mercado 

e em frente aos armazéns, entre as ruas Marcílio 

Dias e Dr. Carlos Agra. A rua apresenta tráfego 

compartilhado nos dias que a Feira não é intensa. 

Os produtos comercializados são em sua maioria 

de frutas e verduras. Em relação à sua configuração, 

este Trecho apresenta barracas em ambos os 

lados, sendo aquelas do lado do Mercado, coladas 

junto ao muro e, dependendo da topografia, elas 

também ocupam o subsolo do Mercado (Figura 71). 

Algumas barracas situadas do lado dos Armazéns 

são utilizadas como depósito e os produtos são 

comercializados em bancas na frente delas. Há 

uma presença forte de guarda-sóis, utilizados para 

proteger os produtos comercializados nas bancas.

Figura 71 - Perfil Viário Esquemático da Rua Pedro Álvares 

Cabral no Trecho 3. Fonte: LabRua (2019)

 No último trecho não existe comercialização 

de produtos e a rua é utilizada para acesso de 

veículos, existindo estacionamento permitido na via 

e também acesso para um estacionamento privado 

na área.

3.6.8 - Rua Manoel Pereira de Araújo

Só é utilizada  como Feira nos  Dias de Feira, nos 

outros dias o tráfego de pedestres é compartilhado 

com o de veículos. A rua como um todo não 

apresenta uma característica forte de feira livre 

como as outras. No Trecho 1 existem barracas 

metálicas no lado oeste junto ao meio-fio, onde 

a maioria são lanchonetes. A predominância de 

produtos comercializados de forma efêmera é de 

frutas e verduras. 

Figura 72 - Trecho 1 da rua Manoel Pereira de Araújo. Fonte: SEPLAN, 2022. 

Três itens importantes para a Feira se encontram 

no Trecho 2: o antigo Cassino Eldorado, a venda de 

aves vivas e o segundo acesso para os Armazéns. 

No Trecho 2 existem barracas em ambos os lados 

https://concursofeiradecampinagrande.org/
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da rua, executadas com materiais diversos. Em Dias 

de Feira, os feirantes colocam gaiolas de aves vivas 

no centro da rua. Importante destacar que existe um 

abatedouro de galinha privado no número 405. As 

pessoas compram o animal vivo e abatem na hora. 

A parte da via mais próxima à rua Dr. Carlos Agra 

quase inexiste feira livre, tendo a presença maior de 

veículos.

Figura 73 - Trecho 2 da Rua Manoel Pereira de Araujo.  Fonte: SEPLAN, 2022. 

Figura 74 - Venda de Galinhas na Feira Central. Fonte: SEPLAN, 2022. 

No último trecho da rua acontece a “Feira de Trocas”, 

especialmente próximo à rua Quebra Quilos. A 

forma de comercialização é aleatória e em geral as 

pessoas estendem os produtos no chão.

3.7 - Quantitativos de Unidades de Venda da 

Feira

Os quantitativos de unidades de venda e 

detalhamento de bancas/barracas por tipo de 

produto comercializado apresentados têm como 

base dados acumulados ao longo do tempo 

pela Secretaria de Planejamento (SEPLAN).   No 

entanto, devido ao caráter da Feira de organismo 

vivo em constante modificação, os quantitativos 

aqui demonstrados são valores de referência. 

Os quantitativos de tipos de unidades de venda e 

detalhamento de tipo de banca/barraca por tipo de 

produto comercializado vem sendo detalhados pela 

SEPLAN junto aos feirantes e será disponibilizado 

de forma definitiva para o desenvolvimento do 

anteprojeto da empresa vencedora classificada em 

Primeiro Lugar.

Na tabela 01 a seguir é possível identificar a vocação 

de cada setor da Feira Central e os tipos de produtos 

comercializados. Destacamos que a maioria dos 

pontos de comércio são destinados à venda de 

frutas, legumes, hortaliças e verduras, conforme 

categoria Hortifruti, além da existência de um 

grande número de barracas fechadas ou com uso 

de depósito. Na categoria “OUTROS” estão inclusos 

principalmente as barracas que são serviço e venda 

de produtos que não são alimentícios, por exemplo: 

capinha de celular, peças de bicicleta, instrumentos 

para construção civil, cordas, sisal, etc.
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Tabela 01 - Unidades de Vendas - Quantitativo de Referência. Fonte: SEPLAN, 2022.



4 - DIRETRIZES



4.1 - Diretrizes Gerais

4.1.1 - Sustentabilidade

Ao se referir a soluções sustentáveis, compreende-

se que as mesmas devem ser propostas a fim de 

solucionar de forma integrada a maior parte dos 

desafios expostos, abrangendo as três dimensões 

da sustentabilidade: ambiental, econômica e social.

Recomenda-se a proposição de sistemas de uso 

e tratamento sustentável e adequado de águas, 

efluentes e resíduos, estratégias de eficiência 

energética, bioclimatização e uso de materiais de 

construção com certificação ambiental ou selo 

ecológico, de manejo sustentável e reciclável.

As propostas apresentadas deverão, ainda, 

observar as orientações e diretrizes dispostas 

acerca do desenvolvimento urbano sustentável 

definido pelo Programa das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), expressas 

através da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável (A/RES/70/1), a Nova Agenda Urbana 

(A/RES/71/256) e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS).

4.1.2 - Conforto Ambiental

As propostas devem apresentar soluções espaciais e 

construtivas que ofereçam condições de salubridade 

e habitabilidade para o pleno desenvolvimento 

das atividades existentes na feira, respeitando 

as tradições e modos de fazer existentes. Para o 

atendimento das variáveis de conforto ambiental, 

devem ser estudadas, desde o lançamento das 

propostas, a orientação solar das edificações, os 

efeitos dos ventos, da umidade, das temperaturas 

médias - inverno e verão - e da insolação solar, 

bem como as características arquitetônicas, as 

dinâmicas existentes e as interferências do meio 

em que a feira está inserida. 

No que diz respeito ao conforto acústico, quando 

necessário, devem ser previstas soluções que 

contemplem tanto o isolamento acústico - potencial 

de impedir a propagação de ruídos entre ambientes, 

internos e externos - quanto o condicionamento 

acústico - comportamento do som dentro do 

próprio ambiente. Com relação ao desempenho 

lumínico, e considerando que o conforto visual está 

diretamente ligado ao nível de iluminação de um 

A seguir serão apresentadas as Diretrizes Gerais e Específicas que  devem ser consideradas pelas propostas 

de Estudo Preliminar de Arquitetura e Urbanismo para Requalificação da Feira de Campina Grande. 

Destacamos que as diretrizes ora apresentadas foram definidas tendo como base o relatório final da extensão 

universitária “Qual é sua ideia para a Feira de Campina Grande? Oficina de Projeto Participativo”, realizado em 

2013 pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande (CAUUFCG), a 

nota técnica nº 59/2022/DIVTEC IPHAN-PB/IPHAN-PB sobre patrimônio imaterial emitida pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e as normativas sobre patrimônio material do  Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP).
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ambiente, as propostas devem garantir a máxima 

utilização de luz natural, garantindo as qualidades 

de eficiência energética dos ambientes.

Ainda, considerando as necessidades de 

conforto ambiental relacionadas à salubridade e 

habitabilidade, somadas ao impacto da pandemia 

provocadas pelo COVID-19 nos espaços de trabalho 

- que comprovou a fundamental importância de 

espaços ventilados a fim de evitar a proliferação de 

doenças e de garantir a saúde de seus usuários - as 

propostas devem apresentar soluções que garantam 

a qualidade do ar, o equilíbrio da temperatura, a 

minimização da carga térmica e a consequente 

redução do consumo de energia elétrica. Como 

desafio, cabe às propostas adequar tais demandas 

ao clima e às adversidades locais.  

4.1.3 - Acessibilidade e Mobilidade

As soluções propostas devem garantir a 

acessibilidade universal prevista em legislação 

e normas específicas, promover a inclusão e 

possibilitar a utilização dos espaços, equipamentos 

e mobiliários sem barreiras ou obstáculos, com 

autonomia, segurança e conforto. Devem ser 

consideradas as concepções de uso equiparável, 

flexível e intuitivo, bem como de informações 

perceptíveis e tolerância ao erro, de forma a 

atender a ampla gama de indivíduos, preferências 

e habilidades.

4.1.4 - Inovação

Propostas inovadoras requerem um olhar apurado 

por parte da equipe. As soluções sugeridas devem 

estar alinhadas às constantes transformações e 

novos desafios que o mundo passa – os quais 

se refletem também nos ambientes públicos. É 

importante que as soluções partam de premissas 

sustentáveis em todas as escalas e que sejam 

adequadas ao contexto cultural, econômico e ao 

porte da cidade de Campina Grande. Recomenda-

se que as propostas considerem as demandas 

tecnológicas contemporâneas da experiência no 

espaço construído, a fim de agregar elementos 

inovadores, em especial no que diz respeito à 

materialidade e a métodos construtivos. 

As soluções devem ser capazes de manter e 

gerar ambientes propícios ao desenvolvimento 

das potencialidades humanas, fortalecendo as 

vocações existentes e buscando resoluções para os 

problemas que se apresentam de forma sinérgica.

4.1.5 - Exequibilidade, Economia, Viabilidade 

Técnico-construtiva e Custo Estimado

As propostas devem considerar a viabilidade 

técnica e econômica que permita equacionar 

as variáveis inerentes ao projeto arquitetônico e 

urbanístico, reconhecendo os riscos, os custos 

financeiros e os impactos ambientais decorrentes 

da implantação, operação e manutenção das 

alternativas propostas. Também deve garantir o 

dinamismo que se deseja proporcionar à sociedade 

local, bem como as características geográficas, 

urbanísticas, econômicas e populacionais da 

região, para que a execução do projeto seja factível.  
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4.2 - Diretrizes Específicas

A seguir, serão especificadas as Diretrizes 

Específicas que devem ser atendidas nas propostas 

submetidas ao Concurso, com foco nos objetos 

explicitados no item 3 - Área de intervenção do 

concurso, deste presente Termo de Referência. 

4.2.1 - Mercado Central

Cobertura(s)

• Remover a cobertura metálica existente;

• Recuperar a cobertura preexistente das 

edificações históricas do Mercado; 

• Inserir nova(s) coberturas(s) a fim de 

garantir a proteção contra as interpéries 

das bancas dos feirantes e circulação dos 

fregueses, permitindo uma relação harmônica 

da nova cobertura proposta com a volumetria 

das edificações históricas e seu entorno; 

Configuração Espacial e Localização das   

 Unidades de Venda

• Preservar os eixos de circulação do Mercado 

Central, sendo admitida a supressão de unidades 

de venda para atendimento da acessibilidade 

universal;

• Garantir a desobstrução das escadarias e 

portões de acesso ao Mercado;

• Priorizar a manutenção de  usos existentes 

nas unidades de venda dentro do Mercado Central, 

conforme disponibilizado em Documentos 

Técnicos, integrante das Bases do Concurso;

• Inserir prioritariamente as unidades de 

venda de Carnes e Estivas e Cereais nos boxes 

quantificados e sinalizados como Fechado ou 

Depósito, existentes nas edificações históricas 

do Mercado, conforme disponibilizada em 

Documentos Técnicos integrantes às bases do 

Concurso;

• Implantação o Centro de Informação 

ao Turista nos edifícios históricos, conforme 

Programa de Necessidades disponibilizado em 

Documentos Técnicos integrantes às bases do 

Concurso;

• Remover o estacionamento de motos de 

dentro do Mercado;

• Manter as unidades de venda encostadas 

nas paredes externas do Mercado assim como 

as unidades no subsolo,  com os usos existentes, 

garantindo a fachada ativa da edificação.

Arquitetura

• Evidenciar nas edificações históricas 

os valores arquitetônicos, a volumetria e os 

ornamentos das construções originais (frisos, 

mãos francesas, marquises, entre outros); 

• Recuperar as balaustradas atualmente 

emparedadas, evidenciando os valores históricos, 

reconstituindo sua volumetria e os ornamentos das 

construções originais;

• Valorizar o design popular e o universo local 

no desenho de novos espaços para exposição e 

venda de produtos;venda de produtos;

• Promover Intervenções que viabilizem 

a melhoria das condições de salubridade do 



50Concurso Público Nacional de Arquitetura e Urbanismo para a 
Requalificação da Feira Central de Campina Grande, PB.

Mercado como um todo, das edificações e das 

instalações dos feirantes, em atendimento às 

legislações da defesa civil, da salubridade pública, 

sanitárias, do conforto ambiental e da mobilidade 

urbana.

4.2.2 - Largo do Pau do Meio

• Resguardar a organização espacial-setorial 

própria dos feirantes, valorizando os modos 

tradicionais de compra e venda, especialmente 

a arte da venda do feirante e da pechincha do 

freguês, de experimentar o produto na hora, de 

senti-lo com todos os nossos sentidos;

• Garantir as condições de existência 

das lógicas de produção, de locomoção e 

comercialização dos produtos na feira central, 

considerando as particularidades nas formas 

de vender, os diferentes tipos de feirantes 

(permanentes, sazonais, ambulantes, carroceiros), 

a necessidade de espaços de circulação, carga 

e descarga, estoque, entre outras necessidades 

inerentes a essa prática sociocultural;

• Promover Intervenções que viabilizem a 

melhoria das condições de salubridade da estrutura 

urbana da feira, das edificações e das instalações 

dos feirantes, em atendimento às legislações da 

defesa civil, da salubridade pública, sanitárias,  do 

conforto ambiental e da mobilidade urbana

• Manter o edifício Pau do Meio, sendo essa a 

única edificação a ser preservada, permitindo uma 

relação harmônica da paisagem entre o Largo do 

Pau do Meio e o edifício;

• Promover a circulação contínua e livre de 

obstáculos entre a rua Manoel Farias Leite e o 

Mercado Central através do Largo do Pau do Meio;

• Valorizar o design popular e o universo local 

no desenho de novos espaços para exposição e 

venda de produtos;

• Considerar a necessidade de cobertura das 

unidades de venda onde são comercializados 

produtos que não devem ficar expostos ao sol, 

podendo ser fixas, móveis, e/ou mistas;

• Possibilitar a permeabilidade urbana e visual 

no Largo Pau do Meio;

• Prever reservatório de água e casa de 

bombas, pré-dimensionados de forma que atenda 

às necessidades do Largo do Pau do Meio e do 

Mercado Central;

• Viabilizar banheiros públicos que atendam 

aos usuários da feira;

• Privilegiar a opção por estruturas flexíveis 

e desmontáveis, com área para armazenamento 

das estruturas desmontáveis.

4.2.3 - Edifício do Pau do Meio

• Requalificar a edificação, respeitando os 

valores estéticos e culturais, com o mínimo de 

interferência na autenticidade, levando em conta 

que o edifício do Pau do Meio está  incorporado 

no imaginário e  identidade da população 

Campinense, sendo monumento importante para 

reafirmação da memória;

• Viabilizar o espaço administrativo, de gestão 

da feira e de apoio aos feirantes e carregadores.
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4.2.4 - Antigo Cassino Eldorado

• Restauração e Reabilitação da edificação,  

respeitando a legislação Patrimonial do IPHAEP, 

levando em conta que o edifício do Antigo 

Cassino Eldorado está  incorporado no imaginário 

e na identidade da população Campinense, sendo 

monumento importante para a reafirmação da 

memória; 

• Viabilizar a realização de atividades artísticas 

e culturais relacionadas ao Patrimônio Cultural 

Brasileiro presentes na Paraíba, estabelecendo 

vínculos com as referências culturais próprias da 

Feira Central.

4.2.5 - Armazéns 

• Utilizar o conjunto edificado como espaço 

de conexão entre o Cassino Eldorado e o Mercado 

Central;

• Propor novos usos nos espaços abertos 

atendendo as necessidades expostas no 

programa de necessidades, de modo a seguir os 

preceitos de compatibilidade e diálogo ao entorno 

imediato bem da Feira;

• Utilizar do desnível topográfico existente 

entre ambas as ruas, promovendo acessibilidade 

universal.

4.2.6 - Ruas da Feira

Gerais

•  Resguardar a organização espacial-setorial 

própria dos feirantes, valorizando os modos 

tradicionais de compra e venda, especialmente 

a arte da venda do feirante e da pechincha do 

freguês, de experimentar o produto na hora, de 

senti-lo com todos os nossos sentidos;

•  Garantir as condições de existência 

das lógicas de produção, de locomoção e 

comercialização dos produtos na Feira Central, 

considerando as particularidades nas formas 

de vender, os diferentes tipos de feirantes 

(permanentes, sazonais, ambulantes, carroceiros), 

a necessidade de espaços de circulação, carga 

e descarga, estoque, entre outras necessidades 

inerentes a essa prática sociocultural;

•  Priorizar a qualificação das vias públicas 

garantindo melhor acessibilidade e mobilidade 

dos usuários e evidenciando a Feira como espaço 

prioritário de pedestres;

•  Recuperar a leitura morfológica de ruas 

e calçadas por meio de intervenções com 

paginação de piso compatível com soluções 

contemporâneas (travessias com piso elevado, 

calçadões, vias exclusivas de pedestres etc.);

•  Propor Mobiliários Urbanos diversos, 

garantindo áreas de permanência nos espaços 

públicos. Um item solicitado pelos feirantes é a 

instalação de pias públicas e comunitárias para 

higienização da mãos;

•  Considerar no desenho dos espaços 

públicos soluções que atendam às diretrizes de 

cidades amigáveis à primeira infância;

•  Criar Locais para permanência dos 

Carregadores, que oferecem este serviço aos 

fregueses da Feira;
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•  Criar áreas para guarda de pallets 

das bancas desmontáveis, distribuídas 

em vários pontos da Feira Central. 

  

Localização

•  Remover as barracas das frentes dos 

prédios e do passeio público, de modo a recuperar 

as fachadas e o potencial econômico dos imóveis 

e a melhorar a mobilidade dos usuários na área;

•  Priorizar a localização das unidades de 

venda o mais próximo possível do local onde se 

encontram atualmente, conforme informações 

disponibilizadas em Documentos Técnicos, 

integrantes das Bases do Concurso;

•  Em caso da não possibilidade de manutenção 

das unidades de venda em suas localizações 

atuais, as mesmas poderão ser transferidas para 

o Largo do Pau do Meio e/ou para o Mercado;

•  Caso seja possível, de acordo com as 

propostas, é admitido a inserção de novos pontos 

de venda; 

•  A localização das unidades de venda de 

acordo com o tipo de produto comercializado 

devem respeitar a organicidade de usos da Feira.

Pontos de Venda

• Valorizar o design popular e o universo local 

no desenho de novos espaços para exposição e 

venda de produtos;

• Propor barracas e bancas específicas 

considerando a diversidade de produtos 

comercializados;

• Considerar a necessidade de cobertura de 

boxes onde são comercializados produtos que 

não devem ficar expostos ao sol, podendo ser 

fixas, móveis, e/ou mistas;

• Criar áreas para a guarda das 

barracas desmontáveis, distribuídas 

em vários pontos da Feira Central. 

 

Mobilidade e Acessibilidade

• Privilegiar o trânsito de pedestres e veículos 

não motorizados de pequeno porte (carrinhos de 

feira e para a venda de mercadorias, carros de 

mão etc.), e desestimular a circulação de veículos 

motorizados (carros, motocicletas, ônibus etc.);

• Prever pontos de carga e descarga, embarque 

e desembarque, estacionamento dos diversos 

tipos de veículos motorizados (principalmente 

motos) e paraciclos;

•  Prever a circulação mínima livre de 

obstáculos com 3 metros de largura para a 

acessibilidade universal (circulação de pedestres 

e ocasionais veículos de emergência). O espaço 

poderá ser utilizado em dias específicos para 

feira livre (feirantes que utilizam estruturas 

desmontáveis passíveis de fácil remoção em 

caso de emergência).

4.3 - Diretrizes Legais

As leis, documentos e normas citados são elucidativos 

e não excluem a necessidade de atendimento a 

todas as demais leis e normas federais, estaduais e 
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municipais. As propostas devem considerar toda a 

legislação vigente e os projetos executivos deverão 

atender a toda legislação. O atendimento pleno das 

normativas legais será resultado da elaboração dos 

projetos executivos e respectivos licenciamentos, 

entretanto, deverão ser viáveis desde a elaboração 

do estudo preliminar.

4.3.1 - Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cultural 

da Feira de Campina Grande

As propostas deverão viabilizar, desde o Estudo 

Preliminar, o atendimento às diretrizes de 

salvaguarda do patrimônio imaterial cultural, a 

partir da Nota Técnica nº 59/2022/DIVTEC IPHAN-

PB/IPHAN-PB emitida pelo IPHAN em relação à 

feira, disponibilizado em Documentos Técnicos que 

integram as bases do Concurso. 

Destacamos que as diretrizes de Salvaguarda 

expostas na Nota Técnica foram levadas em 

consideração pela Comissão Organizadora na 

elaboração das Bases do Concurso Feira de 

Campina Grande, motivo pelo qual, muitas delas já 

se encontram atendidas no Termo de Referência e 

na Minuta de Contrato, à exemplo dos itens 2.2.1 

e 2.2.2 da Nota Técnica, que estão previstos na 

Minuta de Contrato enquanto condicionantes para a 

realização da etapa de Anteprojeto.

Chamamos atenção, para o trecho do item 2.2.5.8 da 

Nota Técnica, que demanda para a Requalificação 

da Feira a instalação de abatedouros públicos, 

tal indicação não foi incorporada às Diretrizes 

Específicas, visto que já foi contemplada pelo 

abatedouro existente na Rua Manoel Pereira de 

Araújo, conforme já apresentado na seção 3.6.8.

4.3.2 - Legislação Patrimonial Material do Antigo 

Cassino Eldorado

Conforme Notificação de Cadastramento nº 

0011/2001 do Instituto de Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP) - constante 

em Documentos Técnicos, que integram as bases 

do concurso, a execução de toda e qualquer obra de 

intervenção no Cassino Eldorado deve ser realizada 

com prévia autorização do IPHAEP. 

Ainda, conforme Resposta ao Ofício IAB DN 

24/2022, constante em Documentos Técnicos, que 

integram as bases do concurso, o Cassino Eldorado 

é classificado quanto ao Grau de Preservação, como 

sendo de Conservação Parcial - CP. Sendo assim, 

encontra-se protegido pelo Decreto Estadual nº 

7.819/1978 e pela lei nº 9.040/2009.” Recomenda-

se ainda, que as equipes consultem o Decreto, Nº 

33.816/2013 constante em Documentos Técnicos, 

integrante das bases do concurso, que define as 

diretrizes básicas para intervenções em Edificações 

de Conservação Parcial - CP.

4.3.3 - Demais Legislações e Normas Técnicas 

Sugere-se que sejam consultadas legislações 

ambientais e urbanísticas que tenham relações 

diretas e indiretas com o objeto de intervenção, a 

exemplo de plano diretor, código de obras, código 

ambiental estadual, regras para o licenciamento 

ambiental, portarias do Ministério da Agricultura. 

Sugere-se também que sejam consultadas as 

normativas da associação brasileira de normas e 
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técnicas (ABNT), a exemplo de: Índices Urbanísticos, 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 

e equipamentos urbanos, Desempenho, Saídas 

de Emergência em edifícios, Mobiliário Urbano,  

Equipamentos Urbanos, Execução e utilização de 

passeios públicos, Execução, dentre outros.  



5 - PROGRAMA DE 

NECESSIDADES
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No Programa de Necessidades a questão mais 

complexa a ser levada em consideração nas 

propostas submetidas ao concurso diz respeito 

à localização das unidades de venda (Mercado 

Central, Largo do Pau do Meio e 8 Ruas da Feira), 

em relação aos tipos de Produto Comercializados 

(Alimentação, Aves Vivas, Carne, Vísceras, 

Confecções, Ervas e Raízes, Estivas e Cereais, 

Farinha, Fechada ou Depósito, Flores, Hortifruti, 

Fumo, Queijos, Temperos, Peixes e Outros), e 

às respectivas estruturas de venda (Barracas, 

Bancas, Produtos no Chão e Boxes). Todas essas 

informações estão localizadas e quantificadas em 

mapas e tabelas disponibilizadas em Documentos 

Técnicos, integrante das Bases do Concurso e devem 

ser considerados nas propostas como valores de 

referência, levando em conta as diretrizes expostas 

no presente Termo de Referência.

    Em suma, o quantitativo de unidades de venda 

do Mercado Central, do Largo do Pau do Meio e 

das 8 Ruas da Feira pode variar de acordo com 

as propostas, desde que respeitadas as Diretrizes 

Específicas de cada objeto. Dentre elas, destacamos 

que as propostas devem considerar nas 8 ruas da 

Feira: “Resguardar a organização espacial-setorial 

própria dos feirantes” e “Priorizar a localização das 

unidades de venda o mais próximo possível do local 

onde se encontram atualmente”. E,  “Em caso da não 

possibilidade de manutenção das unidades de venda 

em suas localizações atuais, as mesmas poderão ser 

transferidas para o Largo do Pau do Meio e/ou para 

o Mercado”.  Ainda, “Caso seja possível, de acordo 

com as propostas, é admitido a inserção de novos 

pontos de venda”.

Para atender a diversidade de produtos 

comercializados na Feira, fica estabelecido no 

Programa de Necessidades,  os diferentes ambientes 

das unidades de venda com respectivas atividades, 

áreas e mobiliário de referência, conforme as 

necessidades inerentes à comercialização de cada 

tipo de produto.  

Ressaltamos que, conforme já explicitado 

anteriormente, os quantitativos de tipos de unidades 

de venda e detalhamento de tipo de estrutura por 

produto comercializado vem sendo detalhados pela 

SEPLAN junto aos feirantes e será disponibilizado 

de forma definitiva para o desenvolvimento do 

anteprojeto da empresa vencedora classificada em 

Primeiro Lugar. 

Ainda, há de se observar as demandas de outros 

espaços e seus ambientes que estão definidos no 

Programa de Necessidades de cada um dos objetos 

do concurso, conforme Documentos Técnicos, 

integrantes das Bases do Concurso.



6 - DOCUMENTOS 

TÉCNICOS E 

ARQUIVOS DIGITAIS
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Integram as bases deste concurso os seguintes documentos técnicos  e arquivos digitais disponibilizados 

no site oficial do concurso:

• Levantamento Urbanístico e Arquitetônico;

• Levantamentos Fotográficos;

• Legislações, Ofícios, Pareceres, e demais;

• Documentário;

• Programa de Necessidades.
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