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 Um Mercado é um equipamen-
to urbano essencial à vida de uma cidade. 
Deve, portanto, ser visto como tal: um an-
teparo para as atividades inerentes ao con-
vívio de pessoas. Caminhar, comprar, inter-
agir. Viver não é apenas existir. 

 O partido é, portanto, urbano. 
O mercado atua como um terminal de pe-
destres, e dele se acessa qualquer uma das 
quatro vias que ladeiam a quadra 51, no 
Setor Central de Goiânia.

 A atividade comercial requer con-
tato direto com os compradores. Visuais 
claras e diretas. A lógica atual será alterada,  
e os dois Térreos permitirão que a atividade 
comercial floresça em ambos. O primeiro 
pavimento será a área de alimentação, que 
têm um  raio de atração na cidade toda pe-
las suas especialidades. Será adicionado um 
edifício de escritórios  e espaços públicos 
voltados à Rua 3 e  à Av. Anhanguera, para 
suprir as carências do Setor Central, princi-
palmente neste trecho das avenidas.

 O Mercado está em uma situação 
atípica, causada pela sua construção con-
finada e por isso carece de visuais para o 
exterior. Logo, a disposição do programa 
se deu em volta do vão central. Os acessos 
auxiliares possuem lanchonetes com con-
tato direto para a rua e lojas. Já no Mercado, 
toda a infraestrutura necessária foi movida 
para as extremidades.No Térreo 01 estão as 
bancas com hortifruti e carnes. No Térreo 
02, as lojas destinadas ao artesanato e no 
1º pavimento, os restaurantes.

 O vão central, atualmente segre-
gado, será liberado para o vislumbre com-
pleto. Serão demolidos a rampa e a passare-
la e substituídos por elementos mais leves 
para transições verticais e permanência. A 
exposição, no centro focal do conjunto, 
onde a visualidade é máxima. No primeiro 
pavimento, a área secundária de mesas cria 
um segundo núcleo, favorecendo os restau-
rantes lindeiros. Os materiais escolhidos 
contrastam com o pesado concreto armado 
da estrutrura principal, que foi mantida.

 A cobertura atual foi subtituída 
por outra que visa melhorar a ventilação 
do Primeiro Pavimento, aumentando seu 
pé direito. No vão central, as zenitais terão 
uma iluminação mais direta e marcante, 
porém, com iluminação tal que permita a 
sobrevivência da vegetação presente. Além 
disso, a cobertura está integrada com as 
varandas adicionadas e voltadas para os es-
paços públicos, criando um volume que de-
marcará volumetricamente este pavimento 
se comparado aos outros. 

acesso principal ( vista a partir da rua 3 )
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ÁREA DEMOLIDA: 2300m² restaurantes

serviços

estacionamento

comercial

área pública

carga e descargatérreo 01 (nível av. anhanguera)

térreo 02 (nível rua 03)

escritórios

salas de aula

infraestrutura

restaurantes

área pública

carnes/hortifruti

artesanato passarelas e elevador eixo de conexão visual (via 1º pavimento)

01.1 DEMOLIÇÕES 01.2 CONECTAR AS 4 VIAS 01.3 SETORIZAÇÃO GLOBAL 01.4 SETORIZAÇÃO ESPECÍFICA 01.5 VÃO CENTRAL 01.6 RELAÇÕES NO 1º PAVIMENTO
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02 HISTÓRIA
 A história do Mercado Central remete à própria construção da capital de Goiânia. Após 
algumas mobilizações da classe de comerciantes entre 1936 e 1937, foi fundado em 1941  sob 
o nome de Mercado Livre dos Consumidores, na área onde onde hoje se encontra o Phartenon 
Center. Nesse local, funcionou até julho de 1973 quando foi realocado para o edifício entre a Av. 
Anhanguera e a Rua 4 por conta da construção do Phartenon Center.
    

“Todo mundo ia. Naquele tempo, era ótimo o mercado, porque só tinha 
um mercado, não, tinha outro mercado em Goiânia, não existia um super-
mercado, não só tinha um mercado. (...) Para o pobre, para o rico, para o 
médio, tinha. (...) O primeiro mercado, primitivo, tinha muita madeira, e era 
uma construção mais rústica, mas era bom.[...]” (REBELLO apud MEDEIROS, 
2006, p.07)

 
 O novo Mercado era um local com infra-estrutura precária, sem as mínimas condições 
para abrigar os permissionários, que começaram a enfrentar problemas com a falta de fregueses. 
Entretanto, lá ficaram pois havia um acordo para o Mercado “retornar” ao Phartenon Center após 
o término da construção, numa área de 3900m² no vão livre e com acesso via escada rolante. O 
edifício foi finalizado porém o acordo não foi honrado, deixando os permissionários sem local 
definitivo. Após uma série de promessas não cumpridas, o vereador Domingos Cavalcanti firmou 
compromisso com a população em 1985 para solucionar o impasse e o Mercado Central final-
mente foi fundado onde funciona atualmente, na Rua 03, número 322, Setor Central, inaugurad 
em 24 de outubro de 1986, data em que se comemorava o aniversário de 53 anos da Capital do 
Estado de Goiás. Quase três décadas depois da sua inauguração, a situação atual do Mercado 
Central inspira a necessidade de intervenção. 

 Atualmente, a grande força está na qualidade do que é vendido. Muitos desses produ-
tos são exclusivos do Mercado Central. Como equipamento urbano, precisa responder melhor 
às questões feitas pela sociedade de hoje, por isso, uma atualização na sua estrutura física se faz 
necessária e se justifica como exercício de projeto. 

01 ACESSO PRINCIPAL: RUA 03

02 ACESSO PRINCIPAL: RUA 03 03 ACESSO PRINCIPAL: AV. ANHANGUERA 04 ACESSO AO  PRIMEIRO PAVIMENTO VIA RAMPA 05 PRIMEIRO PAVIMENTO

06 VÃO CENTRAL (VISTA DO PRIMEIRO PAVIMENTO) 07 SEGUNDO PAVIMENTO(ATUALMENTE, RESTAURANTE POPULAR)

03 LOCALIZAÇÃO:  Quadra 51, Setor Central

 O Setor Central de Goiânia deixou ha muito tempo de ser o principal bairro da cidade. 
Apesar de ainda concentrar grande número de equipamentos urbanos, transporte público e es-
paços interessantes, enfrenta o latente problema do abandono, principalmente dos seus mora-
dores mais antigos. Tal problema é notado em maior ou menor escala em vários centros de 
grandes cidades ao redor do globo. Atualmente, há uma êxodo para os condomínios horizontais, 
localizados nas periferias ou para os condomínios verticais, localizados nas novas centralidades 
que são construídos e então há o crescimento do tecido urbano. Há também atualmente, uma 
tendência dos edifícios públicos migrarem para periferias, potencializando o abandono do Setor 
Central. Perdemos assim parte da nossa história, do nosso patrimônio. 

1936-1937 
 PRIMEIRAS REUNIÕES entre comerciantes

1973  
REMOÇÃO DO MERCADO ORIGINAL

1991 
PRIMEIRA REFORMA

2005 
desativação do 2º pavimento

1941 
FUNDAÇÃO DO MERCADO LIVRE DOS CONSUMIDORES

1986
INAUGURAÇÃO DA SEDE ATUAL

1995 
NOVA COBERTURA E ESTACIONAMENTO

2015 
tcc 

N

IMPLANTAÇÃO ATUAL FONTE: GOOGLE EARTH

 Segundo a prerrogativa da acupuntura urbana, a intervenção no Mercado Central se 
sustenta, somada à necessidade de preservação do patrimônio. Intervir pontualmente gera um 
raio de influência que revitaliza o seu entorno e várias intervenções podem tem um efeito revig-
orante geral sobre o Setor Central como um todo.

 O Setor Central vive e o termo revitalização seria melhor destinado a um lugar sem 
vida, morto. Da mesma forma, o termo requalificação seria destinado a um lugar desqualificado, 
o que não é o caso. O Mercado Central é um lugar com luz própria, que funciona. Entretanto, a 
atual condição do local, que funciona com capacidade aquém à que consegue e pode funcionar, 
além de problemas de infra-estrutura reabrem a necessidade de diálogo sobre a sua situação. 
Sendo assim Intervenção seria o termo mais adequado, apesar de genérico em relação às suas 
ambições. 

04 DIAGNÓSTICO 
 O TÉRREO sofre com alguns problemas decorrentes dos acréscimos mal planejados à 
área original. O estacionamento frontal à Rua 3 é o mais gritante deles. Ele bloqueia visualmente 
e mistura o fluxo de pessoas com o de carros (01).  Da Rua 3 até o nível do mercado, o terreno cai 
1,40m na forma de uma rampa. Há uma relação entre essa área do estacionamento e o Condomí-
nio Edifício Fidelis porém, os níveis são descontínuos e há uma escada que deixa essa relação 
mais conturbada do ponto de vista do fluxo de pessoas. O acesso ao mercado é dado, por esse 
lado, por uma área de ambiência agradável (02). A empena que contém os brises em conjunto 
com a vegetação gera uma área mista, como uma buffer zone, entre a rua e o mercado. Dessa área, 
adentra-se uma parte mais escura que contém as bancas do térreo. Um dos principais problemas 
é o acesso ao primeiro pavimento. Há inúmeras placas pelo térreo que praticamente suplicam aos 
visitantes para subir e visitá-lo. Este problema é causado, em parte, pela falta de importância que 
os fluxos verticais receberam. A rampa (04), apesar de grande, não é um elemento marcante no 
contexto geral do Mercado, está quase enclausurada. A área de alimentação está locada também 
próxima à rampa, em lugar completamente desprovido de iluminação natural, ventilação e boas 
visadas. Outro ponto desfavorável é a sua proximidade com a área de carga e descarga. Apesar de 
ser uma relação extremamente boa do ponto de vista funcional, os restaurantes carecem de boas 
visuais para serem chamativos e atrair um público diversificado. Hoje, o mercado atrai principal-
mente aqueles atrás de refeições baratas, ou seja, abraçam apenas um tipo de usuário. Mudar a 
setorização global é um caminho a ser seguido.

 O 1º PAVIMENTO (05 e 06) enfrenta com tenacidade os problemas causados pelo défi-
cit de clientes. Algumas lojas estão fechadas e as que estão abertas, tem poucos clientes. Um 
contraste curioso é a ocupação de toda e qualquer área disponível no térreo (as bancas ocupam 
a parte de baixo das escadas, da rampa e se expremem em cada m² que pode ser ocupado), 
enquanto no 1º pavimento, notamos um beco e algumas lojas fechadas. O acesso a ele é feito 
principalmente pela rampa principal, com o auxílio de mais duas escadas. Uma mudança na con-
figuração das circulações verticais se faz necessária para revitalizar o 1º pavimento e ressuscitar o 
2º pavimento, que padeceu. Do 1º pavimento, avistamos alguns transeuntes e o telhado das lojas 
do térreo (06). A relação entre os pavimentos poderia ser outra, mais interconectada, mais rica. 
O vão é curto, não há relação com vegetação, com a luz, com o ar ou com o vão em sua extensão 
completa. Outra peça que atrapalha essa relação é o robusto guarda-corpo, que apesar de ter 
uma geometria interessante, é muito opaco, “pesado”.  A vista da rampa é interseccionada por um 
açougue que veda o seu fundo, retirando a permeabilidade visual.

  O 2º PAVIMENTO (07) abrigava permissionários, porém, hoje funciona como restauran-
te popular  durante o horário de almoço, permanecendo fechado o restante do dia. Temos um 
pavimento ocioso em 50% do horário de funcionamento, enquanto os permissionários lutam por 
espaço no térreo. O 2º Pavimento possui grandes potencialidades, especialmente numa possível 
relação visual com o exterior. 

RUA 03

AV. ANHANGUERA
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TÉRREO 01  (0,00m) 

1 COMÉRCIO
1.0 HALL
1.1 AÇOUGUE/PEIXARIA
1.2 CÂMARAS FRIAS
1.3 BANCAS PARA HORTIFRUTI
1.4 CHAVEIRO/CAIXAS ELETRÔNICOS
1.5 LOJAS (ARTESANATOS, ERVAS, PAN-
ELAS ETC.)
1.6 LANCHONETES

2 INFRAESTRUTURA
2.0 PÁTIO
2.1 CARGA/DESCARGA
2.2 ADMINISTRAÇÃO
2.3 SALA DE REUNIÃO
2.5 SANITÁRIOS
2.6 MEDIDORES DE ENERGIA 
2.7 DEPÓSITO

3 SERVIÇOS
3.0 HALL

4 PRAÇAS 
4.0 PILOTI

5 ESTACIONAMENTO
5.0 ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES  
( 43 VAGAS CARRO + 13 VAGAS MOTO )
5.1 ESTACIONAMENTO FUNCIONÁRIO

(10 VAGAS )

N

05 PROGRAMA
 O programa proposto é comum a 
qualquer Mercado, com pequenas adições  para 
usos específicos.  O englobamento de grande 
áreas lindeiras às avenidas, somada à carência do 
Centro por respiros, áreas permeáveis e públicas 
possibilitou a construção de duas praças voltadas 
às mesmas que abraçam esta parte do programa.
 
 O eixo Anhanguera tem um caráter 
comercial extremamente forte, entretanto pode ser 
aproveitado de outras formas. Em outras regiões do 
eixo, existem alguns edifícios de escritórios especial-
mente perto da Avenida Goiás. Com um programa 
entrelaçado ao Mercado foi adicionado um edifício 
de escritórios, voltado para a Avenida Anhanguera, 
e fazendo sombra para a nova praça ali instalada.. 

3101,3 m²
2399 m²

1599,51 m²
1415 m²

902,75 m²
585,6 m²

$ COMÉRCIO

ÁREAS PÚBLICAS

SERVIÇOS

ESTACIONAMENTO

INFRA.

2421,35 m²CIRCULAÇÃO*

*Apesar da Circulação compor grande parte do pro-
grama, as mesmas estão conjugadas às áreas de comér-
cio e serviços, logo, integram-se  ao conjunto do Mer-
cado, não sendo portanto, corredores  desperdiçados.

10m2,5m

20m5m

AVENIDA ANHANGUERA

RUA 3

RU
A

 20

AVEN
ID

A A
RAGUAIA
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TÉRREO 02  (+3,83m)
1 COMÉRCIO
1.0 HALL
1.5 LOJAS (ARTESANATOS, ERVAS, 
PANELAS ETC.)
1.7 EXPOSIÇÃO
1.8 ESTAR

2 INFRAESTRUTURA
2.4 GUARITA
2.5 SANITÁRIOS
2.6 MEDIDORES DE ENERGIA 
2.7 DEPÓSITO
2.8 VESTIÁRIOS

3 SERVIÇOS
3.0 HALL
3.1 SALAS DE AULA
3.2 CONEXÃO COM O MERCADO

4 PRAÇAS 
4.1 ESPAÇO PARA FEIRAS

5 ESTACIONAMENTO
5.1 ESTACIONAMENTO PARA FUN-

CIONÁRIOS ( 10 VAGAS )

N

06 CRITÉRIOS DA SETORIZAÇÃO
 A disposição voltada ao átrio central foi 
determinante. Pela sua implantação original enclau-
surada e sem boas visadas para o exterior, o caminho 
seguido foi internalizar e dar qualidade ao vão cen-
tral do Mercado. Sendo assim, o Térreo 01, pelo seu 
contato mais próximo ao chão, foi deixado visual-
mente livre, com as bancas não chegando ao teto. 

 No Térreo 02 e 1º Pavimento, o camin-
ho foi transpassar o vão Central com passarelas 
metálicas (um elemento menos corpulento que o 
concreto de outrora) e posicionando no exato cen-
tro vertical e horizontal uma passarela com super-
fície maior, para eventuais exibições de obras de 
arte, novos artesanatos etc. As lojas e restaurantes 
além das razões já citadas, estão nos perímet-
ros, por questões de ventilação e iluminação. 

 Uma praça mais aberta está voltada para 
a Rua 3 e uma outra Praça mais enclausurada está 
voltada para a Anhanguera, dada a necessidade por 
áreas de refúgio e lazer nos momentos de calmar-
ia do Centro. Em ambas as praças, prezou-se por 
superfícies planas, para abrigar eventuais eventos 
como Feira de Produtor Orgânicos ou a Feira do 
Cerrado, por exemplo. O edifício de serviços abre 
varandas para a Avenida anhanguera e recebe a 
insolação proveninente das fachadas Leste e Oeste 
para proteger a Praça nos horários mais quentes.

AVENIDA ANHANGUERA

RUA 3

RU
A

 20

AVEN
ID

A A
RAGUAIA

10m2,5m

20m5m
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1º PAVIMENTO(+7,66m) 

1 COMÉRCIO
1.0 HALL
1.9 RESTAURANTES
1.10 QUIOSQUES
1.11 ÁREA PARA MESAS

2 INFRAESTRUTURA
2.4 GUARITA
2.5 SANITÁRIOS
2.6 MEDIDORES DE ENERGIA 
2.7 DEPÓSITO
2.8 VESTIÁRIOS
2.9 ACESSO AO BARRILETE

3 SERVIÇOS
3.0 HALL
3.3 SALAS COMERCIAIS

N

ACESSO RUA 20

ACESSO ANHANGUERA + EDIFÍCIO DE SERVIÇOS

ACESSO RUA 20 e Rua 03 (APÓS ADENTRAR AO MERCADO)

Relações visuais no 1º pavimento

10m2,5m

20m5m
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RUA 3
AVENIDA ANHANGUERA

AVENIDA ANHANGUERA
RUA 3

AVENIDA ARAGUAIA RUA 20

CORTE AA’ (ESCALA 1:400)

CORTE BB’ (ESCALA 1:400)

CORTE CC’ (ESCALA 1:400)

CORTE  ESQUEMÁTICO DO CONJUNTO CORTE  ESQUEMÁTICO DA COBERTURA
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vão central ( vista a partir do térreo 01 )

vão central ( vista a partir do 1º pavimento )


