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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA
Este trabalho tem como objetivo propor uma nova reestruturação e requalificação da
Feira Municipal Isaura de Sousa Domingues de Redenção – Pará, localizada no
sul do estado a cerca de 894 quilômetros da capital, Belém, e a 1.172,7 quilômetros da
capital federal do Brasil, Brasília – distrito federal. De acordo com o censo de 2019,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a cidade tem uma
população superior a de 84,787 habitantes e sua área territorial de 3.823,809 k m². A
feira coberta como e chamada pelos seus usuários tem uma grande deficiência
estrutural, principalmente em relação a sensação térmica elevada, devido a sua
cobertura compacta que gera forte incidência de calor para seus usuários,
principalmente na região sul do Pará que possui duas estações bem definidas de seca e
chuva. É sabido que a maioria dos municípios paraenses está situado em regiões de
baixas latitudes, nas proximidades da Linha do Equador.

2. ABORDAGEM TEMÁTICA
O objetivo da proposta de reestruturação e revitalização da feira, é a de inserir a cultura
paraense reconectando a feira ao povo redencense com representatividade, cultura,
convivência e lazer.

3. PROPOSTA PROJETUAL

Planta baixa

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto tem como finalidade reconectar a comunidade através da cultura que o
mercado trás para a cidade, logo, gerando fluxo de pessoas para o local retomando a
vivência nesse ponto. A proposta trás diversos programas que não existiam no espaço,
esses programas possibilitam atividades diferentes das atuais, onde os usuários
utilizam apenas para passagem ou para realizar compras de finais de semana, possam
ter um espaço para contemplação e convivência diferente do que se encontra no
restante da cidade.
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