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HAITI

A República do Haiti situa-se na parte
oeste da Ilha de Hispaniola e possui
um território de 27.750 km², o
que corresponde a 1/3 da Ilha.
A dimensão total da ilha é de 76.000
km² sendo 650 km de comprimento
e 241 km de largura, configurando a
segunda maior ilha do Caribe depois
de Cuba.

       

 PORTO-PRINCIPE

Porto-Príncipe possui uma população
de aproximadamente 2,5 a 3 milhões
de habitantes, o que representa
quase um terço da população. É a
maior cidade do Haiti e encontra-se
na região oeste.

Pétion-Ville  

Pétion-Ville é uma comuna dentro
de Porto-Príncipe e diferencia-se por
seu clima agradável. É uma cidade
pacífica e limpa com  uma população
de 342.694 habitantes (mar/2009). 

Devido ao terremoto de 2010 que atin-
giu princialmente o centro comercial da 
capital Porto-Príncipe, a zona comercial 
perdeu força de suas atividades transfe-
rindo uma parcela dela para “comuna” de 
Petion-Ville, área de estudo analisada.

Mercado Hypolite

2006

Em 2006 os mercados eram formados por três blocos, mais os espaços de venda cons-
truídos com tendas metálicas. As ruas ao redor eram ocupadas predominantemente 

por comérciode rua.

2009
Em 2009 surgiu mais um bloco de construção na parte sul, e a rua Rigaud transfor-

mou-se em estacionamentodo mercado, assim como parada de transporte público.

2010
Com o terremoto, foram destruídas grandes partes do mercado, restando apenas um 
bloco na parte norte. O lugar tornou-se ermo afetando dieretamente o seu entorno 

imediato.

2011
Em 2011 após o terremoto foram dispostas tendas de apoio aos comerciantes, que cor-

roborou num fluxo e densidade maior de pessoas na área.

2013
Em 2013 foram retiradas as tendas pela prefeitura e o mercado limitou-se somente 

ás ruas, isso implicou na disputa entre comerciantes e automóveis pelo mesmo espaços

2016

Foram  propostos diversos projetos para à área com diferentes  usos para o terreno, 
sendo as principais propostas o novo Mercado Público e o outro para um centro cultu-
ral da cidade.  No entanto, as propostas nunca foram concretizadas e atualmente à área 
é usada como estacionamento de caminhões, além das atividades comerciais de rua.

Entorno do mercado do Pétion-Ville  em 2015

Pétion-Ville tornou-se um dos principais centros comerciais do país composto por  diferentes atividades como: 
hoteis,supermercados e novas construções. O comércio informal é um dos grandes desafio para a prefeitura 
local, pois nunca houve projeto adequado para solucionar questão da informlidade. Outro grande desafio é o 
trânsito que opera com situções cotidianas caóticas nos horários de saída e chegada da rotina de trabalho.
A área é caracterizada pelo ausência de zeladoria do poder público que permite que resíduos de materiais de 
contrução juntamente com outros resíduos acumulem nas ruas da cidade.
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Após compreender a probemática atual, procurou-se estudar mais 
detalhadamente o entorno imediato analisando sua dinâmica de fun-
cionamento.O projeto leva em consideração principalmente a cultura 
do mercado público no Haiti e os fenômenos naturais do país. Em-
bora Petion-ville  seja configurando em boa parcela da comuna por 
ruas predominantemente comercial, nunca possuiu um mercado pú-
blico adequado que atendesse a demanda da informalidade do setor.

Com as análises dos mercados públicos existentes no Haiti e as ne-
cessidades da proposta elabora para Petion-ville foi pensado em uma 
edificação aberta que agrega o comércio informal de rua local.
O Projeto foi desenvolvido em estrutura metálica em conjunto com 
amortecedor Sísmicos inseridos na fundação podendo reduzir até 
80% das vibrações.
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