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1. INTRODUÇÃO 

Medicilândia está localizada na região Oeste Estado do Pará. Sua população estimada 

de acordo com o IBGE 2010 era de 27.328 pessoas, (população atualizada em 2019 com 

estimativa de 31.597 habitantes para o ano de 2020), destes aproximadamente 16.500 residem 

na área urbana e os demais na área rural (10.828 habitantes). Possui área de 8.272,583 km² 

representando 0.663% do Estado, 0.2147% da Região e 0.0974% de todo o território brasileiro. 

É um município com forte destaque à sua capacidade de produção agrícola e agropecuária com 

evidência especial à produção cacaueira. Detém alta capacidade de produção e produtividade 

tanto nas atividades agropecuárias, como também nas atividades de produção vindas da 

agricultura familiar. 

Apesar de ser um município que tem sua economia predominante da agricultura, este 

município ainda não possui um mercado Municipal. Com infraestrutura precária e economia 

em desenvolvimento a administração municipal precisa de recursos do Governo Estadual para 

incentivar a permanência do homem na área rural, porém com dignidade e condições plenas de 

conforto e sobrevivência, dando lhe condições para a comercialização de seus produtos. 

Com a construção do mercado municipal o Município de Medicilândia inserirá os 

agricultores familiares no processo de comercialização direto com os feirantes. O projeto 

representará um elo na cadeia de comercialização hortifrutigranjeira, sem a interferência de 

intermediários, ou seja, produtos de qualidade a preço baixos. Sabemos que o apoio à 

agricultura é uma das opções mais viáveis para se ampliar a geração de empregos e renda, e 

partindo deste princípio vislumbra-se a necessidade da construção de um mercado municipal 

para atender aos feirantes e famílias das diversas comunidades rurais que compõem a população 

Medicilandense, sendo que a implantação de um mercado municipal trará inúmeros benefícios 

à população, tanto aos consumidores, como aos pequenos comerciantes. 

A construção do Mercado irá promover a educação sanitária a qual desempenha um 

papel central na configuração econômica, social e cultural da sociedade. Ainda, constitui-se em 

um dos aspectos determinantes para que uma sociedade alcance o pleno desenvolvimento. 
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A promoção das condições sanitárias adequada à comercialização dos produtos forma 

prática e sensível de promover e garantir que os demais direitos humanos elementares e as 

próprias possibilidade de desenvolvimento dos trabalhadores rurais, ali instalados, sejam 

respeitados. 

É neste conceito que se insere o espaço a ser consolidado no âmbito das ações do 

governo municipal que proporcionará aos pequenos agricultores do município maior 

possibilidade e comodidade para a comercialização de seus produtos. 

Além disso, cerca de 150 vagas de empregos diretos serão geradas no local, resultando 

em fonte de renda para muitas famílias do município e para os consumidores, que segundo o 

IBGE o município de Medicilândia, possui uma população estimada em 31.597 habitantes. 

 

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto básico, tem como finalidade 

de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto básico e suas 

particularidades. 

2.  GENERALIDADES 

Medicilândia é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião 

do Sudoeste Paraense. Localiza-se no norte brasileiro, a uma latitude 03º26'46" sul e a uma 

longitude 52º53'20" oeste, estando a uma altitude de 151 metros. Sua população, estimada em 

2016, era de 30.315 habitantes. Possui uma área de 8.309,499 km². Medicilândia é conhecida 

como a "Capital Nacional do Cacau" e serve de palco para um festival anual chamado 

Cacaufest. 

Seu nome é uma referência ao ex-presidente do Brasil Emílio Garrastazu Médici, já 

que a cidade foi fundada por conta da construção da Rodovia Transamazônica (BR-230), 

iniciada durante o governo de supracitado presidente. 

Foi construída, na cidade, uma usina açucareira que recebeu o nome do presidente 

norte-americano Abraham Lincoln, uma vez que este enviou recursos financeiros para a 

construção de tal empreendimento que, inicialmente, se localizava na vila de Pacal, e que, 

posteriormente, foi englobada por Medicilândia. 
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A usina funcionou até 2002, ano que marca o declínio da vila de Pacal. A agricultura 

emprega cerca de 25% da população economicamente ativa de região. A grande maioria, 

aproximadamente 70% pertence à agricultura familiar. Por esse motivo, para assegurar o 

emprego rural e a qualidade de vida desses trabalhadores, é importante que essa população 

possua um local adequado para comercializar seus produtos. 

Sabemos que o apoio à agricultura é uma das opções mais viáveis para se ampliar a 

geração de empregos e renda, e partindo deste princípio vislumbra-se a necessidade da 

construção do Mercado Municipal, para atender aos feirantes e famílias das diversas 

comunidades rurais que compõem a população Medicilandense, sendo que a implantação do 

mesmo trará inúmeros benefícios à população, tanto aos consumidores, como aos pequenos 

comerciantes. 

2.1 ASPECTOS FÍSICOS TERRITORIAIS 
 

2.1.1 Localização  

Medicilândia  é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente 

à Mesorregião do Sudoeste Paraense. Localiza-se no norte brasileiro, a uma latitude 03º26'46" 

sul e a uma longitude 52º53'20" oeste, estando a uma altitude de 151 metros. 

 

2.1.2 Municípios limítrofes 

 Altamira, Brasil Novo e Uruará. 

  

2.1.3. Principal rodovia 

 BR 230 – TRANSAMAZÔNICA. 

 

2.1.4 Distância média dos municípios de referência 

 Belém – 971 km; 

 Santarém – 322 km; 

 Itaituba – 407 km; 

 Altamira – 90 km. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_Paraense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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3. DESENVOLVIMENTO 

Compreender uma conexão entre o espaço urbano e o espaço rural de modo a 

incentivar e apoiar a produção local, para a geração de renda e lucratividade. Entendendo que 

é no âmbito coletivo que se possibilita a vivência, o encontro interpessoal, a troca de 

experiência, construindo desta maneira vínculos sociais e afetivos. Neste caso, enfatizasse a 

importância do mercado público no desenvolvimento das cidades. 

Numa conjuntura mais ampla, traz a necessidade da arquitetura para o desenho dos 

equipamentos públicos, buscando promover a sociabilidade a partir de espaços integrados. 

Segundo Danielli e Marckmillan (2018), o mercado público tem como conceito inicial 

o intercâmbio de produtos. Esse equipamento é principalmente encontrado em cidades da 

antiguidade e que resistem até os dias de hoje, porém com um cenário diferente do que foi 

proposto em seus primórdios. 

No que diz respeito à humanização dos mercados públicos, ou seja, a convivência e a 

sociabilidade permanecem vivas por possibilitar a rica troca cultural, mostrando que sua função 

vai muito além das relações de produção, compra e venda de produtos. Neste cenário, 

compreende-se a funcionalidade social e comunitária que incentivam a comercialização dos 

produtos agrícolas e artesanais que se correlacionam para o crescimento econômico, 

influenciando no arranjo sociocultural. 

Pintaudi (2006), afirma que a presença do mercado público, independentemente de sua 

característica: ora temporária, ora permanente, jamais foi questionada como local de 

abastecimento de produtos, ou seja, no início deste equipamento perdurou o costume para a 

troca de alimento, valorizando única e exclusivamente a reprodução à vida. 

Esta forma de aproveitamento do espaço público passou a ser questionada, quando o 

ato da troca começa a se desfazer, chegando aos limites de sua existência, no que diz respeito à 

estrutura e função, legitimada socialmente para a reprodução da sociedade. Quando o costume 

da troca para a sobrevivência sofre uma ruptura, devido à presença de outras maneiras de 

abastecimento, com técnicas mais modernas e inovadoras para a época, emergiu a possibilidade 

da transformação do mercado público, apropriando-o como uma identidade fundamental para a 

paisagem urbana, criando assim vínculos com a sociedade como um espaço tradicional. 
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É importante ressaltar que a partir do século XIX, momento em que as comunicações 

à distância se tornam frequentes, por conta das ferrovias, ocorre uma alteração nos locais de 

comercialização de produtos a partir da concentração e centralização do capital privado, ou seja, 

os mercados eram considerados os locais mais importantes para a distribuição e abastecimento 

de produto (PINTAUDE, 2006). Acrescenta-se ainda, de acordo com Pintaude (2006), no que 

se destacam os séculos XX e XVI, a potencialidade de adaptação destes às diferentes 

racionalidades da divisão social do espaço urbano. 

Originalmente, localizados na periferia com o crescimento demográfico e espacial das 

cidades o mercado passou a ocupar um lugar central no tecido urbano, incorporando novas 

funções que adaptaram às novas demandas (PINTAUDE, 2006). 

O contexto se apresenta de modo a destacar a forma e o funcionamento dos mercados 

públicos, sendo eles equipamentos urbanos que influenciam no desenvolvimento da 

coletividade. É importante ressaltar também, sua importância para o crescimento econômico, 

de modo que incentiva e valoriza a agropecuária e o artesanato local. 

Narciso (2009) compreende a forma diante de diversos significados, constituindo-a 

por três aspectos: espaciais, sociais e políticas. Entende-se que a forma é determinada pela 

territorialidade, bem como pelos elementos que a compõem. Portanto, a forma está diretamente 

ligada a sua função. Neste contexto, os mercados públicos trazem a discussão sobre a sua real 

funcionalidade e sua importância para as cidades, o que conota o crescimento das mesmas e 

incentiva a comercialização dos produtos locais, valorizando o pequeno produtor e o artesão. 

De acordo com Silva (2017), os mercados públicos fazem parte de um viés que 

envolveu retirar o comércio que era feito de forma espontânea nas ruas e nas praças, colocando-

os em espaços de confinamentos, tonando possível as cobranças de impostos, tendo assim um 

controle estatal. Ainda dentro deste enfoque Silva (2017), destaca algumas características do 

mercado público na contemporaneidade, no qual se apresenta como modificações que 

ocorreram nas cidades, tais como: aumento da população devido à diminuição da taxa de 

mortalidade; aumento dos bens e dos serviços produzidos pela agricultura, pela indústria e pelas 

atividades de artesanatos; a redistribuição dos habitantes no território; o desenvolvimento dos 

meios de comunicação. Este quadro faz com que o ambiente urbano tenha novos desafios: o de 

valorizar a racionalidade, corrigindo de forma ordenada os espaços urbanos, aproveitando-os 

para o bem social e econômico. 
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Lopes (2010) enfatiza uma nova realidade social, que é a necessidade da 

ressignificação dos espaços públicos de modo a produzir a vitalidade urbana, a partir da 

concentração das atividades comerciais, fazendo com que esses espaços ganhem força e 

impulso para a qualificação do equipamento urbano, ou seja, a cidade se torna valorizada e 

significativa quando faz bom uso dos seus espaços, incentivando a interação da população com 

a economia local, produzindo meios para o bem estar social e a qualidade de vida. 

Segundo Pintaude (2006), os mercados públicos são formas ainda presentes na 

paisagem urbana, isso faz com que crie uma identidade de tradição, algo que marque a imagem 

da cidade, tornando-a referência. Uma edificação com traços simples, desprovida do conformo 

moderno, porém traz ao usuário a proximidade com a terra, faz com que as pessoas se sintam à 

vontade e próximo ao aconchego. 

Cada frequentador do local buscam os locais de venda que mais se identifica, fazendo 

com que cada agricultor, cada artesão faça e dê o seu melhor ao oferecer seu produto. Este se 

torna um ambiente agradável, local de rever pessoas, de comprar aquilo que é saudável, de se 

socializar. 

Ainda Pintaude (2006), fomenta o espaço do mercado é flexível, devido ao fato de ser 

invadido por um novo momento da história, ou seja, ressalta que a sociedade está economia 

com qualidade na aquisição dos produtos, resultando em uma maior velocidade às vendas. Os 

mercados na contemporaneidade são vistos como elementos que aproxima o usuário por meio 

da cultura e consequentemente viabiliza a rentabilidade e o crescimento econômico. 

Freire (2018) fomentou um debate estendendo a função do mercado público. Além do 

formato de destacar a agricultura e o artesanato, abriu o leque para a gastronomia. No Brasil, 

grande parte dos mercados públicos, geralmente os que se encontram nas grandes metrópoles, 

exploram de forma significativa a área gastronômica, com espaços gourmet que se entende para 

uma praça de alimentação. Trata-se de uma tendência que se espalhou rapidamente em várias 

partes do mundo. E no Brasil, vários mercados receberam uma estrutura arquitetônica nova para 

abranger também este segmento. Entende-se que o mercado público é um elemento urbano 

capaz de gerar rentabilidade, fluxo e entretenimento. 

As pessoas precisam de espaços que as façam sentir-se à vontade como se estivessem 

no aconchego do lar. Poder comprar com tranquilidade e qualidade. Sentir-se acolhido. Ter 

verdadeiros espaços de convivência e circulação associados ao cuidado, à segurança e ao 
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conforto. Não apenas pensar em como as pessoas se deslocam de um lugar para o outro nas 

cidades, mas pressupor que se trata dos encontros e trocas que o espaço público pode sugerir, 

das diferentes relações, dos momentos de vivência, da conexão entre as pessoas. 

Assim Narciso (2020), descreve que o espaço público possui uma relevante 

representatividade pessoal, cultural e social, pois são contextos com simbolismos políticos, 

religiosos, culturais e intelectuais que constituem uma sociedade. Fazem parte da história das 

pessoas de uma cidade. 

Ainda com o enfoque no espaço público para socialização, Matos (2010), ressalta que 

esses espaços de permanência funcionais e úteis, se identificam por cenários de atividade e 

comportamento, ou seja, locais que estimulam a vivência espontânea, que faz com que o usuário 

participe da vida da cidade. Desde o simples passeio até o fato de ver e ser visto. No caso do 

mercado público, ele possui função e forma própria, a exemplo dos mobiliários e do layout que 

influenciam no formato do elemento público, promovendo a atividade a que se destina, sendo 

multifuncionais e concebidos de modo que motive a atividade econômica. 

Dias e Júnior (2017), trazem uma abordagem sobre o espaço urbano como um lugar 

histórico privilegiado justamente porque possibilita aos indivíduos se inter-relacionarem com 

outros sujeitos sociais, que dentro de dois aspectos: contexto e espacialidade propiciam os 

processos de interação social. Esta dinâmica de convivência engloba pessoas de todas as idades, 

gêneros, raças e classe socioeconômicas, no qual estabelecem práticas de vivências, tecendo 

redes de interações que articulam o espaço urbano, atribuindo-lhe sentidos. 

De acordo com Freire (2018), partindo para a discussão de um elemento público, os 

mercados públicos têm uma forte tendência a transformarem-se em espaços teatralizados, 

lugares de espetáculos, considerados diferentes, descontraídos, divertidos. São equipamentos 

comerciais que se denominam tradicionais, com modo de vida próprio, que incentiva a 

economia, mas que em contrapartida, fomenta a amizade, a convivência, o encontro. 

Os mercados públicos trazem a oportunidade de viver a cidade, os amigos, os negócios, 

as tendências. De entender que o artesanato faz parte da origem de cada cultura. Que a 

agricultura faz com que as pessoas consumam de forma saudável e orgânica. Que o espaço 

incentiva e valoriza a mão de obra local. 
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Doula e Servilha (2009), afirmam que os mercados públicos participam da vida 

comunitária de maneira complexa, ou seja, além das funções econômicas de escoamento da 

produção agrícola e artesanal, proporcionam ainda trocas de aperfeiçoamento e de aprendizado, 

consequentemente gerando laços de sociabilidade, construindo assim identidades culturais e 

sociais. 

Este elemento público contribui para o crescimento da cidade, em conformidade com 

a comercialização de produto, geração de emprego e renda. 

Segundo Danielli e Marckmillan (2018), o elemento mercado público é analisado 

como um lugar de construção cultural e que propiciam a conexão entre o segmento urbano e 

rural, construindo a identidade de um povo, no qual oportuniza o encontro interpessoal, 

possibilitando a vivência da coletividade e a construção de vínculos sociais e afetivos. É 

importante ressaltar que neste espaço ocorre a concentração das diversas visões e concepções 

de vida, de conhecimento, de experiência, de mundo, tornando todos os atores sociais que 

naquele espaço socializam. 

Lopes (2010), afirma que os mercados públicos produzem uma vitalidade urbana que 

por sua vez é reconhecida pela concentração de atividades comerciais e pela circulação de 

pessoas, assim, a qualidade urbana pode ser avaliada a partir do significado da riqueza dos 

lugares públicos que a compõem, não assumem este papel sozinho, mas agregam e adicionam 

esta riqueza no contexto da cidade. 

Xavier (2016) ressalta que a intervenção urbana para a produção da vitalidade urbana 

decorre, em grande parte, das decisões políticas, do poder público e setores do capital, 

consequentemente favorece a especulação imobiliária, bem como no âmbito do capital 

financeiro o comercial. Este fator: o investimento no espaço público valoriza o tecido urbano, 

contribui para o equilíbrio social com atividades culturais, incentiva a compra do produto local 

e reúne os indivíduos para a vivência social, fomentando a coletividade. 

Ainda o autor descreve que o espaço onde os indivíduos se encontram movidos por 

algum interesse, possui uma centralidade que atrai pessoas, objetos e insumos, estabelecendo 

entre esses elementos relações de troca, desde econômica até simbólica, que de maneira 

eficiente sustentam processos de interação social (XAVIER, 2016). 
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De acordo com Sarmento (2018), o mercado público congrega as ações da sociedade 

que cria a partir de ações e reações dinâmicas que envolvem os agentes sociais, ou seja, 

indivíduos que buscam a defesa de interesses comuns, que agem coletivamente na sociedade 

para atingir seus objetivos. 

Este elemento urbano: o mercado público é capaz de atuar com sinergia para o bem 

público e privado, na busca de melhorias para a vida das pessoas e a vida da cidade. Todos são 

beneficiados. 

A arquitetura transforma, suas criações são capazes de atravessar fronteiras, derrubar 

barreiras, ganhar o mundo. Cada traço possibilita que o profissional de arquitetura desenvolva 

projetos que viabilizem o bem-estar e a qualidade de vida. Este profissional se dedica a projetar 

para unir pessoas, além disso, dignifica a razão do “ser”: construir para que as pessoas se sintam 

felizes, que realizem a partir da arquitetura sonhos. Assim, são os espaços públicos para a 

arquitetura com o princípio mais importante: conectar pessoas. Pacheco (2010), afirma que 

espaços públicos traçam laços comunitários nos bairros. Além de serem locais de encontros, 

podem facilitar a mobilização política, estimular ações entre os moradores e ainda assim podem 

ajudar e prevenir a criminalidade. Neste contexto, ainda tem aspectos sobre os benefícios para 

a saúde, tanto física quanto mental, subentende-se que as pessoas se sentem melhores e existe 

a tendência a ser mais ativas em espaços atrativos, são ambientes de interação e troca de ideias, 

impactando também na qualidade do meio urbano. 

Segundo Simionato (2009), a arquitetura dos mercados públicos e a sua razão de existir 

é um ponto que sofre grandes mudanças com o passar do tempo. Pressupõe da ideia de dar valor 

à estética da edificação, pois neste aspecto ocorre a afirmação do poder. O que se percebe com 

os moldes de mercados públicos, é a intenção em apenas projetar para que seus produtos sejam 

vendidos, sem pensar no conforto, na beleza e no aconchego. 

Dentro deste mesmo ponto de vista, Simionato (2009), buscando explicitar a 

funcionalidade e a estética, destaca que os mercados públicos trazem apenas a ideia de abrigar 

produtos frescos, e que aparentemente não haveria a necessidade ou o objetivo de ser um 

edifício monumental. São edificações bastante funcionais no que diz respeito à facilidade de 

acessos, à flexibilidade na disposição interna de vendedores e na localização central no contexto 

urbano de uma cidade pequena, buscando sempre atender à demanda de consumo dos 

moradores da cidade. 
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De acordo com Romano (2004), não existe edificação que apresente apenas uma 

função, ou seja, grande parte dos edifícios apresenta um agrupamento de funções, desde 

utilitárias até simbólicas, dentro desta ideia é possível que um se sobressaia mais que o outro. 

No caso dos mercados públicos são equipamentos urbanos onde a carga simbólica e utilitária é 

considerada igualitária, ao contrário das igrejas, que podem ser exemplificadas com um valor 

simbólico maior que o utilitário. No caso do mercado o foco é o indivíduo. 

Romano (2004), ainda permite expor que a arquitetura apresenta o edifício como 

testemunho da transformação e da sociedade. Neste momento se distingue uma linguagem 

arquitetônica que provocam reações no indivíduo ao observar uma edificação. É a forma como 

se destaca a edificação que faz com que as pessoas gostem ou não daquele lugar. O edifício de 

mercado público, não é diferente, tem que atender o usuário ressaltando o cuidado com cada 

espaço, pensando sempre no bem-estar social. 

4. DIRETRIZES 

As presentes descrições, juntamente com a planilha orçamentaria, e cronograma físico-

financeiro, ficarão fazendo parte integrante do contrato. Ainda farão parte das especificações 

no que forem aplicáveis: 

 

I. As normas brasileiras da ABNT; 

II. O Código de Obra e Edificações do município de Medicilândia; 

III. Regulamentos, normas, especificações e recomendações, dos órgãos ambientais e das 

concessionárias de energia, água, esgoto e telefonia do município e do estado; 

IV. A obra deve ser conduzida por profissionais devidamente habilitados pelo CREA ou 

CAU; 

V. Todos os materiais a serem empregados na obra serão reconhecidamente de qualidade 

e satisfarão às condições estabelecidas nos projetos e especificações correspondentes; 

VI. A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial obedecerá às 

recomendações dos fabricantes, cabendo ao executor, em qualquer caso, a 

responsabilidade técnica; 

VII. Será obrigatório o uso de EPIs (equipamento de proteção individual), por todos os 

operários envolvidos na obra, de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. 
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5. COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÃO 

 

4.1 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA 

I. Atender as especificações e determinações da Fiscalização; 

II. Fornecer toda a mão de obra, material, maquinários, ferramentas e transportes 

necessários para imprimir eficiente andamento aos trabalhos, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro apresentado e aprovado pela Fiscalização; 

III. Responsabilizar-se pelas despesas e todas as obrigações com a legislação trabalhista em 

vigor; 

IV. Prestar toda assistência técnica e administrativa para o andamento rápido e perfeito dos 

serviços; 

V. Indicar, antes do início da obra, o nome do profissional arquiteto ou engenheiro, com 

experiência comprovada, que supervisionará os trabalhos e que será o responsável 

técnico; 

VI. Chamar a Fiscalização por escrito sempre que houver necessidade de verificação de 

qualquer serviço a fim de não causar transtornos ao andamento dos mesmos; 

VII. Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações e regras de boa técnica; 

VIII. Obter licenças junto aos órgãos competentes para instalação de andaimes, retirada de 

entulhos, etc. 

5.2 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO 
 

I. Fazer visitas periódicas de inspeção às obras, fornecendo, quando necessário, os 

esclarecimentos solicitados pelo Empreiteiro; 

II. Verificar se os serviços estão sendo executados de acordo com o cronograma físico 

financeiro e especificações; 

III. Não permitir nenhuma alteração nas especificações sem razão preponderante e 

autorização por parte dos autores dos projetos; 

IV. Decidir os casos omissos, ouvidos os autores dos projetos; 

V. Atender aos chamados do Empreiteiro para verificação dos serviços; 

VI. Fazer medição dos serviços realizados, preferencialmente em conjunto com o 

Empreiteiro. 
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6. MATERIAIS  

I. Todos os materiais a empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de 

primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações deste caderno; 

II. Sempre que na especificação de um material for permitido o emprego de similar de 

mesma qualidade, o Empreiteiro deverá indicar em sua proposta o produto que irá usar. 

A falta desta indicação obrigará ao uso do material citado na especificação; 

III. No caso referido acima, deverá ser apresentada amostra do material proposto para ser 

submetida à aprovação da Fiscalização; 

IV. Será proibido ao Empreiteiro manter no recinto da obra quaisquer materiais que não 

satisfaçam estas especificações. 

7. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser 

considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar 

a edificação das melhores condições: 

I. Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, existência 

de vegetação e edificações; 

II. Localização do terreno: privilegiar localização próxima à demanda existente, com vias 

de acesso fácil; garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o 

conforto ambiental dos seus usuários (conforto hidrotérmico, visual, acústico, 

olfativo/qualidade do ar); 

III. Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à insolação, 

permitindo ventilação cruzada nos ambientes e iluminação natural; 

IV. Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em 

função da cobertura vegetal do terreno, dos ventos, do sol e de vários outros elementos 

que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas relativos ao conforto 

dos usuários; 

V. Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando 

dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na 

construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer 

as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e 

sondagem de solo; 
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VI. Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas 

características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a 

edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como influência 

no escoamento das águas superficiais, realizar levantamento topográfico 

Planialtimétrico Georreferenciado tipo cadastral; 

VII. Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com relação 

aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-

se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas 

quando necessárias localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos mananciais; 

VIII. Orientação da edificação: buscar posicionamento ótimo da edificação, atendendo tanto 

aos requisitos de conforto ambiental, e dinâmica de utilização da edificação quanto à 

minimização da carga térmica, e a consequente redução do consumo de energia elétrica; 

IX. A correta orientação deve levar em consideração o direcionamento dos ventos 

favoráveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a temperatura média no verão e 

inverno característicos de cada Município. 

6.5 ACESSIBILIDADE 

Em observância ao artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, 

a acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total 

ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 

transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 

dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, 

tais como: barras de apoio, e equipamentos sanitários adequados foram incluídos no projeto. 
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8. ENCERRAMENTO 

Este relatório é composto por dezessete folhas impressas e numeradas, foi elaborado 

pelo Arquiteto e Urbanista JOÁS DE ARAÚJO GOMES, CAU A 138927-0 que o subscreve. 

 

Medicilândia, 03 de maio de 2022. 
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Joás de Araújo Gomes 

Fiscal de Obras do Município de Medicilândia-PA 

CAU A138927-0 
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