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MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A OBRA 

DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE 

 

1. ASPECTOS FÍSICO-TERRITORIAIS 

1.1 LOCALIZAÇÃO 

O município de Monte Alegre pertence à mesorregião do Baixo Amazonas e à 

microrregião Santarém. A sede municipal apresenta as seguintes coordenadas 

geográficas: 02º 00’ 15”S e 54º 04’ 45”W Gr. E em seus limites encontram-se: ao Norte 

o município de Almeirim; a Leste os municípios de Almeirim e Prainha; ao Sul os 

municípios de Prainha e Santarém; e a Oeste o município de Alenquer. 

 

1.2 DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS. 

Segundo o censo do IBGE/2010, a população do município passou de 55.462 

habitantes em 2010 para 56.466 em 2017, com uma densidade populacional de 3,06 

habitantes/km². O PIB do município em 2014 era R$ 564.751,39 e o PIB per capita 

R$10.043,42. O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH em 2010 era de 0,589 o que 

o deixa em uma situação de médio desenvolvimento. 

2. DADOS ESPECÍFICOS DA ÁREA PORTUÁRIA 

Os portos foram disciplinados pela lei n. 8.630/93, conhecida como Lei dos 

Portos, segundo esta lei, Instalações Portuária Pública de Pequeno Porte são aquelas 

destinadas às operações portuárias de movimentação de passageiros, de mercadorias 

ou ambas, voltados ou provenientes do transporte de navegação interior, situação na 

qual se insere o Terminal Hidroviário de Monte Alegre. 

A área ocupada pelo Terminal é pública, e constitui área do município. Localizado 

na orla da cidade, seu entorno imediato é ocupado por área comercial e habitacional, que 

geram grande demanda pelo transporte.  

3. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE EXISTENTE  

O município de Monte Alegre já possui o Terminal Hidroviário Argemiro Baía da 

Costa, localizado às margens do Rio Amazonas. Entretanto, embora o Terminal 

apresente uma boa estrutura, a falta da instalação naval dificulta o 

embarque/desembarque dos passageiros de forma segura, de acordo com as exigências 

das normas vigentes. 

Hoje o município de Monte Alegre dispõe de linhas regulares de embarcações 

que oferecem conforto e segurança para transporte de passageiros no deslocamento 
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regional. Porém, para atracação das embarcações, independentemente da variação do 

rio (em torno de 7,00m entre a mínima e a máxima), existe a necessidade de instalação 

de um flutuante com rampa metálica articulada, que garanta acessibilidade e segurança 

no acesso dos passageiros para as embarcações durante todo o dia. 

Para realizar atracação das embarcações, o terminal possui uma plataforma em 

concreto armado, com circulação segregada para cargas e passageiros. Porém, quando 

o nível do rio está na estiagem, as embarcações não podem atracar devido à diferença 

de altura entre o convés da embarcação e a altura da plataforma. E embora haja uma 

plataforma inferior, com escadas de acesso em concreto armado, não há acessibilidade 

à portadores de necessidades especiais (PNE), conforme exige a NBR 14.450, as 

Normas da ANTAQ (Resolução Normativa nº13/2016). 

 

4. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

Constata-se que o Terminal Hidroviário Argemiro Baía da Costa necessita, entre 

outras, das seguintes intervenções, que serão previstas no Orçamento, Projeto Executivo 

Naval e Projeto Básico de Arquitetura, para atendimento às normas vigentes: 

• Reforma e adequação do Terminal para manutenção, segurança e acessibilidade às 

instalações; 

• Fornecimento e instalação de flutuante metálico;  

• Fornecimento e instalação de rampa metálica articulada.  

 

Com a instalação da estrutura naval, o embarque e desembarque de passageiros 

será realizado de maneira segura e acessível, em conformidade com os padrões da 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ . 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - NORMAS GERAIS 

Para entendimento mais claro, de todo o texto dessas Especificações Técnicas a 

Companhia de Portos e Hidrovias - CPH será designada CONTRATANTE, exercendo também a 

FISCALIZAÇÃO da obra, assim como a Firma encarregada para execução dos serviços será 

designada CONTRATADA. A empresa autora do projeto executivo será doravante designada 

PROJETISTA.  

A CONTRATADA será a única responsável pelo fornecimento de materiais, mão de obra 

com leis e encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licenças e taxas, 

assim como todas as despesas necessárias a completa execução da obra, inclusive ligações 

definitivas de água, esgoto, luz e telefone. 

As obras contratadas serão executadas rigorosamente, de acordo com as 

especificações e respectivos projetos, todos devidamente fornecidos pela CONTRATANTE. 
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Os elementos não constantes das especificações, que dependam das memórias 

técnicas e descritivas de terceiros, deverão ser apresentados juntamente com os desenhos 

detalhados à FISCALIZAÇÃO para aprovação. 

Todos os materiais e mão de obra a empregar deverão ser de 1ª qualidade, acabamento 

esmerado e satisfazer rigorosamente as presentes especificações e desenhos. 

Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente 

protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período de construção. 

Nestas especificações devem ficar perfeitamente claro que em todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos, por determinada marca, fica subtendido a 

alternativa ou "rigorosamente equivalente" ou "Similar", a juízo da FISCALIZAÇÃO. 

Todo material a ser aplicado na obra deverá ter a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam as 

condições contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos 

rejeitados sem prejuízo dos custos e prazos contratuais. 

A CONTRATADA será responsável perante a CONTRATANTE pela execução de 

serviços que venha a subempreitar com terceiros. 

Será responsabilidade da CONTRATADA a coordenação e orientação dos serviços e 

obra porventura contratados pela CONTRATANTE com terceiros, ficando ainda obrigada a 

providenciar sob sua responsabilidade as instalações provisórias necessárias, como barracão, 

força, luz e hidrossanitárias e proporcionar todas as facilidades de movimento da obra. 

A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA o afastamento de qualquer 

empregado que for julgado incompetente, negligente ou insubordinado. 

A CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para a segurança do pessoal 

da obra, observando as recomendações de segurança aplicáveis por Leis Federais, Estaduais 

ou Municipais, sendo a única responsável pelos serviços a serem executados ficando a 

CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais, sociais 

e/ou materiais decorrentes da execução das obras aqui contratadas. 

A CONTRATADA obriga-se a satisfazer todas as obrigações trabalhistas, de Previdência 

Social e Seguros de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislação em vigor. 

A CONTRATADA será responsável (por si e seus subempreiteiros) pelos pagamentos 

dos encargos sobre a mão de obra requerida pelas Leis Trabalhistas em vigor, ou que durante o 

período de construção venham a vigorar. 

Será de responsabilidade da CONTRATANTE o pagamento de todos os impostos 

Federais, Estaduais e Municipais relacionados com a obra e o contrato. Inclui-se nestes impostos, 

o valor de registro do contrato. 
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O Alvará de Construção e demais licenças necessárias para a execução e término da 

obra até o "habite-se" serão de responsabilidade da CONTRATADA, devendo integrar o custo da 

obra. 

A CONTRATANTE designará a FISCALIZAÇÃO que a representará na direção da obra. 

As decisões, instruções e interpretações da FISCALIZAÇÃO serão imperativas, como se fossem 

emitidas pela própria CONTRATANTE. 

A CONTRATADA manterá na obra um diário, no qual fará anotar todas as ocorrências 

e instruções da FISCALIZAÇÃO. A FISCALIZAÇÃO receberá a 1ª via dessas anotações, 

devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela obra. 

Eventuais modificações nos projetos e especificações só serão admitidas quando 

aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Fazem parte integrante das presentes especificações no que forem aplicáveis: 

a - Código de Edificações local; 

b - Normas de Uso do Solo e Gabarito locais; 

c - Normas Brasileiras, regulamentadas pela ABNT; 

e - Normas do Corpo de Bombeiros; 

f - NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; 

g – Normas das concessionárias de redes de infraestrutura locais; 

h – Demais normas e/ou recomendações pertinentes. 

6. SERVIÇOS PRELIMINARES 

6.1 INSTALAÇÃO DA OBRA 

Barracões - A CONTRATADA executará as construções provisórias para Escritório, 

refeitórios, depósito e oficinas, dotados de instalações elétricas e sanitárias, devendo apresentar 

Layout e sugestão de reparos, para aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Depósitos - Os depósitos descobertos para guarda de materiais como areia, pedras, 

etc., deverão ter seu piso forrado com tábuas, devendo sua localização ser aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Instalação de Água - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de água 

potável, a ser utilizado na execução dos serviços, não sendo permitida a utilização de águas 

paradas ou poças de chuva, podendo ser aproveitadas as instalações existentes. 

 Instalação Elétrica - A CONTRATADA será responsável pelas extensões de rede aérea 

em alta e baixa tensão, necessária a ligação provisória de energia elétrica para as obras, podendo 

ser aproveitadas as instalações existentes. 
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A CONTRATADA colocará as placas de obra regulamentares, além de uma placa a ser 

executada conforme modelo a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 

6.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Será exercida por Engenheiro responsável, em horário integral, além de encarregados, 

mestres, apontadores, almoxarifes e demais elementos necessários. 

A vigilância será ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo 

da obra. 

6.3 LIMPEZA 

Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se 

acumular durante a construção, devendo tais materiais ser retirados das áreas em obras. 

6.4 LOCAÇÃO 

Será executada pela CONTRATADA, com o auxílio de aparelhos topográficos, e de 

acordo com o RN, projetos, e alinhamento geral fornecido pela CONTRATANTE. 

Após a locação a CONTRATADA cientificará a FISCALIZAÇÃO para aprovação. 

A ocorrência de erros na locação, mesmo que aprovada pela FISCALIZAÇÃO, não 

desobriga a CONTRATADA de proceder - as suas custas e a qualquer tempo - as modificações 

que se tornarem necessárias. 

6.5 EQUIPAMENTOS 

Competirá à CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinário e aparelhamento 

adequado para a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

7. COBERTURA 

Após Levantamento da situação atual da cobertura existente, deverá ser recuperado 

conforme o quantitativo da planilha orçamentária. 

As telhas deverão ser substituídas de acordo com o quantitativo previsto no orçamento, 

e devem conter as mesmas especificações e características das existentes. 

8. FORRO 

Nos trechos de forro em laje de concreto, o acabamento foi executado em reboco 

paulista com pintura PVA. 

Nos trechos de cobertura metálica o forro será a própria telha pré- pintada 

9. REVESTIMENTO 

Todas as paredes externas e internas referenciadas como R1, são revestidas de 

cerâmica de tamanho 10x10 nas cores especificadas. 
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Banheiros, cozinha, depósito e parte da lanchonete são revestidos com cerâmica 20x20 

(R2). 

As testas da cobertura são revestidas com pastilhas 4x4 cor branca, com rejunte branco. 

Os pilares que não estiverem contidos dentro das paredes são de acabamento em 

concreto aparente. 

Os fechamentos da área de carga e os trechos da área de passageiros especificadas 

foram executadas em elementos vazados de meio tijolo de seis furos 

Nas salas de administração e no guarda - volumes as paredes internas são em reboco 

paulista com pintura acrílica. 

10. ESQUADRIAS 

Portas metálicas de enrolar – Foram colocadas na área de cargas, em ambos os lados 

e também no balcão da lanchonete e serão recuperadas 

Esquadrias de alumínio e vidros – Foram colocadas na área da lanchonete na 

administração, posto médico e banheiros. Serão recuperadas 

11. VIDROS e ESPELHOS 

Os vidros serão planos, lisos, comuns. 

O assentamento de lâmina de vidro, por pessoal especializado, será sempre em leito 

elástico e fixado com emprego de baguetes de alumínio e observadas as recomendações dos 

fabricantes. 

Será assegurada a folga de 3 a 5mm entre vidro e esquadria. 

As indicações dos locais de uso dos diversos tipos de vidros estão referenciadas nos 

projetos e detalhes. 

Os Espelhos deverão ser fornecidos e colocados nos locais indicados e conforme 

detalhes do projeto, espelhos com molduras sobre os lavatórios, não podendo os mesmos 

apresentarem ondulações, defeitos, etc. 

 

12. PAVIMENTAÇÃO 

Pisos – Os pisos das áreas destinadas aos passageiros são de lajotas cerâmicas anti- 

derrapante, de nível PEI 5. 
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13. PINTURA 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura 

que irão receber, conforme cor especificada em projeto, devendo estar secas e isentas de pó, 

antes e durante a pintura. 

Serão empregadas tantas demãos de tinta quantas forem julgadas necessárias para o 

acabamento esperado. 

Será preliminarmente aplicada uma demão de primer nas superfícies rebocadas e 

desempenadas, após o que serão aplicadas pelo menos duas demãos de Massa corrida e Tinta 

Acrílica, com acabamento fosco e cor Branco Neve e Concreto. A segunda demão só poderá ser 

aplicada 24 horas (no mínimo) após a primeira demão e assim sucessivamente, observando-se 

que a superfície esteja inteiramente seca. Após o emassamento, o intervalo de tempo mínimo 

para a continuação dos serviços será de 48 horas. 

Os Elementos em ferro (Guarda-corpo, Gradil de ferro, Porta de enrolar) serão pintados 

com tinta Metalatex esmalte sintético alto brilho, na cor grafite escuro, aplicado em duas demãos 

sobre fundo óxido para metais. 

Os pisos cimentados comuns receberão pintura Novacor. 

14. ESTRUTURA NAVAL 

14.1 PLANOS, DESENHOS E ESTABILIDADE 

14.1.1 Desenhos Contratuais 

Todos os planos e documentos técnicos, que acompanham a presente 

especificação, faz parte da mesma, como se aqui estivesse transcrito. 

14.1.2 Planos e Desenhos Finais ("As Built") para inscrição e registro 

Na entrega da obra naval, a CONTRATADA fornecerá planos e documentos 

técnicos definitivos impressos em três (03) vias, cópias de boa qualidade, além de 02 

(duas) cópias dos manuais de instruções dos equipamentos instalados à bordo. Os 

planos e documentos técnicos deverão estar aprovados/endossados pela entidade 

fiscalizadora responsável. 

As coleções de planos serão organizadas em pastas ou caixas, com índice e serão 

divididas nas partes: Casco, Estrutura, Máquinas e Eletricidade. Tais planos serão 

elaborados no sistema métrico, e estarão atualizados para as condições de entrega da 

obra Naval.  
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14.1.3 Estabilidade e Compasso 

Os flutuantes, principal e intermediário, terão sua estabilidade calculada de acordo 

com os regulamentos da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha - DPC, 

no que for aplicável a este tipo de embarcação.  

Por ocasião da complementação da embarcação, será realizada uma experiência 

de inclinação, sujeita aos requisitos das autoridades competentes, para se determinar o 

deslocamento e coordenadas do centro de gravidade da embarcação leve. Um folheto 

de estabilidade, com as condições e características de operação, será preparado pelo 

CONTRATADA e submetido pelo CONTRATANTE à aprovação das autoridades 

competentes. 

14.2 ESTRUTURAS METÁLICAS 

14.2.1 - Métodos de Construção 

 
Toda estrutura constituinte da obra naval será totalmente soldada eletricamente, 

por processos automáticos, semiautomáticos, gravidade ou manual. As soldas serão 

cuidadosamente executadas a fim de se evitar tensões térmicas, mantendo-se as 

distorções e empenos dentro dos limites de boa prática da CONTRATADA. 

Os perfis estruturais poderão ser fabricados por dobramento ou de barras chatas. 

Especiais considerações serão dadas a execução de furos de escoamento nas estruturas 

internas dos tanques para facilitar rápida drenagem. Serão empregados recortes de 

acordo com o padrão da CONTRATADA.  

Cuidado especial será observado no caso de membros estruturais longitudinais, a 

fim de assegurar a continuidade de resistência da estrutura. Mesmo em locais onde forem 

adotadas soldas de filete intermitente, as extremidades das vigas deverão tê-los 

contínuos na extensão de um décimo do seu comprimento.  

Os conveses e anteparas limítrofes serão de construção inteiramente soldada, 

completamente chapeados e adequadamente reforçados. Cavernas gigantes ou 

anteparas parciais serão instaladas, de acordo com o padrão de construção naval, para 

assegurar a rigidez transversal da estrutura. 

14.2.2  – Rampas Metálicas 

 Visando atender os requisitos de acessibilidade previstos nas ABNT’s NBR 

15450 e 15450 e considerando o regime hidrológico do rio e aspectos estruturais, fez-se 

necessário a utilização de uma (01) rampa metálica que possuirá 20,0 m de comprimento 
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e 1,5 m de largura. A rampa será construída em chapa e perfis de aço ASTM A-131 ou 

A-36, possuirá cobertura curva em telhas metálicas trapezoidais de no mínimo 0.5 mm 

de espessura. A rampa será fixa a uma estrutura em perfil U soldada a duas estacas 

metálicas de 12” cravadas ao lado do cais de concreto, sustentadas por mancais de 

articulação para permitir movimento de rotação vertical, tal sistema será composto por 

três (03) olhais tipo macho, que serão acoplados os olhais tipo fêmea da obra civil, eixo 

em aço inox AISI 310 e travamento composto por parafusos e porcas. A outra 

extremidade será apoiada no flutuante por roletes deslizantes.  

1.1.1 Flutuante Principal 

Características principais: 

Comprimento total .......................................... 25,00 Metros 

Comprimento entre perpendiculares ............. 25,00 Metros 

Boca moldada ................................................. 6,50 Metros 

Pontal moldado a meia nau .......................... 1,50 Metros 

Calado de projeto ......................................... 0,30 Metros 

Calado leve .................................................. 0,17 Metros 

Deslocamento leve estimado......................... 29,00 Toneladas 

 

A seção mestra será em forma retangular, sem bojos nos encontros do fundo com 

os costados. O convés vista em planta, será em forma retangular, porém possuirá um 

rebaixo no convés no corpo de proa sendo este assimétrico em relação à Linha de Centro 

Longitudinal.  

Os corpos de Proa e de Popa possuirão formas assimétrica em relação ao Plano 

da Meia Nau e em relação à linha de centro uma vez que o corpo de proa possuirá um 

acesso lateral para embarcação de pequeno porte. Este acesso será composto por uma 

plataforma, situada a 700 mm em relação a linha de base, seguida por uma escada de 

acesso ao convés principal. Em vista de perfil, o flutuante possuirá formato retangular, 

sem bojos nos encontros do fundo e os espelhos de proa e de popa. 

O casco será sub-dividido em 14 compartimentos, estanques entre si, através de 

uma antepara longitudinal estanque e 6 anteparas transversais estanque, de modo que 

o alagamento de um tanque não provocará o afundamento do Flutuante. 
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1.2 - PAVIMENTAÇÃO 

1.2.1 Camada Regularizadora/Niveladora 

Todos os pisos antes da pavimentação final deverão ser regularizados 

obedecendo aos níveis e as inclinações para a pavimentação que as deve recobrir. 

A camada regularizadora/niveladora será executada sobre a camada 

impermeabilizadora, com argamassa simples no traço 1:4 (cimento e areia fina) 

devidamente desempenada. 

1.2.2 Sinalização Tátil No Piso 

✓ Os componentes da obra naval deverão possuir sinalização tátil no piso do 

tipo alerta e direcional, de acordo com as normas de acordo com as normas ABNT’s 

NBR’s 9050 e 15450, devendo seguir o especificado no projeto. 

✓ Os pisos táteis de alerta e direcional das áreas externas deverão ser do 

tipo hidráulico, fabricado em cimento, é próprio para uso em ambientes externos, 

exposto às intempéries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


