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1. INTRODUÇÃO 

A empresa Oceanorte Engenharia Naval Ltda. foi contratada pela CPH – Companhia de Portos 

e Hidrovias do Estado do Pará para desenvolver os projetos executivos de reforma e ampliação do 

Terminal Hidroviário de Breves/PA, na ilha do Marajó. 

O terminal hidroviário municipal fica localizado na Av. Presidente Getúlio Vargas S/N (code 

plus: 8G58+G8 Breves, PA), a qual é uma das principais vias da cidade, ficando à beira do rio 

Parauaú. O porto faz parte do complexo arquitetônico da cidade, onde está previsto um projeto de 

urbanização da orla, localizado ao lado do monumento do santo padroeiro da cidade.  

O porto nomeado de “Cmte Basileu Corrêa de Sousa” inaugurou em 06 de outubro de 2001; 

desde então, as alterações que foram feitas em sua estrutura visaram apenas ampliar o trapiche devido 

à necessidade de expansão. Neste projeto, esse trapiche de concreto terá demolidos os dois lados que 

atualmente são descobertos, para a construção de duas passarelas metálicas e mais dois flutuantes, 

um em cada ponta.  

O terreno indicado pela prefeitura para desenvolvimento do projeto, foi de aproximadamente 

6.500m², no qual o prédio existente possui aproximadamente 500m². Esse prédio passará a ter após a 

sua reforma e ampliação uma área construída terrestre para o terminal de passageiros de 

aproximadamente 1263.35m². Desse total, 1087.65m² estão no pavimento térreo onde teremos uma 

ampla área central com guichês de informação, guichês de vendas, Posto Policial, Deposito de 

Materiais de Limpeza, Banheiro Masculino, Feminino e PCD, além de uma área com lanchonete com 

cozinha, e deck com vista para o rio. Já no lado esquerdo do prédio, teremos todos os ambientes 

administrativos, com salas para ARCON, SEFA, Administração do Terminal, Guarda Volumes e sala 

para o Juizado. Já no lado direito do terminal, teremos quatro lojas, e sala de embarque para 

aproximadamente 168 pessoas. 

No pavimento superior, teremos uma área de 175.70m² onde será construído um restaurante 

com vista para o rio, com bar, cozinha, banheiros masculinos e femininos. O acesso será feito por 

meio de uma escada e por uma plataforma elevatória para cadeirantes.  

As vistorias técnicas realizadas no mês Julho do ano de 2019 pela equipe de engenharia da 

Oceanorte, tiveram como objetivo principal levantar dados arquitetônicos e estruturais; 

concomitantemente, buscar a elaboração dos laudos batimétrico, topográfico e dos furos para a 

sondagem do solo. Com base nas informações apuradas, o presente caderno técnico tem como 
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finalidade apresentar descrever materiais e instruções técnicas que deverão ser consideradas na 

execução da obra de reforma do Terminal Hidroviário de Mocajuba, no Estado do Pará. 

2. ESTRUTURAS E ALVENARIAS 

2.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO 

O terminal é dividido em duas áreas, uma terrestre onde temos o terminal hidroviário, e outra 

sobre o Rio Parauaú, onde estão o píer de concreto existente e as novas passarelas e flutuantes. 

A edificação existente em terra, possui principalmente estrutura metálica tanto em seus pilares 

como vigas e estruturas de cobertura. Essa área do terminal hidroviário de Breves passará a ter uma 

estrutura mista, de concreto armado e estrutura metálica, por conta de sua ampliação.  

Os pilares do prédio principal passarão por um “envelopamento” de concreto armado, para 

dar sustentação a nova estrutura de cobertura. Os anexos construídos lateralmente, receberão lajes, 

vigas e pilares de concreto armado.  

Em área junto ao estacionamento será construída, em concreto, a estação de tratamento de 

esgoto (ETE) com sistema de desinfecção com clorador. A estrutura semienterrada da ETE possuirá 

guarda corpo metálico de proteção além de escada metálica para acesso técnico.  

A principal estrutura de concreto do terminal hidroviário é o píer existente de embarque e 

desembarque de passageiros e carga e duas lajes anexas. Toda a referida estrutura passará por um 

reforço estrutural na sua área central, laje lateral esquerda 20 metros e 13 metros da laje lateral direita 

(ambas anexas ao píer central), sendo uma parte desta laje lateral direita demolida. Cada lateral 

receberá a atracação de dois sistemas navais (rampa + flutuante), um de cada lado, os quais fazem 

parte do projeto de engenharia naval. 

Será construída uma nova passarela de concreto, onde atualmente existe uma passarela 

metálica que liga a área central do terminal hidroviário em terra ao píer de concreto existente. Sua 

estrutura e fundação, com pilares, vigas e lajes serão todas em concreto armado. Vale ressaltar a 

existência de passarela em concreto existente a qual será reformada e reforçada, bem como receberá 

nova cobertura. 

Os elementos a serem reforçados deverão seguir todas as premissas normativas – ABNT NBR 

6118:2014; ABNT NBR 15575:2013; ABNT NBR 12655:2015 – para estruturas enquadradas no grau 

de agressividade III, conforme definição do projetista, sem exceções. A troca de algum insumo 
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especificado por norma, a exemplo do cimento Portland, deverá ser submetida à análise prévia da 

CPH e não resultará em ônus para a Contratante.  

Todos os ensaios de controle tecnológico que se fizerem necessários, para toda e qualquer 

disciplina, correrão por conta da Contratada sem ônus para a Contratante. 

 

2.2 ESTRUTURAS METÁLICAS. 

Entre os elementos de estrutura metálica a maior concentração apresenta-se nas coberturas do 

terminal, do píer e das passarelas de acesso. Todas serão substituídas por uma nova cobertura em 

estrutura metálica. As lajes anexas ao píer central, lado esquerdo e lado direito, também receberão 

guarda-corpo e cobertura metálica, atualmente inexistentes.  

A estrutura metálica que dá apoio à cobertura do terminal será concebida em perfis de aço 

pintados com tinta automotiva, acabamento fosco, cor Marrom Café, assim como os pilares e 

cobertura da passarela de acesso ao píer de concreto existente. Seguindo a mesma linha, a estrutura 

metálica de cobertura do píer de concreto também terá o mesmo acabamento, unificando a cor 

marrom. As benfeitorias serão estendidas às lajes anexas ao píer central, de ambos os lados. 

Além da estrutura de cobertura, estão previstos também alguns elementos metálicos de 

fachada. Os principais são as molduras com formatos marajoaras, que serão em aço carbono metalon 

utilizando perfis de 100x50mm, pintados com tinta automotiva, acabamento fosco, com duas cores, 

vermelho e bege, e deverão ser fixadas, nas paredes da fachada com bucha e parafusos. 

Para os fechamentos superiores das paredes, foram utilizados brises metálicos, em alumínio 

anodizado natural, tanto para o terminal de carga quanto para alguns fechamentos do terminal 

hidroviário de passageiros.  

Outro elemento metálico é a marquise de cobertura da entrada, que será de aço, pintada com 

tinta automotiva, acabamento fosco, cor branco, com fechamento em vidro laminado incolor de 8mm. 

Os guarda corpos tanto da escada, como do restaurante na área superior, serão metálicos, com 

sua estrutura em alumínio anodizado natural, cor cinza, fechamento em vidro laminado, atendendo 

às determinações da norma NBR 7199. 

Já os guarda corpos inferiores, responsáveis pela segurança dos pedestres em relação ao rio, 

serão em aço carbono tubular, pintados com tinta automotiva, cor cinza. 
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3. ACABAMENTOS INTERNOS 

3.1. PISOS: 

Os revestimentos de piso das áreas comuns e da maioria dos ambientes do terminal, com 

exceção das áreas molhadas, do restaurante e do deck, serão todos do mesmo acabamento em todos 

os ambientes, e terão a especificação (P3) que é um piso em korodur, sendo um piso argamassado de 

grande densidade e elevada resistência a impactos e à abrasão, a ser executado na cor cinza, com 

tamanho de aproximadamente 120x120cm, entre as juntas. A futura manutenção depende da matéria 

prima utilizada, mas normalmente a limpeza deve ser feita com água, detergente neutro ou sabão em 

pó, tendo cuidados semelhantes aos pisos de cimento, ou seja, não podendo ter contato com produtos 

abrasivos ou químicos, não sendo indicado o uso de Cloro, Cândida ou Ácidos, por exemplo. 

Os revestimentos dos banheiros, tanto masculino, feminino como PCD, serão de especificação 

(P4) que corresponde a um piso em porcelanato, acabamento acetinado, cor concreto, de dimensão 

60x60cm, e deverá ser assentado com argamassa colante ACIII, e rejunte acrílico cor cinza, da mesma 

marca da fabricante do revestimento. 

O piso da área de deck, no andar térreo e na área do restaurante no pavimento superior, teremos 

a especificação (P6). Esse revestimento é um porcelanato com estampa amadeirada, com dimensão 

de 20x120cm, acabamento natural EXT, próprio para áreas externas, sendo antiderrapante. Este 

revestimento deverá ser assentado com argamassa colante ACIII, e rejunte acrílico cor cinza, da 

mesma marca da fabricante do revestimento. 

O piso interno do píer (P1) é um píer de concreto, cimentício existente, que será mantido e 

receberá uma nova camada niveladora de 3cm, para regularização da superfície.  

Na área interna do terminal hidroviário, nos locais onde tivermos o piso (P3) deverá ser 

executado rodapés de 8cm de altura, no mesmo acabamento korodur do piso. 

As soleiras deverão ser de granito preto tijuca, acabamento polido, com espessura mínima de 

2cm, nas dimensões exatas dos vãos das portas onde houver desníveis, como áreas molhadas, 

banheiros, cozinhas, bares etc. 

A escada que dá acesso ao pavimento superior do restaurante, será de concreto e terá seu piso 

em granito preto tijuca, com acabamento levigado antiderrapante. 

A área interna do terminal será composto por rota de acessibilidade para deficientes visuais, 

com piso tátil de concreto colorido aplicado com argamassa industrializada ac3, conforme 
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identificado em projeto, contendo 183 unidades de piso tátil de alerta medindo 0.25m x 0.25m e 339 

unidades de piso direcional medindo 0.25m x 0.25m. 

3.2.PAREDES:  

As paredes internas do novo terminal que serão pintadas, serão todas de especificação (R1) 

que corresponde a paredes emassadas e pintadas com tinta acrílica, acabamento acetinado, cor cinza. 

Todos pilares serão todos em concreto natural aparente.  

Já as áreas molhadas como banheiros e lanchonete terão as paredes revestidas com a 

especificação (R2) que corresponde a revestimento cerâmico, acabamento acetinado, cor concreto, 

de dimensão 30x60cm, assentado com argamassa colante ACIII, e rejunte acrílico cor cinza, da 

mesma marca da fabricante do revestimento, similar ao piso. 

Na área de cargas também teremos a especificação (R1), assim como no restante do terminal, 

suas paredes serão emassadas e pintadas com tinta acrílica, acabamento acetinado, cor cinza, e seus 

pilares serão em concreto natural aparente. 

No caso do píer, como já dito anteriormente, a estrutura metálica que dá apoio a cobertura do 

terminal será com perfis de aço pintados com tinta automotiva, acabamento fosco, cor Marrom Café, 

assim como os pilares e cobertura da passarela de acesso ao píer de concreto existente, e a estrutura 

de cobertura do píer de concreto existente, que terá o mesmo acabamento, unificando a cor marrom.  

3.3.FORRO: 

A maior parte dos ambientes do terminal hidroviário, com exceção das áreas comuns serão 

com forro (F1) em forro de gesso acartonado estruturado, emassado e pintado com tinta PVA, cor 

branco neve. Esses ambientes, são os ambientes fechados, como baterias de banheiros, administração, 

sala da ARCON, SEFA, depósito de materiais de limpeza, entre outros. 

Já no caso dos espaços comuns de uso dos passageiros e circulações principais serão de 

especificação (F2) que corresponde a estrutura de cobertura aparente e fechamento com telhas 

aparentes. Essa especificação terá os elementos metálicos, como já dito anteriormente, pintados com 

tinta automotiva, acabamento fosco, cor Marrom Café e as telhas aparentes serão as telhas 

termoacústicas, cor terracota. 
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Na área do térreo, onde temos o deck do restaurante, teremos a especificação (F4) que é a 

mesma especificação (F1), porém essa pintura deverá ser executada diretamente na laje. A mesma 

deverá ser emassada e pintada com tinta PVA, cor branco neve. 

 

4. ACABAMENTOS EXTERNOS 

4.1 PISOS: 

O acesso externo de veículos que farão a carga e descarga do píer, será por meio de pista de 

rolamento que tem especificação (P7), com acabamento asfáltico derivados de petróleo, que terá em 

suas estruturas duas camadas, com sub base utilizando rochas maiores, e base de 10 a 20cm com 

rochas menores compactadas para recebimento da camada de rolamento de aproximadamente 5cm 

composto de derivados de petróleo e pedriscos moídos. 

Os pisos externos que circundam o terminal hidroviário são de especificação (P2) que 

correspondem a pisos intertravados com blocos de concreto de 10x20cm, cor terracota, estes deverão 

ser instalados sobre uma camada de colchão de areia, para facilitar a drenagem e acomodação das 

peças. 

O terreno terá inúmeras áreas vedes, planejadas e organizadas, sendo necessários plantio e 

assentamentos de placas de grama tipo esmeralda (P5), de nome cietífico, Zoysia japônica, nos jardins 

externos. 

4.2 PAREDES:  

As paredes externas do terminal que são em alvenaria serão predominantemente dois tipos de 

acabamento, sendo uma pintura e o outro um revestimento. A principal cor da fachada é uma pintura 

que será com tinta acrílica, acabamento acetinado, cor branco neve (R3).  

Já o outro acabamento que tem designação (R4) é um porcelanato esmaltado. Esse 

revestimento tem estampa amadeirada com aspecto rústico, com dimensão de 20x120cm, acabamento 

natural EXT, próprio para áreas externas. Deverá ser assentado com argamassa colante ACIII, e 

rejunte acrílico cor cinza, da mesma marca da fabricante do revestimento 

Importante ressaltar que os pilares aparentes, terão acabamento em concreto aparente. 

Como já dito anteriormente, todas as estruturas metálicas de cobertura, terão o mesmo tipo de 

acabamento. A estrutura metálica que dá apoio a cobertura do terminal será com perfis de aço pintado 
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com tinta automotiva, acabamento fosco, cor Marrom Café, assim como os pilares metálicos do píer 

e passarelas de acesso.  

Além da estrutura de cobertura temos alguns elementos metálicos de fachada. Os principais 

são as molduras com formatos marajoaras, em aço carbono, metalon, utilizando perfis de 100x50mm, 

pintados com tinta automotiva, acabamento fosco, com duas cores, vermelho e bege, e deverão ser 

fixadas, nas paredes da fachada com bucha e parafusos. 

Nos fechamentos superiores das paredes, foram utilizados brises metálicos, em alumínio 

anodizado natural, tanto para o terminal de carga quanto para alguns fechamentos do terminal 

hidroviário de passageiros.  

Outro elemento importante é a marquise de cobertura da entrada, que será de aço, pintada com 

tinta automotiva, acabamento fosco, cor branco, com fechamento em vidro laminado incolor de 8mm. 

 

5. ESQUADRIAS 

5.1 PORTAS: 

As portas EP01, EP02, e EP4 que dão acesso a maioria dos ambientes do terminal hidroviário, 

como ao PM Box, banheiros feminino e masculino, DML, guichês de venda, administração, juizado 

e guarda volumes, entre outras, serão portas com aduelas, caixilhos e alisar de madeira de lei.  

A porta EP3 que está localizada nos boxes dos banheiros, terá o mesmo acabamento das outras 

portas, também em madeira de lei. 

Já as portas EP05 serão de acesso aos banheiros PCD e serão a exemplo das portas EP01 até 

EP04 com aduelas, caixilhos e alisar em madeira de lei, entretanto com a adição de barras de 

acessibilidade em aço e revestimento resistente a impacto na parte inferior, no lado oposto ao lado da 

abertura da porta com altura de 40cm, acabamento cromados. 

Para maior qualidade das portas internas, elas deverão ser de espessura mínima de 35mm e 

maçanetas do tipo alavanca. 

A porta EP06 é um portão de entrada de serviço e carga, em aço carbono metalon de duas 

folhas de abrir, pintados com tinta esmalte sintético, acabamento fosco, cor branca. 

As portas EP07 e EP08 são esquadrias que estarão localizadas no pavimento superior do 

restaurante, mais especificamente fazendo o fechamento da área interna do restaurante com a área 
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externa que será aberta, com vista para o rio. Essas esquadrias serão de alumínio, pintados com tinta 

esmalte sintético, cor branco, com fechamento em vidro temperado incolor, com espessura de 8mm. 

As portas EP09, serão as portas que dão acesso as lojas, e ela estará integradas as vitrines que 

serão esquadrias de alumínio, pintados com tinta esmalte sintético, cor branco, com fechamento em 

vidro temperado incolor, com espessura de 8mm.  

As portas de vidro deverão contar com conjunto completo de fechadura, com chave para porta 

de correr e porta comum de abrir, dependendo da situação e puxador tubular, de 50cm de altura, com 

acabamento inox. 

As portas EP10 serão as portas de fechamento do galpão de cargas. Por isso, serão de aço com 

esteira de enrolar metálicas, com pintura anticorrosiva na cor cinza médio. 

A porta EP11, está na sala de máquinas de incêndio, e terá acesso para a área externa do 

terminal, funcionando como uma entrada de serviço. Esta esquadria será em aço carbono metalon, de 

duas folhas de abrir, pintados com tinta esmalte sintético, acabamento fosco, cor branca.  

5.2 JANELAS E BALANCINS: 

O balancim B01 presente em todos os banheiros, será com estrutura em alumínio anodizado, 

acabamento natural, tipo basculante com fechamento em vidro temperado incolor, nos banheiros 

masculino e feminino, assim como nos banheiros para pessoas com deficiência. 

O balancim B02 será nos mesmos moldes do B01, porém maior, e terá estrutura em alumínio 

anodizado, acabamento natural, tipo basculante com fechamento em vidro temperado incolor e está 

localizado na cozinha. 

As janelas J01, J02, J03 e J04, serão todas com estrutura em alumínio anodizado, acabamento 

natural, com fechamento em vidro temperado incolor. 

6. ACABAMENTOS DE ÁREAS COMUNS E ÁREAS MOLHADAS 

6.1 BANCADAS: 

As bancadas das áreas de Informação e Atendimento ao Turista (INFO/CAT), serão em 

granito preto tijuca, acabamento polido, com testeira de 5cm e com altura do piso pronto de 105cm a 

ser instalada sobre meia parede de alvenaria.  
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A bancada do guarda volume vai ser em granito preto tijuca, acabamento polido com 2cm de 

espessura, assim como na bancada dos guichês.  

As bancadas da lanchonete, bar e restaurante serão em granito preto tijuca, acabamento polido, 

com 5cm de testeira na bancada de atendimento ao público, e na bancada interna 10cm de rodabanca 

e 5cm de testeira. A bancada de atendimento deve ter altura acabada do piso pronto de 105cm e a 

bancada interna de 85cm de altura. 

As bancadas dos banheiros serão em granito preto tijuca, com testeira de 10cm e roda banca 

de 10cm, com acabamento polido, assim como da divisória do mictório, no banheiro masculino.  

As bancadas devem todas serem fixadas com cantoneiras metálicas utilizando massa plástica. 

As dimensões de bancadas devem ser conferidas no projeto arquitetônico e conferidas a medida no 

local para correta instalação. 

6.2 LAVATÓRIOS: 

As cubas dos banheiros tanto masculino, como feminino, serão de semi-encaixe quadradas, 

de embutir no granito, cor branco, além de uma cuba branca redonda de 30cm de embutir, no banheiro 

feminino.  

As cubas dos banheiros para pessoas com deficiência (PCD) são cubas suspensas de canto, 

cor branca. 

A cuba de apoio das cozinhas, dos bares, lanchonete e restaurante, será retangular em aço 

inox, com acabamento cromado, medindo aproximadamente 60x40x17cm. 

Todos os lavatórios tanto dos banheiros, como das áreas de cozinhas, deverão ser instalados 

com conjunto completo de instalação contemplando sifão para lavatório, de mesma fabricante, com 

acabamento cromado, com válvula de escoamento, também com acabamento cromado e engate 

flexível cromado. 

6.3  TORNEIRAS: 

As torneiras dos banheiros, tanto masculino e feminino, como os banheiros para pessoas com 

deficiência (PCD) serão de mesa para lavatório bica baixa com fechamento automático e acabamento 

cromado. 

Já as torneiras das áreas de apoio a cozinha, bar e lanchonete será de cozinha, de mesa com 

bica alta e móvel, com acabamento cromado.  
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7. INSTALAÇÕES PREDIAIS 

7.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

Todas as peças e acessórios serão colocados obedecendo às indicações dos desenhos do 

Projeto de Arquitetura.  

Vasos sanitários, assim como todos os equipamentos, deverão conter kit completo de 

instalação, todos da mesma fabricante, contendo os seus assentos plásticos, e os tubos de ligações e 

conexões serão todos cromados. 

Os vasos sanitários dos banheiros serão do tipo bacia com caixa acoplada na cor branca. As 

duchas higiênicas, são com registro, com acabamento cromado. Mantendo o padrão, os mictórios 

serão com sifão integrado e na cor branco. Os vasos nos banheiros para pessoas com deficiência 

(PCD) devem ser acessíveis, de linhas confortáveis, cor branco, seguindo as normas da NBR9050. 

As áreas molhadas deverão ter ralos para escoamento adequado de águas, evitando o 

armazenamento delas no ambiente. 

7.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:  

As instalações elétricas de modo geral, deverão ser novas, tanto cabeamentos quanto 

acabamentos de energia e iluminação, devendo estar de acordo com as normas da ABNT, atendendo 

a um projeto específico, assinado por profissional legalmente habilitado. 

O acabamento de interruptores e tomadas deverão ser na cor branca, em poliestireno, 

resistente a chamas, resistente a impactos e ter ótima estabilidade às radiações UV para evitar 

amarelamentos. 

As luminárias serão todas de LED, de sobrepor nos locais sem forro de gesso acartonado, e 

de embutir nos locais com forro de gesso acartonado. A sua quantidade por ambiente irá variar de 

acordo com o ambiente, em função da sua área física, e deverá ser seguida o projeto de arquitetura.  

As luminárias serão de 14 tipos, especificadas de acordo com cada ambiente.  

A luminária L1 é um ponto de iluminação direcionável de LED, de embutir, com 5w, 

temperatura de luz de 3000k, amarela, e estará localizada nos banheiros, lojas, restaurante, bar e 

lanchonete. 

Já a luminária L2 é uma placa de LED de embutir, com 18w, de temperatura de luz de 3000k, 

amarela, e está localizada nos banheiros.  
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A luminária L3 é assim como a L2, uma placa de LED de embutir, com potência maior de 

24w, de temperatura de luz de 3000k, amarela, e está localizada nas lojas, lanchonetes, bares e 

restaurante, guichês, administração, juizado, ARCON, SEFA, guarda volumes, DML e depósitos. 

A luminária L4 é um embutido de solo tipo balizador, de LED, com potência de 1W e IP67, 

com temperatura de luz 3000K, cor amarela, bivolt. Estes pontos de iluminação estarão localizados, 

nas calçadas e fazendo iluminação externa de fachada. 

A luminária L5 é um spot de sobrepor, com tubo de metal 12xø10,4cm, e lâmpada PAR30, 

com temperatura de cor de 3000k, amarela, a ser fixado na estrutura de cobertura. A luminária está 

localizada no deck e restaurante. 

A luminária L6 é uma arandela para área externa, com facho duplo, com estrutura cor marrom, 

com temperatura de luz 3000k, cor amarela. Essa luminária está localizada nas áreas de circulações. 

Os postes L7 serão de iluminação geral da área externa ao terminal, iluminando a circulação 

de veículos e estacionamento, assim como as L4 que serão utilizadas iluminação externa, de efeito, 

para trabalhar em conjunto com o paisagismo nos jardins da área externa ao terminal. 

As luminárias L8 são placas de LED, com potência de 18w, de sobrepor a serem fixadas na 

estrutura metálica de cobertura, com dimensão de 20x20cm. Estes pontos de iluminação estarão 

localizados nas áreas de circulação. 

As luminárias L9 são pendentes retangulares metálicos, com uma luminária T8 127x7cm de 

LED, e estarão fixadas nas estruturas metálicas de cobertura. 

As luminárias L10 são refletores de 50w de LED, com IP65, temperatura de luz de 3000k, cor 

amarela, para serem fixados em paredes ou bases para iluminação de fachadas e áreas externas. 

As luminárias L11 são sinalizações de saída slim, com face adesivada, de 24x18cm, 

segurimax, cor verde, assim como a luminária L12 que é uma luminária de emergência, com bloco 

autônomo e duração de 120 minutos a serem instaladas em paredes ou pilares.  

As luminárias L13 serão instaladas na estrutura de cobertura das áreas do píer de concreto e 

das passarelas e flutuantes, ou seja, farão a iluminação da parte naval, e do píer de embarque e carga, 

devem ter sua estrutura metálica em alumínio com pintura eletrostática, aletas anodizadas com alto 

rendimento, e duas lâmpadas de LED de 18w. 

As luminárias L14, são alarmes audi-visuais, indicando bomba de incêndio em 

funcionamento, e foi locado no projeto, assim como as luminárias L11 e L12, por projeto 

complementar específico de combate a incêndio.  
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8. COBERTURA  

8.1 TELHAS: 

As telhas utilizadas na cobertura do terminal são do tipo termoacústica, cor terracota, tendo 

as fixações com parafusos nos centros das cavas e com os fixadores de abas nos centros das cristas, 

seguindo as orientações do fabricante. O sistema de cobertura estará fixado sobre estrutura metálica 

com perfis de aço pintados com tinta automotiva, acabamento fosco, cor Marrom Café. 

A cobertura da passarela que interliga o terminal ao píer de embarque e desembarque de 

passageiros e cargas, assim como parte do próprio píer, será demolido e dará lugar a outra estrutura 

metálica. Esta estrutura terá o mesmo tipo de cobertura do restante do terminal, ou seja, são do tipo 

termoacústica, cor terracota, tendo as fixações com parafusos nos centros das cavas e com os 

fixadores de abas nos centros das cristas, seguindo as orientações do fabricante. O sistema de 

cobertura estará fixado sobre estrutura metálica com perfis de aço pintados com tinta automotiva, 

acabamento fosco, cor Marrom Café, assim como no terminal. 

A marquise de cobertura da entrada, onde funcionará uma área de espera para os passageiros, 

será com estrutura metálica de aço, pintada com tinta automotiva, acabamento fosco, cor branco, com 

fechamento em vidro laminado incolor de 8mm. 

8.2 CALHAS E RUFOS: 

As calhas e rufos serão na sua grande maioria metálicas, em aço galvanizados, e deverão ser 

fixadas com equipamentos adequados como rebites, rebitadeiras, veda-calhas, utilizando furadeira e 

brocas. 

Para garantir mais resistência, aplicar o selante PU,  que funciona como selante de juntas de 

movimentação, é um impermeabilizante para a estrutura e ajuda a fixar mais calhas e rufos. 

As calhas em concreto devem ser impermeabilizadas, utilizando manta líquida. Importante 

preparar a base para a aplicação do produto de acordo com a especificação do fabricante. É necessário 

aplicar a manta líquida sempre sobre a base seca, com rolo de lã de carneiro, pincel, trincha ou sistema 

de projeção convencional. Normalmente após 2 horas pode-se aplicar 5 demãos do produto, com 

intervalos de 2 horas entre as demãos, ou seguindo as orientações de aplicação do produto escolhido. 

https://www.quartzolit.weber/node/48/
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9. PAISAGISMO:

Como dito no relatório de levantamento, foi possível observar áreas com arborização rasteira, 

ou áreas gramadas no terreno existente, porém sem manutenção ou organização adequada.  

Desta forma, a intenção projetual foi fazer um projeto paisagístico, onde a maior parte da 

forração rasteira será com placas de grama tipo esmeralda, de nome científico, Zoysia japonica, para 

os jardins externos. Esta espécie mais conhecida como grama esmeralda, nativa dos campos costeiros 

do sudeste da Ásia e Indonésia, porém é amplamente utilizada na nossa região. 

Após o plantio da forração rasteira, foram selecionados alguns tipos de plantas para compor 

os jardins. São elas, a DIANELLA TASMANICA, mais conhecida apenas como Dianela, o 

CALADIUM BICOLOR, mais conhecido como Tajá, e a PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM, 

mais conhecida como Guaimbê. Esta última, será utilizada no entorno da ETE localizada próxima ao 

estacionamento. Servirá de bloqueio visual da estação.  

Além destas foram selecionados dois tipos de palmeiras muito comuns em nossa região, que 

são a DYPSIS MADAGASCARIENSES, mais conhecida como Eureca de Locuba, e a EUTERPE 

OLERACEA, mais conhecida como Acaízeiro. 

Belém, 29 de Março de 2021. 
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