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Apresentação
Pela extensa malha hidroviária do Estado do Pará, são
transportados, anualmente, uma média de 5 milhões de
passageiros. Dos 144 municípios do Estado, 115 tem
acesso fluvial e mais da metade destes dependem,
exclusivamente,

dessa

via

para

seu

transporte

e

desenvolvimento econômico e social.
Desta forma, pensar no desenvolvimento regional significa,
obrigatoriamente, ter um olhar diferenciado para o modal
hidroviário, onde a CPH desenvolve um papel fundamental,
a partir da modernização e implantação de Terminais
Hidroviários Públicos, dentro das regras estabelecidas
pela ANTAQ, em municípios, cuja forma de abastecimento
e ligação com o restante do Estado, muitas vezes somente
ocorre pelo modal fluvial.

OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO

Em 2020, a CPH deu andamento na construção de terminais
hidroviários na região do Baixo Amazonas, fazendo a entrega para a
população dos Terminais de Faro, Curuá, e Prainha, Terra Santa foi
entregue em 2019 e permanecem em obras os terminais de Santana
do Tapará, Almeirim, com entrega prevista para fevereiro de 2021, e
Santarém, com entrega prevista para junho de 2021. As obras
totalizam cerca de R$ 90 milhões. Todos os terminais já foram
outorgados

pela

ANTAQ

(Agência

Nacional

de

Transportes

Aquaviários), portanto, possuem autorização para operar na região.

Em 2020 também foi feita a entrega da Reforma e
Adequação do Terminal Hidroviário de Limoeiro do Ajurú
na

região

do

Tocantins

com

um

investimento

de

R$1.443.000,00. Estão em obra os Terminais de Óbidos
(R$2.769.957,29) e Monte Alegre (R$2.574.415,89) no
Baixo Amazonas, Curralinho no Marajó (R$1.480.000,00)
e

o

Trapiche

e

(R$1.374.988,51).

Mercado

de

Peixe

de

Maracanã

PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO
Em 2020 foram iniciados os Projetos Executivos para Reforma e
adequação de 13 Terminais Hidroviários na Região do Marajó, que
fazem parte do compromisso regional, (Afuá, Anajás, Bagre, Breves,
Cachoeira do Arari, Chaves, Ponta de Pedras, Muaná, Melgaço, Portel,
Salvaterra, Soure e Santa Cruz do Arari). Foram lançadas em
novembro de 2020 as licitações para execução das obras de Ponta de
Pedras, Muaná e Santa Cruz do Arari na região do Marajó, e Algodoal
na região Guamá.

Também foram iniciados Projetos Executivos de

Reforma e Adequação para os municípios de, Mocajuba e Acará na
região do Tocantins, e Projetos de Construção dos Terminais Turísticos
de Conceição do Araguaia na região Araguaia e Salvaterra no Marajó

OBRAS EM ANDAMENTO

TERMINAL HIDROVIÁRIO DE ALMEIRIM
Com uma área construída de 467,36m²,
o Terminal Hidroviário de Almeirim
representou um investimento de
R$
3.728.558,45
e
beneficiará
aproximadamente 34 mil pessoas. A
área naval contempla rampa articulada
com 75 metros de extensão e flutuante
com dimensões de 25,00 x 6,5m.

TERMINAL HIDROVIÁRIO DE CURUÁ
O Terminal Hidroviário de Curuá
possui uma área construída de
266,80 m² a área naval contempla
rampa articulada com 50 metros de
extensão e flutuante com dimensões
de 25,00 x 6,5m. Esta obra
representou um investimento de
R$ 3.722.732,55 e beneficiará cerca
de 14 mil pessoas.

TERMINAL HIDROVIÁRIO DE FARO
O Terminal Hidroviário de Faro possui uma área
construída de 266,80 m². A área naval contempla
rampa articulada com 132 metros de extensão e
flutuante com dimensões de 25,00 x 6,5m. Esta
obra
representou
um
investimento
de
R$ 4.694.222,99 e beneficiará 7.000 mil pessoas
que dependem exclusivamente desse modal.
Inaugurado em fevereiro de 2020.

TERMINAL HIDROVIÁRIO DE PRAINHA
O Terminal Hidroviário de Prainha possui
uma área construída de 405,69m². A área
naval contempla rampa articulada com 80
metros de extensão e flutuante com
dimensões de 25,00 x 6,5m. Esta obra
representou
um
investimento
de
R$ 3.292.640,99 e beneficiará cerca de 30
mil pessoas. Inaugurado em novembro
de 2020.

TERMINAL HIDROVIÁRIO DE SANTANA DO
TAPARÁ
O Terminal Hidroviário de
Santana do Tapará possui uma
área construída de 213,18 m² de
área construída e a área naval
contempla rampa articulada com
50 metros de extensão e um
flutuante com dimensões de
15,00 x 5,00m. Esta obra
representou um investimento de
R$ 3.783.064,50 beneficiando
todos os municípios da Calha
Norte.

TERMINAL HIDROVIÁRIO DE SANTARÉM
O Terminal Hidroviário de Santarém ocupa uma área de mais de
42,000m² que abriga o Terminal de Passageiros com 3.600m²
divididos em térreo e mezanino, um Terminal de Cagas com
6.500 m², estacionamento com 5.400m² e a área naval com
6.700m² de área. Esta obra representou um investimento de
cerca de R$ 70 milhões beneficiando não só os quase 300 mil
habitantes de Santarém, mas todos os 12 municípios da Região
do Baixo Amazonas.

TERMINAL HIDROVIÁRIO DE ÓBIDOS

A obra de reforma e adequação do Terminal Hidroviário de
Óbidos, representa um investimento de R$ 2.769.957,29, que
abrangerá a obra civil com a recuperação e reforço estrutural do
pier em concreto, reforma total do terminal de passageiros e a
implantação do conjunto naval (rampa metálica e flutuante).

TERMINAL HIDROVIÁRIO DE MONTE ALEGRE

A obra de reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Monte
Alegre, representa um investimento de R$ 2.574.415,89, que

abrangerá a obra civil com a recuperação e reforço estrutural do
pier em concreto, reforma total do terminal de passageiros e a
implantação do conjunto naval (rampa metálica e flutuante).

TRAPICHE E MERCADO DE MARACANÃ

A obra de construção do Trapiche de carga e descarga de

pescado e o Mercado de Peixe de Maracanã, representa um
investimento de R$ 1.374.988,51, que abrangerá a obra civil
portuária.

GESTÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE BELÉM

O Terminal Hidroviário de Belém "Luís Rebelo Neto" funciona
diariamente, das 06h às 20h, passou de 11 empresas em 2019
para 13 empresas em 2020. Opera em 6 linhas intermunicipais e 2
interestaduais. Ao todo são 23 embarcações que atendem as
linhas. Essas linhas atendem a 20 localidades entre os Estados do
Pará, Amapá e Amazonas.
Até novembro de 2020, o Terminal Hidroviário atendeu uma
média de 1.500 passageiros por dia e 46 mil por mês, com uma
queda nos meses de março a julho em função da pandemia. As
localidades com maior movimentação de passageiros em 2020
foram: Camará, com 42% das movimentações, seguida de Ponta
de Pedras com 25%, Soure 12%, e Cachoeira do Arari 7% Macapá
6%.
Nos próximos 12 meses, o Terminal Hidroviário de Belém vai
ganhar um terceiro conjunto naval que será instalado em frente
ao galpão 10 da Companhia de Docas do Pará (CDP). Com a
medida, o local deve aumentar em 30% o número de embarques
e desembarques de passageiros e ampliar a capacidade física em
50%.

No mês de Novembro o terminal realizou 567 viagens, sendo 290
embarques e 277 desembarques, com total de 65.035 passageiros,
divididos em 31.400 embarques e 333.635 desembarques, média
de 2165 passageiros por dia (mensal), aumento de
aproximadamente 3% em relação Novembro de 2019.

ESTUDOS
Em 2020 a CPH disponibilizou um estudo sobre o potencial
de navegabilidade no canal do Quiriri e dos estreitos de
Breves e Boiuçu, que foi desenvolvido por pesquisadores
da Universidade Federal do Pará - UFPA. A pesquisa foi,
solicitada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Mineração e Energia do Pará (Sedeme), sendo entregue no
início deste ano.

Em 2020 a CPH lançou uma Proposta de Manifestação de
Interesse - PMI para desenvolvimento do Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA do
Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém.
Apenas uma empresa manifestou interesse e desenvolveu o
estudo, que foi entregue a CPH e posteriormente repassado a
ARCON para analise, afim de estabelecer as regras para futura
concessão ou arrendamento.
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