ARMANDO MACHADO CASTRO FILHO

TRAVESSIA DE SÃO JOSE DE RIBAMAR A ICATU: UMA PROPOSTA DE
LIGAÇÃO ENTRE A ILHA DE SÃO LUIS E O CONTINENTE
.

São Luís
Centro de Ensino Atenas Maranhense
2016

Copyright @ 2016 por CEAMA
CEAMA Centro de Ensino Atenas Maranhense
Av. São Luís Rei de França, nº 132 – Turú 65000-000 – São Luís – Ma.
Tel.: (98) 2108-60-00
e-mail: patrício.filho@kroton.com.br

Diretoria: Diretor - Joell Oliveira Gomes
Editor Chefe: Prof. Dr. Patrício Moreira de Araújo Filho
Conselho Editorial:
Prof. Dr. Patrício Moreira de Araújo Filho (Presidente)
Profª. MSc. Tatiana Mendes Bacellar
Profª. MSc. Lisiane de Oliveira Costa castro
Profª. MSc. Yaskara Fernanda Matos de Castro
Prof. MSc. Allisson Jorge Silva Almeida
Prof. MSc. Gabriel Nava Lima
Prof. MSc. Joaquim de Oliveira Gomes
Prof. MSc. José Ribamar Neres
Prof. MSc. Raimundo Camilo Meirelles
Profª. Esp. Darlene Santos Barros
Prof. Esp. Everaldo dos Santos Almeida
Revisão: Rayssa Cristhália Viana da Silva
Apoio:

Tiragem: 1000 exemplares

Castro Filho, Armando Machado.
Travessia de São José de Ribamar a Icatu: uma proposta de ligação
entre a ilha de São Luís e o continente / Armando Machado Castro Filho. –
São Luís: Faculdade Pitágoras, 2015.
43 f. : Il. color.
ISBN: 978-85-89293-24-2
1. Construção Civil. 2. Análise do plano estratégico do Governo do
Estado do Maranhão. 3. Estudos preliminares do plano. I. Título
CDU: 624.05

LISTA DE FIGURAS
Figura 01 – Acesso à ilha de São Luís........................................................................ 5
Figura 02 – Operações de Linhas Ferry de São José de Ribamar para....................... 7
Figura 03 – Trecho asfaltado Morros.......................................................................... 7
Figura 04 – Dados do Município 2105104 – Icatu...................................................... 9
Figura 05 – Empresas de Icatu.................................................................................... 10
Figura 06 – Síntese das informações........................................................................... 10
Figura 07 – Comunidade de Quilombolas – Icatu-MA............................................... 11
Figura 08 – Cachoeira do Boqueirão........................................................................... 12
Figura 09 – Rio Itatuaba.............................................................................................. 13
Figura 10 – Praia de Santa Maria................................................................................. 14
Figura 11 – Praia de Santa Maria................................................................................. 15
Figura 12 – Praia do Papagaio...................................................................................... 15

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO...................................................................................................... 6
2 O PROBLEMA....................................................................................................... 7
2.1 Ligação por ponte................................................................................................ 7
2.1 Ligação por Ferry Boat....................................................................................... 7
3 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA............................................................................ 9
3.1 Porto de Santa Maria.......................................................................................... 8
3.1 Estrada de ligação................................................................................................ 9
4 DADOS SÓCIOECONÔMICOS.......................................................................... 10
4.1 Município de Icatu............................................................................................... 10
4.2 Dados do IBGE.................................................................................................... 10
4.3 Arranjos produtivos............................................................................................ 12
4.4 Grupos étnicos protegidos.................................................................................. 12
5 BENEFÍCIOS DIRETOS OBTIDOS PELO EMPREENDIMENTO............. 13
5.1 Acessos à São Luís.............................................................................................. 13
5.2 Fomento ao Turismo.......................................................................................... 13
5.3 Cachoeira do Boqueirão.................................................................................... 13
5.4 Rio Itatuaba........................................................................................................ 14
5.5 Praia de Santa Maria......................................................................................... 15
5.6 Prainha................................................................................................................ 16
5.7 Papagaio.............................................................................................................. 16
5.8 Desenvolvimento econômico.............................................................................. 17
5.8.1 Artesanato.......................................................................................................... 17
5.8.1 Pesca Artesanal................................................................................................. 17
6 ESTUDOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS....................................... 18
6.1 Levantamentos.................................................................................................... 18
6.1.1 Cartografia........................................................................................................ 18

6.1.2 Topografia......................................................................................................... 18
6.1.3 Geotecnia.......................................................................................................... 19
6.1.3 Geodésia........................................................................................................... 19
6.2 Estudos conceituais............................................................................................ 20
6.2.1 Estrada de acesso............................................................................................. 20
6.2.2 Fluxo de carga e embarcações......................................................................... 20
6.2.3 Tipos de atracadouro........................................................................................ 21
6.3 Projetos básicos de Engenharia........................................................................ 21
6.3.1 Estrada de acesso............................................................................................. 21
6.3.2 Porto em Santa Maria...................................................................................... 22
6.4 Documentação complementar.......................................................................... 22
7 CONCLUSÃO....................................................................................................... 23
REFERÊNCIAS.............................................................................................. 24
ANEXOS.......................................................................................................... 33

PREFÁCIO
Durante a preparação do plano estratégico do Governo do Estado do Maranhão, gestão
do governador Flávio Dino, foi posto em discussão a ideia de fazer uma nova ligação da
Capital, situado numa Ilha, com o continente. Este documento consolida os estudos
preliminares

e

sugere

estudos

complementares

para

proposta

apresentada.
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1 INTRODUÇÃO
O governador eleito do Estado do Maranhão, Flávio Dino, externou seu desejo em
construir uma nova ligação entre o continente e a ilha de São Luís, onde localiza a Capital do
Estado.
Hoje, além do acesso aéreo, a Capital maranhense possui dois acessos, conforme
apresentado pela figura 01:
a) Rodoviário via ferry boat, operado pelo porto da Ponta da Espera e Itaúna, e
b) Ferroviário e rodoviário via estreito dos mosquitos.
Figura 01 - Acesso à Ilha de São Luís.

Fonte: GoogleMaps

A Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID ficou responsável de
coletar ideias, num sistema parecido de concurso, junto a sociedade e seus quadros, e incluir a
que julgar mais interessante ao Estado, no plano estratégico de governo.
Apresentamos aqui uma das propostas.
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2 O PROBLEMA
2.1 Ligação por ponte
A ligação por ponte foi de imediato desprezado, pois a única posição seria no estreito
dos Mosquitos, mas lá já existem três pontes ferroviárias, duas rodoviárias e uma para a
adutora de água. Pela estrutura da rodoviária passa um oleoduto.
Um acidente na área do estreito dos Mosquitos que cause o impedimento de passagem,
praticamente causa o isolamento da Capital, pois o outro acesso existente, por ferry, provoca
um desvio no nodal de transportes em quase 300km e está limitado pelos efeitos das marés.
Uma solução neste ponto não mitigaria o risco de um isolamento para a Capital.
2.2 Ligação por Ferry Booat
Criar uma nova ligação de ferry boat passou a ser a opção possível, mas teria que ser
minimizado o efeito das marés.
Logo a ligação feita ente os municípios de São José de Ribamar e Icatu tornou-se a
opção natural, pois é um ponto próximo e já possui a estrutura rodoviária de acesso, e provoca
um desvio no nodal de transportes de pouco mais de 50Km.
Do lado da Ilha, o município de São Jose de Ribamar, já possui um porto antigo de
abastecimento e comunicação ao litoral leste do Estado. Sua infraestrutura é razoável, possuía
área para instalação de uma retroaria. Já existe estudos para transformá-lo em um porto de
cabotagem.
A infraestrutura, via rodoviária, energia e água precisão de pequenos investimentos.
Um ramal ferroviário impactaria numa construção de pouco mais de 30km de trilhos. Existem
dois aeroportos num raio de 20km. Tornando muito atrativo este ponto.
A opção natural, o porto de Icatu, localizada na sede do município, possui, nas marés
baixa, uma lamina d´água inferior a 40 cm impossibilitando a navegação nestes horários e
torna-se um grave limitante. Porem a infraestrutura é razoável, com via asfaltada e energia.
As opções alternativas seriam acesso pelas praias de Santa Maria ou pela Prainha, que
são apresentadas pela figura 02. Prainha tem a vantagem de ser mais próximo do continente,
mas possui uma influência maior das marés. Já Santa Maria, é uma praia aberta que permite
fazer um atracadouro em rampa, uma obra mais simples e barata.
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Figura 02 - Opções de Linhas Ferry de São José de Ribamar para Icatu.

Fonte: Google Maps

O acesso de Icatu a Santa Maria é em estrada de terra, carroçal, de cerca de 23 km.
Uma nova estrada se faz necessário, com um traçado mais racional que deve ficar em cerca d
15 KM.
Figura 03 - Trecho asfaltado Morros – Icatu.

Fonte: Google & Map Soucer
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3 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
Essa nova ligação é composta de duas obras distintas: Um porto na localidade de Santa
Maria, para atender uma rota de 11 Km de ligação marítima com a cidade de São Jose de
Ribamar (na Ilha de São Luís), e uma estrada de acesso, conectando a cidade de Icatu ao
futuro porto, com extensão de 22 Km.
3.1 Porto de Santa Maria
Concebido para atender embarcações do tipo Ferry-Boat, que transportam veículos e
passageiros, nos moldes das existentes na travessia São Luís – Cujupe, e também as
embarcações de pesca artesanal que atualmente operam na região. Será executado em
estrutura de concreto armado e dotado das facilidades e recursos operacionais necessários,
como abrigo de passageiros, estacionamento, controle de acesso, sistemas de água e energia,
tratamento de resíduos, etc.
3.2 Estrada de ligação
Atualmente existe um acesso precário, sem pavimentação, que atende ao povoado e
outras localidades próximas. Será ajustado seu traçado para ajustá-lo às características
geométricas de uma rodovia estadual e prevista uma pavimentação com revestimento
asfáltico, além da construção de ponte de concreto sobre Igarapé cortado pelas obras.
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4 DADOS SOCIO ECONÔMICOS
4.1 Município de Icatu
Em novembro de 1614, em lugar denominado Águas Boas, após a vitória dos
portugueses sobre os franceses, foi realizada uma procissão em ação de graças a Nossa
Senhora da Ajuda e iniciada a construção de sua Igreja.
Em 1688, fundou-se a Vila, posteriormente transferida para outro local, na margem
direita do rio Munim, de acordo com solicitação do Congresso aprovada pela Corte
Portuguesa através da Provisão Régia de 1758.
A Vila de Icatu, inicialmente, chamou-se Arrayal de Santa Maria de Guaxenduba,
denominação dada pelo seu fundador Jerônimo d' Albuquerque Maranhão. Segundo
Varnhagen, o topônimo Icatu ou Hycatu significa Pontes Boas. Já Ayres Casal a traduz por
Águas Boas.
A cidade foi emancipada em 1924 e hoje possui cerca de 25.145 habitantes e o
município atinge uma área total de 1.448 Km². A renda média mensal é de 1,9 salários
mínimos e o IDH alcança a marca de 0,546, bastante inferior à média estadual, que é 0,639
(dados de 2014 – IBGE).
No município existem 94 empresas registradas; 6.841 matrículas em instituições de
ensino fundamental e médio e 10 estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS.
4.2 Dados do IBGE
Figura 04 - Dados do Município 2105104 – Icatu.

População estimada 2014
População 2010
Área da unidade territorial (km²)
Densidade demográfica (hab/km²)

26.240
25.145
1.448,779
17,36

Código do Município

2105104

Gentílico

icatuense

Prefeito
JOSÉ RIBAMAR MOREIRA GONÇALVE
Fonte: www.IBGE.gov.br
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Figura 05 - Empresas de Icatu.

Número de empresas atuantes
Número de unidades locais
Pessoal ocupado assalariado
Pessoal ocupado total
Salário médio mensal
Salários e outras remunerações

94
94
587
623
1,9
12.935

Unidades
Unidades
Pessoas
Pessoas
Salários mínimos
Mil Reais

Fonte: www.IBGE.gov.br
Figura 06 - Sínteses das informações

Área da unidade territorial
1.448,779
km²
Estabelecimentos de Saúde SUS
10 estabelecimentos
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010
0,546
(IDHM 2010)
Matrícula - Ensino fundamental – 2012
5.388
matrículas
Matrícula - Ensino médio – 2012
1.453
matrículas
Número de unidades locais
94
unidades
Pessoal ocupado total
623
pessoas
PIB per capita a preços correntes – 2012
3.860,81
reais
População residente
25.145
pessoas
População residente – Homens
13.092
pessoas
População residente – Mulheres
12.053
pessoas
População residente alfabetizada
17.533
pessoas
População residente que frequentava creche ou escola
11.413
pessoas
População residente, religião católica apostólica romana
19.330
pessoas
População residente, religião espírita
pessoas
População residente, religião evangélicas
3.803
pessoas
Valor do rendimento nominal mediano mensal per
87,50
reais
capita dos domicílios particulares permanentes – Rural
Valor do rendimento nominal mediano mensal per
161,00
reais
capita dos domicílios particulares permanentes – Urbana
Valor do rendimento nominal médio mensal dos
domicílios particulares permanentes com rendimento
599,69
reais
domiciliar, por situação do domicílio – Rural
Valor do rendimento nominal médio mensal dos
domicílios particulares permanentes com rendimento
1.013,19
reais
domiciliar, por situação do domicílio – Urbana
Fonte: www.IBGE.gov.br
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4.3 Arranjos produtivos
Com destaque verifica-se a atividade artesanal baseada na fibra vegetal das espécies
nativas, mas sem organização comercial ou cooperativa. A pesca também artesanal, por outro
lado, tem importância econômica muito maior, concentrando-se a produção em pescados
frescos de alto valor comercial, e que abastece o mercado de São Luís.
4.4 Grupos étnicos protegidos
No município existem 7 (sete) comunidades Quilombolas, sendo quatro já
reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares.
Figura 07 - Comunidade Quilombolas – Icatu - MA.

Nome da Terra
Boca da Mata

Comunidade
Boca da Mata

Famílias Município
-Icatu

Boqueirão

60

Icatu

Cacaueiro

--

Icatu

--

Icatu

Papagaio

Jacareí dos
Pretos
Papagaio

--

Icatu

Retiro

Retiro

--

Icatu

Santa Maria

Santa Maria

--

Icatu

Jacareí dos Pretos

Fonte: Fundação Cultural Palmares.

Etapa
Certidão Fundação
Cultural Palmares
Processo aberto no
INCRA
Processo aberto no
INCRA
Certidão Fundação
Cultural Palmares
Certidão Fundação
Cultural Palmares
Certidão Fundação
Cultural Palmares
Processo aberto no
INCRA
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5 BENEFÍCIOS DIRETOS OBTIDOS PELO EMPREENDIMENTO
5.1 Acessos à São Luís
A nova rota pretendida representará uma alternativa importante de acesso à ilha de São
Luís, com as seguintes vantagens:
 Para o tráfego oriundo do Leste (região da Baixada Oriental, dos Lençóis
Maranhenses e do Litoral Nordestino) haverá uma redução de 60 Km na distância
rodoviária, com o acréscimo de travessia marítima de 11 Km.
 Nessa rota será aberta nova porta de entrada independente para a Ilha, valorizando
os outros municípios hoje existentes.
Em caso de acidentes/interrupções ou sinistros, cria-se uma rota alternativa para o
tráfego oriundo do Sul e do Oeste, hoje dependente exclusivamente da Ponte do Estreito dos
Mosquitos.
5.2 Fomento ao Turismo
O empreendimento abrirá à exploração turística toda uma região praticamente intocada
e que possui atrativos naturais muito valorizados, destacando-se:
 Praias de Santa Marta, Papagaio e Prainha, bem como a cachoeira do
Boqueirão e às ruínas do Forte de Guaxenduba, belezas hoje isoladas e quase
inacessíveis ao turista.
 Rio Itatuaba e povoado de mesmo nome, tendo o primeiro “águas límpidas”,
leito largo e margens cobertas por mata ribeirinha, todos recantos extremamente
valorizados para o turismo ecológico e de aventura.
5.3 Cachoeira do Boqueirão
Figura 08 - Cachoeira do Boqueirão.
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Fonte: Prefeitura Municipal de Icatu

Está localizado no Povoado de Boqueirão, aproximadamente a 46,5 km da Sede de
Icatu. Seu acesso dar-se por meio da MA 402 até a entrada do Povoado Jaburu, em seguida
tem-se estrada não pavimentada, ideal para quem gosta de aventurar-se em carros tracionados.
A Cachoeira do Boqueirão é um lugar de beleza ímpar com duas quedas d´águas de
aproximadamente 5m convidativas a serem apreciadas. Devido á morfologia do relevo, a
cachoeira localiza-se sob uma espécie de cânion, circundada por rochas lapidadas pelo
intemperismo, dando o formato de um lago, configurando um cenário atrativo e exótico.
Possui uma vegetação de mata de galeria e águas límpidas de valor térmico muito agradável.
Atualmente a comunidade está administrando a conservação do local e cobra uma taxa
simbólica de R$ 1,00 para ajudar na manutenção do atrativo e oferece serviços de alimentação
e bebidas.
5.4 Rio Itatuaba
Figura 09 - Rio Itatuaba

Fonte: Prefeitura Municipal de Icatu

Está situado no Povoado de Itatuaba, uma das comunidades mais desenvolvidas da
região de Icatu, fica a 25,5km da sede. O Rio Itatuaba possui águas límpidas, leito largo e raso
ladeado por mata ribeirinha e conservada, convidativo a um delicioso banho. Pode-se chegar
lá através de carro pequeno, carro tracionado, motos e também possui linhas de ônibus. Possui
uma modesta e confortável infraestrutura de alimentação e hospedagem próximo ao local de
banho.
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5.5 Praia de Santa Maria
Figura 10 - Praia de Santa Maria

Fonte: Prefeitura Municipal de Icatu

A Praia de Santa Maria está localizada no Povoado de Santa Maria e fica a 23km da
sede, é uma comunidade quilombola. Pode-se chegar lá através de carro pequeno, moto e
ônibus ou por via marítima através de pequenas e médias embarcações. Possui modesta
infraestrutura de hospedagem e alimentação, mas muito aconchegante e com uma deliciosa
comida típica. É uma praia que possui uma imensurável beleza natural, sendo possível fazer
uma caminhada por seu litoral de aproximadamente 2 km de extensão, banhar nas águas
calmas, mornas e pardas e apreciar a variada vegetação como palmáceas, guaximas, gramas,
mangues, falésias, pedras, areias e rios. Mas também se destaca pela grande importância
histórica que tem no Estado do Maranhão, pois lá ocorreu a Batalha de Guaxenduba, onde os
portugueses expulsaram os franceses do Maranhão. É uma batalha marcada pelo sobrenatural,
pois diz a lenda que Nossa Senhora apareceu neste local para transformar areia em pólvora,
enchendo os canos das armas portuguesas, fazendo com que os portugueses, que estavam em
um número bem inferior aos franceses, ganhassem a batalha. Foi o primeiro local habitado
pelos portugueses no Maranhão. É possível fazer o percurso dos expedicionários portugueses
através das trilhas que levam até as ruínas do Forte de Guaxenduba e até as ruínas jesuíticas
de Tatuaba. A noite podemos avistar as luzes da cidade de São José de Ribamar.
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5.6 Prainha
Figura 11 - Praia de Santa Maria.

Fonte: Prefeitura Municipal de Icatu.

Situada no Povoado de Prainha, a aproximadamente a 42 km da Sede, é privilegiada
por uma beleza exótica e paradisíaca, quase inexplorada, com 1 km de faixa litorânea
visualizando a presença de pedras, mangues, vargens e um lindo pôr do sol. É uma praia ainda
pouco visitada por causa da distância e do difícil acesso, sendo possível chegar lá somente
através de carro tracionado ou por meio de pequenas e médias embarcações saindo
principalmente de São José de Ribamar, Santa Maria e da Sede de Icatu. Alimentação e
hospedagens são oferecidas pelos próprios moradores.
5.7 Papagaio
Figura 12 - Praia do Papagaio

Fonte: Prefeitura Municipal de Icatu
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A praia de Papagaio encontra-se no Povoado de Papagaio, fica aproximadamente a
42km da Sede, também é conhecida como Tacuruçá. E fronteira com Prainha. Tem uma vista
panorâmica fascinante e possui um farol a energia solar para a orientação das embarcações.
Devido a distância e ao difícil acesso, a praia é pouco explorada e sua beleza é exótica e
conservada, com uma grande extensão de faixa litorânea e diversificada fauna e flora. Chegase lá por meio de carro tracionado ou por meio de pequenas e médias embarcações saindo
principalmente de São José de Ribamar, Santa Maria e da Sede de Icatu. Alimentação e
hospedagens são oferecidas pelos próprios moradores
5.8 Desenvolvimento econômico
Aspecto fundamental do projeto, pois a nova rota de acesso, a abertura de frentes
intocadas de exploração turística, a facilidade de comercialização do pescado e os benefícios
multiplicadores desse empreendimento, representam uma iniciativa única para uma região de
há muito esquecida pelas administrações estaduais. Construída a infraestrutura, a população
cedo responderá com o seu trabalho.
5.8.1 Artesanato
O artesanato do município não é muito variado, sendo os mais importantes a
confecção de peneiras, tipitis, paneiros e vassouras produzidas da tala, produzido pelas
pessoas que residem no interior que utilizam como utensílios ou para uso em seu trabalho
diário, como é o caso de tipitis e peneiras para a fabricação de farinha.
5.8.2 Pesca Artesanal
A economia de Icatu tem por base a pesca artesanal no estuário do rio Munim, os
mugilidae (conhecidos como tainha) encontram-se em ampla distribuição geográfica de águas
tropicais e subtropicais na região da costeira do Maranhão.
A tainha é de importância comercial e pode chegar atingir 1m de comprimento e 6kg
de peso, mas comuns exemplares de 50 cm. É variável de um ano para o outro, sendo
extremamente dependente das condições ambientais.
As áreas de coletas ocorreram nas mediações do Rio Munin, Canal Tanduba, próximos
aos mangues da região de Icatu. Para captura da tainha (Mugil sp.) os pescadores utilizam
tarrafa e rede de malha. Dessas duas artes de pesca, a primeira se realiza da seguinte maneira:
a tarrafa, apesar de ser lançada individualmente, pode mobilizar mais de um pescador quando
operada em canoa, nesse caso requer um acompanhante para controlar a embarcação.
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6 ESTUDOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS:
Para a complementação e implementação desta proposta são necessárias a realização
dos seguintes estudos.
6.1 Levantamentos
6.1.1 Cartografia
Os trabalhos devem ser baseados em elementos cartográficos disponíveis, devendo ser
lançados sob uma mesma base de referência, e em meio digital, as seguintes cartas:
 Cartas DSG – 1:100.000 - Brasil – Ref MI-549 (SA23-Z-A-V) São Luis e MI-550
(SA23-Z-A-VI) Sertãozinho;
 Imagem de satélite SRTM – Embrapa – SA-23-Z-A;
 Restituição de imagem de satélite com eqüidistância de curvas de nível de 01(um),
dentro do polígono: [9720.000 / 9.684.000] Norte e [596.000 / 632.000] Leste.
6.1.2 Topografia
Os serviços devem ser elaborados em atendimento às Normas da ABNT e do INCRA,
com as precisões correspondentes e abrangem:


Levantamento Planialtimétrico da área de entorno do futuro Porto de Santa
Maria, incluindo cadastro de interferências e imóveis, com montagem de
curvas de nível a cada metro, sendo o trabalho georreferenciado nos Datuns
Imbituba (V) e SIRGAS (H);



Delimitação da linha limite da preamar e dos contornos de vegetação
classificável como apicuns, mangues e outras de interesse para a realização dos
estudos;



Levantamento Batimétrico da área de aproximação do futuro Porto de Santa
Maria, com determinação de pontos com cotas batimétricas e posterior com
montagem de curvas batimétricas a cada metro, sendo o trabalho
georreferenciado nos Datuns Imbituba (V) e SIRGAS (H);



Locação de jazidas para revestimento da estrada e terraplenagem no local do
porto, com GPS de navegação, sendo o trabalho georreferenciado nos Datuns
Imbituba (V) e SIRGAS (H);



Implantação de réguas linimétricas em alinhamento próximo ao povoado Santa
Maria e realização das leituras maregráficas para correlação com o marégrafo
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de Itaqui (Datun DHN). Devem ser feitas, pelos menos, leituras diárias em
horários de preamar e baixa-mar durante 10 (dez) dias consecutivos;
6.1.3 Geotecnia
Os serviços devem ser elaborados em atendimento às Normas da ABNT e do INCRA,
tendo por objetivo o reconhecimento dos solos na área do porto e de jazidas, devendo incluir:


Sondagens a trado em áreas de jazidas de solos para empréstimo destinadas à
execução da estrada de ligação Icatu – Santa Maria.



Ensaios de caracterização para serviços de terraplenagem e revestimento primário,
dentro das Normas da SINFRA (estradas de rodagem estaduais).



Sondagens a percussão (SPT) onde a estrada realiza a travessia do Igarapé Santana,
onde se prevê a necessidade de ser realizada uma Obra de Arte Especial (ponte).



Sondagens a percussão (SPT) na área escolhida para construção do atracadouro trecho em terra firme.



Sondagens a percussão (SPT) sob lâmina d’água na área escolhida para construção
do atracadouro - trecho de mar.



Ensaios de caracterização para as amostras SPT, dentro das Normas da SINFRA
(Obras de Arte Especiais).



Caracterização expedita a nível Geológico e Geotécnico do local e de suas
imediações, no raio de influência das obras, bem como das potenciais jazidas de
solos a serem utilizadas.



Confecção de um mapa preliminar contendo todos os dados levantados,
registrando-se as devidas correspondências aos levantamentos topográficos e
geodésicos.

6.1.4 Geodésia
Os serviços devem ser elaborados em atendimento às Normas do INCRA, tendo por
finalidade o levantamento inicial dos terrenos e a implantação de referências em campo para
apoio de futuros trabalho, devendo incluir:


Levantamento planialtimétrico ao longo do eixo da rodovia vicinal existente entre
Icatu e Santa Maria, com receptores no modo RTK, bem como de possíveis opções
de traçado, respeitando-se a diretriz de evitar futuro tráfego dentro dos povoados e
necessidade de desapropriações;
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Transporte de Datuns (horizontais e verticais) para apoio aos trabalhos com o uso
de receptores L1 e L2, modo pós processado, com precisão em observância das
Normas do INCRA. Devem ser implantados 03(três) pares de marcos de concreto,
no mínimo, localizados em Icatu (final de estrada); Santa Maria (início da estrada)
e área do futuro porto;



As bases de partida devem obrigatoriamente ser os elementos oficiais de referência
física já consolidados, como marcos e/ou monumentos do IBGE já implantados,
rodovias existentes e outras referências que permitam caracterizar os seus valores
cartográficos e Datuns originais, antes do início dos trabalhos.

6.2 Estudos conceituais
Os Estudos Conceituais tem por objetivo principal oferecer alternativas de engenharia
para a execução das obras, devendo permitir a compreensão dos problemas a serem
abordados, mas também a participação do cliente, de forma a ajustar as eventuais alternativas
às condicionantes administrativas e operacionais por ele pretendidas. Serão divididos nas
seguintes etapas.
6.2.1 Estrada de acesso
A rodovia vicinal existente não apresenta gabarito geométrico nem traçado condizente
com via pavimentada padrão estadual. Nesse caso, os estudos abordarão:


Opções de traçado que atendam aos povoados existentes, mas que evitem o
percurso por dentro dos mesmos, considerando principalmente aspectos de
segurança e minimização de desapropriações.



Nessas opções pretende-se também diminuir a extensão total da via, com traçados
mais retilíneos e possuidores de curvas ajustadas à velocidade diretriz pretendida.



Estudos de drenagem transversal destinados a minimizar os custos das obras,
avaliando-se a necessidade de construção de uma ponte sobre o Igarapé Santana.



Estudos de jazidas considerando-se que a via será, no mínimo, revestida em
material laterítico, com previsão de futuro capeamento asfáltico.

6.2.2 Fluxos de carga e embarcações
Não existe ligação marítima no trecho pretendido. Assim, a solução idealizada é um
novo modal a ser implantado. Para tanto, serão considerados:
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Os padrões de embarcações que fazem uso do Porto de São Jose de Ribamar, de
forma a produzirem-se soluções que atendam à frota já existente na região;



Os padrões operacionais dessas embarcações, considerando propulsão, tripulação,
tamanhos e calados. Caberá nessa fase a análise de opções diversas, que
eventualmente melhor atendam aos objetivos dos estudos;



Os tipos e volumes de cargas que podem operar no porto de São Jose de Ribamar,
e a infraestrutura existente para atendimento de passageiros com segurança
adequada.

6.2.3 Tipos de atracadouros
O litoral do Estado é tradicionalmente servido por acessos marítimos, em vários níveis
de eficiência. Com base nesse conhecimento, deve-se estudar:


Sistemas adequados à operação em condições extremas de maré, que possuem
gradiente de variação diário da ordem de 4,0 a 6,0m, em horários que se alteram ao
longo dos ciclos lunares completos.



Sistemas de custo adequado ao uso pretendido, com enfoque no lazer e em cargas
leves, e de fluxo variável.



Solução construtiva harmônica com os solos locais e de baixo custo, pela
simplicidade pretendida, imaginando-se operação solitária das embarcações, ao
longo das fases extremas de maré.

6.3 Projetos básicos de Engenharia
Consideradas as fases anteriores, e a discussão com o contratante referente às soluções
apontadas nos estudos, nessa etapa se detalharão, no nível de Projeto Básico e dentro das
exigências de lei para realização de processo licitatório das obras, as soluções de engenharia
propostas, que atenderão.
6.3.1 Estrada de acesso
Aos padrões rodoviários estaduais, conforme Normas da SINFRA, considerando-se
pista simples, dotada de acostamentos laterais e duas faixas de tráfego. Serão exigidos:


Estrutura de pavimentação para revestimento primário e posterior pavimentação
asfáltica.



Obra de arte especial dimensionada para classe 45t.
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Projeto de sinalização vertical normal e horizontal considerando-se de antemão o
futuro revestimento asfáltico.

6.3.2 Porto em Santa Maria
Às necessidades elencadas como adequadas ao tipo de uso pretendido, incluindo
previsões futuras, dentro dos limites estabelecidos pela contratante. Serão exigidos:


Estrutura marítima de embarque/desembarque para passageiros e/ou carga, com
zoneamento adequado às normas da Marinha. Deve ser previsto abrigo para
passageiros independente, para os períodos de espera.



Capacidade operacional dentro dos períodos de maré compatíveis com o uso do
sistema, admitindo-se em principio limitações decorrentes das flutuações de maré.



Processo construtivo de baixo custo e ajustado às características de solo locais,
bem como dos níveis variáveis de maré existentes na região.



Geometria, sistema operacional e estruturas acessórias condizentes com o tipo de
embarcação a ser utilizada, conforme definido nos Estudos Conceituais.

6.4 Documentação complementar
Servirá para elaboração dos Editais de licitação correspondentes às obras projetadas.
Serão exigidos:


Termos de Referência e Especificações Construtivas para as obras, definindo
materiais e processos a serem empregados.



Planilhas de Orçamento, com preços vinculados aos sistemas oficiais adotados
pelo Estado ou União (SINAPI, DNIT, etc.) incluindo Composições de Preços dos
itens orçados.



Cronogramas Executivos de todas as fases/etapas dos serviços, compatibilizados
com os preços das Planilhas.
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7 CONCLUSÂO
A proposta conceitual apresentada neste trabalho foi a escolhida pela Secretaria de
Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID, que a incluiu no programa
estratégico do Governo Flavio Dino e emitiu o Termo de Referência, que está em anexo, para
o desenvolvimento do projeto Básico.
O ponto mais importante considerado para sua escola foi a mitigação do risco de
isolamento da Capital e o pequeno trauma ao nodal de transportes.
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ANEXOS
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - SECID
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TERMO DE REFERÊNCIA

REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE CAMPO, ESTUDOS CONCEITUAIS E
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA O SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO
MARÍTIMA E RODOVIÁRIA ENTRE AS CIDADES DE SÃO JOSE DE RIBAMAR E ICATU,
NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUIS-MA

1

INTRODUÇÃO

O presente Termo de Referência tem a finalidade de orientar a execução, para a
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID, dos
serviços e os respectivos custos referentes à realização de levantamentos de campo,
estudos conceituais e projeto básico de engenharia para o Sistema de Interligação
Marítima e Rodoviária entre as cidades de São Jose de Ribamar e Icatu, na região
metropolitana de São Luis-MA, dentro das diretrizes e objetivos desta Secretaria,
conforme detalhado nestes Termos de Referência.

Todos os serviços têm por ótica fundamental a necessidade se ser aberta uma nova
rota de acesso entre a Capital do Estado e uma região com notável potencial
turístico, mas que também carece de infraestrutura adequada tanto para desenvolver
esse potencial, quanto para diversificar suas atividades econômicas, melhorando a
qualidade de vida das populações dentro da área de influência das obras.

2

ESCOPO DO TRABALHO
Os trabalhos de Levantamento, Estudos Conceituais e Projeto Básico abrangerão
tarefas distintas, destinadas a subsidiar todo o trabalho, definidas da forma que
segue:
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2.1.

Levantamentos Cartográficos, Topográficos, Geotécnicos e Geodésicos
Correspondem à fase de coleta das informações para elaboração de plantas
cartográficas e cadastrais dos locais de interesse para os estudos,
abrangendo as seguintes etapas:

2.2.

*

Reconhecimento Geodésico em tempo real (RTK) do traçado atual da
via vicinal que liga a cidade de Icatu ao povoado Santa Maria,
localidade onde esta prevista a construção de um porto.

*

Levantamento Planialtimétrico da área de entorno da praia de Santa
Maria, incluindo cadastro da urbanização existente e de quaisquer
interferências consideradas relevantes para os estudos.

*

Estabelecimento de DATUNs (Horizontal e Vertical) por transporte
Geodésico com pares de receptores L1 e L2 na cidade de Icatu e no
povoado Santa Maria.

*

Levantamentos Batimétricos na área de emboque marítimo em frente ao
povoado Santa Maria, e no entorno das áreas passíveis de utilização
pelos sistemas de atracação a estudar.

*

Execução de sondagens terrestres e subaquáticas nas áreas de jazidas
para a estrada e nos alinhamentos para construção do porto em Santa
Maria.

*

Obtenção e análise de imagens de satélite (SRTM) dentro do polígono
de interesse para os estudos, nas bandas que incluam diferenciação da
cobertura vegetal.

*

Levantamento expedito das condições operacionais do porto de São
Jose de Ribamar, incluindo documentação fotográfica.

Estudos Conceituais

Correspondem às análises técnicas e demais aspectos pertinentes
necessários à montagem do Sistema Integrado pretendido, nos quais serão
abordados:

*

Estudo de opções de traçado para a interligação rodoviária (padrão
estadual - MA) entre a cidade de Icatu e o povoado Santa Maria.

*

Avaliação das atuais operações de carga e transporte de passageiros
em curso normal através do porto de São José de Ribamar.
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2.3.

*

Avaliação das atuais embarcações (a Vela e a Motor) que operam nos
limites das Baías de São José e São Marcos, bem como suas
adjacências marítimas e fluviais.

*

Definição da embarcação-tipo adequada a operação pretendida nessa
interligação entre São Jose de Ribamar e Santa Maria.

*

Estudo dos tipos de atracadouros em condições técnicas de atender à
demanda pretendida, considerando-se a grande variação de maré nos
dois extremos da rota.

*

Estudo de alternativas de localização do atracadouro, dentro das
proximidades do povoado Santa Maria, preservando os locais já
urbanizados e as praias existentes.

*

Avaliação inicial do funcionamento do atual porto de São Jose de
Ribamar e seu grau de atendimento às demandas existentes.

*

Elaboração do(s) cronograma (s) de execução, consideradas as
eventuais alternativas técnicas das diferentes obras estudadas.

Projetos Básicos de Engenharia

Correspondem ao desenvolvimento, nesse nível de detalhamento, das
soluções apontadas, devendo abranger:

*

Projeto Básico de Engenharia para uma rodovia, no padrão estadual
(MA), com extensão estimada de 23 Km, entre a cidade de Icatu e o
povoado Santa Maria, dentro do melhor traçado apontado nos Estudos
Conceituais.
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3

*

Projeto Básico de Engenharia do porto de Santa Maria, dentro das
opções de embarcação e solução estrutural apontadas pelos Estudos
Conceituais.

*

Indicação das eventuais melhorias ou adaptações necessárias no porto
de São Jose de Ribamar, para atender ao sistema proposto.

*

Especificação do tipo de embarcação otimizado para operar a rota,
visando atender à demanda de carga e passageiros, e com freqüência
que permita a atração dos usuários em atividade de lazer.

*

Elaboração do Caderno de Encargos, Especificações Construtivas,
Orçamento e Cronograma executivo das obras correspondentes, de
acordo com sistema de preços oficial, em formato e detalhamento que
permita a realização do processo licitatório das obras.

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

3.1.

Levantamentos

3.1.1 Cartografia – Os trabalhos devem ser baseados em elementos
cartográficos disponíveis, devendo ser lançados sob uma mesma base
de referência, e em meio digital, as seguintes cartas:

*

Cartas DSG – 1:100.000 - Brasil – Ref MI-549 (SA23-Z-A-V) São Luis e
MI-550 (SA23-Z-A-VI) Sertãozinho

*

Imagem de satélite SRTM – Embrapa – SA-23-Z-A

*

Restituição de imagem de satélite com eqüidistância de curvas de nível de
01(um), dentro do polígono: [9720.000 / 9.684.000] Norte e [596.000 /
632.000] Leste.
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3.1.2 Topografia – Os serviços devem ser elaborados em atendimento às
Normas da ABNT e do INCRA, com as precisões correspondentes e
abrangem:

*

Levantamento Planialtimétrico da área de entorno do futuro Porto de Santa
Maria, incluindo cadastro de interferências e imóveis, com montagem de
curvas de nível a cada metro, sendo o trabalho georreferenciado nos
Datuns Imbituba (V) e SIRGAS (H).

*

Delimitação da linha limite da preamar e dos contornos de vegetação
classificável como apicuns, mangues e outras de interesse para a
realização dos estudos.

*

Levantamento Batimétrico da área de aproximação do futuro Porto de
Santa Maria, com determinação de pontos com cotas batimétricas e
posterior com montagem de curvas batimétricas a cada metro, sendo o
trabalho georreferenciado nos Datuns Imbituba (V) e SIRGAS (H).

*

Locação de jazidas para revestimento da estrada e terraplenagem no local
do porto, com GPS de navegação, sendo o trabalho georreferenciado nos
Datuns Imbituba (V) e SIRGAS (H).

*

Implantação de réguas linimétricas em alinhamento próximo ao povoado
Santa Maria e realização das leituras maregráficas para correlação com o
marégrafo de Itaqui (Datun DHN). Devem ser feitas, pelos menos, leituras
diárias em horários de preamar e baixa-mar durante 10 (dez) dias
consecutivos.

3.1.3 Geotecnia – Os serviços devem ser elaborados em atendimento às
Normas da ABNT e do INCRA, tendo por objetivo o reconhecimento
dos solos na área do porto e de jazidas, devendo incluir:

*

Sondagens a trado em áreas de jazidas de solos para empréstimo
destinadas à execução da estrada de ligação Icatu – Santa Maria.

*

Ensaios de caracterização para serviços de terraplenagem e revestimento
primário, dentro das Normas da SINFRA (estradas de rodagem estaduais).
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*

Sondagens a percussão (SPT) onde a estrada realiza a travessia do
Igarapé Santana, onde se prevê a necessidade de ser realizada uma Obra
de Arte Especial (ponte).

*

Sondagens a percussão (SPT) na área escolhida para construção do
atracadouro - trecho em terra firme.

*

Sondagens a percussão (SPT) sob lâmina d’água na área escolhida para
construção do atracadouro - trecho de mar.

*

Ensaios de caracterização para as amostras SPT, dentro das Normas da
SINFRA (Obras de Arte Especiais).

*

Caracterização expedita a nível Geológico e Geotécnico do local e de suas
imediações, no raio de influência das obras, bem como das potenciais
jazidas de solos a serem utilizadas.

*

Confecção de um mapa preliminar contendo todos os dados levantados,
registrando-se as devidas correspondências aos levantamentos
topográficos e geodésicos.

3.1.4 Geodésia – Os serviços devem ser elaborados em atendimento às
Normas do INCRA, tendo por finalidade o levantamento inicial dos
terrenos e a implantação de referências em campo para apoio de
futuros trabalho, devendo incluir:

*

Levantamento planialtimétrico ao longo do eixo da rodovia vicinal existente
entre Icatu e Santa Maria, com receptores no modo RTK, bem como de
possíveis opções de traçado, respeitando-se a diretriz de evitar futuro
tráfego dentro dos povoados e necessidade de desapropriações.

*

Transporte de Datuns (horizontais e verticais) para apoio aos trabalhos
com o uso de receptores L1 e L2, modo pós processado, com precisão em
observância das Normas do INCRA. Devem ser implantados 03(três)
pares de marcos de concreto, no mínimo, localizados em Icatu (final de
estrada); Santa Maria (inicio da estrada) e área do futuro porto.
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*

3.2.

As bases de partida devem obrigatoriamente ser os elementos oficiais de
referência física já consolidados, como marcos e/ou monumentos do IBGE
já implantados, rodovias existentes e outras referências que permitam
caracterizar os seus valores cartográficos e Datuns originais, antes do
início dos trabalhos.

Estudos Conceituais

Os Estudos Conceituais tem por objetivo principal oferecer alternativas de
engenharia para a execução das obras, devendo permitir a compreensão dos
problemas a serem abordados, mas também a participação do cliente, de
forma a ajustar as eventuais alternativas às condicionantes administrativas e
operacionais por ele pretendidas. Serão divididos nas seguintes etapas:

3.2.1 Estrada de acesso – A rodovia vicinal existente não apresenta gabarito
geométrico nem traçado condizente com via pavimentada padrão
estadual. Nesse caso, os estudos abordarão:

*

Opções de traçado que atendam aos povoados existentes, mas que
evitem o percurso por dentro dos mesmos, considerando principalmente
aspectos de segurança e minimização de desapropriações.

*

Nessas opções pretende-se também diminuir a extensão total da via, com
traçados mais retilíneos e possuidores de curvas ajustadas à velocidade
diretriz pretendida.

*

Estudos de drenagem transversal destinados a minimizar os custos das
obras, avaliando-se a necessidade de construção de uma ponte sobre o
Igarapé Santana.

*

Estudos de jazidas considerando-se que a via será, no mínimo, revestida
em material laterítico, com previsão de futuro capeamento asfáltico.
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3.2.2 Fluxos de carga e Embarcações – Não existe ligação marítima no
trecho pretendido. Assim, a solução idealizada é um novo modal a ser
implantado. Para tanto, serão considerados:

*

Os padrões de embarcações que fazem uso do Porto de São Jose de
Ribamar, de forma a produzirem-se soluções que atendam à frota já
existente na região.

*

Os padrões operacionais dessas embarcações, considerando propulsão,
tripulação, tamanhos e calados. Caberá nessa fase a análise de opções
diversas, que eventualmente melhor atendam aos objetivos dos estudos.

*

Os tipos e volumes de cargas que podem operar no porto de São Jose de
Ribamar, e a infraestrutura existente para atendimento de passageiros
com segurança adequada.

3.2.3 Tipos de Atracadouros – O litoral do Estado é tradicionalmente servido
por acessos marítimos, em vários níveis de eficiência. Com base
nesse conhecimento, deve-se estudar:

3.3.

*

Sistemas adequados à operação em condições extremas de maré, que
possuem gradiente de variação diário da ordem de 4,0 a 6,0m, em
horários que se alteram ao longo dos ciclos lunares completos.

*

Sistemas de custo adequado ao uso pretendido, com enfoque no lazer e
em cargas leves, e de fluxo variável.

*

Solução construtiva harmônica com os solos locais e de baixo custo, pela
simplicidade pretendida, imaginando-se operação solitária das
embarcações, ao longo das fases extremas de maré.

Projetos Básicos de Engenharia
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Consideradas as fases anteriores, e a discussão com o contratante referente
às soluções apontadas nos estudos, nessa etapa se detalharão, no nível de
Projeto Básico e dentro das exigências de lei para realização de processo
licitatório das obras, as soluções de engenharia propostas, que atenderão:

3.2.1 Estrada de acesso – Aos padrões rodoviários estaduais, conforme
Normas da SINFRA, considerando-se pista simples, dotada de
acostamentos laterias e duas faixas de tráfego. Serão exigidos:

*

Estrutura de pavimentação para revestimento primário e posterior
pavimentação asfáltica.

*

Obra de arte especial dimensionada para classe 45t.

*

Projeto de sinalização vertical normal e horizontal considerando-se de
antemão o futuro revestimento asfáltico.

3.2.2 Porto em Santa Maria – Às necessidades elencadas como adequadas
ao tipo de uso pretendido, incluindo previsões futuras, dentro dos
limites estabelecidos pela contratante. Serão exigidos:

*

Estrutura marítima de embarque/desembarque para passageiros e/ou
carga, com zoneamento adequado às normas da Marinha. Deve ser
previsto abrigo para passageiros independente, para os períodos de
espera.

*

Capacidade operacional dentro dos períodos de maré compatíveis com o
uso do sistema, admitindo-se em principio limitações decorrentes das
flutuações de maré.

*

Processo construtivo de baixo custo e ajustado às características de solo
locais, bem como dos níveis variáveis de maré existentes na região.
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*

Geometria, sistema operacional e estruturas acessórias condizentes com
o tipo de embarcação a ser utilizada, conforme definido nos Estudos
Conceituais.

3.2.3 Documentação Complementar – Servirá para elaboração dos Editais
de licitação correspondentes às obras projetadas. Serão exigidos:
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*

Termos de Referencia e Especificações Construtivas para as obras,
definindo materiais e processos a serem empregados.

*

Planilhas de Orçamento, com preços vinculados aos sistemas oficiais
adotados pelo Estado ou União (SINAPI, DNIT, etc) incluindo
Composições de Preços dos itens orçados.

*

Cronogramas Executivos de todas as fases/etapas dos serviços,
compatibilizados com os preços das Planilhas.

APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços citados anteriormente serão apresentados através de um Relatório dos
Serviços, em duas vias impressas, no formato A4 para Planilhas e Textos e nos
formatos A1 ou A3 para plantas e desenhos, contendo todos os elementos coletados
e a sua descrição, bem como as mídias digitais correspondentes (em CDs ou DVDs):

5

*

Arquivos no formato .doc dos textos

*

Arquivos no formato .xls das planilhas de dados

*

Arquivos no formato .dwg dos desenhos

*

Arquivos no formato .tif se necessário (para imagens)

PRAZO DE EXECUÇÃO
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O prazo total previsto para a execução dos serviços acima discriminados é de 90
(noventa) dias, a partir da data de emissão da correspondente Ordem de Serviço,
observando-se:

*

Etapa 01 – Levantamentos de Campo – 45 dias

*

Etapa 02 – Estudos Conceituais – 15 dias

*

Etapa 03 – Projetos Básicos de Engenharia – 30 dias

Após a conclusão dos Estudos Conceituais, a SECID irá analisar as soluções
propostas e indicar as suas opções finais para o Projeto. Durante esse período, o
prazo não será computado.

6

PREÇOS

O preço básico considerado para execução dos serviços é de R$ 758.054,85
(Setecentos e cinqüenta e oito mil, cinqüenta e quatro reais e oitenta e cinco
centavos), conforme Quadro-Resumo de Quantidades e Preços a seguir:

SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO MARÍTIMA E RODOVIÁRIA
Item
1

Descrição

Unid

Quant.

P. Unit

P. Total

Levantamentos

1.1

Mobilização de Equipamentos de sondagem para
prospecção subaquática

Km

75,00

67,88

5.091,12

1.2

Mobilização de Equipamentos de topografia e
batimetria

Km

75,00

42,31

3.172,94

1.3

Construção de flutuante sobre tonéis

m²

25,00

2.385,08

59.627,06
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1.4

Reconhecimento Geodésico com RTK em via vicinal

Km

23,00

994,94

22.883,56

1.5

Levantamento Planialtimétrico

Há

1,20

9.975,95

11.971,14

1.6

Levantamento Batimetrico

Há

1,40

18.280,63

25.592,89

1.7

Implantação de posto maregráfico

Conj

1,00

14.723,58

14.723,58

1.8

Transporte de referências, incluindo colocação de
marcos de concreto

Km

75,00

167,68

12.576,08

1.9

Digitalização de cartas DSG e SRTM

Carta

6,00

1.838,67

11.032,03

1.10 Execução de sondagens a trado

M

300,00

8,25

2.474,55

1.11 Execução de sondagens tipo SPT - Terrestres

M

200,00

99,37

19.874,14

1.12 Execução de sondagens tipo SPT - Subaquática

M

250,00

128,99

32.247,01

Há

25.000,00

0,49

12.178,71

Conj

20,00

2.819,23

56.384,58

1.13

Restituição de imagem com eqüidistância de curvas de
nível de um metro

1.14 Realização de ensaios de caracterização geotécnica

Sub Total Item 01

2

289.829,39

Estudos Conceituais

2.1

Estudo preliminar de traçado - Via padrão estadual

Km

23,00

1.249,92

28.748,14

2.2

Estudo de modais de transporte e de embarcações na
travessia S. J. Ribamar - Santa Maria

Conj

1,00

63.147,06

63.147,06

2.3

Estudos hidráulicos e de estruturas para o sistema de
atracadouros em Santa Maria

Conj

1,00

89.225,39

89.225,39

Sub Total Item 02

3

181.120,60

Projetos Básicos

3.1

Projeto Básico de rodovia - padrão estadual

Km

23,00

3.749,76

86.244,43

3.2

Projeto Básico de OAE - classe 45t

M

20,00

2.952,48

59.049,53

3.3

Projeto Básico de Porto e da infraestrutura operacional
de atendimento - passageiros e carga

Conj

1,00

104.313,33

104.313,33

3.4

Elaboração de Especificações, Caderno de Encargos,
Orçamentos e Cronogramas

Conj

1,00

37.497,58

37.497,58
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7

8

Sub Total Item 03

287.104,86

Valor Total dos Serviços

758.054,85

FORMA DE PAGAMENTO

*

50% na conclusão dos Levantamentos

*

25% na entrega dos Estudos Conceituais.

*

25% na entrega dos Projetos Básicos.

VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta financeira deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de entrega.

9

CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa proponente deverá demonstrar capacidade técnica para a execução dos
serviços, na forma da lei, apresentando atestados de execução de trabalhos
condizentes com os serviços a serem contratados, incluindo:
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9.1

Atestado de Execução de Sondagens a Percussão sob lâmina d’água, em
área marítima, com extensão igual ou superior a 200m.

9.2

Atestado de Execução de Levantamento Topobatimétrico, com área igual ou
superior a 1,0 Ha.

9.3

Atestado de Execução de Projetos de Estruturas de Contenção ou de
Atracação em área marítima.

9.4

Atestado de Execução de Projetos de aterros hidráulicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

10.1

Todas as soluções adotadas para a elaboração dos serviços anteriormente
propostos, serão objeto de discussão com a SECID, durante a execução dos
mesmos.

10.2

A critério da SECID, poderão ser revistas as quantidades de serviços
constantes do Quadro-Resumo anterior.

