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Nome do Projeto Passarela na Al Itihad Road, Projetos de Rua King Faisal e King Abdul Aziz 

Proprietário do Projeto  Autoridade de Rodovias e Transporte do Governo de  Sharjah 

Consultor  CH2M 

Contratante Principal Waagner Biro Gulf LLC 

Localização do Projeto  Sharjah, United Arab Emirates 

Tonelagem Total  254 MT 

Data de Entrega  April 2017 

O Grupo ESC foi contratado pela Waagner Biro Gulf Middle East Bridge 

Division para a fabricação de aço pesado para o arco de tubulação pesada 

para uma nova passarela sobre a Al Ittihad Road, uma das rodovias mais 

movimentadas de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. 

 

Antes deste projeto, a travessia de pedestres da Al Ittihad Road, que liga 

Dubai a Sharjah, era um risco sério para o público. O Conselho de 

Planejamento Urbano de Sharjah aprovou o projeto diferenciado de 

passarela, que consiste em um único arco com mais de 92 metros de 

comprimento e 25 metros de altura. O arco foi dividido em peças únicas de 

10 metros de comprimento para acomodar um transporte menos complexo 

e manuseio mais fácil. O arco seria construído e soldado no local, onde as 

peças se encontrariam eventualmente na seção central. 

 

Durante a fase de licitação o Grupo ESC apresentou documentação 

detalhada, mostrando fluxo de trabalho completo, cronogramas, estudos de 

caso semelhantes anteriores e a certificação necessária para a marcação CE 

de matérias-primas e produtos finais à BS EN 1090-1 e BS EN 1090-2 

Execution Class 3. 

 

Os engenheiros da ESC comunicaram-se efetivamente, respondendo todas 

as questões técnicas apresentadas tanto pelo contratante principal quanto 

pelo consultor na Europa. A ESC tinha a vantagem de ter escritórios e 

pessoal qualificado tanto nos Emirados Árabes Unidos - o país do projeto 

quanto na China - onde a matéria-prima de aço era adquirida e o produto 

era fabricado. 
 

Antes da produção, a ESC concluiu um abrangente Plano de Inspeção e 

Teste (PIT) com uma análise de todos os processos, incluindo: revisão da 

qualificação do soldador, inspeção de matéria-prima, inspeção dimensional 

de componente, inspeção de solda e inspeção de revestimento. Revisão 

estratégica, testemunho e certificação de pontos de espera foram 

incorporados para cada uma das etapas. Um inspetor terceirizado foi 

selecionado para o projeto também pela ESC e aceito pelo cliente. Depois 

de várias iterações trabalhando com o cliente do projeto e o consultor, o 
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PIT foi acordado e aprovado bem antes do início da produção. 

 

O desenho do arco da ponte de aço exigia uma seção oca circular de 

1524mm com 60mm de espessura em aço S355J2+N. Certas seções do arco 

exigiam classes especiais de aço S355+N Z25, onde o Z25 necessitava de 

testes extras para ductilidade de espessura, importante para componentes 

especiais da ponte para quando altas cargas são transmitidas através da 

espessura e também onde grandes soldas são especificadas em elementos 

que são sensíveis ao encolhimento. Poucas fábricas de tubos no mundo 

poderiam produzi-lo com uma relação de diâmetro e espessura tão baixa. A 

seção do tubo também foi formada em uma única peça usando o processo 

JCOE com uma única solda de arco submerso longitudinal. 

O Grupo ESC foi contratado pela Waagner Biro Gulf Middle East Bridge 

Division para a fabricação de aço pesado para o arco de tubulação pesada 

TUBO DE ARCO 
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para uma nova passarela sobre a Al Ittihad Road, uma das rodovias mais 

movimentadas de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. 

Antes deste projeto, a travessia de pedestres da Al Ittihad Road, que liga Dubai a 

Sharjah, era um risco sério para o público. O Conselho de Planejamento Urbano de 

Sharjah aprovou o projeto diferenciado de passarela, que consiste em um único arco 

com mais de 92 metros de comprimento e 25 metros de altura. O arco foi dividido em 

peças únicas de 10 metros de comprimento para acomodar um transporte menos 

complexo e manuseio mais fácil. O arco seria construído e soldado no local, onde as 

peças se encontrariam eventualmente na seção central. 

Durante a fase de licitação o Grupo ESC apresentou documentação detalhada, 

mostrando fluxo de trabalho completo, cronogramas, estudos de caso semelhantes 

anteriores e a certificação necessária para a marcação CE de matérias-primas e 

produtos finais à BS EN 1090-1 e BS EN 1090-2 Execution Class 3. 

Os engenheiros da ESC comunicaram-se efetivamente, respondendo todas as questões 

técnicas apresentadas tanto pelo contratante principal quanto pelo consultor na 

Europa. A ESC tinha a vantagem de ter escritórios e pessoal qualificado tanto nos 

Emirados Árabes Unidos - o país do projeto quanto na China - onde a matéria-prima de 

aço era adquirida e o produto era fabricado. 

Antes da produção, a ESC concluiu um abrangente Plano de Inspeção e Teste (PIT) com 

uma análise de todos os processos, incluindo: revisão da qualificação do soldador, 

inspeção de matéria-prima, inspeção dimensional de componente, inspeção de solda e 

inspeção de revestimento. Revisão estratégica, testemunho e certificação de pontos de 

espera foram incorporados para cada uma das etapas. Um inspetor terceirizado foi 

selecionado para o projeto também pela ESC e aceito pelo cliente. Depois de várias 

iterações trabalhando com o cliente do projeto e o consultor, o PIT foi acordado e 

aprovado bem antes do início da produção. 

O desenho do arco da ponte de aço exigia uma seção oca circular de 1524mm com 

60mm de espessura em aço S355J2+N. Certas seções do arco exigiam classes especiais 

de aço S355+N Z25, onde o Z25 necessitava de testes extras para ductilidade de 

espessura, importante para componentes especiais da ponte para quando altas cargas 

são transmitidas através da espessura e também onde grandes soldas são 

especificadas em elementos que são sensíveis ao encolhimento. Poucas fábricas de 

tubos no mundo poderiam produzi-lo com uma relação de diâmetro e espessura tão 

 

baixa. A seção do tubo também foi formada em uma única peça usando o processo JCOE 

com uma única solda de arco submerso longitudinal. 

Dobrar o arco em uma curva gradual exigiu flexão por indução de calor de última 

geração. A flexão por indução de calor é usada aquecendo localmente a seção ao longo 

do comprimento enquanto gira em torno de um raio de curvatura pré-ajustado. O calor 

tem que ser muito localizado para evitar que a seção anteriormente dobrada deforme 

plasticamente produzindo uma distorção descontrolada. Cada tubo foi cuidadosamente 

verificado usando métodos manuais e equipamentos de posicionamento a laser para 

calcular se o produto curvado estava dentro das tolerâncias específicas do projeto. A 

solda do tubo também foi inspecionada antes e depois da flexão por indução de calor. 

Após a flexão por indução de calor, os tubos foram entalhados para incluir as placas de 

suspensão para os cabos de suspensão. O deck da passarela seguia uma trajetória de 

curva de serpente para melhorar a estética. Devido a isso, a geometria das placas do 

hangar seguiu vários planos em relação ao plano do arco, o que tornou o encaixe uma 

questão complexa. Utilizando sensores laser de ponta e instaladores altamente 

qualificados, foi possível executar os entalhes e encaixes precisos. Todas as chapas 

exigiam soldagem de dupla face com penetração total em uma seção muito grossa. Isso 

exigiu uma EPS (Especificação do Procedimento de Solda) bem planejada e soldadores 

treinados da AWS trabalhando em espaços confinados dentro e fora do tubo. A saúde e 

segurança do trabalhador sempre foram prioridade número 1 e todas as medidas 

apropriadas foram tomadas para evitar quaisquer acidentes ou riscos à saúde. 

A ESC finalizou e embalou os segmentos do arco de tubo para minimizar qualquer 

chance de danos durante o transporte. Os segmentos foram entregues com sucesso no 

prazo, em maio de 2017 e a construção está prevista para começar no terceiro trimestre 

de 2017. 

           ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

              Arco de Tubo 

A ESC foi contemplada com o contrato de fornecimento do arco de tubos de aço para a passarela na Al Ittihad Road, localizada em Dubai, Emirados Árabes Unidos. O arco é 

composto por 10 seções e o escopo de fornecimento da ESC inclui as 10 seções de tubos do arco que consistem em tubos OD1524x60mm, solda da placa diafragma ao arco de 

tubo, fabricação e soldagem das placas de flange, placas de reforço, placas circulares e placas de base para o primeiro e décimo tubos do arco. Todo o material foi fabricado de 

acordo com a EN 1090-2 com classe de qualidade EXC3. 

ARCH BRIDGE OVERVIEW 

          PROJETO PASSARELA  
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            PROCESSOS 

  FORMAÇÂO DE TUBOS DE AÇO LSAW OD1524mm 

   BISELAMENTO 

Todas as soldas testadas de acordo com o Manual de Documentos de Contrato para Trabalhos Rodoviários Volume 1 Especificações para Trabalhos 

Rodoviários - Série 1800 de Aço Estrutural categoria F56. 

                      TUBOS LSAW FORMADOS 

                      THERMAL INSULATION AND WELDING 
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            PROCESSOS 

       FLEXÃO POR INDUÇÃO DE CALOR 

A flexão por indução de calor é realizada para formar o ângulo de flexão 

desejado para cada seção do tubo. A temperatura de flexão por indução 

de calor é controlada para garantir que esteja no limite de 900°C para 

evitar alterações nas propriedades mecânicas dos tubos do arco. Uma 

amostra do tubo do arco curvado é retirada para realizar um teste 

mecânico para garantir que as propriedades mecânicas após a flexão 

por indução de calor permaneçam dentro dos requisitos da 

especificação. 

A figura acima mostra os resultados da inspeção da estação total. A 

estação total é usada para garantir que altas dimensões de precisão e 

exatidão possam ser obtidas e evitar uma incompatibilidade de cada 

seção durante o processo de instalação em campo. 

DIMENSION  INSPECTION  USING TOTAL STATION 

NDT TEMPERATURE CHECK 
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            ATIVIDADES 

       FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS 

Todas as superfícies de aço a serem soldadas são polidas para minimizar o risco de soldas defeituosas. 

Todas as soldas longitudinais externas são niveladas para uma finalidade estética. 

PLACA DE FLANGE  PLACA BASE 

PLACA DE REFORÇO PLACA DIAFRAGMA 
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            Soldagem e Montagem 

       ACESSÓRIOS 

Passo 1 - O orifício da placa de aleta no tubo é medido e cortado para a 

instalação da placa de aleta ③. 

Passo 2 - Montagem da placa diafragma usando a sequência ③ → ① 

→ ② → ④. 

Passo 3 - Soldagem dos pontos em cada placa diafragma montada. 

Passo 4 - Remoção da placa de aleta ③ para evitar que o estresse da 

soldagem afete a posição e o ângulo da placa de aleta. 

Passo 5 - Placas ①, ② e ④ completamente soldadas. 

Passo 6 – Instalação final e soldagem completa da placa de aleta ③. 

FENDA PARA PLACA DE ALETA 

PLACA DIAFRAGMA ENCAIXADA 

PLACA DE ALETA SOLDADA 

SUPORTE PARA A BASE SOLDADO 

Como a placa diafragma foi projetada para ficar inclinada em 

relação ao arco de tubo, a fim de manter a precisão do 

ângulo, é necessária uma precaução especial ao soldar e 

instalar a placa diafragma. 
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            PINTURA 

       SUPERFÍCIE INTERNA 

FENDA PARA PLACA DE ALETA PLACA DIAFRAGMA ENCAIXADA 

A superfície interna que é inacessível no campo (após a instalação da placa diafragma na fábrica) será pintada com uma camada de SigmaPrime 200 

(fabricado pela PPG) com um DFT total de 100 mícrons. 

  

A qualidade da superfície do aço é preparada para atingir o Grau P3 conforme ISO 8501-3 antes do processo de jateamento. A superfície é jateada 

para um nível de limpeza da classe Sa2.5 conforme ISO 8501-1. 

       VISITA DE CLIENTE 
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       PRODUTO FINALIZADO 
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       EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 

                      PROTEÇÃO POR BISELAMENTO NAS PONTAS 

Uma vez que é necessário fazer a soldagem no 

local de cada seção do arco de tubo, uma borda 

biselada é preparada em cada seção do arco. 

Uma proteção especial é feita em cada 

extremidade do tubo para evitar danos à borda 

biselada durante o processo de manuseio e 

envio. 

      EMBALAGEM E CARREGAMENTO DO CAMINHÃO 

Devido à forma e componentes do primeiro e último tubos do arco (dois tubos com flanges), uma fundação é projetada para o propósito de 

embalagem e entrega. A fundação serve para proteger os tubos do arco para evitar danos durante o processo de empilhamento e envio. Cada 

seção do arco será protegida com 3 fundações. 
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       CARREGAMENTO DO NAVIO 

O processo de carregamento do navio foi realizado no Cais Luojing de Xangai em 16 de abril de 2017. A ESC enviou dois representantes para 

testemunharem todo o processo de carregamento do navio (um controlador de logística e um de controle de qualidade). 
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