
  Email: info@escpile.com.br  
Website: www.escpile.com.br  

Porto de Pesca Al Jeer  

Nome do Projeto Al Jeer Fishing Harbour  

Proprietário do Projeto  Governo de Ras Al Khaimah 

Consultor  Gibb Ltd  

Contratante Principal Athena SA  

Localização do Projeto  Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

Produto Estacas-prancha e Revestimento de Proteção Contra Corrosão 

Tonelagem Total  920 MT 

Data de Entrega  2007 

O governo de Ras Al Khaimah precisava melhorar suas instalações 
portuárias e de atracação para as frotas de pesca locais. Foi 
tomada a decisão de construir um muro-cais de águas rasas no 
porto de Al Jeer. A exigência era para um muro-cais permanente 
com uma profundidade de dragagem de -8,0 para embarcações de 
pesca. A durabilidade foi de 50 anos. Todos os projetos deveriam 
estar de acordo com os padrões britânicos. 
  

As autoridades portuárias consideraram várias opções, incluindo 
plataformas suspensas e muros de blocos de concreto, no 
entanto, devido à economia e ao tempo, a solução de muro de 
estacas-prancha da ESC com tirantes venceu o contrato. 
  

A ESC realizou os cálculos do projeto alternativo em nome do 
Contratante (Athena SA) e os submeteu à aprovação do Cliente 
(Governo de RAK) e seu Consultor (Gibb Ltd). Todos os desenhos 
relevantes e detalhes de engenharia foram fornecidos pela ESC 
para este projeto. Uma vez recebida a aprovação, a fabricação foi 

                         INTRODUÇÃO 

         PROJETO DE MURO-CAIS 

        PORTO DE PESCA AL JEER  

A INSTALAÇÃO INICIAL DO MURO RETIDO DE 
ESTACAS-PRANCHA COMEÇA NO LOCAL 

AGORA A INSTALAÇÃO DO MURO PRINCIPAL DE 
ESTACAS-PRANCHA COMEÇA 

realizada na fábrica da ESC para entrega no local. 
  

Como sempre, o pessoal da ESC estava no local para auxiliar a 
Athena SA durante o início do processo de instalação. Várias 
recomendações foram feitas sobre como fazer o empilhamento e 
processos de manuseio. A ESC forneceu de forma eficiente 
Alavancas de Levantamento Dawson que ajudaram a aumentar a 
produtividade da instalação, garantindo a máxima segurança 
durante o processo. 
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             DETALHES DO PROJETO 

                               PERFIL DO SOLO 

     ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURAIS PARA ESTACAS-PRANCHA 

O leito marítimo existente encontrava-se aproximadamente entre -2,0 EL e +1,0 EL nas proximidades do muro proposto. A atividade de 
preenchimento subsequente recuperou a área para aproximadamente +3,0 EL. O material de preenchimento é de cascalho arenoso que vai 
de denso até muito denso com pedras e pedregulhos. 

O leito marinho original é de uma camada de areia siltosa de densidade média a muito densa, sobreposta a uma camada de cascalho siltosa 
densa a muito densa, com faixas de arenito de até 8,0m de espessura. 

Abaixo da camada de cascalho existem bolsões de areia meia densa a densa, cobrindo uma camada arenosa muito densa com faixas de 
arenito de aproximadamente -13,0 EL. 

As especificações para as estacas do Muro Principal e Muro de Ancoragem propostas são as seguintes: 

TIPO DE MURO TIPO DE ESTACA 
COMPRIMENTO  DESIGN DE TENSÃO MÓDULO DE SEÇÃO MÁXIMO 

(N/mm2) (cm3/m) (m) 
Muro Principal ESC46A (6268)  10.5 355 4040 

Muro De Ancoragem ESC18A  3.0 275 1800 

INSTALAÇÃO DO MURO PRINCIPAL ANTES DO 
BATE-ESTACA PARA PENETRAÇÃO FINAL 

A tonelagem total de estacas fornecidas foi de 920 toneladas. As bases das estacas foram instalados em todas as estacas do Muro Principal devido 
às difíceis condições de condução. 

Os tirantes foram fornecidos pela Dextra Manufacturing sob a orientação e desenho da ESC. Os tirantes fornecidas foram M47mm de aço grau 
950/1050 em 3,0 metros de centro em 15,0 metros de comprimento. Os tirantes foram envolvidos em fita Denso antes da instalação. 

INSTALAÇÃO DO TIRANTE EM ANDAMENTO 

                           REQUISITOS DE REVESTIMENTO 

O revestimento especificado para as estacas-prancha é para 
jateamento de areia para SA2.5 seguido de 50 mícrons de primer 
e, em seguida, 400 mícrons de tinta epóxi de alcatrão de carvão. O 
revestimento deve ser aplicado em toda a superfície frontal e a 
dois metros da superfície traseira das estacas do Muro Principal. 

                           DETALHES DA INSTALAÇÃO 

A instalação foi feita lançando as estacas-prancha em uma 
armação de empilhamento e conduzindo à recusa com um martelo 
vibratório ICE 815. As estacas foram conduzidas até o nível final 
necessário usando um martelo hidráulico IHC S90, junto com a 
cobertura. 

SEÇÃO CRUZADA TÍPICA DA ESTACA-PRANCHA 
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    EMPILHAMENTO 

         INSTALAÇÃO NO LOCAL 
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             CONCLUSÃO DO PROJETO 

Pontão de Cargas de Barrow Island  

COMEÇAM OS TRABALHOS FINAIS DE COMPACTAÇÃO 

PREPARO PARA COMPACTAÇÃO FINAL CONTINUA AGORA QUE TODAS AS 
ESTACAS-PRANCHA E TIRANTES ESTÃO INSTALADOS 

RETOQUES FINAIS E ESTÁ PRONTO PARA USO COMERCIAL 


